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Chojnowianie Wielkiego Serca
Na terenie Chojnowa akcjê „Podziel siê posi³kiem” prowadzono
przez dwa dni - zebrano ponad 1000 kilogramów ¿ywnoœci!!!

Akademia kilkulatka
To niezwyk³a inicjatywa. Skierowana do dzieci w wieku do 4 lat
i ich opiekunów ma byæ szans¹ na pierwsze spotkanie i zabawê
z rówieœnikami oraz pierwsze doœwiadczenie artystyczne.
Zafascynowani srebrem
Muzeum Regionalne we wspó³pracy z Muzeum Miedzi w Legnicy
przygotowa³o now¹, interesuj¹c¹ wystawê.

Jak to z kul¹ by³o II
Z³ota kapsu³a czasu wróci³a na swoje miejsce. Osiad³a na wie¿y,
dumnie b³yszcz¹c nad miastem.

Poznaj historiê Poczty ZHP
Na wystawie wyeksponowano czêœæ zbioru ze 150 kart, w których
znajduj¹ siê kartki okolicznoœciowe, stemple, koperty, znaczki, itp.

30 talentów
„Talenty znad Skory”, to kontynuacja ubieg³orocznej, chojnowskiej
„Szansy na sukces”. Do przegl¹du zg³osi³o siê ponad 30 wykonawców.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* rozpoczê³y siê ju¿ prace przy rewitalizacji
rynku w Chojnowie.
Pierwszy etap obejmie budowê nowego oœwietlenia w ulicach Œciegiennego i Rynek, w tym
rejonie równie¿ rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane
z wymian¹ nawierzchni chodników i ulic,
* dokonano koñcowego odbioru miêdzyszkolnego basenu przy SP 4 od generalnego wykonawcy. Kolejnym krokiem bêdzie uzyskanie
pozwolenia od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legnicy na u¿ytkowanie
obiektu. Po otrzymaniu decyzji bêdzie mo¿na
oficjalnie otworzyæ p³ywalniê (wiêcej na str. 11),
* zakoñczono i odebrano roboty zwi¹zane z wymian¹ wewnêtrznych instalacji elektrycznych
oraz instalacji odgromowej w Gimnazjum nr 1,
* dobiegaj¹ prace przy remoncie Baszty
Tkaczy. Zakres robót obejmowa³ m.in. wymianê dachu, wymianê konstrukcji szachulcowej, renowacji poddana zosta³a attyka. Na
iglicy zamontowano te¿ odnowion¹ kulê
i nowy proporzec, ale o tym wiêcej na str. 6.

rozmaitoœci

w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie siê
w wodê we w³asnym zakresie na czas przepiêcia sieci.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póŸn.zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 24.09.2010 r. do 15.10.2010 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 57, ul. Kolejowej 16 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 wrzeœnia 2010 r. Nr 106/2010.
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 05.11.2010 r.
2) w dniach od 30.09.2010 r. do 21.10.2010 r.:
- wykazu gara¿y przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców, po³o¿onych
przy ul. Drzyma³y i ul. Witosa
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 wrzeœnia 2010 r. Nr 108/2010.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 12.11.2010 r.

Nauka gry
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
przyjmuje zapisy nauki gry na fortepianie,
skrzypcach, keyboardzie, gitarze i akordeonie
codziennie od godziny 12 do godziny 16
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Plac Zamkowy nr 2, Ip.
Zapraszamy wszystkich chêtnych.

„Nie umiera ten, kto w sercach ¿ywych pozostaje”
- spoczywaj w pokoju.

Dziel¹c z rodzin¹ ¿al po œmierci
* na ulicy Legnickiej zakoñczono wymianê
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wraz
z przy³¹czami. Obecnie prowadzone s¹ prace

œp. Haliny Ku³acz
pragniemy w imieniu w³asnym, w³adz samorz¹dowych,
wspó³pracowników i ca³ej chojnowskiej spo³ecznoœci przekazaæ wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia wszystkim Bliskim Zmar³ej.
Chojnów straci³ mieszkankê, która codzienn¹ prac¹ dawa³a œwiadectwo
lokalnego patriotyzmu, wra¿liwoœci na problemy innych i chêci niesienia
pomocy. NajwyraŸniej widaæ to w Jej wieloletniej dzia³alnoœci spo³ecznej,
a ostatnio w kole Zwi¹zku Sybiraków. Pragnê³a, aby doœwiadczenia
i prze¿ycia zes³anych zosta³y przekazane m³odszym pokoleniom
- jako lekcja historii i przestroga. Poprzez tê dzia³alnoœæ chcia³a te¿ oddaæ
czeœæ i ho³d tym, którzy nie doczekali powrotu do Ojczyzny. ¯egnamy osobê,
której ¿ycie i dzia³alnoœæ wnios³y wiele dobrego w nasz¹ codziennoœæ.

zwi¹zane z wymian¹ nawierzchni jezdni i chodników. Na ulicy Kolejowej natomiast dobiegaj¹ koñca roboty zwi¹zane z wymian¹ przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych.
Dlatego te¿ Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej uprzejmie
informuje, ¿e w zwi¹zku z t¹ inwestycj¹
konieczne jest przeprowadzenie wpiêcia
kolejnego odcinka nowo po³o¿onej sieci
w ulicy Legnickiej i Kolejowej do istniej¹cej
magistrali miejskiej.
Oznacza to, ¿e w nocy z soboty na niedzielê
(z 9.10 na 10.10) od godziny 23 do godziny
7 rano nast¹pi przerwa w dostawie wody.
Informacja ta nie dotyczy bloków przy ul. Samorz¹dowej, Sikorskiego, Maczka, £okietka
oraz czêœci ul. Kiliñskiego (bloki zasilane
z hydrofornii przy ul. Sikorskiego).
CHZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2010
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:

01.11.10, 28.11.10, 26.12.10
10.10.10, 07.11.10, 05.12.10
17.10.10, 11.11.10, 12.12.10
31.10.10, 21.11.10, 19.12.10
31.10.10, 21.11.10, 25.12.10

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/728

Chojnowskie
Komisariat Policji w Chojnowie
poszukuje w³aœciciela
rowerka dzieciêcego
znalezionego 11.09.2010 roku
na ulicy Drzyma³y
na wysokoœci sklepu „Max”.
W³aœciciela przedmiotowego
rowerka prosimy o kontakt
telefoniczny z KP Chojnów
76 818-86-87
lub prowadz¹cym sprawê
asp. Henrykiem Rokit¹.

rozmaitoœci

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w Chojnowie, przeznaczonych pod
zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2
w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

TERAPIA DLA OSÓB
UZALE¯NIONYCH

prowadzona jest w:
- ka¿dy I czwartek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.00
- ka¿dy III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
Terapeuta prowadz¹cy:
Wojciech Machnik.

***
TERAPIA DLA OSÓB
WSPÓ£UZALE¯NIONYCH

prowadzona jest w:
- ka¿dy I poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.30
Terapeuta prowadz¹cy:
Maria Barbara Wojciechowska.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/728

