Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Zdolny „zDolnoœl¹zak”

Z Comeniusem w Grecji i Turcji
Dwa ostatnie spotkania partnerów realizuj¹cych projekt Comeniusa „Color of magic”.
Turniej pi³ki siatkowej „Open”
17 lipca na chojnowskim „Orliku” rozegrano turniej siatkówki
o Puchar Burmistrza Miasta.

Wakacje w mieœcie
Zakoñczyliœmy pierwszy tydzieñ zajêæ wakacyjnych z Kub¹ i Bub¹, bohaterami ksi¹¿ek znanego pisarza Grzegorza Kasdepke.

Wakacje z harcerzami
13 lipca, z kolonii w Rogalinku powrócili uczestnicy wypoczynku letniego zorganizowanego przez ZHP Hufiec w Chojnowie.

Chojnowskie

rozmaitoœci

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. 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 06.07.2011 r. do 27.07.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka nr 340/5, po³o¿ona przy
ul. Tadeusza Rejtana nr 8 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 6 lipca 2011 r. Nr 55/2011).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wniosek w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 17.08.2011 r.
2) w dniach od 20.07.2011 r. do 10.08.2011 r.:
- wykaz gara¿u przeznaczonego do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, po³o¿onego przy
ul. Samorz¹dowej w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca
2011 r. Nr 59/2011).
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców, w budynkach po³o¿onych przy ul. Drzyma³y 13,
ul. Chopina 4, ul. Z³otoryjskiej 4a, ul. Rejtana 12, Rynek 31 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca
2011 r. Nr 60/2011).
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 31.08.2011 r.

Przypominamy pacjentom

Z okazji Œwiêta Policji
w imieniu w³adz samorz¹dowych
i mieszkañców Chojnowa
wszystkim funkcjonariuszom
oraz pracownikom cywilnym policji
sk³adamy serdeczne ¿yczenia zdrowia,
wszelkiej pomyœlnoœci oraz aby wysi³ek zwi¹zany
z pe³nieniem tej odpowiedzialnej
i niebezpiecznej s³u¿by, by³ Ÿród³em wielu osi¹gniêæ,
satysfakcji i uznania.
Przewodnicz¹cy Rady
Jan Skowroñski

nym pod numerem telefonu 76/72 222 08.
Transport sanitarny w POZ bêdzie wykonywany przez ambulans NZOZ NOXMED
w dni zwyk³e w godzinach od 8.00 do 18.00
ka¿dorazowo po telefonicznym uzgodnieniu
z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem
pod numerem telefonu 76/ 72-222-08.

G³osujmy
Firma Nivea z okazji swojego setnego jubileuszu buduje w Polsce 100 placów zabaw.
Place zostan¹ wybudowane w lokalizacjach,
które na stronie internetowej www.nivea.pl
otrzymaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów. Chojnów,
który zakwalifikowano do tej niecodziennej
rywalizacji, od kilku tygodni zbiera g³osy na
budowê takiego placu przy Sikorskiego.
W tym momencie mamy blisko 2.500
g³osów, lider ma ich ponad 44000. Naszemu
miastu potrzebna jest spo³eczna mobilizacja
i aktywny udzia³ mieszkañców. Rejestracja
jest prosta, a oddawanie g³osów to jeden „klik”

Burmistrz Miasta
Jan Serkies

dziennie. Wysi³ek niewielki, radoœæ najm³odszych - bezcenna.

Wakacyjne remonty
Czas kiedy uczniowie opuœcili na okres wakacji mury szko³y, dyrekcje placówek wykorzystuj¹ na przeprowadzenie niezbêdnych
remontów.
Najczêœciej jest to odœwie¿anie poszczególnych sal lekcyjnych, malowanie korytarzy,
naprawa uszkodzonych sprzêtów. Najwiêcej
tego typu prac, w tym roku prowadzonych jest
w Szkole Podstawowej nr 3. Tu, po powrocie
z wakacji, dzieci zastan¹ odmalowan¹ bibliotekê, sto³ówkê i œwietlicê.

Na jubileusz „Chojnowianki”
6 sierpnia na stadionie KS Chojnowianki odbêd¹
siê obchody 65.lecia klubu. Uroczystoœci - te
bardziej oficjalne - rozpoczn¹ siê o godz. 16.
Godzinê póŸniej na murawie nasi zawodnicy
zmierz¹ siê z reprezentacj¹ Polski Bezdomnych.

Dotychczasowe dy¿ury œwi¹teczne pe³nione
w Przychodni Rejonowej w Chojnowie s¹
zorganizowane na terenie Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Pielêgnacyjno-Opiekuñczego
“Niebieski Parasol” (by³y szpital).
Teraz s¹ to dy¿ury ca³odobowe. W dzieñ wolny
od pracy, w godz. od 8.00 do 8.00 dnia nastêpnego (tj. 24 godziny) bêdzie pe³niony dy¿ur
lekarski i pielêgniarski. (tel. 76/ 81-81-075).
Natomiast w dni robocze w godzinach od
18.00 do 8.00 dnia nastêpnego:
- lekarz bêdzie przyjmowa³ w NZOZ NOXMED
w Legnicy ul. Kosmiczna 14,
- pielêgniarka w Chojnowie na terenie “Niebieskiego Parasola”.
Dodatkowo poza godzinami pracy Przychodni
dzieci do lat 18-stu bêd¹ przyjmowane w ambulatorium pediatrycznym w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy.
Pomoc wyjazdowa lekarska bêdzie œwiadczona przez lekarza NZOZ NOXMED poza
godzinami pracy Przychodni ka¿dorazowo po
telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem dy¿ur-

2

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/747

Chojnowskie
To z pewnoœci¹ bêdzie ciekawy mecz, tym bardziej, ¿e na
boisku zagraj¹ zawodnicy wszystkich dru¿yn Chojnowianki,
naturalnie przemiennie. Pi³karze walczyæ bêd¹ o memoria³
Mariana Rabany, by³ego zawodnika naszego klubu.
Czêœæ artystyczn¹ jubileuszu wype³ni koncert jaworkiego
zespo³u Lejdis oraz zabawa taneczna przy muzyce grupy
Blue Band.

rozmaitoœci

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Zapraszamy na basen

W okresie wakacyjnym na naszej p³ywalni obowi¹zuj¹ nowe
wakacyjne ceny biletów wstêpu.

Bilet ulgowy 3 z³/godz.
Bilet normalny 5 z³/godz.
Bilet rodzinny 3 z³/godz.
Bilet basen plus sauna 8 z³/godz.
Do 31 sierpnia basen otwarty bêdzie od poniedzialku
do niedzieli od godziny 10.00 do godziny 22.00 (ostatnie
wejscie 20.45).
SPA w dni powszednie otwarte od godz. 16.00 do 22.00,
w dni weekendowe od 12.00 do 22.00.
Wakacje to okazja do wyrobienia sobie karty p³ywackiej.
Aby otrzymaæ kartê nale¿y przep³yn¹æ 200 m w dowolny
sposób, w tym 50 m na plecach, nale¿y wykonaæ skok do
wody z wysokoœci co najmniej 0,7 m oraz nale¿y
przep³yn¹æ pod lustrem wody przynajmniej 5 m. Koszt
wyrobienia karty to 25 PLN.
Informacje bezpoœrednio u ratowników na basenie.

