Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Bóg siê rodzi, pokój niesie
wszystkim ludziom
w ca³ym œwiecie

Serdeczne ¿yczenia wielu radosnych chwil z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz dobrego zdrowia,
spe³nienia marzeñ i wszelkiej pomyœlnoœci
w nadchodz¹cym Roku 2009
¿ycz¹:

W numerze m.in.:
* Kalendarium 2008, * Inwestycje 2008, * Szlachetny maraton, * Doceniany Kret i S-ka,
* Malowali Ojczyznê, * Bestseller 2008, * Podsumowanie pi³karskiej rundy jesiennej

Chojnowskie
Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ RG
* dobiegaj¹ koñca prace przy wymianie
nawierzchni chodnika na Placu Dworcowym.
* drugi etap budowy projektu „Moje
boisko Orlik 2012” jest w trakcie realizacji. Wykonawca przygotowa³ fundamenty pod budynek zaplecza sanitarnoszatniowego.
* trwaj¹ prace przy wymianie dachu
kaplicy na terenie cmentarza komunalnego.
* wykonawca zakoñczy³ ju¿ budowê oœwietlenia przy ul. Brzozowej, Krótkiej,
Sempo³owskiej, Bohaterów Powstania
Warszawskiego, Broniewskiego.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z póŸ. zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 08.12.2008 r. do
29.12.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczonej do sprzeda¿y
w formie przetargu, po³o¿onej przy

rozmaitoœci

ul. M³ynarskiej w Chojnowie - dzia³ka
nr 457/7 - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 8 grudnia 2008 r.
Nr 165/2008.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do
dnia 19.01.2009 r.

Grzywna za u¿ywanie
Jak co roku, wojewoda dolnoœl¹ski, wyda³
rozporz¹dzenie w sprawie ograniczeñ
materia³ów i wyrobów pirotechnicznych.
Zgodnie z nim na terenie naszego województwa, do 1 lutego 2009r., nie mo¿na
u¿ywaæ materia³ów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów œwietlnych, dŸwiêkowych,
cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji
tych efektów. Zabrania siê tak¿e u¿ywania wyrobów zawieraj¹cych jeden lub
kilka materia³ów pirotechnicznych,
przeznaczonych do uzyskania efektów
np. widowiskowych (je¿eli mo¿e to
spowodowaæ bezpoœrednie zagro¿enie
bezpieczeñstwa dla ¿ycia, zdrowia lub
mienia). Niestosowanie siê do tych przepisów grozi zastosowaniem kary w postaci grzywny.

W³asnego skrawka nieba, zadumy nad p³omieniem œwiecy,
fili¿anki dobrej, pachn¹cej kawy, piêkna poezji, muzyki,
pogodnych œwi¹t, odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego co wokó³,
chwil roziskrzonych kolêd¹,
œmiechem i wspomnieniami….

Nadchodz¹cy Nowy Rok, to nie tylko okres radoœci,
ale równie¿ zadumy nad tym co minê³o i nad tym co nas czeka. Tak wiêc du¿o
optymizmu i wiary w pogodne jutro
¿yczy
Ewa Wiêcek
Prezes Oddzia³u ZNP w Chojnowie

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- grudzieñ ‘08, styczeñ ‘09

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
28.12.08, 25.01.09
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
01.01.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
21.12.08, 04.01.09
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
25.12.08, 11.01.09
5. Apteka ,,Stokrotka”: 26.12.08, 18.01.09
Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia
oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18:00
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej 4 budynkami: administracyjno-produkcyjnym o pow. u¿yt.1979,30 m2, 2 halami warsztatowymi o pow. u¿yt. 235,50 m2 i 313,20 m2 i magazynem
o pow. u¿yt. 341,20 m2, po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26
w Chojnowie (teren by³ego "Hosmetu"), oznaczonej
numerem geodezyjnym 64/15 o pow. 3514 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 14656.
Cena wywo³awcza - 480.000,00 z³.
Wadium - 96.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu
do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu,
jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na
mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako us³ugi z preferencj¹ dla
us³ug komercyjnych.W czêœci przyleg³ej do ul. Koœciuszki
dopuszcza siê mo¿liwoœæ adaptacji obiektów dla funkcji
mieszkaniowej. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 6 umowami
najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 1-miesiêcznym
okresem wypowiedzenia. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 lutego 2009 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 13 lutego 2009 r. na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 4.800,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 17 marca
2008 r., drugi przetarg odby³ siê dnia 19 czerwca 2008r.,
trzeci 23 paŸdziernika 2008 r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 19.12.08 r. 12.02.2009 r. w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
tut. Urzêdu - pok. nr 12. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
(0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Inwestycje 2008
Tegoroczny harmonogram miejskich inwestycji realizowano
wed³ug Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zaplanowane
zadania uda³o siê zrealizowaæ zgodnie z za³o¿eniami. Czêœæ
z nich kontynuowanych bêdzie w kolejnych miesi¹cach. Co
uda³o siê zrobiæ w tym roku?
nowskiego i Grunwaldzkiej, Brzozowej,
Bohaterów Powstania Warszawskiego,
Sempo³owskiej, Krótkiej i Broniewskiego;

nisterstwa Sportu i Turystyki, z Urzêdu Marsza³kowskiego oraz chojnowskiego samorz¹du;

* wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2;
* solary na dachu budynku socjalnego KS
Chojnowianki;

* remont elewacji i dachu Muzeum Regionalnego - inwestycja dofinansowana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego pn. „Dziedzictwo Kulturowe”;

* rozbudowa cmentarza komunalnego - zakoñczono budowê ogrodzenia rozbudowanej czêœci
cmentarza;
* zakoñczono budowê sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespo³u budynków
jednorodzinnych przy ulicy Bielawskiej dofinansowanie WFOŒiGW;

* remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1
- dofinansowanie Ministerstwo Edukacji
Narodowej;

* budowa trybun na stadionie KS Chojnowianka - inwestycjê sfinansowano z œrodków
w³asnych, zgodnie z Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym na lata 2007-2013;

* budowa ul. £u¿yckiej - dofinansowanie
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna;
* budowa miêdzyszkolnego basenu krytego
* budowa kompleksu sportowo-rekreacyj-

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

nego przy MOKSiR - zakoñczono prace
przygotowawcze - ogrodzono, zniwelowano
i obsiano traw¹ teren oraz wykopano studniê
g³êbinow¹;

* budowa nawierzchni ulicy Rzemieœlniczej
wraz z sieci¹ kanalizacji ogólnosp³awnej dofinansowanie Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej;

* wykonano oœwietlenie w ulicach Kiliñskiego
(od ul. Grunwaldzkiej do Legnickiej), Kocha-
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* budowa kompleksu boisk szkolnych przy
ul. Kiliñskiego (Moje Boisko Orlik 2012) zakoñczono realizacjê I etapu inwestycji inwestycja finansowana z trzech Ÿróde³ - z Mi-

* wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Komuny Paryskiej, Paderewskiego-Brzozowa,
na terenie Przedszkola nr 1, na stadionie K.S
Chojnowianka, ul. Sobieskiego, Katedralna,
Grunwaldzka, Krasickiego, zejœcie od ul. Wolnoœci do Parku Œródmiejskiego.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 23/687

Szlachetny maraton
Ich historie s¹ w równej mierze wzruszaj¹ce co bulwersuj¹ce. Przeœladowania, tortury, kary œmierci…Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w dzisiejszych czasach to niemo¿liwe, a jednak - ³amanie praw cz³owieka,
w wielu krajach wci¹¿ ma miejsce i przybiera czêsto nieludzki wrêcz
charakter.
W obronie tych, którzy s¹ ofiarami przeœladowañ, po raz pierwszy
stanêli chojnowianie. Uczniowie Gimnazjum nr 2, wspólnie z nauczycielami w³¹czyli siê do organizowanej od 9 lat akcji Amnesty International pn. Maraton Pisania Listów. I chocia¿ tytu³ akcji kojarzyæ
mo¿e siê z guinnessow¹ zabaw¹, nie ma z ni¹ nic wspólnego.