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji
(gara¿e).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 listopada 2010 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, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 3 listopada 2010 r.
na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
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/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50,00 z³.
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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 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 81-86-680. 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 LVI sesji
30 wrzeœnia radni spotkali siê na przedostatnim, w tej kadencji, posiedzeniu. 16 listopada koñczy siê ich urzêdowanie, 21 listopada wybieraæ
bêdziemy naszych przedstawicieli do nowej kadencji.
Tymczasem rajcy nadal pracuj¹ i tego dnia spotkali siê, aby wys³uchaæ
m.in. informacji o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej i sytuacji chojnowskiej oœwiaty w roku szkolnym 2009/2010.
O tym jak dzia³a Przychodnia Rejonowa
mówi³ jej kierownik Boles³aw Jakubiak.
„Przychodnia Rejonowa w Chojnowie jest Samodzielnym Publicznym Zak³adem Opieki Zdrowotnej,
którego organem za³o¿ycielskim jest miasto
Chojnów.
Zaoptowanych jest tu oko³o 18500 osób z terenu
miasta i gminy.
Pielêgniarki szkolne opiekuj¹ siê 2313 uczniami
w szko³ach w Chojnowie i w okolicznych miejscowoœciach. Opiek¹ fluorkow¹ objêtych jest
827 uczniów.
Dziennie poradnie dla dzieci i dla doros³ych
udzielaj¹ od 250 (w miesi¹cach letnich) do
350 (w miesi¹cach wiosenno-jesiennych) porad.
Na terenie Przychodni dzia³aj¹ nastêpuj¹ce
poradnie specjalistyczne:
- poradnia Chirurgii Ogólnej,
- poradnia Neurologiczna,
- poradnia Ginekologiczno-Po³o¿nicza,
- poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
- poradnia Preluksacyjna,
- poradnia Otolaryngologiczna,
- poradnia Fizjoterapii.
Przychodnia dysponuje tak¿e gabinetem
zabiegowym, punktem szczepieñ, laboratiorum
analitycznym i pracowniami RTG i USG.
Finansowanie dzia³ania Przychodni odbywa
siê g³ównie poprzez kontakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia. W podstawowej opiece
zdrowotnej jest to op³ata za iloœæ zaoptowanych
pacjentów, a w pozosta³ych poradniach na
postawie osobno podpisanych kontraktów.
Pozosta³e wp³ywy (laboratorium, RTG, punkt
szczepieñ, rehabilitacja, wynajem gabinetów,
dofinansowanie do zatrudniania osób niepe³nosprawnych, us³ugi dla innych poradni) to
ok. 10% przychodów.
Sytuacja finansowa Przychodni Rejonowej
w Chojnowie jest stabilna i tylko brak pewnoœci
co do kontraktowania na lata nastêpne mo¿e
budziæ zaniepokojenie”.
Raport o sytuacji oœwiaty przygotowany przez
dyrektorów szkó³ i przedszkoli odczyta³a inspektor Miros³awa Kamiñska.
„Samorz¹d miasta Chojnowa, podobnie jak
w latach poprzednich, równie¿ w minionym
roku szkolnym podj¹³ dzia³ania maj¹ce na
celu poprawê warunków do nauki i pracy
w miejskich placówkach oœwiatowych.
W Szkole Podstawowej Nr 3 pomalowano
korytarze na wszystkich 3 poziomach i klatkê
schodow¹. Przy udziale rodziców wycyklinowano i polakierowano pod³ogê w jednej klasie.
W szkole ka¿da sala lekcyjna wyposa¿ona jest
w niezbêdne pomoce dydaktyczne, które
corocznie s¹ uzupe³niane i modyfikowane.
Szko³a proponuje uczniom zajêcia pozalekcyjne
- ko³o teatralne, polonistyczne, redakcyjne,
jêzykowe, matematyczne, recytatorskie, czytelnicze,
ekologiczne, historyczne, sportowe, informatyczne,
europejskie, zajêcia akrobatyki sportowej,
gimnastyki korekcyjnej, taneczne i wokalne.
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Znacz¹ca dla naszego miasta inwestycja oœwiatowo-sportowa jak¹ jest miêdzyszkolny kryty
basen wybudowana zosta³a przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. Ponadto w szkole
w tym roku wyremontowano gruntownie klasopracowniê do nauki przyrody, zainstalowano
tam równie¿ sieæ komputerow¹ i elektryczn¹
do wszystkich stanowisk pracy dla uczniów.
Wymalowano dwa korytarze w bloku C oraz
wymalowano i po³o¿ono tynk ozdobny
w g³ównym holu szko³y. Zajêcia pozalekcyjne
realizowane w tej szkole to ko³a zain-teresowañ
(matematyczne, humanistycznodziennikarskie,
ekologiczne, teatralne, tenisa sto³owego i pi³ki
rêcznej), chór, zespo³y taneczne Rytm i Reepley,
zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka
korekcyjna. Nowoœci¹ jest ko³o szachowe.
W Gimnazjum Nr 1 podczas tegorocznych
wakacji przeprowadzono kapitalny remont
instalacji elektrycznej oraz wymieniono oœwietlenie na energooszczêdne i za³o¿ono now¹
instalacjê nag³aœniaj¹c¹. Podwórka szkolne
wyposa¿one zosta³y w cztery lampy ledowe
oœwietlaj¹ce tereny szkolne. W budynku gimnazjum czêœciowo wymieniono pokrycie dachowe, za³o¿ono nowe rynny, blacharkê na ogniomurkach na ³¹czniku miêdzy budynkami.
Odmalowano wszystkie sale lekcyjne, korytarze, kuchniê i sto³ówkê wraz z zapleczem.
Zaadaptowano pomieszczenia po by³ym mieszkaniu na salê lekcyjn¹, a pomieszczenia w piwnicy na si³owniê szkoln¹, któr¹ wyposa¿ono
w niezbêdny sprzêt. Placówka prowadzi³a cotygodniowe zajêcia fakultatywne dla uczniów
klas III, a dla uczniów klas I zajêcia wyrównawcze. W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie
uczestniczyli w bogatej ofercie zajêæ pozalekcyjnych takich jak ko³o recytatorskie, fizycznoekologiczne, biologiczne, chemiczne, matematyczne, informatyczne, Klub Europejski, zespó³
gitarowy, chór, zespó³ taneczny D¿ajf, SKS.
Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie otrzymali do dyspozycji wyremontowan¹ salê gimnastyczn¹, wyposa¿on¹ w nowoczesne zaplecze
z szatniami i prysznicami. Szko³a jest wystarczaj¹co wyposa¿ona w sprzêt i pomoce dydaktyczne. W minionym roku szkolnym zmodernizowano jedn¹ z dwóch pracowni informatycznych.
Ze œrodków Rady Rodziców zakupiono do niej
wysokiej klasy sprzêt nag³oœnieniowy. Uruchomiono now¹ salê audiowizualn¹. Szko³a proponuje swoim uczniom udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych realizowanych w formie kó³ek przedmiotowych, na których rozszerzane by³y zainteresowania uczniów i rozwijane nowe umiejêtnoœci
takie jak: taniec, projekty ekologiczne, edycja
filmów video, siatkówka, pi³ka no¿na. Wa¿nym
aspektem w pracy szko³y by³ udzia³ klas I i II
w projekcie Akademia Uczniowska, realizowanym przy wspó³pracy Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Dziêki temu projektowi op³acane s¹ dodatkowe zajêcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz placówka doposa¿ona zostanie w dodatkowe pomoce naukowe.