Bezp³atne Komputerowe Badanie Wzroku
29.07.11 godzina: 9.00 - 11.00 Przychodnia Rejonowa
Rejestracja :76/81 88514
Oferujemy:
- bezp³atne badanie wzroku
- mo¿liwoœæ zakupu okularów
*do pracy przy komputerze
*dla kierowców
- dobór szkie³

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- lipiec, sierpieñ wrzesieñ, paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2011
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 14.08.11;
18.09.11; 30.10.11; 27.11.11;
21.08.11;
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
02.10.11; 06.11.11; 11.12.11;
24.07.11;
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
28.08.11; 09.10.11; 11.11.11; 18.12.11;
31.07.11;
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
04.09.11; 16.10.11; 13.11.11; 25.12.11;
5. Apteka ,,Stokrotka”:
07.08.11;
11.09.11; 23.10.11; 20.11.11; 26.12.11;
6. Apteka Intermarche:
15.08.11;
25.09.11; 01.11.11; 04.12.11;

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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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych
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. Nowy nabywca
zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie gestorów
sieci - prawa nieodp³atnej i nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 22 sierpnia 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 390,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21 czerwca 2011 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 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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Miejskie inwestycje
Mieszkañców zaskoczy³ nieco zastój na placu budowy w rynku.
Posuwaj¹ce siê sprawnie przez ostatnie miesi¹ce roboty „przystanê³y”
na kilka dni z powodu tygodniowej przerwy urlopowej. Pracownicy
ju¿ wrócili i prace znów postêpuj¹.
Kostk¹ wy³o¿ona jest ju¿ znaczna czêœæ rynku. W obrêbach ukoñczonych
terenów zarysowane s¹ klomby i czêœci spacerowe. Na elewacjach kamienic
zamontowano stylizowane kinkiety, które w dzieñ dekoruj¹ fronty,
noc¹ urokliwie je oœwietlaj¹. Zakoñczono budowê przy³¹cza
wodoci¹gowego, które zasilaæ bêdzie fontannê. Prac do wykonania
jeszcze mnóstwo, ale rynek zaczyna nabieraæ charakteru.

Bez postoju natomiast idzie remont Domu Schrama. Zdecydowana
czêœæ œcian w obiekcie pokryta jest ju¿ g³adzi¹, pomieszczenia sanitarne
wy³o¿one s¹ glazur¹, w wielu salach wstawiono nowe okna. Trwaj¹
te¿ prace przy wymianie dachu.
eg
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/4
o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010218/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu
wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug
stawki obowi¹zuj¹cej w momecie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 22 sierpnia 2011 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
1.250,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia
21 czerwca 2011 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.07-22.08.2011 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76-81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Filatelistyczne podziêkowanie
Bardzo mi³¹ niespodziankê sprawi³o nam podziêkowanie za
wspieranie
dzia³alnoœci
filatelistycznej,
które otrzymaliœmy z okazji
60-lecia Ko³a
nr 17 Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów w Kamiennej Górze.
Inicjatorem tego wyj¹tkowego dla biblioteki wyró¿nienia jest aktywny dzia³acz tego ko³a, pasjonat i spo³ecznik Pan Hans Joachim Kuhnert, chojnowianin z pochodzenia, obecnie mieszkaj¹cy w Kamiennej Górze.
W grudniu 2006 r. wspólnie z ko³em Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów w Chojnowie zorganizowaliœmy
w bibliotece wystawê zbiorów filatelistycznych Ewy
i Hansa Kuhnertów. Na wystawie zaprezentowane by³y
eksponaty pokazywane i nagradzane na wielu krajowych i zagranicznych wystawach, wœród nich najwiêksza
w Polsce i jedna z najbogatszych w Europie kolekcja
poœwiêcona wêdkarstwu.
Kilka miesiêcy po wystawie odwiedziliœmy Pana Hansa
w jego interesuj¹cym gospodarstwie agroturystycznym, gdzie bardzo goœcinnie przyjêci przez gospodarza,
mogliœmy bli¿ej przyjrzeæ siê i podziwiaæ jego dokonania i zamierzenia w ró¿nych dziedzinach.
Przys³ane podziêkowanie by³o okazj¹ nie tylko do
wspomnieñ. Uda³o nam siê skontaktowaæ telefonicznie z Panem Kuhnertem i serdecznie porozmawiaæ.
Mo¿e nied³ugo spotkamy siê znowu?

Noc Œwiêtojañska w Jerzmanowicach
Czerwcowa noc œwiêtojañska zamieni³a
jerzmanowicki park w krainê sprzed 40 lat.
Na miejscu pojawi³y siê samochody i maszyny rolnicze z lat 70-tych, oraz liczne
wiejskie dekoracje. Wœród wozu na drewnianych ko³ach, kop siana i bel s³omy
przygotowaliœmy suto zastawione sto³y dla
biesiadników. Tej nocy Stowarzyszenie
Przyjació³ Trójki oraz Stowarzyszenie
Jerzmanka mia³o zaszczyt przyj¹æ ponad
200 goœci, których tradycyjnie powitaliœmy w bramie swojskimi wyrobami.
Zabawê rozpoczê³y przedstawicielki obydwu stowarzyszeñ krótk¹ przemow¹
zakoñczon¹ ¿yczeniami dobrej zabawy.
¯yczeniami najwyraŸniej spe³nionymi,
gdy¿ ani podmuchy silnego wiatru, ani
ch³odna pogoda nie przeszkodzi³y biesiaduj¹cym. Prócz licznych zak¹sek na sto³ach znalaz³y siê m.in ¿urek w bu³ce, pierogi, kie³baski z ogniska i pieczone prosiaki.
Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ,
i¿ zespó³ muzyczny Rewers z Legnicy nie
zawiód³. Namioty pustosza³y ju¿ po pierwszych akordach, zaœ goœcie z ¿alem przyjmowali wiadomoœæ o krótkiej przerwie.
Zabawie towarzyszy³y liczne konkursy
m.in poszukiwanie legendarnego kwiatu
paproci czy konkursy na Strong-Mana.
Odby³a siê równie¿ licytacja zaproszenia do
Brukseli, podkaszarki spalinowej, œwiec
zapachowych oraz zaproszenia na randkê
ze stra¿akiem.

Barbara Landzberg
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

Dochód z imprezy Stowarzyszenie Jerzmanka
chce przeznaczyæ na zakup urz¹dzeñ sportowych natomiast Stowarzyszenie Przyjació³ Trójki przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Chojnowie zakupi³o blaty do ³awek
szkolnych dla klas 1-3.
Serdeczne podziêkowania za pomoc w organizacji biesiady dla:
mieszkañców Jerzmanowic, nauczycieli
i pracowników SP3 Chojnów, Urzêdu
Gminy Chojnów, Pos³anki do Parlamentu
Europejskiego Lidii Geringer Oedenberg,
Bo¿eny i Tomasza Martynik, Haliny i Romana Salastowicz, Supermarketu EKO,
Firmy Handlowej Mileko Beata Kasprzak,
Warzywa i owoce Robert Jastrzêbski, Bogdana Styrkowiec i piekarni z Jerzmanowic, Aleksandry Chrz¹szcz, Edwarda
Struœ, Piotra Klucznika, Stanis³awa Spesa,
Alicji i Grzegorza Rudziaków, Norm-Pol
Renata i Mariusz Gawron. PW Polex Sp. J.
Polek &£ukowscy, Przedsiêbiorstwa
Wielobran¿owe Bartek, Almar Alicja
Marcinie, Caritas Diecezji Legnickiej,
So³ectwa: Jerzmanowice, Witków, Bia³a,
Stary £om, Dobroszów, Kolonii Ko³³¹taja,
Tartacznictwo Henryk Dzia³o, PHU ¯abka
Jaros³aw Szczêsny, Ma³gorzaty Sajnóg Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
Dystrybucja Dodatków Krawieckich.
Specjalne podziêkowania dla: AT-Decoris
Joanna i Tomasz Sawiccy, Klubu Mi³oœników Starych Samochodów - Oldtimer
Chojnów, Firma Xantos Pawe³ Kurczak,
OSP Brochocin. Dziêkujemy równie¿
wszystkim osobom dobrej woli - przyjacio³om
obu stowarzyszeñ, którzy swoj¹ prac¹
pomogli zamontowaæ namioty i scenê
oraz dokonaæ demonta¿u.
Stowarzyszenie Przyjació³
Trójki&Stowarzyszenie Jerzmanka