Z Chojnowa wp³ynê³o ponad 700 listów

13 grudnia w ponad stu miastach Polski tysi¹ce osób zasiad³o do pisania listów kierowanych do politycznych decydentów. Uczniowie chojnowskiego gimnazjum przez 24 godziny przelewali na papier swoje
emocje daj¹c wyraz solidarnoœci z pokrzywdzonymi i ³¹cz¹c siê w ten
sposób ze wszystkimi walcz¹cym o prawa cz³owieka.
- Od dawna œledzê poczynania Amnesty International - wyjaœnia gimnazjalistka Aleksandra Izbiñska. - Cieszê siê, ¿e mog³am aktywnie
w³¹czyæ siê w ich dzia³alnoœæ.
M³odzie¿ pisa³a m.in. w obronie grupy 78 osób z Kambod¿y, które
osiedli³y siê w centrum miasta, a teraz w³adze chc¹ wysiedliæ ich na
dalekie peryferia z odszkodowaniem uniemo¿liwiaj¹cym prze¿ycie.
Wstawiono siê tak¿e za Jose Luisem Urbano z Wenezueli - dzia³aczem
piêtnuj¹cym pobieranie nielegalnych op³at za naukê w szko³ach publicznych.
W tym roku organizator przedstawi³ 17 tragicznych losów. Amnesty
International chcia³a, by historie osób, w których obronie pisano listy,
by³y ró¿norodne - pokazywa³y ca³e spektrum praw cz³owieka i smutn¹
prawdê o ich naruszaniu.
Nasi gimnazjaliœci licz¹, ¿e ich g³os pomo¿e. A jest to g³os potê¿ny –
z Chojnowa wyp³ynê³o ponad 700 listów.
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 159/3 o pow.1248 m2,po³o¿onej
przy ul.Kopernika w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 6511.
Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %) - 58.000,00 z³.
Wadium - 11.600,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w
okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr
39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do
dnia 15 stycznia 2009 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 580,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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M³odzie¿ pisa³a tez w jêzyku angielskim
- Razem z nami pisali uczniowie Gimnazjum nr 1 i radni M³odzie¿owej
Rady Miejskiej - mówi Lucyna Spes - wicedyrektor gimnazjum Niewielk¹ czêœæ stanowi¹ tak¿e listy od mieszkañców.
- Do akcji móg³ w³¹czyæ siê ka¿dy - dodaje koordynatorka szkolnych
dzia³añ Katarzyna Ferenc. - Na nasz apel odpowiedzia³o niewielu mieszkañców, ale spodziewamy siê, ¿e w nastêpnych latach bêdzie ich wiêcej.
Po wielogodzinnym pisaniu listów, dla rozprê¿enia cia³a i umys³u,
m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ wys³uchania hip-hopowego koncertu, a wczesnym rankiem, kiedy powieki same opada³y, a d³onie nie utrzymywa³y
ju¿ d³ugopisów, zaserwowano im aerobik.
- Czujemy siê dumni i spe³nieni - zgodnie twierdz¹ uczestnicy maratonu Mamy poczucie udzia³u w czymœ wielkim i wa¿nym, a zmêczenie? …
ono tylko utwierdza nas w tym przekonaniu.
Korespondencja wysy³ana jest tam, gdzie prawa cz³owieka s¹ drastycznie
naruszane, a ludzie niegodnie traktowani. Akcja ka¿dego roku przynosi
pozytywne rozstrzygniêcia - wstawiennictwo ludzi przynosi wymierne
efekty. Nie dziwi zatem wiara i entuzjazm gimnazjalistów, ¿e i tym
razem, miêdzy innymi, dziêki ich poparciu akcja zakoñczy siê sukcesem.
eg
Dyrekcja i Nauczyciele gor¹co dziêkuj¹ tym, których wysi³ek zadziwi³
i uœwiadomi³, ¿e prawd¹ staj¹ siê s³owa zapisane w Pami¹tkowej
Ksiêdze Maratonu Pisania Listów: “Nieliczni s¹ w stanie zmieniæ
œwiat na lepsze, ale ka¿dy z nas potrafi zmieniæ na lepsze jego
ma³¹ czêœæ”. Nie zapominajmy o tym nigdy, bo wiele ma³ych zmian
mo¿e stworzyæ jedn¹ wielk¹”. Dziêkujemy Uczniom Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie, którzy przez 24 godziny pisali
listy i stawali w obronie ludzi pokrzywdzonych. BEZ WAS TA AKCJA
NIE MIA£ABY SZANS NA REALIZACJÊ!!! Dziêkujemy.
Organizatorzy Maratonu Pisania Listów w Gimnazjum nr 2 im.
Miko³aja Kopernika w Chojnowie DZIÊKUJ¥ wszystkim tym, którzy
wsparli nasz¹ akcjê.
Pomogli nam: Burmistrz Miasta Chojnowa - Pan Jan Serkies, Starosta
Legnicki - Pan Jaros³aw Humenny, Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
cz³onkowie Chóru “Skoranta”, Pan Jaros³aw Ruta, Andrzej Holdenmajer
- Burmistrz Miasta Œcinawy z ¿on¹ Joann¹, Pani Irena Rogowska
z Urzêdu Gminy w Lubinie, Drukarnia “Unifot” Pana Andrzeja Bobika.
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KALENDARIUM ‘2008
* Styczeñ
Szczere serca - Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
Liczna publika zgromadzona w sali kinowej
podczas WOŒP oklaskiwa³a zespó³ Brooklyn
z Gimnazjum nr 2 i Karambol z Miejskiego
Domu Kultury. W bogatym repertuarze wyst¹pili dobrze rokuj¹cy m³odzi wokaliœci - Mariola
Malik, Justyna Serkies i Mariusz Jureczko,
zaprezentowa³y siê te¿ chojnowskie teamy
muzyczne - Awans Plus, Polish Fiction, Haward
i debiutuj¹cy zespó³ „Baw siê razem z nami”.
Kwota zebrana w tym roku by³a o blisko
1300 z³ wiêksza ni¿ w roku ubieg³ym.
Feerum w LSSE
22 stycznia prezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej wrêczy³ chojnowskiej firmie
Feerum S.A. oficjalne zaœwiadczenie o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na terenie strefy. Dzieñ póŸniej, w drodze przetargu
przedsiêbiorstwo zosta³o wy³onione jako nabywca gruntów wchodz¹cych w sk³ad LSSE.
Feerum, to pierwsza rodzima firma, która
rozpocznie inwestycje w chojnowskiej podstrefie.

* Luty
Pierwszy koncert
1 luty, dla pewnego grona osób stanie siê
pamiêtn¹ dat¹. Tego dnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê koncert miejskiego
chóru “Skoranta”. Mimo, ¿e chórzystki (plus
jeden g³os mêski) æwicz¹ od niedawna, wokalna prezentacja do banalnych nie nale¿a³a,
a bogaty repertuar oklaskiwa³a liczna publicznoœæ.
Zenon Chmielewski - prowadz¹cy chór, podkreœla, ¿e chocia¿ cz³onkowie grupy to amatorzy, ich wokalne niedoskona³oœci uzupe³nia
zapa³, mi³oœæ do muzyki i chêæ dawania radoœci innym.
Z³oto - turystyczny lait motive
25 lutego lutego w Muzeum Regionalnym
podczas odczytu „Z³oto dolnoœl¹skie - historia i jego przysz³oœæ” prof. dr hab. Andrzej
Grodzicki z Instytutu Nauk Geologicznych
Zak³adu Mineralogii i Petrologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego udowadnia³ jaki zasób skarbów kryje Ziemia Chojnowska i jak niewiele
potrzeba, aby Chojnów móg³ staæ siê jedn¹
z dolnoœl¹skich atrakcji. Magnesem ma byæ
z³otonoœna Skora. Znawca historii, teraŸniejszoœci i przysz³oœci z³ota, przekonywa³, ¿e
Chojnów to atrakcyjny oœrodek turystyczny
z ogromnym potencja³em.