W Przedszkolu Miejskim Nr 3 wszystkie wymagane ze wzglêdów bezpieczeñstwa przegl¹dy
zosta³y przeprowadzone. Dokonano drobnych
napraw instalacji CO, ocieplono pomieszczenia strychowe w pionie kuchennym. W ramach
posiadanych œrodków zakupiono niezbêdne pomoce dydaktyczne i zabawki.
Placówka w ubieg³ym roku szkolnym wspó³pracowa³a z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w ramach propagowania czytelnictwa oraz wziê³a
udzia³ w akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Jednostki oœwiatowe s¹ nieod³¹cznym elementem œrodowiska lokalnego i praca na jego
rzecz stanowi dla nich priorytet. Zarówno
szko³y jak i przedszkola czynnie w³¹czaj¹ siê
w liczne dzia³ania na rzecz miejskiej kultury
organizuj¹c b¹dŸ uczestnicz¹c w wielu imprezach kierowanych do lokalnej spo³ecznoœci.
Ka¿da z tych placówek mo¿e te¿ poszczyciæ siê
osi¹gniêciami swoich wychowanków w zakresie edukacji, sportu czy te¿ sukcesami artystycznymi. Raport zawiera³ tak¿e informacje
o tym jak nasze szko³y wykorzystuj¹ dostêpne
dla nich œrodki pozabud¿etowe.
opr.eg
UCHWA£A Nr LVI/232/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 wrzeœnia 2010r.
w sprawie op³aty od posiadania psów.
(podsatwa prawna), Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska w Chojnowie:
1) wprowadza na terenie miasta Chojnowa op³atê
od posiadania psów;
2) okreœla wysokoœæ rocznej stawki op³aty od
posiadania psów;
3) okreœla zasady ustalania i poboru oraz terminy
p³atnoœci op³aty od posiadania psów;
§ 2. Wprowadza siê na terenie miasta Chojnowa
op³atê od posiadania psów.
§ 3. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów
ustala siê w wysokoœci 42,00 z³ od jednego psa.
§ 4.1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowi¹zku jej uiszczenia
po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania
tego obowi¹zku. W przypadku powstania lub wygaœniêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty w ci¹gu
roku podatkowego, stawkê roczn¹ zmniejsza siê
proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w którym
istnia³ obowi¹zek jej zap³aty.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym powsta³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce
powstanie tego obowi¹zku i wygasa z up³ywem
miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§ 5. Wp³aty op³aty od posiadania psów mo¿na
dokonywaæ bezpoœrednio w kasie Urzêdu lub na
rachunek bankowy Miasta Chojnów.
§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 7. Traci moc uchwa³a Nr XLIV/195/09 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 paŸdziernika 2009r.
w sprawie op³aty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.
Dolno. z dnia 26 listopada 2009r. Nr 203, poz. 3633).
§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega podaniu
do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Na LVI sesji
Sprawozdanie 6/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 27 sierpnia 2010 r. do dnia 29 wrzeœnia 2010 r. z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 30 wrzeœnia 2010 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Zakoñczono wymianê wewnêtrznej instalacji
elektrycznej i instalacji odgromowej w Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie.
2. Trwa remont Baszty Tkaczy.
3. Trwa przebudowa przy³¹czy kanalizacyjnych oraz odcinka sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w ul. Kolejowej i ul. Legnickiej. 4.
Zawarto umowê z wykonawc¹ rewitalizacji
Rynku wy³onionym w przetargu nieograniczonym. Wykonawca przej¹³ teren budowy.
5. Dnia 27.09.2010 odby³o siê otwarcie ofert
na adaptacjê Domu Schrama na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji - wp³ynê³o 5 ofert.
6. Trwaj¹ czynnoœci odbiorowe na miêdzyszkolnym basenie przy Szkole Podstawowej Nr 4.
7. Wykonano drobne naprawy oraz malowanie urz¹dzeñ ogrodów zabaw.
8. Zakoñczono prace malarskie w Szkole
Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Chojnowie.
9. Trwa malowanie pomieszczeñ w Gimnazjum Nr 1. Do odnowienia pozosta³y pomieszczenia szatni, pomieszczenia gospodarcze
oraz sale do adaptacji po opuszczeniu mieszkania przez lokatorów.
10. Rozpoczêto wymianê nawierzchni chodników
na ul. Reja od ul. Wolnoœci do ul. Szpitalnej.
11. Oddelegowano 13 pracowników do
ChZGKiM.
12. Trwaj¹ roboty melioracyjne na rowach
KS oraz konserwacja cieków wodnych w Parku
Piastowskim z odbudowaniem przepustów
i równaniem alejek po sp³ywach wody.
13. Wykonywana jest adaptacja piwnic w Domu
Schrama na archiwum Powiatowego Urzêdu
Pracy.
14. Zakoñczono z dniem 31.08.2010 wykonywanie prac spo³eczno - u¿ytecznych na podstawie I porozumienia z PUP. Obecnie, na podstawie II porozumienia prace spo³ecznie-u¿yteczne wykonuje 35 osób do dnia 16.12.2010 r.
15. Z dniem 30.09.2010 r. koñczy siê zatrud-

nienie pracowników prac interwencyjnych ³¹cznie 14 osób.
16. Wydano 4 decyzje na zajêcie pasa drogowego.

UCHWA£A NR LVI/231/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 wrzeœnia 2010r.

licznego przez organizacje po¿ytku publicznego
- 0,38 z³ od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,67 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej - 20,85 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym - 9,82 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 4,27 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
- 7,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci.
(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala wysokoœæ rocznych stawek podatku
od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 z³ od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 z³ od
1 ha powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku pub-
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Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemcy 6 lokali mieszkalnych
przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty.
- dzia³kê o powierzchni 5 m 2 na poprawê
warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej przy ul. Koœciuszki 23.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal u¿ytkowy przy Rynku 38.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4b/1,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. D¹browskiego - ul. Witosa,
- 11 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej,
- nieruchomoœci zabudowanych przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”),
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Drzyma³y 4.
4. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych.
5. Wydano 2 zaœwiadczenia w sprawie zmiany
nazwy ulicy oraz zawiadomieñ o nadaniu numerów porz¹dkowych.
6. Zawarto umowê dzier¿awy na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej.
7. Wydano decyzjê na podzia³ nieruchomoœci
przy ul. D³ugosza w celu wydzielenia dzia³ki
z przeznaczeniem do zbycia w drodze przetargu.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy pl. Dworcowym - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 5 drzew gatunku jesion
oraz krzewów gatunku bez i liliowiec z naliczeniem op³aty dla firmy „SKANSKA” S.A.
z Warszawy,
- przy ul. Kiliñskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 6 drzew gatunku œwierk

i 1 drzewa gatunku lipa dla firmy „KROKUS”
z Poznania z naliczeniem op³at za ich usuniêcie,
- przy ul. Sk³odowskiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku œwierk dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzania 2 drzew,
- przy ul. Po³udniowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa gatunku
topola dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
9. Wydano postanowienie w sprawie zaopiniowania uzupe³nienia programu gospodarki odpadami dla Zak³adu Produkcji Wyrobów Papierowych „DOLPAP” w Chojnowie.
10. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej:
- w dniach 17-19 wrzeœnia koordynowano akcjê
„Sprz¹tanie œwiata” na terenie miasta Chojnowa,
- w dniach 16-22 wrzeœnia promowano i koordynowano „Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego
Transportu” oraz „Dzieñ bez samochodu”.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 67 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 52 wnioski, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 7.290,35 z³, (wydano
51 decyzji pozytywnych i 1 decyzjê negatywn¹).
Za miesi¹c IX. 2010 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 48.923,82 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 67 wniosków,
wydano 64 dowody osobiste.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 10 decyzji administracyjnych, 1 zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 7 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 34 akty
ma³¿eñstwa, 7 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 139 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 117 wniosków o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego, 1 korespondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 45 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na
podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej
ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XLIV/193/09 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 paŸdziernika 2009r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od nieruchomoœci (Dz.Urz.Woj. Dolnoœl¹skiego
z dnia 26 listopada 2009r. Nr 203, poz. 3631).
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega podaniu
do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

5

Jak to z kul¹ by³o II
15 wrzeœnia firma remontuj¹ca Basztê Tkaczy
zdjê³a z iglicy kulê wieñcz¹c¹ wie¿ê. Zniszczona, podziurawiona nabojami z broni palnej trafi³a do legnickiego zak³adu renowacyjnego. Po kilku dniach wróci³a. „Lifting”
robi³ wra¿enie - wyczyszczona z patyny, bez
œladów dziur, poz³ocona, nabra³a blasku
i wartoœci. Na ogó³ w tego typu elementach
obiektów historycznych umieszcza siê cz¹stkê teraŸniejszoœci - opis wykonanych prac
remontowych, wspó³czesne fotografie, treœci

Wybory samorz¹dowe 21 listopada 2010 r.
Prezes Rady Ministrów og³osi³ termin tegorocznych wyborów samorz¹dowych - odbêd¹
siê one 21 listopada 2010 r.
Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory zarz¹dza siê nie póŸniej, ni¿
na 30 dni przed up³ywem kadencji rad. Obecna
kadencja rad koñczy siê 12 listopada 2010 r.
Data wyborów powinna byæ wyznaczona na
dzieñ wolny od pracy, przypadaj¹cy w ci¹gu
60 dni po up³ywie kadencji. Przy takiej konstrukcji, najwczeœniejszy mo¿liwy termin najbli¿szych wyborów to 14 listopada, a najpóŸniejszy to 9 stycznia 2011 r. Takie mo¿liwoœci wyznaczenia terminów g³osowania zmuszaj¹ do uwzglêdnienia okresu œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz Nowego Roku. W konsek-

wencji Prezes Rady Ministrów ustali³ termin
wyborów na 21 listopada 2010 r. Pañstwowa
Komisja Wyborcza, która wyra¿a opiniê
w sprawie terminu wyborów, pozytywnie zaopiniowa³a termin listopadowy - jej zdaniem istniej¹ mo¿liwoœci organizacyjne do sprawnego
przeprowadzenia wyborów w tym terminie.
W miastach i gminach, w których nie dojdzie
do wyboru organu wykonawczego (wójta,
burmistrza, prezydenta miasta) ju¿ w I turze,
odbêdzie siê g³osowanie ponowne - 5 grudnia.
Warto przypomnieæ, ¿e wybierani bêd¹ przedstawiciele do wszystkich jednostek samorz¹du
terytorialnego - województw, powiatów, gmin,
miasta sto³ecznego Warszawy oraz warszawskich dzielnic.
()