Moc atrakcji
Dziêki udzia³owi Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w projekcie
Dom Kultury+, ju¿ 22 sierpnia mieszkañcy naszego miasta, g³ównie najm³odsza jego czêœæ,
bêd¹ mieli okazjê uczestniczyæ w niezwyk³ym wydarzeniu. Przez dwa dni w Chojnowie goœciæ bêdzie Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Kraszewskiego z projektem
artystycznym „Gdzie jest Pinokio”.
Trupa aktorów, muzyków i cyrkowców przemierza w okresie wakacyjnym ca³¹ Polskê
w pogoni za uciekaj¹cym Pionkiem. Na ich
trasie jest tak¿e gród nad Skor¹. Mieszkañców
czeka wiele atrakcji, m.in. widowiskowy
spektakl w namiocie cyrkowym, warsztaty artystyczne, a tak¿e koncert piosenek ze spektaklu.
PROGRAM
I dzieñ - 22 sierpnia
11:00 PARADA „Pinokio! Szukamy Ciê”
18:00 SPEKTAKL „Gdzie jesteœ Pinokio?”
i wspólne muzykowanie z Trio Quatro Fromaggi
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II dzieñ - 23 sierpnia
10:00-16:00 warsztaty, gry i zabawy
* wejdŸ do brzucha wieloryba - tajemnicza
przeprawa przez rybie wnêtrznoœci,
* warsztaty dŸwiêkowe dla ma³ych i du¿ych,
* ¿ongluj i rób co chcesz - nauka sztuczek
cyrkowych,
* zagraj w „Pinokio! Mam Ciê!”,
* Ko³o Detektywistyczne na tropie Pajaca gra terenowa,
* odwiedŸ stolarza D¿epetto - wspólne majsterkowanie i zajêcia plastyczne,

* „Ka¿dy rodzic œpiewaæ mo¿e!” - warsztat
muzyczny dla dzieci i doros³ych.
WSTÊP WOLNY - BILET NOS do pobrania
na stronie: www.latowteatrze.pl/web/Pinokio
oraz tu¿ przed spektaklem.
W ramach tegorocznej edycji programu „Lato w Teatrze”
powsta³ projekt artystyczny „Gdzie jest Pinokio?”
sk³adaj¹cy siê ze spektaklu plenerowego, koncertu
muzycznego, gry miejskiej i warsztatów artystycznych
przygotowanych dla dzieci i m³odzie¿y. Projekt powsta³
z inicjatywy Instytuty Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lato w teatrze”.
Projekt realizowany przy udziale Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury.
Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy.
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Z Comeniusem w Grecji i Turcji
iewielka, grecka wioska Kallikrateia
na pó³wyspie Chalkidiki oraz du¿e,
licz¹ce czterdzieœci tysiêcy mieszkañców miasto Sivas le¿¹ce w œrodku Turcji na
pozór nie maj¹ ze sob¹ nic wspólnego. Jednak
to w³aœnie tam odby³y siê dwa ostatnie spotkania partnerów realizuj¹cych projekt Comeniusa „Color of magic”. W owych spotkaniach
wziêli udzia³ nauczyciele ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Goœcie z Litwy,
S³owenii i Polski mieli okazjê obejrzeæ szko³y,
poznaæ dzieci i nauczycieli z odwiedzanych
krajów. Tradycj¹ ju¿ jest, ¿e prowadzimy
zajêcia maj¹ce na celu przekazanie informacji
na temat naszego kraju i miasta. Dzieci,
wychowywane w szacunku do miejscowych
tradycji, popisywa³y siê podczas specjalnie
przygotowanych przedstawieñ. Odby³y siê
te¿ konferencje, na których partnerzy przedstawili swoje dokonania w zakresie realizacji
zadañ projektu. Na spotkaniach z lokalnymi
w³adzami podkreœlano fakt, ¿e Polska jest
koordynatorem projektu, a Justyna Piróg
nauczycielka jêzyka niemieckiego i angielskiego
w naszej ”Trójce” jest osob¹ kieruj¹c¹ wspólnymi dzia³aniami. Jak zawsze gospodarze
starali siê przybli¿yæ nam swoj¹ kulturê, his-

N

toriê i tradycje. W Grecji zwiedzaliœmy Saloniki,
obejrzeliœmy wodospady Edessy oraz podziemia Macedoñskich Królów w Vergin. Tureccy
koledzy zaprosili nas na ca³odniow¹ wycieczkê
do bajkowej Kapadocji. W samym Sivas
zwiedziliœmy miejscowe muzea i mieliœmy
okazjê podziwiaæ zupe³nie inn¹ od naszej
architekturê.
Celem projektu „Color of magic” by³o zgromadzenie wiedzy na temat krajów partnerskich
oraz prezentacja swojego kraju. W czasie dwóch
lat pracy nad projektem wymienialiœmy siê

informacjami, doœwiadczeniami, szukaliœmy
ró¿nic i podobieñstw w naszych kulturach
i tradycjach oraz w pracy pedagogicznej.
Uczniowie naszych szkó³ prowadzili ksiêgi
dobrych uczynków, w których opisywali
swoje dzia³ania.
Przed nami jeszcze praca nad wspóln¹ prezentacj¹ dzia³añ i efektów. Bêdzie ona przebiega³a drog¹ elektroniczn¹. W Sivas spotkaliœmy
siê po raz ostatni i nie ukrywam, ¿e trudno
nam siê by³o po¿egnaæ!
M.Spes

Wakacje z harcerzami
Ju¿ pora wstaæ, wyruszyæ z domu
Przyjaciela spotkaæ znów...
Tymi s³owami piosenki codziennie koloniœci w Rogalinku
rozpoczynali dzieñ.
13 lipca, z kolonii w Oœrodku Biwakowo-Obozowym
w Rogalinku po³o¿onym w Wielkopolskim Parku
Narodowym, powrócili uczestnicy wypoczynku
letniego zorganizowanego przez Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego, Hufiec w Chojnowie.
Kubusiowe Bractwo - Tygryski, Prosiaczki, K³apouchy mieszka³o
w œrodku lasu w domku piêtrowym, w którym mieœci³a siê równie¿
kuchnia ze sto³ówk¹ i œwietlica. Na polanie obok boisko do pi³ki
no¿nej, pi³ki siatkowej, kr¹g ogniskowy z ³aweczkami oraz grill. W czasie
kolonii pogoda dopisa³a i mo¿na by³o bez przeszkód realizowaæ program
„W Stumilowym lesie”. Dzieci czynnie wypoczywa³y i pe³ne energii
chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach sportowych, grach ruchowych,
wyprawach do lasu. Przewêdrowa³y Szlakiem £abêdzim i Konnym
wzd³u¿ rzeki Warty. W wycieczce do Rogalina zwiedzi³y Pa³ac
w Rogalinie z XVIII wieku rodziny Raczyñskich, powozowniê, galeriê
malarstwa z dzie³ami Jana Matejki, Stanis³awa Wyspiañskiego, Leona
Wyczó³kowskiego i wielu innych znanych malarzy. Piêkny ogród
francuski i park, w którym rosn¹ trzy bardzo stare dêby - Lech, Czech
i Rus - najstarszy Lech ma 620 lat, a Rus ma 926 cm obwodu.
W Rogalinku natomiast zwiedzi³y i pozna³y historiê Sanktuarium
Maryjnego z XVII wieku. Podczas pobytu na kolonii dzieci pozna³y
znaki drogowe i zasady ruchu drogowego, uczestniczy³y w warsztatach
z profilaktyki uzale¿nieñ. Wiele emocji i prze¿yæ dostarczy³a dzieciom
gra w ”Zdobywanie Talentów„ oraz ca³odzienna „Wielka Gra Kubusiowa”,
w czasie której dzieci musia³y wykazaæ siê dobr¹ pamiêci¹ wzrokow¹,
sprytem, uczciwoœci¹ i wielkim zaanga¿owaniem ca³ej grupy. Podczas
gry terenowej w chowanie i szukanie skarbu, deszcz trochê popl¹ta³
nam szyki, ale na drugi dzieñ wszystko dobrze siê zakoñczy³o i skarby
zosta³y znalezione. W s³oneczne dni w wolnych chwilach dzieci k¹pa³y