* Marzec
Targi Zawodowe
Kim chcê byæ, jaki zawód wybraæ, do której
szko³y z³o¿yæ dokumenty?
Pytania tego typu drêcz¹ wielu gimnazjalistów.
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Pomoc¹ maj¹ byæ Edukacyjne Targi Zawodowe, które 11 marca, po raz pierwszy, odby³y
siê w Gimnazjum nr 2.
Wielki kolarski weekend
Po kilku latach przerwy Chojnów ponownie
sta³ siê aren¹ kolarskiej rywalizacji.
Przez dwa dni w Parku Piastowskim dominowa³y barwne koszulki kolarzy, którzy zjechali tu z wielu zak¹tków naszego kraju.
29 marca w Miêdzynarodowych M³odzie¿owych Zawodach w Kolarstwie Prze³ajowym
wziê³o udzia³ ok. 60 zawodników z 10 klubów.
Kolejny dzieñ nale¿a³ do starszych i bardziej
doœwiadczonych zawodników.

* Kwiecieñ
Hugo Haerttwig
3 kwietnia w Muzeum Regionalnym uroczyœcie
otwarto wystawê nestora chojnowskiej
fotografii - Hugo Haerttwig. Wystawa to
zbiór ok. 30 zdjêæ wykonanych ciekaw¹ technik¹. Albumin polega na powlekaniu papieru
bia³kiem oraz chlorkiem sodu, nastêpnie
uczulany azotanem srebrowym. W efekcie
negatyw kopiowano przez styk w œwietle s³onecznym. Nieprzyjemne dla oka pomarañczowe zabarwienie fotografii tonowano w solach z³ota lub platyny, dziêki czemu uzyskiwano barwê sepii. Tiosiarczan sodowy s³u¿y³
jako utrwalacz.
Kabaretowe „PeKaeSy”
4 kwietnia odjecha³y „PeKaeSy” II Przegl¹du
Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjalnych Dolnego Œl¹ska. Organizatorami Przegl¹du byli
MOKSiR w Chojnowie i Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie „Wsparcie”. Szczególnie wnikliwie prezentacje ogl¹dali cz³onkowie kabaretu CIACH - jury konkursu. Po og³oszonych wynikach jury konkursu spotka³o siê
z cz³onkami kabaretów, by ich doceniæ i pochwaliæ oraz porozmawiaæ o pope³nionych
b³êdach. By³y to bardzo cenne wskazówki znanych i lubianych „starszych kolegów po
fachu”.

* Maj
Majowe œwiêtowanie
M³odzie¿ skupiona w Miejskim Ognisku
Muzycznym, od lat inauguruje uroczystoœci
zwi¹zane z majowymi œwiêtami narodowymi.
Majówkê otwieraj¹ koncertem melodii znanych
kompozytorów. 3 maja pod obeliskiem przy
ul. Chmielnej, spotkali siê mieszkañcy, aby
uczciæ rocznicê Konstytucji 3 Maja.
Rozrywkowo chojnowianie œwiêtowali w niedzielê. Festyn zorganizowany przez MOKSiR
by³ propozycj¹ plenerowego wypoczynku.
¯eñska wizyta
6 maja do Chojnowa przyby³y cz³onkinie stowarzyszenia “Frauen auf dem Weg nach
Europe” (Kobiety buduj¹ mosty w Europie).

Panie z Görlitz pragnê³y poznaæ miasto jednej ze swoich cz³onkiñ, spotkaæ siê z burmistrzem i porozmawiaæ o problemach osób
niepe³nosprawnych i zaanga¿owaniu kobiet
w politykê lokaln¹. Organizacj¹ spotkania
zajê³o siê Chojnowskie Stowarzyszenie Miast
Partnerskich.
Jubileusz BHPE
15 lat to, wydawaæ by siê mog³o, niewiele.
Dla przedsiêbiorstwa jednak, dzia³aj¹cego na
trudnym rynku, to okres nie tylko d³ugi, ale
zas³uguj¹cy na uznanie.
O gospodarczym sukcesie mo¿e zatem mówiæ
chojnowska Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska “BHPE” Ryszard Pacu³a, która funkcjonuje od 15 lat i 9 maja uroczyœcie obchodzi³a
swój jubileusz.
Szlakiem grodów przez Chojnów
Na 160. kilometrowej trasie II etapu popularnego wyœcigu Szlakiem Grodów Piastowskich, kolejny raz znalaz³o siê nasze miasto.
9 maja, ju¿ od godziny 13, kibice oczekiwali
zawodników. Kolarze wjechali do Chojnowa
barwnym peletonem od strony ul. Kolejowej,
kieruj¹c siê w stronê centrum miasta. Ten
etap koñczy³a meta w G³ogowie.
XVIII Zlot Kombatantów Ziemi Legnickiej
W Chojnowie spotkanie na tak¹ skalê mia³o
miejsce po raz pierwszy. 10 maja pl. Zamkowy
wype³ni³y dziesi¹tki mundurowych i cywilów,
którzy przybyli do naszego miasta na zaproszenie burmistrza. Uroczystoœci zwi¹zane z 63.
rocznic¹ zakoñczenia dzia³añ wojennych by³y
jednoczeœnie kolejnym, osiemnastym ju¿,
zlotem kombatantów zrzeszonych w organizacjach naszego powiatu.
Spotkanie mia³o podnios³y charakter. Wziêli
w nim udzia³ weterani, w³adze miasta, zaproszeni goœcie, a tak¿e chojnowska m³odzie¿
i mieszkañcy, w sumie kilkaset osób.
Kolejna Silebia
W III Przegl¹dzie Teatralnym Baœni i Legend
Dolnego Œl¹ska SILEBIA zaprezentowa³o siê
12 grup teatralnych z województwa. Po³owê
z nich, w tzw. kategorii otwartej, stanowi³y
szko³y podstawowe, gimnazja da³y cztery
spektakle. W kategorii przedstawieñ inspirowanych baœniami i legendami Dolnego Œl¹ska
zaprezentowano dwa przedstawienia.
Bambiniada 2008 Ju¿ po raz dwunasty na scenicznych deskach
MOKSiR prezentowa³y siê przedszkolaki
w Regionalnym Przegl¹dzie Piosenki Przedszkolnej BAMBINIADA. Mali goœcie przybyli z Legnicy, Lubina, Raszówki, Legnickiego
Pola, Z³otoryi i - oczywiœcie - Chojnowa.
Dni miasta 2008
Folklor, blues, rock, pop, dance - takie klimaty towarzyszy³y tegorocznym obchodom
Dni Chojnowa i szóstej edycji Festiwalu
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego.
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KALENDARIUM ‘2008
Klimat festiwalu podnosi³y zespo³y folklorystyczne i liczne stragany rzemieœlników.
Wyj¹tkowo liczny i kolorowy pochód przeszed³ rynkiem nawo³uj¹c mieszkañców do
œwiêtowania. Gwiazda wieczoru - IRA - swój
koncert rozpoczê³a o godz. 21. Niedzielê, tradycyjnie ju¿, rozpoczêli lokalni artyœci - tancerze
i wokaliœci chojnowskich placówek oœwiatowych, by³y te¿ wystêpy zaproszonych goœci.