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 wrzeœnia 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.) podajê
do publicznej wiadomoœci informacjê o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz
liczbie radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym do Rady Miejskiej Chojnowa.

dotycz¹ce miasta. Takie te¿ trafi³y do naszej
kuli. Zapisane na nowoczesnych noœnikach
elektronicznych zajê³y niewiele miejsca, pytanie
tylko czy nie bêd¹ zagadk¹ dla przysz³ych
pokoleñ. Zmieœci³y siê tu jeszcze numery
Gazety Chojnowskiej opisuj¹ce remont obiektu,
folder miejski, ksi¹¿ka S. Horodeckiego
o dziejach Baszty, monety wszystkich nomina³ów, kilka niewielkich gad¿etów i… æwiarteczka ¿o³¹dkówki (to z myœl¹ o tych, którzy
odkrywaæ bêd¹ nasze skarby).
Wszystko to trafi³o do plastikowej tuby, zosta³o starannie owiniête foli¹ i w³o¿one do kuli.
Z³ota kapsu³a czasu mog³a wróciæ na swoje
miejsce. Ju¿ po kilkunastu minutach osiad³a
na wie¿y, dumnie b³yszcz¹c nad miastem.
Wiekopomnego dzie³a dope³ni³ monta¿ urwanego przed laty proporca. Nowy, wykonany
na wzór orygina³u, zwieñczy³ iglicê wie¿y.
eg
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Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urz¹d Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 (parter, pokój nr 3)
Burmistrz Miasta Chojnowa
/…/ Jan Serkies
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Poznaj historiê Poczty ZHP
Nie w jednym domu ktoœ kiedyœ schowa,
Jak zesch³ej ró¿y p¹k,
Dobre, ¿yczliwe i ciep³e s³owa
- pocztê z harcerskich r¹k…”
29 wrzeœnia w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej oficjalnie otwarto wystawê
pn. „Historia Poczty Harcerskiej”. O genezie
jej powstania, rozwoju i wspó³czesnym
znaczeniu mówi³ komendant chojnowskiego
hufca hm. Artur Reichert.
Wspó³czeœni harcerze pocztowcy maj¹ nieco
inne zadanie ni¿ ich rówieœnicy sprzed lat.
Dziœ propaguj¹ za pomoc¹ w³asnych wydawnictw wydarzenia, rocznice i œwiêta harcerskie oraz pañstwowe, poznaj¹ i zachowuj¹
dla przysz³ych pokoleñ wiedzê o historii harcerstwa, a w szczególnoœci Harcerskiej Poczty
Polowej, propaguj¹ filatelistykê wœród m³odzie¿y i dzieci.
Na wystawie wyeksponowano czêœæ zbioru
ze 150 kart, w których znajduj¹ siê kartki
okolicznoœciowe, stemple, koperty, znaczki,
bloczki i winiety.
O dzia³alnoœci chojnowskich Poczt - 119
Poczcie Harcerskiej „Skarbiec” Chojnów i 141
Poczcie Harcerskiej „Chojnów 2” opowiada³a
multimedialna prezentacja
Pierwsza z Poczt powsta³a 1.06.1993 r. Oprócz
tworzenia i propagowania okolicznoœciowych
wydawnictw w³asnych, uczestniczy w zlotach, szkoleniach, plebiscytach, udziela siê
w przedsiêwziêciach charytatywnych. PH
„Chojnów 2” swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a
10.01.2000r. Zajmuje siê g³ównie wiedz¹
filatelistyczn¹, treœciami poznawczo-wychowawczymi skupiaj¹c siê na filatelistyce tema-

tycznej dotycz¹cej harcerstwa i skautingu.
Szczegó³owo o dzia³alnoœci obu chojnowskich poczt bêdzie mo¿na dowiedzieæ siê z kolejnej, przygotowywanej w³aœnie wystawy.
Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci zakoñczy³ wystêp
chóru „Canterino” z Powiatowego Zespo³u
Szkó³. GwoŸdziem programu jednak by³
wspólny, spontaniczny œpiew znanych harcerskich pieœni. Ale to ju¿ poza protoko³em,
w tzw. kuluarach.

Atrakcyjna “Jubilatka” czyli “Ala” wieczorow¹ por¹
Zapowiada siê niezwykle ciekawe wydarzenie muzyczne
w naszym mieœcie.
Najstarszy chojnowski lokal
- kawiarnia “Jubilatka” 22 paŸdziernika (pi¹tek) zaprasza
wszystkich pasjonatów dobrej
muzyki na “Wieczorek Muzyczny”. Goœciem specjalnym tego wydarzenia bêdzie
Alicja Janosz.

Dla niewtajemniczonych przypominamy, ¿e to w³aœnie ta
artystka, wygra³a pierwsz¹
edycjê programu telewizyjnego “Idol”.
Obecnie Ala Janosz z powodzeniem spe³nia siê artystycznie w grupie HOO DOO
BAND. Muzycy tego zespo³u
bêd¹ towarzyszyæ wokalistce
na scenie.
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Szykuje siê wiêc wybuchowa
mieszanka rocka, funky,
bluesa, jazzu.
Cena biletu - 20 z³.
Prowadzona jest ju¿ przedsprzeda¿ i rezerwacja miejsc.
Szczegó³owe informacje pod
nr. tel 768188561.

Serdecznie zapraszamy!!!
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30 talentów
„Talenty znad Skory”, to kontynuacja
ubieg³orocznej, chojnowskiej „Szansy
na sukces”. Impreza zorganizowana
przez cz³onków chóru „Skoranta”
cieszy siê niema³ym powodzeniem
wœród rodzimych artystów. Do przegl¹du talentów zg³osi³o siê oko³o 30
wykonawców. Dominowali wokaliœci,
ale byli te¿ literaci, kabareciarze, tancerze. O zdolnoœciach tych pierwszych
czêsto przekonujemy siê na wielu chojnowskich imprezach, spotkaniach okolicznoœciowych, konkursach. Okazuje
siê jednak, ¿e nie tylko m³odzie¿ mamy
utalentowan¹. Impreza ujawni³a tak¿e
doros³ych artystów, którzy na scenie
doskonale siê odnajdywali. Wœród nich

od lat odnosi sukcesy na muzycznej
scenie.
Impreza nie mia³a charakteru konkursowego. Jej ide¹ jest mo¿liwoœæ zaprezentowania na scenie ka¿dego rodzaju
talentu, z ka¿d¹ jego skal¹ wartoœci.
I rzeczywiœcie poziom by³ zró¿nicowany.
Wykonawców jednak ³¹czy³y pewne
przymioty - te najistotniejsze w tzw. show
-biznesie. Ka¿dego z nich cechowa³a
sceniczna œmia³oœæ, pewnoœæ siebie,
chêæ dzielenia siê emocjami, twórczoœci¹ i talentem.
Nagrod¹ by³ gromki aplauz i okrzyki
aprobaty, których widownia nie szczêdzi³a
¿adnemu artyœcie. I s³usznie. Brawa
nale¿¹ siê tak¿e organizatorom, którzy

wyj¹tkowym goœciem by³ Grzegorz
Dowgia³³o. Stali czytelnicy „Gazety
Chojnowskiej” czy te¿ obserwatorzy
kulturalnych wydarzeñ doskonale wiedz¹
o kim mowa. Niewidomy, niezwykle
utalentowany muzycznie chojnowianin

dali mo¿liwoœæ pokazania siê szerokiej
publicznoœci nie tylko tym, którzy od
lat gromadz¹ laury za swój talent, ale
tak¿e tym, którzy amatorsko, ale z pasj¹
oddaj¹ siê swoim zami³owaniom.
eg