6

siê w basenie. Wœród kolonistów byli cz³onkowie M³odzie¿owego
Chojnowskiego Ko³a Filatelistycznego, których odwiedzi³ pan
Kazimierz Maœlak - filatelista z Mosiny. W czasie spotkania z nim
dzieci pozna³y historiê Poczty Harcerskiej i znaczka skautowego.
Obejrza³y bogate zbiory kart pocztowych i znaczków z tematu skautowego - wydawnictwa Poczty Polskiej i œwiatowej. Jak co roku na koniec
kolonii odby³a siê po¿egnalna dyskoteka.
Wakacje z harcerzami z pewnoœci¹ zapadn¹ na d³ugo w pamiêci
m³odym kolonistom. Dzieci mia³y szansê wyjazdu na wypoczynek
dziêki œrodkom Urzêdu Miejskiego. Pieni¹dze pochodz¹ce z bud¿etu
miasta pozwoli³y na sfinansowanie kolonii dla 45 m³odych chojnowian.
(h)
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WAKACJE W MIEŒCIE
… z bibliotek¹
Weso³y tydzieñ z Kub¹ i Bub¹
Zakoñczyliœmy pierwszy tydzieñ zajêæ wakacyjnych z Kub¹ i Bub¹,
bohaterami ksi¹¿ek znanego pisarza Grzegorza Kasdepke. Dni te
wype³niliœmy ró¿nymi grami i zabawami czytelniczo-plastycznymi.
W poniedzia³ek z bliŸniakami zwiedzaliœmy Warszawê oraz
wybraliœmy siê nad jezioro do wujka W³odka. Kuba i Buba wci¹¿ siê
k³óc¹, ale ¿eby byæ w formie, gimnastykuj¹ siê ka¿dego dnia tu¿ po
przebudzeniu. Warto braæ z nich przyk³ad. Oczywiœcie, jeœli chodzi
o gimnastykê, a nie o k³ótnie i dlatego we wtorek æwiczyliœmy m.in.
skrêty w prawo i w lewo, wymachy nóg czy przysiady.

Pierwsza czêœæ wakacji z bibliotek¹ ju¿ za nami, ale zapraszamy
w sierpniu na zajêcia „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”. Szczegó³y na
naszej stronie internetowej oraz w bibliotece.
M.L.

***
… z MOKSiR
Serdecznie zapraszamy na wakacyjn¹ wycieczkê
Szczeliniec Wielki - B³êdne Ska³y - Czermna - Pstr¹¿na Kudowa Zdrój
11 sierpnia br. Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje
jednodniow¹ wycieczkê w atrakcyjne miejsca ….. W programie
przewidziano zwiedzanie labiryntów skalnych w Parku Narodowym
Gór Sto³owych, Kaplicy Czaszek, skansenu wsi œl¹skiej w Pstr¹¿nej,
wêdrówka œladami Moniuszki - park zdrojowy, pijalnia wód mineralnych.

B³êdne Ska³y - labirynty
B³êdne Ska³y stanowi¹ wybitn¹ atrakcjê krajobrazow¹. Ca³a ³awica
spêkana jest sieci¹ regularnych, szeroko rozwartych szczelin, które
tworz¹ malowniczy labirynt skalny. W wyniku tych procesów powsta³o
„skalne miasto” z w¹skimi uliczkami. Wystêpuj¹ tu piêkne, dobrze
wykszta³cone formy skalnych sto³ów, baszt, grzybów, tuneli, z których
wiele ma w³asne nazwy np.: „Skalne Siod³o”, „Kurza Stopka”, „Labirynt”,
„Tunel”, „Wielka Ska³a”.

Kaplica Czaszek
W czwartek powsta³ Nietypowy Pamiêtnik, w którym mo¿na zapisaæ
ró¿ne wydarzenia. Mog¹ pojawiæ siê w nim: zdjêcia, rysunki, kamyki,
guziki, bilety do kina i wiele innych rzeczy. O tym, co to s¹ palcynki,
dowiedzieliœmy siê na pi¹tkowych zajêciach. S¹ to po prostu pacynki
na palce. Bardzo ³atwo je wykonaæ. Wystarczy stara rêkawiczka,
kolorowe nici, koraliki, ma³e guziki, skrawki materia³ów i ig³a.

Palcynki mog¹ wystêpowaæ w ró¿nych rolach - mamy, taty, pani
z telewizji czy kole¿anki - i mo¿na siê bawiæ nimi ca³y dzieñ.
Na zakoñczenie naszego wakacyjnego tygodnia mogliœmy obejrzeæ
klasykê baœni H.Ch. Andersena „Pasterka i kominiarczyk” w wykonaniu aktorów teatru „W drodze” z Lubina.

Niewielka barokowa kaplica murowana, posadowiona na podstawie
kwadratu, usytuowana zosta³a pomiêdzy koœcio³em œw. Bart³omieja
a wolnostoj¹c¹ dzwonnic¹. Œciany i sklepienie wnêtrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. ciasno u³o¿onych czaszek i koœci ludzkich, ofiar wojen
oraz epidemii chorób zakaŸnych. Dalsze 20-30 tys. szcz¹tków le¿y
w krypcie pod kaplic¹. Na œcianie g³ównej znajduje siê niewielki skromny
o³tarz z barokowym krucyfiksem, na którym le¿¹ ciekawsze okazy czaszek.

Skansen wsi œl¹skiej

Wieœ Pstr¹¿na, na terenie której zlokalizowano Muzeum-Skansen
Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, wchodzi w obrêb administracyjny miejscowoœci kuracyjno-uzdrowiskowej Kudowy Zdrój.
Po³o¿ona u stóp Gór Sto³owych zaliczana jest do mikroregionu historycznego zwanego Zak¹tkiem Czeskim, oddzielonym od Œl¹ska pasem
Wzgórz Lewiñskich, a od Czech granic¹ pañstwow¹.