* Czerwiec
Taekwondo po raz pierwszy
Na parkiecie sali gimnastycznej PZS odby³
siê I Chojnowski Turniej Taekwondo o Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa. Wziê³o w nim
udzia³ 8 klubów z terenu Dolnego Œl¹ska
i Wielkopolski. Organizatorem by³ Klub
Sportów Walki „Sfora Chojnów” dzia³aj¹cy
w mieœcie od ubieg³ego roku.

wsparte wyraŸnym o¿ywieniem kontaktów
polsko-francuskich na skalê krajow¹ spowodowa³y potrzebê dalszej intensyfikacji wspó³pracy
obu miast. I miêdzy innymi w³aœnie to zaowocowa³o kolejn¹ wizyt¹ naszych europejskich przyjació³.
***
27 sierpnia cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich oraz w³adze
miasta przywitali ponad 30.osobow¹ grupê mieszkañców z partnerskiego miasta Egelsbach. To
ju¿ druga, tak sympatyczna, wizyta w naszym
mieœcie. Niemieccy partnerzy, goœcili u nas
dwa lata temu. Po tej wizycie, chêtnych na kolejny wyjazd do Chojnowa by³o wielu, gdy¿ jest to
okazja do nawi¹zywania nowych i pog³êbiania
dotychczasowych przyjaŸni, a dziêki temu do
integracji dwóch narodów.

* Wrzesieñ

Wizyta ministra
20 czerwca w Chojnowie goœci³ Minister
Sportu i Turystyki Miros³aw Drzewiecki, który
odwiedzi³ nasze miasto w zwi¹zku z przyst¹pieniem Chojnowa do ogólnopolskiego programu „Moje Boisko Orlik 2012”. W³adze
miasta pod ten projekt wyznaczy³y teren przy
Parku Piastowskim, który w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest
przeznaczony pod us³ugi sportu. Wzorcowa
dokumentacja, terminowoœæ i ¿ywe zainteresowanie programem w³adz samorz¹dowych
z³o¿y³y siê na ministerialn¹ decyzjê wizytacji
w Chojnowie.

Zak³adowe jubileusze
15 lat temu, w naszym mieœcie swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a pierwsza firma z zagranicznym kapita³em. Asortyment produkowany
w tym zak³adzie, sprowadza³ siê wówczas
g³ównie do haków, szybko jednak oferta
Höckera poszerzy³a siê.
Dziœ, to przedsiêbiorstwo produkuje ok. 180
urz¹dzeñ stosowanych w przetwórstwie ¿ywnoœci, ³¹cznie ze sprzêtem transportowym
i higienicznym. Stan osobowy z 10 pracowników, zmieni³ siê w 80.osobow¹ za³ogê z wysokimi kompetencjami.

Utkane obrazem, dŸwiêkiem, s³owem…
Muzeum Regionalne w Chojnowie wyda³o
Almanach Artystyczno-Kulturalny Ziemi
Chojnowskiej - historyczn¹ publikacjê, pierwsz¹
w dziejach Chojnowa.
18 czerwca w MOKSiR, autorzy i bohaterowie
publikacji spotkali siê na promocji „Almanachu…”.

***
13 wrzeœnia chojnowska firma Oskar obchodzi³a swój jubileusz dziesiêciolecia.
Jubileusz by³ okazj¹ do spotkania za³ogi i ich
rodzin na okolicznoœciowej uroczystoœci, która
odby³a siê w klimatycznej Jubilatce. Goœæmi
imprezy by³y m.in. w³adze miasta, które na
rêce w³aœcicieli - Krzysztofa i Teresy Uziêb³o,
z³o¿y³y gratulacje i ¿yczenia kolejnych jubileuszy.

* Lipiec
Symboliczne pierœcienie
Dwa z³ote pierœcionki - delikatny damski i nieco
okazalszy mêski, 12 lipca z r¹k by³ej mieszkanki Chojnowa Gerdy-Marii Fröhlich odebra³ dyrektor Muzeum Regionalnego Jerzy
Janus, który s³usznie zauwa¿y³, ¿e ten niecodzienny prezent ma nie tylko wartoœæ historyczn¹ i materialn¹. Jest jednoczeœnie dowodem
ogromnego przywi¹zania by³ych mieszkañców do rodzinnego miasta i wymownym symbolem wspó³pracy miêdzy naszymi narodami.

* Sierpieñ
Odwiedziny partnerów
W niedzielne popo³udnie 3. sierpnia przywitaliœmy delegacjê z francuskiej miejscowoœci Commentry. Mieliœmy zaszczyt goœciæ
w³adze miasta z Merem - Jeanem-Louisem
Gaby. Pozytywne doœwiadczenia z kilkuletniej wspó³pracy Chojnowa i Commentry
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Ich pierwszy raz
Zakoñczy³ siê filmowy projekt realizowany
dziêki wsparciu pomys³u MOKSiR przez
Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci
w ramach programu Równaæ Szanse 2007.
Blisko 40. minutowe filmowe dzie³o zatytu³owano: „W ma³ym mieœcie”.
Historia Wojtka zosta³a przez m³odzie¿ napisana, sfilmowana, zmontowana i - oczywiœcie
- zagrana. W sumie - ponad 60 osób przewinê³o
siê w trakcie realizacji pomys³u.

* PaŸdziernik
Orlik dla ka¿dego
Rozgrywki sportowe, wystêpy artystyczne, przemówienia, gratulacje i ¿yczenia - tak œwiêtowano oficjalne otwarcie kompleksu boisk
przy ul. Kiliñskiego. Pierwszy mecz jaki po
oficjalnym otwarciu odby³ siê na chojnowskim obiekcie nie tylko wzbudzi³ wiele sportowych emocji, ale by³ tak¿e nie lada atrakcj¹.

Na sztucznej murawie, naprzeciw siebie stanê³a reprezentacja województwa pod przewodnictwem marsza³ka Marka £apiñskiego
i przedstawiciele samorz¹du chojnowskiego,
których do boju prowadzi³ burmistrz Jan Serkies.
W samo po³udnie
23 paŸdziernika, o godzinie 12.00, dyrektorzy
chojnowskich szkó³ i uczniowie oraz burmistrz wspólnie wbili pierwsze szpadle na terenie budowy miejskiego basenu. Symboliczny
gest by³ pocz¹tkiem realizacji jednej z najwiêkszych (a na pewno najbardziej oczekiwanych) inwestycji w mieœcie.

* Listopad
W 90 rocznicê
11 listopada przy obelisku na ul. Chmielnej,
jak co roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane
z odzyskaniem przez nasz kraj niepodleg³oœci.
Tegorocznej rocznicy 90.lecia odzyskania niepodleg³oœci towarzyszy³a jeszcze jedna 80 rocznica utworzenia Zwi¹zku Sybiraków.
Oba jubileusze by³y okazj¹ do wyró¿nienia
tych, którzy w ró¿ny sposób, w ró¿nym okresie
dali poznaæ siê jako patrioci i oddani synowie
swojego kraju. Opraw¹ artystyczn¹ by³ koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu chojnowskiego chóru Skoranta przeplatany s³owno-wizualnym widowiskiem przygotowanym
przez m³odzie¿ow¹ grupê teatraln¹ Antrakt.
Rap dla miasta
27 listopada, scena chojnowskiego domu kultury goœci³a wykonawców hip-hopu z Chojnowa i okolic. Po raz pierwszy wykonawcy tego
gatunku muzyki mogli zaprezentowaæ chojnowskiej publicznoœci w³asn¹ twórczoœæ
i rapowe umiejêtnoœci.
Wed³ug szacunkowych danych przez salê
przewinê³o siê oko³o dwustu fanów hip-hopu.