Na sesji M³odzie¿owej
Rady Miasta
Kolejna sesja M³odzie¿owej Rady za nami. Na posiedzeniu,
które odby³o siê 21 wrzeœnia mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ
naszych przyjació³: przewodnicz¹c¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego Ewê Mazurkiewicz, £ukasza Sypienia oraz
Grzegorza Ró¿ana, którzy wspólnie z nami zastanawiali
siê jak umiliæ rówieœnikom wolny czas.
Naszym pierwszym pomys³em jest organizacja koncertu
charytatywnego dla 9.letniej Angielki Kwiatkowskiej,
cierpi¹cej na zanik miêœni. Liczymy, ¿e uda nam siê
zebraæ pieni¹dze potrzebne na jej rehabilitacjê i leczenie.
Koncert, na który gor¹co zapraszamy mieszkañców
Chojnowa odbêdzie siê 15 paŸdziernika o godzinie 17
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
Szczegó³y na plakacie.
Pomyœleliœmy równie¿ o naszych sportowcach. Tym
razem w³¹czyliœmy siê w organizacjê zawodów kolarskich, które maj¹ na celu zainteresowanie m³odych ludzi
t¹ dyscyplin¹. Zawodnicy zmierz¹ siê ju¿ 9 paŸdziernika,
w Parku Piastowskim. My trzymamy kciuki i kontrolujemy,
aby ca³a impreza przebieg³a zgodnie z planem, a Was
kole¿anki i koledzy zapraszamy do kibicowania naszym
utalentowanym kolarzom.
W dalszym ci¹gu wspominamy wizytê naszych zagranicznych przyjació³, z którymi realizujemy specjalny
projekt, a w nim zamierzamy pochwaliæ siê nasz¹ zdoln¹
m³odzie¿¹ oraz dowiedzieæ siê jakie talenty ukrywaj¹
m³odzi Francuzi. Lecz o przebiegu nowego projektu
poinformujemy w póŸniejszym czasie.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy dzier¿awy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego,
Okres dzier¿awy – czas nieoznaczony.
a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych,
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 listopada 2010 r. o godz 12.00 w lokalu nr 11
przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
energii elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2011, zgodnie
ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa
do dnia 3 listopada 2010 r. (ze wskazaniem nr gruntu).
GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Zastrzega siê prawo
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
Wp³acone wadium zostanie:
pod numerem 76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
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Akademia kilkulatka
To niezwyk³a inicjatywa. Skierowana do dzieci w wieku
do 4 lat i równoczeœnie ich opiekunów ma byæ szans¹
na pierwsze spotkanie i zabawê z rówieœnikami oraz
pierwsze doœwiadczenie artystyczne.
Miejska Biblioteka Publiczna, wzorem innych bibliotek uruchomi³a
Biblioteczn¹ Akademiê Malucha. Brzmi powa¿nie, bo pod tym szyldem
kryje siê wiele ciekawych zajêæ plastycznych, muzycznych i ruchowych.
Zajêcia prowadzi Marzena Luty - kierownik Dzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y. Skupiæ uwagê kilkulatka, to nie³atwe zadanie, zainteresowaæ
zabaw¹ kilkoro maluchów jednoczeœnie, to ju¿ wyzwanie. Pani Marzenie
jednak siê uda³o. Ponad godzinne spotkanie z Pani¹ Jesieni¹ minê³o

szybko i weso³o. Rzucanie po sali liœæmi, wyklejanie drzewka, gawêdy
o jesiennych plonach, tañce z liœæmi, zgadywanki, czytanki…wszystko
ciekawe, nowe, inspiruj¹ce.
Na pierwsze spotkanie przysz³o tylko troje dzieci. Oskar, Nicola i Julia
odwiedzili bibliotekê wspólnie z mamami. W Akademii Malucha nie
tylko maluch jest edukowany. Rodzice poznaj¹ tu metody rozwoju poprzez
zabawê poszczególnych zmys³ów, wspomagania rozwoju ruchowego
swoich pociech, kszta³towania koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Wspólna, twórcza zabawa dziecka z rodzicem, to najlepsza forma nauki.
Czy zachêciliœmy do uczestnictwa w Bibliotecznej Akademii Malucha?
Zapraszamy gor¹co rodziców z pociechami na te ciekawe spotkania.
Rok akademicki, jak na innych uczelniach, a zajêcia odbywaj¹ siê raz
w miesi¹cu.
Najlepsz¹ cenzurk¹ inauguracyjnych wyk³adów niech bêdzie wypowiedŸ
Oskara, (donoœna i nie znosz¹ca sprzeciwu) w chwili kiedy mama
próbowa³a ubraæ go do wyjœcia: „Dom- NIE!”
eg

Chojnowianie Wielkiego Serca

J

eœli ktoœ w¹tpi w wielkodusznoœæ i dobroæ
innych, powinien by³ w dniach 24 i 25
wrzeœnia wybraæ siê do chojnowskich
sklepów „Biedronka”. Z pewnoœci¹ zmieni³by
zdanie widz¹c, jak wielu ¿yczliwych ludzi
ofiaruje pomoc innym. W tych dniach przeprowadzono zbiórkê ¿ywnoœci w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel siê posi³kiem”. Ofiarnoœæ
mieszkañców miasta i gminy zaskoczy³a nas
wszystkich. Serdecznoœæ i zrozumienie potrzeb
innych, a zw³aszcza dzieci to piêkne cechy
cz³owieka. Jak siê okazuje takich wspania³ych
ludzi wœród nas jest wielu. Na terenie Chojnowa akcjê przeprowadzi³o Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê”. W ci¹gu tych dni
zebraliœmy ponad 1000 kilogramów ¿ywnoœci!!!
SERDECZNIE DZIÊKUJEMY! Produkty
zosta³y przekazane dyrektorom szkó³ podsta-

wowych miasta Chojnowa i gminy Chojnów
do rozdysponowania dla najbardziej potrzebuj¹cych dzieci i ich rodzin. Przeprowadzenie
akcji nie odby³oby siê bez czynnego udzia³u
wolontariuszy - uczniów Gimnazjum Nr 1
im. Jana Paw³a II w Chojnowie i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie.
Dziêkujemy: Kamili Marcinkowskiej, Klaudii
Wirzman, Klaudii Giwojno, Jakubowi Romaniakowi, Joannie Gawek, Beacie Giedroyæ, Darii
Kisielewicz, Aleksandrze Fokt, Sarze Kapral,
Kamili Wiench, Magdalenie Flisak, Klaudii
Wojtarowicz z Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie
oraz Kamilowi Nowotko, Aleksandrowi
Zarzyckiemu, Natalii Halikowskiej, ¯anecie
Kot, Agnieszce Kuhnert, Aleksandrze Grz¹dkowskiej, Dominice £ysoñ, Marlenie Pogoda,
Natalii Markowicz, Pameli Chwa³ek z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie.

Dyrektorom szkó³ serdecznie dziêkujemy za
pomoc w zorganizowaniu wolontariuszy.
Akcjê wspierali cz³onkowie Stowarzyszenia:
Alicja Chiliñska, Justyna Olech, Monika Tomasik,
Andrzej Pyrz, Danuta Duda, Ewelina Radwañska, Irena Malinowska, Honorata TajchmanRêkoœ, Justyna Zaj¹c, Anna Sobañska, Dariusz
Wo³oszyn. Dziêkujemy równie¿ Panu Henrykowi
Iwanickiemu. Podziêkowania za ¿yczliwoœæ nale¿¹
siê kierownikom i pracownikom obu sklepów
„Biedronka”.
Jednak najpiêkniejsze wyrazy wdziêcznoœci
mamy dla wszystkich DARCZYÑCÓW klientów „Biedronki”.
Prezes Stowarzyszenia
Joanna Józefczuk
P.S.
Przepraszamy za mylnie podane daty zbiórki
¿ywnoœci na ulotkach.
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Skora znów niebezpieczna
kora, kolejny raz nieco nas przerazi³a.
27 wrzeœnia miejskie s³u¿by zaobserwowa³y niepokoj¹cy wzrost poziomu
wody na naszej rzece. WskaŸnik rós³ przez
kolejnych kilkanaœcie godzin. Nieustaj¹cy
deszcz nie wró¿y³ poprawy sytuacji. We
wtorkowe popo³udnie przez Chojnów przesz³a kulminacyjna fala. Na Skorej odnoto-

S

wano wówczas ponad 3 metry g³êbokoœci.
Wzd³u¿ rzeki monitoring prowadzi³y
odpowiedzialne s³u¿by miejskie, stra¿
po¿arna, policja. Na szczêœcie sytuacja nie
wymaga³a drastycznych interwencji. Obserwowano nurt, do³o¿ono kilka worków z piaskiem do wa³ów, informowano siê nawzajem
o poziomie rzeki.

Komisariat Policji w Chojnowie
wspólnie z Firm¹ "Profet" w Osetnicy
23.10.2010 roku w godz. 16.00-19.00
na boisku Orlik
przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie
- Park Piastowski,
organizuje

Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar "Police Cup".
W turnieju udzia³ weŸmie miêdzy innymi
dru¿yna ze Szkocji, która przez kilka dni
bêdzie goœciæ na terenie
miasta i gminy Chojnów.
Organizacja tego turnieju ma na celu
propagowanie aktywnego spêdzania
wolnego czasu oraz dobrej zabawy
bez stosowania u¿ywek takich jak alkohol
czy te¿ œrodki odurzaj¹ce.