W cenie 50 z³ od osoby organizator zapewnia przejazd
autokarem, obs³ugê przewodnika, ubezpieczenie,
bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów.
Zapisy i wp³aty na wycieczkê do 29 lipca br.
do godz. 15.00 w biurze MOKSiR.
ZAPRASZAMY!!!
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Warsztaty wyra¿ania uczuæ i przemyœleñ proz¹
Kilka ostatnich spotkañ Chojnowskiego Klubu Literackiego poœwiêcone by³o opowiadaniu jako
formie wypowiedzi literackiej.
Kwietniowe warsztaty rozpoczêliœmy omówieniem g³ównych
wyró¿ników charakteryzuj¹cych
opowiadanie. Potem prezentowaliœmy w³asne utwory.
Ma³gorzata Krzywda przeczyta³a
utwór „Ponad czasem”, którego akcja
rozgrywa siê w 1959 r. i 2008 r.
w Chojnowie. Uznaliœmy, ¿e
bardzo interesuj¹ce by³o przedstawienie losów bohaterów w tych
dwóch czasach, wplecione w historiê naszego miasta.
W innym tonie by³y utwory przedstawione przez Ludwikê Sucheck¹.
„Egzotyczny goœæ” to miniatura,
utwór lekki, ciep³y. Natomiast
„To tylko zdech³ pies” jest bardziej
refleksyjny, bardzo zastanawia
i wzrusza.
Na zakoñczenie spotkania El¿bieta
Karpiñska w³asnym zgrabnym
tekstem „Awans spo³eczny” przypomnia³a chojnowiankê, któr¹
wielu z nas pamiêta.
Podczas nastêpnych warsztatów
Jadwiga Stachowicz po raz pierwszy zaprezentowa³a nam swoje
wiersze, z bogatego ju¿ dorobku
literackiego. Potem Edmund Chamera przeczyta³ opowiadanie
„Rzeka”. Przedstawi³ w nim
pewn¹ historiê jako sen wêdkarza,
który wspomina swoje ¿ycie.
Czerwcowe warsztaty poœwiêcone
by³y opowiadaniu, ale w wydaniu
mistrzów. Rozpocz¹³ je Edmund
Chamera prezentuj¹c w³asn¹ nagrodzon¹ recenzjê ksi¹¿ki Janusza
Meissnera „Opowieœæ pod psem”,
która ukaza³a siê w czasopiœmie
dla myœliwych. Recenzja sta³a
siê dla nas pretekstem do rozwa¿añ
nad odbiorem utworów.
Siêgaj¹c po teksty mistrzów mogliœmy wys³uchaæ równie¿ Jaros³awa Macewicza, który zwróci³

uwagê na opowiadanie „Pogarda”
Alberto Moravia. Utwór, który
czyta³ wiele lat temu, utkwi³ mu
w pamiêci. Czy dzisiaj zrobi na odbiorcy równie g³êbokie wra¿enie?
Jaros³aw z pewnoœci¹ jeszcze raz
siêgnie po tê ksi¹¿kê.
Jednym z omawianych przez nas
mistrzów by³ tak¿e Edward Stachura. Ma³gorzata Krzywda przeczyta³a jego opowiadanie „Pokocham j¹ si³¹ woli”. W utworze
pojawia siê filozofia, metafizyka.
Ma³gorzata widzi w tym tekœcie
poetyckoœæ. By³ dla niej inspiracj¹, dziêki której powsta³ jej
wiersz „Autoportret”.
AUTOPORTRET
„(bo innoœæ dra¿ni jednakowoœæ)”
E. Stachura - „Siê”
inna ni¿ inne
wra¿liwa a¿ nadto
pojawi³a siê
w czasach na wskroœ
materialnych
w celu
bez powodu
przypadkiem jakby
zak³amanie
intrygi fa³sz
tak obce
jak prostolinijnoœci
¿e bli¿ej ma
do mê¿czyzn
ni¿ kobiet
potêpiona
wyœmiana
niezrozumiana
przez jednakowych
obejmuje siebie
bezpieczn¹ cisz¹
drzew
przemijaj¹c
têskni za innym
zdolnym
pokochaæ j¹
si³¹ wolnej
woli

Prezentacje zakoñczy³a Jadwiga
Stachowicz opowiadaniem S³awomira Mro¿ka „Droga obywatela”.
Bardzo rozbawi³a nas historia
meteorologa, który pisa³ rzetelne
raporty na temat prognozy pogody. Mro¿ek doskonale pokazuje absurdy komunizmu, jest
w tym mistrzem.
Podsumowuj¹c, prowadz¹cy
warsztaty Tadeusz Sznerch zwróci³ uwagê na klasyków: Gogola,
Czechowa, ¯eromskiego czy
D¹browsk¹. W ich utworach czytelnik znajdzie dystans, humor,
ironiê, kreacyjnoœæ. Podkreœli³
ponadto, ¿e dla wielu Bruno

Schulz, autor m.in. „Sanatorium
pod Klepsydr¹”, jest pisarzem
wybitnym, wyprzedzi³ swoj¹
epokê.
Opiekun klubu podj¹³ siê na wakacjach szczegó³owo przeanalizowaæ i oceniæ nasze prace przedstawione na warsztatach. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e jego cenne rady
udzielane s¹ ¿yczliwie, w przyjaznej atmosferze, co zachêca nas
do pracy.
Kolejne spotkanie klubu zaplanowaliœmy we wrzeœniu, zajmiemy siê kiczem i grafomani¹
w literaturze. Ju¿ teraz serdecznie
na nie zapraszamy.
ec, ei

“Ca³a Polska Czyta Dzieciom”
godz. od 11.00 do 13.00
G³oœne czytanie najciekawszych fragmentów ksi¹¿ek dla
dzieci wybranych z kanonu literatury dzieciêcej

Miejska Biblioteka Publiczna
25 sierpnia CZWARTEK
Astrid Lindgren
„Lotta z ulicy Awanturników"
26 sierpnia PI¥TEK
Kornel Makuszyñski
„Przygody Kozio³ka Mato³ka"
29 sierpnia PONIEDZIA£EK
Ludwik Jerzy Kem
„Ferdynand Wspania³y"
30 sierpnia WTOREK
Roald Dahl „Matylda"
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Zdolny „zDolnoœl¹zak”
Chocia¿ na swoim koncie ma wiele nagród, tytu³ów i edukacyjnych
sukcesów, jest skromny, ma³omówny i skryty. Jego pasj¹ jest nauka poznawanie œwiata, jego przesz³oœci i przysz³oœci. Lubi biologiê, fizykê,
informatykê i sport.
Z nieprzeciêtnie zdolnym „zDolnoœl¹zakiem” rozmawia Paulina Soko³owska.
- Na wstêpie mo¿e siê przedstaw, powiedz
kilka s³ów o sobie. Czym siê interesujesz?
Jakie masz hobby?
- Nazywam siê Micha³ Smoliñski, jestem
absolwentem Gimnazjum Nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie. Aktualnie mam
wakacje i odpoczywam. Poza tym æwiczê karate.
- Jesteœ laureatem konkursu „zDolny Œl¹zak
Gimnazjalista”. Jak wygl¹da³y Twoje przygotowania? Czy trudno by³o siê dostaæ do
etapu fina³owego?
- Tak, bra³em udzia³ w konkursie „zDolny
Œl¹zak Gimnazjalista”, który sk³ada³ siê z trzech
etapów: etap szkolny - zakwalifikowa³em siê
jako jedyny z Chojnowa z testu humanistycznego do etapu powiatowego; etap powiatowy
- zakwalifikowa³em siê do ostatniego etapu
z jêzyka polskiego i historii oraz etap wojewódzki, fina³owy - sk³ada³ siê z dwóch czêœci:
egzaminu pisemnego i ustnego.
W napisaniu testu historycznego bardzo pomog³o mi to, ¿e lubiê czytaæ ksi¹¿ki o tematyce
historycznej. Do fina³u trudno by³o siê dostaæ,
musia³em siê sporo uczyæ, jednak do etapu
szkolnego szed³em z marszu, gdy¿ dowiedzia³em
siê o nim dwa dni wczeœniej. Zosta³em laureatem konkursu historycznego oraz finalist¹
konkursu polonistycznego na szczeblu woje-

wódzkim. Konsekwencj¹ tego by³o zwolnienie
z obowi¹zku pisania testu gimnazjalnego
humanistycznego i automatyczne uzyskanie 100
% wyniku oraz przyjêcie do liceum poza
rekrutacj¹.
- Ponadto masz bardzo dobre wyniki w nauce.
Opowiedz nam o swoich osi¹gniêciach.
- Gimnazjum ukoñczy³em z najwy¿sz¹ lokat¹,
i otrzyma³em laptopa - nagrodê g³ówn¹ dyrektora
szko³y za najlepsze osi¹gniêcia w dziedzinie nauki.
Bardzo mnie ta nagroda ucieszy³a i serdecznie
za ni¹ dziêkujê panu dyrektorowi i szkole. Na
œwiadectwie koñcowym otrzyma³em 10 ocen
celuj¹cych. W teœcie gimnazjalnym matematyczno-przyrodniczym uzyska³em najlepszy
wynik w szkole. Zdoby³em równie¿ pierwsze
miejsce w szkole jako laureat IV stopnia
w konkursie z matematyki „Oxford Educational”. Bra³em tak¿e udzia³ w tegorocznym
Chojnowskim Dyktandzie w grupie osób do
lat osiemnastu i dosta³em siê do pierwszej
dziesi¹tki zajmuj¹c 6 miejsce.
- Jakie s¹ Twoje plany na przysz³oœæ? Któr¹
szko³ê œredni¹ wybra³eœ?
- Wybieram siê do I Liceum Ogólnokszta³c¹cego do klasy o profilu matematyczno informatycznym.