* Grudzieñ
Twórcze œwiêta
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
kolejny raz zorganizowa³ przedœwi¹teczny
kiermasz ozdób bo¿onarodzeniowych. Prezentuj¹ siê tu chojnowianie, którzy z zami³owania paraj¹ siê ró¿nego typu twórczoœci¹ plastyczn¹ oferuj¹c innym swoje oryginalne,
rêcznie robione, niepowtarzalne kartki, stroiki, dekoracje.
W obronie praw cz³owieka
13 grudnia tysi¹ce osób zasiad³o do pisania
listów kierowanych do politycznych decydentów. Po raz pierwszy do akcji Amnesty International pn. Maraton Pisania Listów w³¹czyli
siê chojnowianie. Uczniowie Gimnazjum nr 2,
wspólnie z nauczycielami, licz¹c, ¿e ich g³os
bêdzie mia³ wp³yw na poprawê losu osób przeœladowanych, przez 24 godziny w murach
szko³y przelewali na papier swoje emocje.
Z Chojnowa wyp³ynê³o ponad 700 listów.
opr. eg

7

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1?
* Góra Grosza”
Akcjê “Góra Grosza” przeprowadzamy rokrocznie w naszym przedszkolu. Cieszy siê ona du¿ym zainteresowaniem i uznaniem ze strony
rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola. Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom jest zebranie œrodków na
pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹. Patronat
nad akcj¹ obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku
akcja rozpoczê³a siê 24 listopada, a zakoñczy³a 5 grudnia. Coroczne
branie udzia³u w akcji „Góra Grosza” jest ju¿ jakoby tradycj¹ naszego
przedszkola, dziêki czemu my te¿ pomagamy dzieciom, które niestety
nie maj¹, b¹dŸ nie znaj¹ swoich rodziców. Wrzucenie do specjalnie
przygotowanego na okolicznoœæ w/w akcji pojemnika kilku gorszy, nie
jest du¿ym poœwiêceniem, a mo¿e zdzia³aæ naprawdê du¿o - mianowicie na ustach wielu dzieci wreszcie zagoœci uœmiech. W wyniku
tegorocznej akcji zebraliœmy: 273,03 z³!
Wszystkim, którzy okazali serce i wspomogli akcjê, serdecznie dziêkujemy!

* Wizyta Miko³aja w przedszkolu
Ka¿dego roku w szósty dzieñ grudnia dzieci w ca³ym kraju przygotowuj¹ siê na wizytê d³ugo oczekiwanego goœcia. Brodaty staruszek,
jak g³osi tradycja, odwiedza jednak tylko te, które zachowaniem
zas³u¿y³y na upragniony prezent. Tym razem Œwiêty zawita³ w naszym
przedszkolu ju¿ 5 grudnia.
Nie zostawi³ podarunków pod poduszk¹ ani w skarpecie, jak to ma
w zwyczaju. Wyj¹tkowo postanowi³ osobiœcie (choæ niestety nie wszed³
przez komin) zawitaæ wœród przedszkolaków. Byæ mo¿e dosz³a do niego
wiadomoœæ o przedstawieniu, jakie przygotowuj¹ dlañ dzieci i skuszony
perspektyw¹ wys³uchania piêknych wierszy i piosenek w wykonaniu
swych ulubieñców, zdecydowa³ siê zmieniæ nieco swe plany.
Paczkê pe³n¹ ³akoci, któr¹ przedszkolaki otrzyma³y z r¹k Miko³aja,
musia³y okupiæ sumienn¹ obietnic¹ poprawy zachowania i spe³nienia
dobrych uczynków. Po tych szczerych przyrzeczeniach i radoœci
z prezentów, dla odmiany postawiono staruszka w roli widza, któremu

ofiarowano niespodziankê w postaci repertuaru bogatego w œwi¹teczne
utwory. Zaraz po wyœpiewanych podziêkowaniach, po dumnym wyrecytowaniu wierszy, musia³ nast¹piæ czas po¿egnania. Dzieci prosi³y
gor¹co staruszka, by nie zapomnia³ o nich w przysz³ym roku.

* Nasze laureatki
Jedn¹ z form wspierania i promowania uzdolnieñ dzieci jest ich udzia³
w konkursach. W naszym przedszkolu staramy siê, aby dzieci czêsto
uczestniczy³y w ró¿norodnych konkursach, zarówno tych organizowanych w przedszkolu, jak i zewnêtrznych - miejskich, regionalnych i ogólnopolskich. W bie¿¹cym roku szkolnym mamy pierwszych
laureatów! W opisywanym w jednym z wczeœniejszych numerów
“Gazety Chojnowskiej”- Dolnoœl¹skim Konkursie Plastycznym
“Mamo, Tato- Nie pal przy mnie!” plakat wykonany przez nasze
przedszkolaki zdoby³ wyró¿nienie! Autorki wyró¿nionego plakatu to:
Martynka Idkowiak, Ola Gawron i Nikola Biernacka. Jeszcze raz
serdecznie gratulujemy!
Gdy nadejd¹ te piêkne œwiêta, ka¿dy o bliskich swoich pamiêta.
Przesy³amy gor¹ce ¿yczenia. Niech gwiazdka pomyœlnoœci,
co zab³yœnie znów o zmroku,zaprowadzi Was do szczêœcia w nadchodz¹cym Nowym Roku.
Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœliwego
Nowego Roku- 2009!
wszystkim mieszkañcom Chojnowa ¿ycz¹ dzieci i pracownicy
Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Z Miko³ajem na parkiecie
Na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka 14 grudnia, Chojnów odwiedzi³
œw. Miko³aj przywo¿¹c ze sob¹ podarki dla
setki dzieci. Zawartoœæ paczek, któr¹ Miko³ajowi pomóg³ wyposa¿yæ dyskont Biedronka,
burmistrz oraz Rada Miejska, œwiadczy³a, ¿e
maluchy musia³y byæ tego roku wyj¹tkowo
grzeczne, a mnogoœæ s³odyczy mia³a byæ nagrod¹ za dobre zachowanie przez 12 miesiêcy.
Okazuje siê jednak, ¿e nie tylko pos³uszeñstwo by³o tego dnia nagradzane obfit¹ paczk¹.
Miko³aj domaga³ siê jeszcze wierszyka b¹dŸ
piosenki, bo jak stwierdzi³ - sztuka w ¿yciu jest
nie mniej wa¿na jak dobre wychowanie.
Dzieci nie zawiod³y i pokaza³y Œwiêtemu, ¿e
twórczoœæ w ró¿nej formie nie jest im obca,
a publiczny wystêp to pestka. Oczywiœcie
by³y wyj¹tki, ale Miko³aj, jako ten, który czêsto
staje na forum, doskonale rozumia³ chwilow¹
artystyczn¹ tremê.
Nikt natomiast nie mia³ tremy podczas zabawy.
Jeszcze przed rozdaniem prezentów, Bia³obrody zaprosi³ wszystkich na parkiet,
pl¹saj¹c wspólnie z maluchami. Wê¿yki,
poci¹gi, kó³ka graniaste, tañce solo i w duecie, to klimaty miko³ajkowego szaleñstwa, w
którym ochoczo uczestniczyli tak¿e doroœli.
Wiele uciechy sprawi³y dzieciom wystêpy
chojnowskiego Bractwa Rycerskiego, które
nie tylko zaprezentowa³o tañce i walki, ale
wspaniale wci¹ga³o publicznoœæ do zabawy.
Atrakcj¹ niew¹tpliwie by³ tak¿e pokaz wozu
stra¿ackiego i sprzêtu gaœniczego.
Ale prezentów od Miko³aja nikomu nie uda³o
siê przebiæ - na ten moment wszystkie dzieci
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czeka³y najbardziej. Miko³aj, wydawa³o siê,
zna³ maluchy z imienia i nazwiska i tak te¿
wywo³ywa³ do odbioru zas³u¿onej paczki.