Ju¿ 29 wrzeœnia, rzeka zdecydowanie opad³a.
Na brzegach Skorej zosta³y tylko œlady wylanych wód. Okres jesienny jednak, sprzyjaj¹cy
opadom, mo¿e stanowiæ kolejne zagro¿enie.
Czy Skora d³ugo bêdzie nam ³askawa?
eg

„Zafascynowani srebrem”
Muzeum Regionalne we wspó³pracy
z Muzeum Miedzi w Legnicy przygotowa³o now¹,
interesuj¹c¹ wystawê pt. „Zafascynowani
srebrem”.
Wernisa¿ zaplanowano na 15 paŸdziernika,
na godzinê 17.
Z nagrodzonych i wyró¿nionych
prac powsta³a, w przeci¹gu dwudziestu lat interesuj¹ca i licz¹ca
siê kolekcja z³otnictwa wspó³czesnego. Zbiór ten zosta³ dodatkowo wzbogacony innymi
dzie³ami wystawianymi w Legnicy zakupionymi od artystów,
lub przez nich wspania³omyœlnie podarowanymi do zbiorów
muzealnych i liczy dziœ ponad
150 pozycji.

Wszystkich sympatyków pi³ki no¿nej
zapraszamy do kibicowania.

Cz³onkowie chojnowskiej filii Polkowickiego
Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu
serdecznie dziêkuj¹
burmistrzowi Janowi Serkiesowi oraz radnym
za dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
osób niepe³nosprawnych.
10

Znalaz³y siê tu prace artystów
z d³ugoletnim sta¿em zawodowym i debiutuj¹cych w zawodzie
studentów lub absolwentów wy¿szych uczelni artystycznych, kszta³c¹cych przysz³ych z³otników.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wyrobów sztuki z³otniczej, które eksponowane
bêd¹ w naszym muzeum do
27 listopada.
eg
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Basen odebrany
W³adze miasta odebra³y od g³ównego wykonawcy budowê miêdzyszkolnego basenu przy Szkole Podstawowej nr 4. Oznacza to, ¿e wkrótce
zostanie on udostêpniony mieszkañcom. Czego mo¿emy siê spodziewaæ
w tym d³ugo oczekiwanym obiekcie?
Basen p³ywacki wykonany jest ze stali nierdzewnej o wymiarach
12,5 m x 25,0 m. Wytyczonych jest tu 6 torów. Poza basenem p³ywackim
zaprojektowano basen rekreacyjny oraz dwa jakuzzi.
Na poziomie hali basenowej znajduje siê m.in. hol wejœciowy z szatni¹,
strefa sanitarno-szatniowa z umywalniami, pomieszczenie ratownika
wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn. Jest tu równie¿ szatnia wraz
z zapleczem sanitarnym dla osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych
siê na wózkach inwalidzkich.
Na piêtrze zlokalizowana jest widownia na 105 miejsc siedz¹cych,
pomieszczenia rekreacyjne (sauna fiñska, sauna parowa), biurowe oraz
sanitariaty.
W podziemiu obiektu zlokalizowane s¹ pomieszczenia techniczne:
wentylatornia, pomieszczenia technologii basenowej, obejœcie wokó³
niecki basenowej.
Przed budynkiem znajduje siê parking na 50 miejsc postojowych
w tym 2 dla osób niepe³nosprawnych.
P³ywalnia bêdzie dostêpna dla wszystkich zainteresowanych przez
ca³y tydzieñ. W dni powszednie do godzin popo³udniowych korzystaæ

bêd¹ z niej uczniowie, pozosta³y czas - w³¹cznie z sobotami i niedzielami w wyznaczonych godzinach przewidziany jest jako ogólnie dostêpny.
Powykonawcza dokumentacja budowy trafi³a do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po sprawdzeniu kompletnoœci
dokumentacji i przeprowadzeniu wizji lokalnej w obiekcie wyda on
decyzjê o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu. Wtedy inwestorowi
pozostanie tylko wyznaczenie daty oficjalnego otwarcia, a mieszkañcom
wyposa¿enie siê w odpowiednie basenowe akcesoria i karnety wstêpu.
eg

Z ksi¹¿ki wydarzeñ
Policyjne doniesienia
Zatrzymani sprawcy brutalnego napadu.
Policjanci z Chojnowa zatrzymali dwóch mê¿czyzn, sprawców brutalnego napadu na salon
gier w Chojnowie.
Do napadu dosz³o o pó³nocy. Pracuj¹ca w salonie gier kobieta zosta³a napadniêta w momencie zamykania drzwi lokalu. Sprawcy wepchnêli 21.latkê do œrodka, przewrócili na pod³ogê i kopali ¿¹daj¹c podania kodu do kasetki
z pieniêdzmi. Kiedy nie uda³o im siê otworzyæ
kasetki zabrali torebkê nale¿¹c¹ do napadniêtej kobiety i uciekli. W torebce znajdowa³y
siê dwa telefony komórkowe i pieni¹dze.
Kobieta po wyjœciu z lokalu zatrzyma³a przeje¿d¿aj¹cy radiowóz informuj¹c policjantów
o napadzie. Zosta³a przewieziona do legnickiego
szpitala z powa¿nymi obra¿eniami twarzy.
Ma miêdzy innymi wybite zêby. Funkcjonariusze przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli œlady, a na przyleg³ym
terenie, w koszu na œmieci znaleŸli torebkê
pokrzywdzonej, z której nic nie zginê³o.
Po przeprowadzonym typowaniu sprawców
napadu zatrzymano 29.letniego mieszkañca
Chojnowa, który w czasie przes³uchania
przyzna³ siê do jego dokonania i wskaza³
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swojego wspólnika. Drugi z zatrzymanych to
równie¿ mieszkaniec Chojnowa w wieku
26 lat. Obaj mê¿czyŸni osadzeni zostali w policyjnym areszcie. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolnoœci.
18-letni w³amywacz zatrzymany.
Funkcjonariusze policji z Komisariatu w Chojnowie zatrzymali 18.latka, który w³amywa³
siê do piwnic.
Zatrzymany po wy³amaniu drzwi do dwóch
piwnic ukrad³ znajduj¹ce siê tam rowery.
Ponadto zatrzymanemu udowodniono kradzie¿ motorynki oraz zniszczenie lampy
ulicznej i wybicie szyb w pawilonie handlowym. Mê¿czyzna zosta³ osadzony w policyjnym areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Funkcjonariusze ustalaj¹ wspólników zatrzymanego mê¿czyzny.

Gablota z substancjami psychoaktywnymi nie by³a reklamowana w mieœcie, niemniej zainteresowani - g³ównie ludzie
zredagowa³
m³odzi - doskonale
asp. Tomasz Jagielski
znali to miejsce.
Kontrola zakoñczy³a siê konfiskat¹ eksponowanych tu i sprzedawanych dopalaczy.
Sobotnia akcja zosta³a przeprowadzona na
polecenie Ministerstwa Zdrowia po tym, jak
w ostatnich tygodniach w kraju dosz³o do
kilku powa¿nych zatruæ dopalaczami, które
s¹ substancjami psychoaktywnymi, dzia³aj¹cymi podobnie do narkotyków.

Dopalaczom „nie”
2 paŸdziernika funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Chojnowie wraz z pracownikiem Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy dokonali kontroli punktu dystrybucji tzw. dopalaczy w Chojnowie przy
ul. Rynek 8.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu
HISTORIA POCZTY HARCERSKIEJ
Wspólnie z Komend¹ Hufca ZHP w Chojnowie zapraszamy na wystawê
„Historia Poczty Harcerskiej” - Galeria M³odych, paŸdziernik
KLUBOWE SPOTKANIA
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
uczestnictwa w Klubach dzia³aj¹cych przy
naszej bibliotece. Terminy paŸdziernikowych
spotkañ:
- Chojnowski Klub Literacki: 21 paŸdziernika,
godz.16.30 - „Lato jako inspiracja literacka”
- Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki :
* M³odzie¿owy DKK (Gimnazjum nr 2): 18 paŸdziernika, godz.13.30: Michael Grant - „Gone.
Zniknêli”,
* M³odzie¿owy DKK (PZSz): 21 paŸdziernika,
godz.13.30: Melissa de La Cruz - „B³êkitnokrwiœci”,
* DKK (doroœli - MBP): 28 paŸdziernika,
godz.16.00: Mary Ann Shaffer, Annie Barrows „Stowarzyszenie Mi³oœników Literatury i Placka
z Kartoflanych Obierków”.