- Zatem opuszczasz nasz Chojnów?
- Ale¿, nie, przynajmniej na razie. Do szko³y
bêdê przecie¿ tylko doje¿d¿a³. Póki co tu jest
mój dom, przyjaciele, znajome miejsca i ludzie,
którym wiele zawdziêczam. Mam tu na myœli
miêdzy innymi moich nauczycieli. Zawsze
mi³o bêdê wspomina³ pani¹ Janinê Wiêc³aw,
która uczy³a mnie w pierwszej klasie gimnazjum
i dziêki której polubi³em matematykê, wychowawcê pana Rados³awa Kupczyñskiego,
pani¹ Barbarê Karasek, która zawsze mnie
dopingowa³a i podnosi³a na duchu oraz
pani¹ Annê Œwidursk¹, dziêki której zosta³em
laureatem konkursu historycznego.
- A myœla³eœ ju¿ o dalszej przysz³oœci? Masz
jakieœ plany zwi¹zane ze studiowaniem?
Móg³byœ nam co nieco zdradziæ na ten temat?
- Nigdy nie mia³em planów na przysz³oœæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yjê spontanicznie, nie
lubiê planowaæ d³ugoterminowo. Jednak jeœli
teraz mia³bym wybraæ kierunek studiów,
myœlê ¿e by³yby to studia przyrodnicze lub
coœ zwi¹zanego z fizyk¹ b¹dŸ informatyk¹.
Dziêkujê za rozmowê, ¿yczymy powodzenia
i dalszych sukcesów w nauce.

ChZGKiM w Chojnowie
informuje,
¿e posiada
do sprzedania wózek
podnoœnikowy spalinowy
- typ DVHM-3222 LX,
moc silnika 56 KM.
Rok produkcji: 1984 CRR.
Stan techniczny: pojazd
wymaga remontu kapitalnego.
Cena wywo³awcza: 3500 z³.
Pojazd mo¿na ogl¹daæ
codziennie
w godz. od 7:00 do 15:00
ul. Drzyma³y 30.
Osoba do kontaktu:
dyrektor ChZGKiM
in¿. Edward Koœnik.
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Chojnowska fundacja
Smak Sukcesu laureatem
Ogólnopolskiego
Konkursu Grantowego
Równaæ Szanse.

Od wrzeœnia uczniowie Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie bêd¹ realizowaæ kolejny projekt
pod egid¹ fundacji Smak Sukcesu. Tym
razem uruchomimy Telewizyjny Kultywator
Mo¿liwoœci - 15-miesiêczny projekt, który
zyska³ uznanie ekspertów Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci i otrzyma³ dotacjê
w wysokoœci 22 tys. z³.
Uczestnicy projektu wezm¹ udzia³ w 3-dniowych warsztatach "Jak powstaje reporta¿?"
w Telewizji Wroc³aw, a nastêpnie sami zostan¹ autorami serii reporta¿y pod wspólnym, roboczym has³em "W ma³ym mieœcie
czy na wiosce ¿ycie równie¿ mo¿e byæ ciekawe". Kanw¹ dla reporta¿y bêd¹ spotkania
z "zakrêconymi" ludŸmi oraz samodzielnie
organizowane przez uczniów zajêcia rekreacyjno-sportowe (wyjazd na narty, szkolenie
po¿arnicze, wyprawa w góry, sp³yw kajakowy).
Wyszkolona w projekcie m³odzie¿ bêdzie stanowiæ trzon kadry powstaj¹cej w naszym
gimnazjum telewizji szkolnej.
M. Czapska

Doniesienia z chojnowskiego komisariatu
“Dyskotekom - tak,
narkotykom - nie”
Realizowany program “Dyskotekom - tak,
narkotykom - nie”, w ostatnich tygodniach
ujawni³ w naszym mieœcie kilkoro mê¿czyzn
posiadaj¹cych œrodki odurzaj¹ce. 21 czerwca
przy ulicy Witosa, funkcjonariusze Wydzia³u
Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji
w Legnicy w ramach realizacji sprawy operacyjnej dokonali przeszukania samochodu
marki Mercedes, podczas którego ujawnili
woreczek foliowy zamykany strunowo z zawartoœci¹ suszu roœlinnego. W zwi¹zku
z uzasadnionym podejrzeniem, i¿ niniejsza
substancja mo¿e byæ œrodkiem odurzaj¹cym,
w³aœciciel samochodu, 25. letni mieszkaniec
Z³otoryi, zosta³ zatrzymany. Podczas specjalistycznego badania stwierdzono, ¿e przedmiotowy susz roœliny to œrodek odurzaj¹cy
z grupy marihuana.
W toku dalszych czynnoœci, dokonano przeszukania pomieszczeñ mieszkalnych nale¿¹cych do zatrzymanego, podczas którego,
funkcjonariusze ujawnili œrodki odurzaj¹ce
z grupy amfetamina i marihuana oraz tabletki
extazy. Zatrzymanego umieszczono w policyjnym areszcie.
Nastêpnego dnia przy ulicy Legnickiej funkcjonariusze Referatu Prewencji Komisariatu
Policji w Chojnowie zatrzymali 19. letniego
mieszkañca Chojnowa przy którym te¿ znaleziono woreczek z œrodkiem odurzaj¹cym.
Podobne zatrzymania mia³y miejsce 2 lipca
przy ul. Koœciuszki i 6 lipca przy ul. Drzyma³y.
Zatrzymani to 15. i 16. letni mieszkañcy
naszego miasta.

Jecha³ po za¿yciu œrodków
odurzaj¹cych

Tartak w Zamienicach
- Henryk Szapowa³
oferuje:
* najtañsze w regionie wiêŸby dachowe + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
* stemple budowlane
* impregnacja zanurzeniowa
Kontakt :
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0660-418-596

Funkcjonariusze Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali 18. letniego mieszkañca Bia³ej, który, jak ustalono
przy u¿yciu testera narkotykowego, kierowa³
samochodem osobowym marki Kia znajduj¹c
siê pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych.
Ponadto w wyniku przeszukania samochodu,
którym porusza³ siê sprawca, ujawnili i zabezpieczyli susz roœlinny, który okaza³ siê
œrodkiem odurzaj¹cym z grupy marihuana.