A potem…, potem przyszed³ czas rozstania
i pierwsze godziny oczekiwania na kolejn¹
wizytê Miko³aja.
eg

GAZETA CHOJNOWSKA NR 23/687

Tu¿ przed œwiêtami
4 grudnia w kawiarence MOKSiR
mia³a miejsce kolejna pokonkursowa wystawa kartek œwi¹tecznych
przygotowanych przez uczniów
Szkó³ Podstawowych nr 3 i 4 Gimnazjum nr 2, Ochronkê Sióstr S³u¿ebniczek, Przedszkole Miejskie
nr 1 oraz grupê socjoteraputyczn¹.
W sumie na konkurs wp³ynê³o
blisko 100 prac wykonanych w dowolnych technikach; jedynym, narzuconym przez organizatora kryterium by³ format prac 10x15 cm.
Jurorzy nie mieli odwagi, by uznaæ

którekolwiek z prac za lepsze od
innych - w ka¿dej by³o sporo inwencji i pomys³owoœci, st¹d te¿ wszystkich uczestników nagrodzono jednakowo - tabliczkami czekolady.
Dodatkow¹ nagrod¹ by³y ufundowane przez p. Krystynê Czapsk¹
ksi¹¿ki dla placówek, których uczniowie wziêli udzia³ w konkursie
kultywuj¹cym œwi¹teczne zwyczaje.
Tradycyjnie te¿ tego dnia mo¿na
by³o nabyæ na kiermaszu organizowanym przez MOKSiR kartki
i inne ozdoby œwi¹teczne.
sh

Malowali Ojczyznê
W listopadzie M³odzie¿owa Rada
Miejska Chojnowa og³osi³a konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y pod tytu³em “Czym dla
mnie jest Ojczyzna?” Z³o¿ono 78
prac ze szkó³ podstawowych, nr 3
i nr 4. Wielka szkoda, ¿e starsza
m³odzie¿ nie podjê³a tematu konkursu i odda³a pole m³odszym
kole¿ankom i kolegom. A temat
nie by³ wcale ³atwy. Mi³ym zaskoczeniem by³o, ¿e nawet najm³odsi
uczestnicy konkursu ³adnie poradzili sobie z nim. Fina³em konkursu
by³o otwarcie wystawy w goœcinnych progach “Galerii M³odych”
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie, które mia³o miejsce
8 grudnia br. Na wystawie znalaz³y
siê, oczywiœcie oprócz prac lau-

reatów, najlepsze prace spoœród
72 pozosta³ych uczestników konkursu.
M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa sk³ada serdeczne podziêkowania dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej pani Barbarze Landzberg i opiekunce “Galerii M³odych” pani Agnieszce Tworzyd³o
oraz Radzie Miejskiej, która by³a
fundatorem nagród dla laureatów.
M³odym twórcom ¿yczymy nieustawania w pracy nad swoimi talentami i ... dalszych sukcesów!!!
Miejskia Biblioteka Publiczna zaprasza na pokonkursow¹ wystawê,
któr¹ mo¿na ogl¹daæ tylko do
koñca roku.
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Wieœci z Przedszkola nr 3
„Ding dong, ding, dong, spad³ ju¿
œnieg, pierwsza gwiazdka z nami
jest, jest ktoœ taki, ktoœ kto chce
w³aœnie dziœ odwiedziæ mnie…”
tak¹ piosenk¹ 5 grudnia dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 3
w Chojnowie przy ul. Krasickiego
wita³y Œwiêtego Miko³aja.

postaci œw. Miko³aja, gwiazdek,
choinek i wszystkiego tego co tylko
kojarzy³o siê z tym œwiêtem.
I spe³ni³o siê! Przyby³! W ca³ym
przedszkolu rozleg³ siê dŸwiêk
dzwoneczka! Ju¿ stoj¹c w drzwiach
œw. Miko³aj wzbudzi³ ogromne
zaufanie. Na jego widok na twa-

Ju¿ od ponad tygodnia poprzedzaj¹cego odwiedziny niezwyk³ego
goœcia maluchy przygotowywa³y
siê do tego wydarzenia. W ka¿dej
grupie trwa³y gor¹czkowe prace.
Przedszkolaki wspólnie z paniami stroi³y swoje sale, by nadaæ
im odœwiêtny klimat i stworzyæ
magiczn¹ atmosferê. Ka¿dy niecierpliwie czeka³ na wymarzony
prezent, ale wiadomo, ¿eby go
otrzymaæ trzeba by³o byæ grzecznym. Podopieczni starali siê wiêc
wyj¹tkowo. Efektem tego na tablicach z pracami zaroi³o siê od

rzach pojawi³a siê radoœæ - co
zburzy³o ogólne przekonanie, ¿e
”dzieci boj¹ siê œw. Moko³aja”.
Trzeba oddaæ ho³d Miko³ajowi,
¿e pomimo nawa³u pracy w tym
dniu z ogromn¹ ochot¹ bawi³ siê
z dzieæmi i wys³ucha³ piosenek
i wierszyków przygotowanych
specjalnie dla niego. Uwieñczeniem wizyty by³o rozdanie maluchom prezentów. Maluchy uradowanenowymi zabawkami i jeszcze
d³ugo bêd¹ wspominaæ ten dzieñ.
Oby by³o wiêcej takich dni, które
spe³niaj¹ dzieciêce marzenia!!!

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 3,50 m2, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 100,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 20,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16 stycznia 2009 r. o godz 11.00 w lokalu nr
11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli
wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 wadium do dnia 10 styvcznia 2009 r. Ustala siê post¹pienie
w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Doceniany Kret i S-ka
Chojnowska firma Kret i S-ka, jest jedn¹ z tych, których profesjonalizm
i ci¹g³y rozwój maj¹ odbicie w licznych nagrodach i wyró¿nieniach.
Mijaj¹cy rok, pod tym wzglêdem niewiele ró¿ni³ siê od poprzednich.
O laurach zdobytych w pierwszym pó³roczu ju¿ pisaliœmy. Co przynios³y kolejne miesi¹ce?
- w lipcu Kret i S-ka otrzyma³a „Dolnoœl¹ski Certyfikat Gospodarczy”
przyznawany przez Kapitu³ê pod przewodnictwem marsza³ka
województwa dolnoœl¹skiego,
- w paŸdzierniku na Miêdzynarodowych Targach „Hydrauliki, Sterowania
i Napêdów HPS 2008” firma otrzyma³a MEDAL za stanowisko
badawczo dydaktyczne mechatroniki;
- w listopadzie na uroczystoœci odbywaj¹cej siê w siedzibie Warszawskiej
Gie³dy Papierów Wartoœciowych przedsiêbiorstwo odebra³o jedno
z trzech g³ównych wyró¿nieñ w kategorii „MIKROPRZÊDSIÊBIORCA ROKU 2008”.
Tytu³y, jakie spó³ka od lat kolekcjonuje, to nie efekt d¹¿enia do powiêkszania tego typu zbiorów. To raczej „produkt dodatkowy” dzia³añ skierowanych na podnoszenie kwalifikacji, standardu pracy czy jakoœci
oferowanych wyrobów.
Gratulujemy zatem i czekamy na kolejne doniesienia.
eg

Miko³ajki w Œwiebodzicach 2008
5 grudnia zgonie z tradycj¹ Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie ju¿ po
raz piêtnasty Rada Samorz¹du Uczniowskiego ze szko³y przy ul. Witosa
oraz uczniowie Technikum Handlowego ze szko³y przy ulicy Wojska Polskiego, w okresie przedœwi¹tecznym odwiedzili dzieci z Domu Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Mieszkañcami tego domu s¹ ch³opcy w wieku od 2- 30 lat.
Wiêkszoœæ z nich dotkniêta jest ciê¿kimi, nieuleczalnymi chorobami i pozbawiona mi³oœci rodzicielskiej. Z racji Miko³ajek przygotowaliœmy dla nich
przedstawienie pt. “Jaœ i Ma³gosia’’ oraz paczki, które rozda³ dzieciom Œwiêty
Miko³aj. Po przedstawieniu zostaliœmy zaproszeni na poczêstunek przygotowany przez siostry. Wraz z podopiecznymi spêdziliœmy czas na rozmowach i zabawach. Dzieci chocia¿ przez chwilê mog³y zapomnieæ o swoich
troskach i problemach. Na wielu twarzach malowa³ siê uœmiech.