***

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Rosie Dicknis - „Poznajemy arcydzie³a:
przewodnik po sztuce”
W ksi¹¿ce - przygotowanej specjalnie dla dzieci
i m³odzie¿y - przedstawiono w porz¹dku chronologicznym 35 najs³ynniejszych i najbardziej
lubianych arcydzie³ reprezentuj¹cych kolejne

okresy w sztuce, a tak¿e rozmaite style i techniki. Piêknym reprodukcjom towarzysz¹
interesuj¹ce komentarze.
Dzia³ dla Doros³ych:
Wojciech Bonowicz - „Kapelusz na wodzie:
gawêdy o ksiêdzu Tischnerze”
„Czasami siê œmiejê, ¿e najpierw jestem cz³owiekiem, potem filozofem, potem d³ugo, d³ugo
nic, a dopiero potem ksiêdzem” - mawia³
o sobie Józef Tischner. Nowa ksi¹¿ka Wojciecha
Bonowicza przedstawia wybitnego myœliciela,
duszpasterza i publicystê przede wszystkim
jako „Józka z £opusznej”, który zjednywa³
sobie wszystkich ogromnym poczuciem
humoru i dystansem do samego siebie.
Marcel Reich-Ranicki - „Najpierw ¿yæ,
potem igraæ: szkice o literaturze polskiej”
Jak postrzegana jest nasza literatura w Niemczech? Jak próbuje siê j¹ rozpowszechniæ,
przybli¿yæ zagranicznym czytelnikom? Jak
widzi j¹ najbardziej wp³ywowy niemiecki krytyk literacki? Lektura ksi¹¿ki pomaga znaleŸæ
odpowiedzi na te pytania.
„Najpierw ¿yæ, potem igraæ” to wybór 28 artyku³ów, pisanych w latach 1958-2001, w wiêkszoœci dla niemieckiej prasy. W ksi¹¿ce zosta³y
zamieszczone m.in. recenzje, portrety i wspom-

Po¿egnanie „Maryœki” - i inne koncerty
Odejœæ w wieku 22 lat? Bez po¿egnania? Mówi¹, ¿e gdy coœ siê zaczyna, kiedyœ musi siê skoñczyæ.
Znany doskonale chojnowianom
legnicki zespó³ rockowy MARIA
NEFELI, koñczy swoj¹ dzia³alnoœæ.
Gdy “maryœka” w 1990r. otrzyma³a nagrodê publicznoœci na festiwalu w Jarocinie w sk³adzie na
perkusji gra³ znany chojnowski
fotografik - Rafa³ Wyciszkiewicz.
To by³ okres zespo³u punkrockowy.
Po piêciu latach w szeregach grupy
za mikrofonem, pojawi³a siê utalentowana - Monika Zapaœnik. To
z kolei wp³ynê³o na zmianê stylu
grania - nazwano to modern rock.
„Maria Nefeli” ma na koncie dwie
p³yty: “Marialand” i “Jeœli nie wisi
to na pewno stoi” oraz sk³adankê
z festiwalu Woodstock 2001, gdzie
zagra³a na du¿ej scenie.
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nienia poœmiertne o szesnastu pisarzach polskich,
którzy wed³ug krytyka wywarli du¿y wp³yw
na literaturê polsk¹ XX w. Znalaz³y siê tu
teksty o takich twórcach, jak: Brunon Schulz,
Jaros³aw Iwaszkiewicz, Jan Parandowski,
Antoni S³onimski, Mieczys³aw Jastrun, Witold
Gombrowicz, Stanis³aw Jerzy Lec, Jerzy
Andrzejewski, Czes³aw Mi³osz, Kazimierz
Brandys, Tadeusz Nowakowski, Roman
Bratny, Andrzej Braun, Andrzej Szczypiorski,
S³awomir Mro¿ek i Marek H³asko.

MOKSiR zaprasza

Historyczny (bo prawdopodobnie
ostatni) koncert, bêdzie mia³ miejsce
w legnickim klubie “Spi¿arnia” 9 paŸdziernika (sobota) o godzinie
20.00. Po legnickiej kapeli zainstaluje siê „Proletaryt”.
Cena biletu w przedsprzeda¿y 20 z³
- w dniu koncertu 25 z³.

17 paŸdziernika o godz.17.00 w sali widowiskowej
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
zaprezentuj¹ siê kapele rockowe, dzia³aj¹ce w tej placówce.
Wyst¹pi¹: AZYMUT, REPUTACJA oraz MARIOLA MALIK
i PROLOG. Impreza biletowana
- bilety w cenie 1 z³ do nabycia w biurze MOKSiR.

Tydzieñ póŸniej, w sobotê 16 paŸdziernika Spi¿arnia zaprasza na
koncert „Closterkellera” oraz „Hyoscyamusa” i „Cabaretu Grey”. Pocz¹tek godz. 19:00.

24 paŸdziernika
o godz.17.00
w sali widowiskowej
MOKSiR w Chojnowie
wyst¹pi¹ zespo³y:
HAWARD, AWANS PLUS
oraz BAW SIÊ Z NAMI.

Z kolei 17 paŸdziernika podczas
“Niedzieli z muz¹” w chojnowskim
MOKSiRZE formacja „Reputacja”,
zarejestruje materia³ koncertowy
na now¹ p³ytê.
Pocz¹tek atrakcji w sali kinowej godzina 17.
pm

Impreza biletowana - bilety
w cenie 1 z³ do nabycia
w biurze MOKSiR.
Bli¿sze informacje na stronie:
www.moksir.chojnow.eu
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BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów,
oznaczonego numerem geodezyjnym 130
o pow. 314 m2, po³o¿onego przy
ul. Przelot w Chojnowie, z przeznaczeniem
na prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej
nieuci¹¿liwej (bez mo¿liwoœci zabudowy).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
dzier¿awnego - 400,00 z³ (brutto).
Wadium - 80,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 paŸdziernika
2010 r. o godz 12.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci do dnia 21 paŸdziernika 2010 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,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia
i zdrowia ludzkiego a tak¿e innych warunków
okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów
dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy energii
elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do
wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2011, zgodnie ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze
Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga
zmiany umowy w formie aneksu.
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
76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Pi³ka no¿na
W rozgrywkach o Puchar Polski naszej dru¿ynie
idzie jak po maœle. Kolejnego rywala, odprawiono z kwitkiem i to w meczu wyjazdowym!
D¹b Siedliska - KS Chojnowianka
Chojnów 0:3
W trzeciej rundzie, los nam przydzieli³ Konfeks Legnica. Decyzj¹ OZPN mecze w tej
fazie rozgrywek zosta³y przeniesione na rundê
wiosenn¹. Natomiast w “okrêgówce” gracze
Rabandy od kilku kolejek nie przegrali meczu.
Padaj¹ bramki, s¹ emocje. Jest na co popatrzeæ.
Odra Chobienia - KS Chojnowianka
Chojnów 1:2
KS Chojnowianka Chojnów - Iskra
Kochliwe 2:2
Do koñca meczu wa¿y³y siê losy tego spotkania.
To szczêœliwy remis i uratowany jeden punkt.
Zgo³a odmienny obraz w tabeli widaæ w naszej
dru¿ynie, która gra w A klasie. Brakuje szczêœcia. Mo¿e w nastêpnych meczach los karty
odwróci?
JTS JAWOR - KS Chojnowianka II
Chojnów 2:0
KS Chojnowianka II Chojnów - Nysa
Wiatrów 1:2