Sprawcy rozboju zatrzymani
W nocy z 16 na 17 czerwca przy skrzy¿owaniu ulic Sikorskiego i Kiliñskiego funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych zatrzymali
19. letniego mieszkañca Chojnowa, który,
wspólnie z nieustalonym jeszcze wtedy sprawc¹,
zaatakowali dwóch m³odych mê¿czyzn. Przewrócili jednego z nich na ziemiê, zadawali
uderzenia po ca³ym ciele i zabrali telefon komórkowy marki Samsung Monte i pieni¹dze
w kwocie 25 z³otych, powoduj¹c ³¹czne straty
w wysokoœci 325 z³otych. Mê¿czyzna dozna³
urazów w postaci st³uczenia r¹k, ran ciêtych r¹k,
tu³owia i g³owy, korzysta³ z pierwszej pomocy
medycznej, na w³asn¹ proœbê odmówi³ hospi-

talizacji. Natomiast drugi z pokrzywdzonych,
dozna³ ogólnych urazów twarzy, po udzieleniu mu pierwszej pomocy medycznej
mê¿czyzna zosta³ zwolniony.
Ci sami sprawcy, w tym samym miejscu dokonali kolejnego rozboju na osobie 16. letniego
mieszkañca Chojnowa. Gro¿¹c ma³oletniemu
pozbawieniem zdrowia oraz uszkodzeniem
skutera, zabrali mu kluczyki powoduj¹c straty
w wysokoœci 520 z³otych.
Jeszcze tego samego dnia, w toku podjêtych
czynnoœci funkcjonariusze ustalili dane personalne i dokonali zatrzymania drugiego ze
sprawców, którym okaza³ siê 20. letni mieszkaniec Chojnowa.
Zatrzymanych przestêpców umieszczono
w policyjnym areszcie. Grozi im kara pozbawienia wolnoœci od lat 3 do lat 12. S¹d Rejonowy w Z³otoryi wobec jednego ze sprawców zastosowa³ œrodek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na
okres trzech miesiêcy, natomiast wobec
drugiego sprawcy dozór policyjny.

Potencjalni zabójcy
Przy ulicy Grunwaldzkiej zatrzymano 33. letniego mieszkañca Chojnowa, który kierowa³
samochodem osobowym marki Opel Omega
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okaza³o siê, i¿
sprawca posiada równie¿ zakaz prowadzenia
pojazdów w ruchu l¹dowym, do 2014 roku.
W Goliszowie natomiast funkcjonariusze
Rewiru Dzielnicowych zatrzymali 44. letniego mieszkañca Goliszowa który kierowa³
motorowerem maj¹c ponad 3,5 promila (!!!)
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sprawca kradzie¿y zatrzymany
Komisariat Policji w Chojnowie zosta³ powiadomiony przez mieszkankê Witkowa,
i¿ 43. letni mieszkaniec Grobli, wykorzystuj¹c
nieuwagê 13. letniej córki zg³aszaj¹cej,
dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 500
z³otych. Bezpoœrednio po zdarzeniu funkcjonariusze Referatu Prewencji ustalili miejsce
pobytu sprawcy, nastêpnie dokonali jego zatrzymania. W zwi¹zku z tym, ¿e sprawca by³
w stanie nietrzeŸwoœci zosta³ umieszczony
w Miejskiej Izbie WytrzeŸwieñ w Legnicy.
Zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
Opracowa³: asp. Tomasz Jagielski
Komisariat Policji w Chojnowie

Komunikat
12.06.2011r w Chojnowie na terenie parku
Piastowskiego przy ul. Kiliñskiego policja
znalaz³a telefon marki Samsung koloru czarnego
z wysuwan¹ klapk¹ model C 3050. W telefonie znajduje siê karta startowa firmy ORANGE.
Telefon do odbioru w Komisariacie Policji
Chojnów u m³. asp. Wojciecha Piwowarczyk.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku wielolokalowym
przy ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 209/70 o pow. 749 m2, wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036775/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Stan techniczny budynku dostateczny. Parter jest zawilgocony.
Stropodach oraz œciany zewnêtrzne wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹
spêkania œcian w przybudówce. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest
jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia. Dla lokalu nie zosta³o
sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 sierpnia 2011 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
17 sierpnia 2011 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal
bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 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¿ 2.100,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia
12 paŸdziernika 2010 r., drugi 21 grudnia 2010 r., trzeci 22 marca 2011 r.,
czwarty 25 maja 2011 r. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.0717.08.2011 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w
Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.
Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Azymut w Spi¿arni
Cierpliwoœæ, praca i wytrwa³oœæ, przynosi efekty. Zawsze przyjdzie co
ma przyjœæ. Tak cytuj¹c s³owa jednego polskiego utworu, mo¿na
okreœliæ historiê chojnowskiego zespo³u Azymut R.
Po blisko dziesiêciu (a mo¿e i wiêcej?) latach dzia³alnoœci i prób w chojnowskim MOKSIRze przyszed³ ten czas, ¿e mo¿na powoli wyp³ywaæ na
szerokie wody i morza. Morza koncertowe. Po udanym wystêpie podczas
Dni Chojnowa i promocji tego faktu przez Radio Plus, przysz³o tylko
czekaæ na rozwój wydarzeñ. Sta³o siê to co siê mia³o staæ. Otworzy³y siê
przed chojnowianami wrota legnickiego muzycznego klubu Spi¿arnia. Po
raz pierwszy w historii zagra³ tu chojnowski zespó³! Ten historyczny
moment mia³ miejsce w sobotê 9 lipca. Jeœli ktoœ mia³ obawy o wakacyjn¹
frekwencjê, to siê myli³. By³o naprawdê sympatycznie. Tego wieczoru
najpierw tempo imprezy rozkrêci³ jaworski JUNGLE RULES. Potem
kierunek ca³ej zabawy okreœli³ AZYMUT R z charyzmatyczn¹
wokalistk¹ Anet¹ Adamek. Hardrockowy repertuar móg³ siê podobaæ
i zainteresowaæ organizatorów koncertów. Jeœli takowe siê pojawi¹,
poinformujemy o tym naszych czytelników. Kto wie mo¿e nastêpnym
razem bêdzie to azymut Wroc³aw?
pm

Sk³ad zespo³u:
Aneta Adamek - œpiew, Dariusz Motyka gitara, Pawe³ Szlegier - gitara, Ireneusz
Matys - gitara basowa, Mateusz Sieniek perkusja.

Kierunek - Castle Party
A¿ trudno uwierzyæ, ale festiwal
rocka gotyckiego “Castle Party”
odbêdzie siê po raz osiemnasty.
W tym roku w dniach 21-24 lipca
na bolkowskim zamku zabrzmi¹
ró¿norakie dŸwiêki. Jedn¹ z gwiazd

bêdzie Closterkeller (na zdjêciu).
Chojnowsk¹ ekipê bêd¹ reprezentowaæ nasi wys³annicy oraz Bractwo
Rycerskie Ziemi Chojnowskiej.
Piotr Misikieiwcz,
Foto- Bogdan Misikiewicz

11

tekst sponsorowany

tekst sponsorowany

tekst sponsorowany

Zamieñ swoje po¿yczki na jedn¹ tañsz¹ w Kasie Wspólnota.
Zdobêdziesz dodatkow¹ gotówkê na wakacje!
Zbli¿a siê lato i upragnione, dla nas i naszych dzieci, wakacje. Planuj¹c
urlopy, w gronie rodziny i przyjació³, myœlimy o bud¿ecie rodzinnym.
Przez g³owê przebiega nam mnóstwo pytañ. Jaki bêdzie nasz bud¿et
w tym okresie? Czy staæ nas na wypoczynek poza domem? Czy mo¿emy
pozwoliæ sobie na wyjazd syna czy córki na obóz m³odzie¿owy?
Co zrobiæ w sytuacji, w której g³ówn¹ przeszkod¹ staj¹ siê zobowi¹zania
zaci¹gniête wczeœniej w bankach? O to postanowiliœmy zapytaæ
kierownika jednego z dolnoœl¹skich oddzia³ów Kasy Wspólnota. Na
nasze pytania odpowie Pani Magdalena Laudowicz.
-