Gor¹co pragniemy podziêkowaæ naszym darczyñcom, którzy przyczynili
siê do tego, ¿e mogliœmy uszczêœliwiæ te dzieciaki drobnymi upominkami:
Synteza Galeria Studio Rozalia Kêsik; APIS sp. z o.o.; PPH “Dany” Sp. z o.o;
P.P.U.H. Jan Kryszczuk; P.U.H.P. Export-Import Czes³aw Pi¹tek; Sklep
Przemys³owy “Metalik” Maria Dymin; F.H.U. GLOBUS Marcin Marciniszyn;
Szymañska Wioletta; Czapski Waldemar; Sklep Spo¿ywczo -Warzywniczy
Edward Micha³owicz; Leja Grzegorz; Sklep Spo¿ywczy “ALWA” Ewa Chorap;
Centrum Zaopatrzenia Biurowego “QUATTRO”; Anna Jastrzêbska; Alfred
Gruszka “Apteka Salix”; PPU “UNIFOT”’ Andrzej Bobik; “Rivendell” Adam
Piróg; KIOSK WIELOBRAN¯OWY Zbigniew Kociuba; P.H.U “OSKAR”
Joanna £u¿na, “Mölndals Industriprodukter Polska” Sp.z o.o; El¿bieta Ficek
“Trafika”; “OPTYK” Sa³uga Barbara; Stanis³wa Iwañska; Biuro Podró¿y
“Gromada” Chojnów; Szymañski Zdzis³aw; Jandu³a Patryk; Honorata
Mazurkiewicz; Kosiuk Zbigniew; PPUH “OSKAR” Uziêb³o Jerzy; Agencja
Ochrony Pracy i Œrodowiska BHPE s.c. Pawe³ & Ryszard Pacu³a; Studio
komputerowe “Mediart”; Przedsiêbiorstwo Handlowe “Aha I”; Jerzy Ruta;
Sklep “TANIA ODZIE¯” Agnieszka Duda; “Blacharstwo, Lakiernictwo,
Handel’ Jan Kawka, Agencja Reklamowa Pixelon.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy!
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 1621 m2,
po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze
wieczystej 13615.
Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %) - 120.000,00 z³.
Wadium - 24.000,00 z³.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest umow¹ dzier¿awy zawart¹ na czas oznaczony
do dnia 30-09-2008 r. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
us³ugi komercyjne. Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej i nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich.
W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu
nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia
sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na
warunkach z nim uzgodnionych. Dzia³ka nr 53 stanowi w czêœci RIIIb,
w zwi¹zku z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji
zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 stycznia 2009 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w
Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 14 stycznia 2009 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 1.200,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 23 lipca 2008r., drugi 21 paŸdziernika 2008 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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„Bestseller 2008”

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego
na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie
2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/74 o pow. 4801 m2, wraz ze sprzeda¿¹
budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 37386.

Cena wywo³awcza - 124.000,00 z³.
Wadium - 24.800,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie
zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny o funkcji przemys³owej. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 stycznia 2009 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 14 stycznia 2009 r. na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.240,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium.Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 11 czerwca 2008 r., drugi odby³ siê dnia 3 wrzeœnia 2008 r. ,.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 22.12.08 r.- 20.01.2009 r. w godz. 10.00 do 14.00.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tel. (0-76) 81-86-680. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na pocz¹tku grudnia odby³y siê ostatnie w tym
roku spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki:
3 grudnia w Gimnazjum nr 2 spotka³a siê m³odzie¿,
a 5 grudnia w miejskiej bibliotece - doroœli. Mia³y
one trochê inny charakter od dotychczasowych,
poniewa¿ oprócz dyskusji, wybrano tak¿e lektury na rok 2009, dokonano po raz pierwszy wyboru bestsellerów z ksi¹¿ek, które by³y omawiane na naszych spotkaniach w 2008 r.
M³odzie¿ bardzo szybko zdecydowa³a, ¿e
najlepsz¹ ksi¹¿k¹ jest „Felix, Net i Nika...”
Rafa³a Kosika. Nie przyznano 2 i 3 miejsca.
Natomiast doroœli klubowicze najwiêksz¹ iloœæ
g³osów oddali na powieœæ Stefana Chwina „Dolina
radoœci”. Nastêpne miejsca mia³y jednak dogrywki.
Ostatecznie drugie miejsce przyznano W³adimirowi
Sorokinowi za ksi¹¿ki „Bro” i „Lód”, a trzecie
równorzêdne miejsca zajêli: Olga Tokarczuk za „Biegunów”, Haruki Murakami i jego „Kronika
ptaka nakrêcacza” i Vargas Llosa za „Szelmostwa
niegrzecznej dziewczynki”.
G³osowania by³y jawne i nikt z klubowiczów
nie wstrzyma³ siê od oddania g³osu.
Dopiero po tych wyborach przyst¹piono do
omawiania grudniowych lektur.
M³odzie¿ rozwa¿a³a esej Umberto Eco „O bibliotece”. Okaza³o siê, ¿e podoba³ siê jej ten rodzaj
literatury, a niektórzy gimnazjaliœci czytali esej
po raz pierwszy.
Umberto Eco w swoim tekœcie analizuje zasady
funkcjonowania biblioteki idealnej, przyjaznej
czytelnikowi i dobrze wywi¹zuj¹cej siê ze swoich
statutowych zadañ. Chc¹c przybli¿yæ nam swoj¹
koncepcjê wzorca, ukaza³ go na przyk³adzie
„antybiblioteki”.
Za tak¹ idealn¹ bibliotek¹ nie tylko têskni Eco,
ale tê têsknotê podzielaj¹ i m³odzi czytelnicy.
Natomiast doroœli klubowicze zastanawiali siê
nad powieœci¹ m³odej pisarki Agnieszki Drotkiewicz
„Dla mnie to samo”. Uznano, ¿e w tej ksi¹¿ce
nie fabu³a jest istotna, ale toksyczne relacje,
jakie ³¹cz¹ g³ównych bohaterów.
Œwiat przedstawiony przez Drotkiewicz jest smutny,
nudny i szary, a ¿ycie bardzo bolesne. Powieœæ
nie koñczy siê happy endem dla bohaterów.
Tylko dla jednej z g³ównych postaci - Adeli pali siê œwiate³ko w tunelu. Ale czy pójdzie ona
za tym œwiate³kiem....
Wed³ug opinii jednego z klubowiczów, autorka
wrêcz zmusza nas do tego, abyœmy sami znaleŸli
klucz do zrozumienia ksi¹¿ki, a stylistyczne pomys³y,
w jakie obfituje ta powieœæ maj¹ nas zaintrygowaæ.
Najbli¿sze nasze spotkania zaplanowaliœmy
w nastêpuj¹cych terminach: 7 stycznia - dla m³odzie¿y i ksi¹¿ka Lecha Jakóba „Filip szalony”,
16 stycznia - dla doros³ych i V. Myron „Dewey
- wielki kot w ma³ym mieœcie”.
Wszystkim „czytaczom” ¿yczymy weso³ych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i szczêœliwego
Nowego Roku 2009!
Anna Kopyra
moderator DKK
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie
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Konkurs na naj…
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A., jak co roku w czasie
œwi¹teczo-noworocznym rozpoczyna konkurs “Najpiêkniej oœwietlona posesja”, który jest zaproszeniem do
wspólnej zabawy tych wszystkich osób, które wk³adaj¹
mnóstwo wysi³ku, wyobraŸni, a tak¿e œrodków finansowych w przystrojenie swoich domów oraz balkonów
w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Niesamowite iluminacje stanowi¹ niew¹tpliwie ozdobê ulic oraz osiedli
tak samo w ma³ych jak i du¿ych miejscowoœciach.