Klasa okrêgowa
1. Zamet Przemków
8
16 19-13
2. Chojnowianka Chojnów
8
15 15-9
3. Górnik Z³otoryja
8
14 12-7
4. Orla W¹sosz
8
14 13-7
5. Górnik II Polkowice
8
13 22-11
6. Iskra Kochlice
8
13 22-13
7. B³êkitni Koskowice
8
12 18-11
8. Stal Chocianów
8
12 14-8
9. Sparta Rudna
8
12 15-11
10. Sparta Grêbocice
8
11 21-18
11. Czarni Rokitki
8
11 14-15
12. Ikar Mi³ogostowice
8
10
9-18
13. Odra Chobienia
8
8 14-20
14. D¹b Stowarzyszenie Siedliska 8
7
9-22
15. Kaczawa Bieniowice
8
6 11-26
16. Zawisza Serby
8
3 11-30
Klasa A 2010/2011, grupa: Legnica III
1. GKS Mêcinka
7
21
27-6
2. Nysa Wiadrów
7
16 19-10
3. Sokó³ Krzywa
7
14 16-10
4. Skora Jadwisin
7
12 25-16
5. Wilkowianka Wilków
7
12 19-20
6. Rataj Paszowice
7
10 15-14
7. Przysz³oœæ Prusice
7
10 15-14
8. Fenix Pielgrzymka
7
10 21-20
9. Wilki Ró¿ana
7
9
16-20
10. Rod³o Granowice
7
7
8-13
11. LZS Lipa
7
7
16-22
12. JTS Jawor
7
6
11-21
13. Lechia Rokitnica
7
4
8-21
14. Chojnowianka II Chojnów
7
4
7-16

Mistrzostwa
Dolnego Œl¹ska
w Kolarstwie Górskim
MTB
9 paŸdziernika 2010 r. (sobota) Szko³a Podstawowa nr 4
w Chojnowie bêdzie gospodarzem Mistrzostw Dolnego Œl¹ska
w Kolarstwie Górskim MTB.
Trudem organizacyjnym oprócz SP 4 zajmuje siê Gimnazjum nr 2
w Chojnowie. W pracach organizacyjnych wspó³uczestniczy
Urz¹d Miasta.
Zawody zaliczane s¹ do wspó³zawodnictwa sportowego
2010/2011 prowadzonego przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy
“Dolny Œl¹sk” we Wroc³awiu.
Mistrzostwa odbêd¹ siê w kategoriach dziewcz¹t i ch³opców
szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Miejsce zawodów - teren “Parku Piastowskiego” i ulicy Kiliñskiego.

Pocz¹tek zawodów o godz.11.45. Zakoñczenie ok. 15.30.
Organizatorzy spodziewaj¹ siê przyjazdu ok. 500 uczestników.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam domek w Konradówce wraz ze
stodo³¹, na pow. 12 arów, mo¿liwe przyjêcie
w rozliczeniu mieszkania w Chojnowie
lub Legnicy. Wiadomoœæ: tel. 791-775-549.
Sprzedam dom w Chojnowie wybudowany w 2007r. do zamieszkania, teren wokó³
budynku zagospodarowany, ogrodzony.
Wiadomoœc: tel. 601-585-894.
Sprzedam dom w Chojnowie o pow. 160 m2
i 3.pokojowe mieszkanie (lub wynajmê).
Wiadomoœæ: tel. 666-838-848.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna
(ok. 3 ar) przy bloku, niskie op³aty sta³e, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145
lub 792-242-114.
Pilnie sprzedam przytulne mieszkanie
w Chojnowie przy ul. Mickiewicza, mieszkanie po remoncie, o pow. 52 m2, 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, c.o. gazowe,
do mieszkania nale¿y du¿a piwnica, komóreczka na strychu i przydomowy ogródek.
Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie pow. 82 m2, 3 pokoje, komfortowe, œwie¿o
odnowione, w centrum miasta, niski czynsz,
cena 185 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 605-685-943.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 90 m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, ogrzewanie gazowe,. Wiadomoœæ:
tel. 692-038-572.
Sprzedam mieszkanie na ul. Sobieskiego, po
remoncie, IIIp., nowe instalacje c.o., elektryczne,
rozprowadzenie kominkowe, pow. 114,7 m2,
piwnica. Wiadomoœæ: tel. 504-111-315.

pow. 38m2, przy ul. D¹browskiego, po kapitalnym remoncie, cena 99 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia, ³azienka, przedpokój, piwnica, strych,
pow. 52 m2, przy ul. Witosa, po remoncie,
cena 75 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Zamieniê mieszkanie komunalne
o pow. 54 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc,
2 piwnice, komórka, co wêglowe - na miejscu
o takim samym standardzie. Wiadomoœæ:
tel. 76 819-11-83 lub 880-109-190.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie: 897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2 - 54 tys. z³,
1.104 m2 - 35 tys. z³, 935 m2 - 40 tys. z³, 933 m2
- 50 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Wynajmê lokal u¿ytkowy w centrum Chojnowa, Rynek 38 , pr¹d, woda, wc, zaplecze,
cena za miesi¹c 1.900 z³, nadaje siê na biuro,
ubezpieczenia, oddzia³ banku - mo¿liwoœæ
ulokowania bankomatu, kredyty, itd...
Wiadomoœæ: tel. 509-409-459

Kupiê dzia³kê inwestycyjn¹ w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Sprzedam lub wynajmê lokale u¿ytkowe
w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m2.
Cena 3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt mieszkaniowy o pow. 2800 m 2 za 900.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.
Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do
2900 m2, czynsz od 3,00 z³/m2, mo¿liwe prawo
pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.

Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ:
tel. 664-540-650.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam okap nad kuchniê 60, bia³y,
u¿ywany pó³ roku, cena 100 z³ oraz kuchenkê
elektryczn¹ na 2 paleniska, cena 100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-089-477.

Sprzedam samochód marki Peugeot Partner, blaszak, rok prod. 1998, 1,9 disel, bia³y,
stan dobry, w ci¹g³ej eksploatacji. Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 86 m 2 w Witkowie. Wiadomoœæ:
tel. 668-621-460.

Praca
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Kupiê tanio grunt rolny w gminie Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

Auto-moto

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe,
o pow. 64 m2, w nowym budownictwie, Ip.,
ul. Samorz¹dowa, cena 195 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 888-629-378.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia, ³azienka, przedpokój, piwnica, strych

Dzia³ki

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie, 98 m2, 3 pokoje, w centrum miasta, na
dwa mniejsze lub jedno z dop³at¹ lub sprzedam. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.

Sprzedam radio samochodowe, nowe,
model MP3-FD 38, DVD, cena 500 z³,
siedzenia do VW T4, œrodkowe 2+1, tylne
3.osobowe w cenie 1.300 z³ oraz alufelgi 15
do Mercedesa kpl. 4 szt., na 5 otworów
w cenie 500 z³. Wiadomoœæ: tel. 608-820-323.

Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m 2 ,
2 pokoje, kuchnia, balkon, ³azienka, Ip.,
po kapitalnym remoncie, gotowe do zamieszkania, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 607-404-579.

Œwiadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty), audyty energetyczne budynków, doradztwo zwi¹zane z racjonalnym prowadzeniem gospodarki energetycznej w firmach. Gwarantowana jakoœæ, konkurencyjne
ceny, wystawiamy faktury VAT. Wiadomoœæ: Firma EnelEko tel: 517-333-722,
e-mail: stefan.luczkanyn@onet.eu

Pilnie poszukujê opiekunki do rocznej
dziewczynki. Wiadomoœæ: tel. 507-017-296.

Us³ugi
Wynajem limuzyny na wesela, wieczory
panieñskie, kawalerskie, 18-stki, studniówki,
wyjazdy do klubu „Seven” - transfer z lotniska i inne okolicznoœciowe. Wiadomoœæ:
tel. 509-409-459.
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê!

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
(42) 19 436
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53

Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN”
Zdzis³aw Karpiak
Szko³a nauki jazdy zaprasza na
prawo jazdy kat. „B”.
Szkolenie – Toyota Yaris 6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6
(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!

DOMOWA
REHABILITACJA
MEDYCZNA

z dojazdem do domu pacjenta
w atrakcyjnych cenach.
Œwiadczone us³ugi:
* usprawnianie w neurologii,
ortopedii i kardiologii,
* masa¿ klasyczny, limfatyczny,
odchudzaj¹cy,
* zabiegi fizykalne (galwanizacja,
jonoforeza, TENS, Kotz, UR,
diadynamika, tonoliza, pr¹dy
interferencyjne, elektrostymulacja,
pr¹dy interferencyjne, laseroterapia,
pole magnetyczne).

Kontakt: 606-526-848

Tartak w Zamienicach – Henryk Szapowa³

oferuje:
* wiêŸbê dachow¹ + ³aty

* us³ugowe suszenie drewna

* podbitki dachowe

* drewno opa³owe i kominkowe

* pod³ogê (such¹)

* tarcica iglasta i liœciasta

Kontakt :

0660-418-596
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