Chc¹c doceniæ pracê i trud osób dbaj¹cych o œwi¹teczno noworoczny wystrój swoich balkonów i domów EnergiaPro
GRUPA TAURON S.A. ufundowa³a nagrody dla zwyciêzców w kategoriach “Najpiêkniej oœwietlona posesja”,
“Najlepiej oœwietlony balkon” a tak¿e “Z³oty Laureat”.
Szczegó³y zainteresowani znajd¹ na stronie internetowej www.eneriapro.pl

Super okazja!!!
Jedyna mo¿liwoœæ wybrania
i wyciêcia choinki noworocznej.

Doradzimy, pomo¿emy wybraæ
i wyci¹æ choinki wys. 1,5m - 4 m.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego
na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 4693 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego o pow. u¿ytkowej 3673,50 m2 (by³y magazyn
techniczny Dolzametu - obok siedziby Urzêdu Gminy) wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 300.000,00 z³.
Wadium - 60.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿
w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹
inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny przemys³owe i sk³adowe.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest jedn¹ umow¹ dzier¿awn¹, zawart¹ na czas oznaczony do dnia
30-09-2008 r. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 14 stycznia 2009 r.
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 3.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 17 marca 2008 r.,
drugi przetarg odby³ siê dnia 19 czerwca 2008r., trzeci 23 paŸdziernika 2008 r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 22.12.2008 r. - 20.01.2009 r. w godz. 10.00 do 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu pok. nr 12. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem (0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Plantacja choinek sprzedaje
ju¿ od 5 lat najtaniej w okolicy.
Goliszów 1 (300 m od wiaduktu
kolejowego przy dawnym POHZ).

Cena 15 z³ ka¿da!!!
* Sprzedajemy ju¿ od 15.12.2008r.
od godz. 9.00 do zmroku na plantacji.
* Sprzeda¿ na targowisku od 18.12.2008r.
* Sprzeda¿ przy ul. Drzyma³y 4 (wejœcie od
podwórka) od 16.12.2008r. od godz. 12.00.
* Sprzeda¿ na wioskach od 18.12.2008r.
(dni i godziny bêd¹ podawane na og³oszeniach rozwieszanych na s³upach i przystankach)

Tel. 782-163-131 lub (076) 819-17-24
PrzyjdŸ i zobacz, odejdziesz zadowolony.
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OG£OSZENIA
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie
o pow. 34,30 m 2. Wiadomoœæ:
tel. 0696-058-279 po godz. 18.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie przy ul. Kiliñskiego 14, pow. 57m2, na parterze; w podwórku nowo wybudowany gara¿, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0669-683-646.
Posiadam do wynajêcia wyposa¿ony lokal dla dwóch fryzjerów (damski lub mêski) i samodzielnej kosmetyczki, dobra lokalizacja i œwietne warunki do pracy.
Wiadomoœæ: tel. 0602-529-242.

Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie w Rokitkach,
pow. 58,30 m 2 , na II pietrze.
Wiadomoœæ: tel. 792 242 114.
Wynajmê lub kupiê lokal w centrum miasta na cele handlowe min. 50 m 2 . Wiadomoœæ: tel.
0502-540-405 lub 0692-414-124.
Firma handlowa poszukuje do
wynajêcia lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum miasta o pow. 100200 m2, wejœcie z poziomu chodnika, du¿e witryny. Wiadomoœæ:
tel. 0600-263-767 lub 0606-827-573.
Us³ugi
Przeprowadzki, transport,
tanio i solidnie. Wiadomoœæ: tel.
0603-555-745.

DROBNE

Nauczycielka udzieli korepetycji z matematyki i j. angielskiego
- z przygotowaniem i programem
dla dzieci najm³odszych. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-93 lub
0607-552-858.

Inne

Us³ugi budowlane: uk³adanie
glazury, malowanie, szpachlowanie, monta¿ drzwi i okien, panele
i inne us³ugi na ¿yczenie klienta,
promocyjne ceny i gwarantowana
jakoœæ.
Wiadomoœæ: tel. 0605-327-676.

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel.
0665-287-362.

Oferujemy us³ugi remontowobudowlane: uk³adanie glazury,
monta¿ p³yt gipsowych, szpachlowanie, malowanie, uk³adanie
paneli, obróbka okien i drzwi, itp.
Wiadomoœæ: tel. 0723-139-289.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej i Wrzosowej.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456
po godz. 16.00.

Sprzedam pole 6,20 hektara,
okolice górnej Bia³ej, mo¿liwoœæ
przekszta³cenia na dzia³ki (1,4h).
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-12
lub 0608-417-343.
Oddam kotki w dobre rêce.
Wiadomoœæ: tel. 0768-181-055;
ul. Staffa 9.

GALERIA-STUDIO-SYNTEZA
GALERIA-STUDIO-SYNTEZA
ul. Sikorskiego 12; 076/819-64-85
*
*
*
*
*
*
*

RÊKODZIE£A LUDOWE
WE£NA ZDROWOTNA
SZK£O ARTYSTYCZNE
SZK£O U¯YTKOWE
CERAMIKA
OBRAZY
* INNE
WIKLINA

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10.00 - 18.00

Zdrowych, spokojnych i radosnych Œwiat
oraz wszystkiego najlepszego w 2009 roku
¿yczy Rozalia Kêsik

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziêkowaæ
za dotychczasow¹ wspó³pracê
oraz z³o¿yæ Naszym Klientom,
Przyjacio³om i Sympatykom
moc gor¹cych ¿yczeñ, zdrowia,
szczêœcia i wszelkiej
pomyœlnoœci
Rada Nadzorcza,
Zarz¹d i pracownicy
Banku Spó³dzielczego
w Chojnowie
GAZETA CHOJNOWSKA NR 23/687

Firma FEERUM S.A.
ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów
odda ziemiê nieu¿yteczn¹
ok. 3000 m3 nieodp³atnie.
Zainteresowanych
prosi siê o kontakt pod numerem:
0519-540-455 - pan Edward Gorczyca
Do sprzedania
hala produkcyjna
o pow. 1170 m2, ³¹cznie
z budynkiem magazynowym
o powierzchni 489 m2.
Obiekty zlokalizowane s¹ na
terenie miasta Chojnowa.
Telefony kontaktowe
0604-575-234,
0604-263-996.
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Tartak
w Zamienicach
– Henryk Szapowa³
oferuje:
* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* meble ogrodowe
* us³ugowe suszenie
drewna

Kontakt telefoniczny:

0660-418-596
Wa¿ne numery telefonów

Zdrowych, spokojnych
i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz
wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym 2009 Roku
Szanownym Klientom
¿yczy
Zarz¹d i Pracownicy
Banku Zachodniego
w Chojnowie

Urz¹d Miejski w Chojnowie –
076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM –
076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –
076 819 63 53
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ŒWIÊTY W CHOJNOWIE