-

-

-

Co poleci³aby Pani osobom, które chc¹ odci¹¿yæ swój
bud¿et miesiêczny, zaplanowaæ wydatki na wakacje,
a musz¹ zmierzyæ siê z widmem p³acenia kilku rat
równie¿ w tym okresie?
Rozwi¹zanie jest bardzo proste. Wystarczy udaæ siê do
oddzia³u Kasy Wspólnota i skorzystaæ z oferty po¿yczek
konsolidacyjnych. Dziêki temu klient mo¿e p³aciæ jedn¹
ratê zamiast kilku.
Jakie s¹ najwiêksze korzyœci takiego rozwi¹zania?
Przede wszystkim pozwala ono zaoszczêdziæ pieni¹dze.
Dziêki atrakcyjnemu oprocentowaniu oraz korzystnym
okresom sp³aty, po¿yczka konsolidacyjna jest znacznie
tañsza ani¿eli zwyk³a po¿yczka konsumencka. Ponadto
takie rozwi¹zanie umo¿liwia obni¿enie miesiêcznej raty
nawet o po³owê! Jest to ogromny zastrzyk gotówki dla
domowego bud¿etu! Proszê sobie wyobraziæ sytuacjê,
w której klient sp³aca ratê po¿yczki za komputer w kwocie
250 z³, ratê po¿yczki na samochód w kwocie 500 z³ oraz
ratê po¿yczki za lodówkê w kwocie 100 z³. £¹cznie daje
to kwotê 850 z³ miesiêcznych zobowi¹zañ. Po skorzystaniu z oferty po¿yczki konsolidacyjnej, rata mo¿e wynieœæ
zaledwie 450 z³. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu nasz klient
ma mo¿liwoœæ obni¿enia miesiêcznych wydatków nawet
o kilkaset z³otych, a tak¿e otrzymania dodatkowej gotówki
na sfinansowanie dowolnego celu, np. wyjazdu wakacyjnego! Dodatkowo proponujemy naszym klientom
mo¿liwoœæ skorzystania z atrakcyjnej linii po¿yczkowej
z czêœciowo nieoprocentowanym limitem. Dziêki linii
po¿yczkowej do Karty VISA mamy zawsze dostêp do
œrodków, z których korzystamy w momencie, kiedy
zajdzie taka potrzeba. Jest to rozwi¹zanie idealne dla osób,
które podczas wakacyjnych eskapad lubi¹ mieæ zabezpieczenie w postaci wolnych œrodków!
Czy to korzystna oferta bior¹c pod uwagê obecn¹ sytuacjê na rynku us³ug finansowych?
Uwa¿am, ¿e jest to jak najbardziej korzystne rozwi¹zanie.
G³ównie dlatego, ¿e banki nie tylko zaostrzaj¹ procedury

tekst sponsorowany
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udzielania kredytów i po¿yczek, ale równie¿ oferuj¹ coraz
dro¿sze produkty. Klient, który zg³osi siê do oddzia³u
Kasy Wspólnota nie tylko mo¿e liczyæ na indywidualne
traktowanie, ale przede wszystkim na ofertê znacznie
korzystniejsz¹ ani¿eli ta, któr¹ proponuj¹ banki, a wszystko
dziêki atrakcyjnemu systemowi obni¿ek oprocentowania.
-

-

Czy procedura udzielania po¿yczki konsolidacyjnej
jest skomplikowana?
Nie. Procedura jest bardzo prosta i szybka. Szanujemy czas
naszych klientów, tote¿ decyzjê o przyznaniu po¿yczki
podejmujemy nawet w godzinê.
W takim wypadku nie pozostaje mi nic innego jak
zaprosiæ Pañstwa do oddzia³ów Kasy Wspólnota.
Oddzia³ Kasy Wspólnota w Chojnowie mieœci siê na
Rynku 41. Czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-17. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy
kadrê wysoko wyspecjalizowanych doradców, którzy
chêtnie odpowiedz¹ na wszystkie Pañstwa pytania, osobiœcie lub pod numerem telefonu 76 818 61 09. Serdecznie
zapraszam.

Jeœli posiadasz zobowi¹zania w innych instytucjach finansowych, mo¿esz skorzystaæ z oferty konsolidacyjnej z jedn¹, ni¿sz¹
rat¹ miesiêczn¹. Masz równie¿ mo¿liwoœæ zaci¹gniêcia wy¿szej
kwoty ni¿ suma konsolidowanych kredytów. Zobacz przyk³adowe raty.

* Dotyczy konsolidacji zobowi¹zañ na cele mieszkaniowe. RRSO dla
podwy¿szonych kwot wynosi 20,18 %.
Dane z dnia 09.05.2011. Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów k.c.

tekst sponsorowany

tekst sponsorowany
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Turniej pi³ki siatkowej „Open”
17 lipca na chojnowskim „Orliku” rozegrano turniej siatkówki
o Puchar Burmistrza Miasta. W turnieju wziê³y udzia³ trzy zespo³y:
Stary £om; Urbi Team; Byle nie do zera. Mecze rozegrano systemem
„ka¿dy z ka¿dym” (do dwóch wygranych setów).
Wyniki:
Stary £om - „Urbi Team”
2:0
„Urbi Team” - „Byle nie do zera”
1:2
„Byle nie do zera” - Stary £om
0:2

(25:15; 25:18)
(23:25; 25:20; 7:15)
(15:25; 18:25)

Tabela
Stary £om
„Byle nie do zera”
„Urbi Team”

2
2
2

4:0
2:2
0:4

4-0
4-3
1-4

Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary ufundowane przez Burmistrza
Miasta oraz dyplomy. Natomiast Pan Szczepan WoŸny zaprosi³ zwyciêski zespó³ do kawiarni „Duszka” na ch³odne napoje. Zespo³y wyst¹pi³y
w sk³adach: STARY £OM - Rokita Henryk; Rokita Marek; Wencel
Zbigniew; Marciszewski Marek; Zieliñski Micha³; Rychliñski £ukasz;

Gruszecki Stanis³aw. „BYLE NIE DO ZERA” - Stanek Arkadiusz;
Drygaj³o Dawid; D¹browa Rados³aw; K¹dzio³ka Mariusz; Kaczmarczyk
Adam; Wierzbicki Jaros³aw; Gawron £ukasz; Pamu³a J. „URBI
TEAM” - Szymków £ukasz; Mamaj Micha³; Urbañski Mariusz;
Marcinkiewicz Marcin; Urbañski Pawe³; Naumczyk Sebastian; Mazur
Mateusz; Duda Kacper. Organizator turnieju - Andrzej Matuszewski.
Zdjêcia z turnieju dostêpne s¹ na stronie www.sportday.e-informator.pl
am

Pi³ka no¿na
Wyniki ostatnich dwóch kolejek Chojnowianki w legnickiej lidze okrêgowej.
KS Chojnowianka Chojnów - Zawisza Serby 3:0 (walkower)
Ikar Mi³ogostowice - KS Chojnowianka Chojnów 2:1 (1:1)
W tym wyjazdowym meczu, nasza dru¿yna zagra³a w mocno odm³odzonym sk³adzie.
Trener da³ szansê potencjalnym w przysz³oœci zmiennikom z dru¿yny juniorów
starszych.
Gdy spadek nie grozi, a mecz jest ostatnim w sezonie, to taki eksperyment jest
potrzebny i po¿yteczny. Szóste miejsce to bezpieczna pozycja. Œredniak, ale silny.
Œredniaki jak wiadomo s¹ nieobliczalne i niebezpieczne. To tak naprawdê dru¿yny
o takim statusie rozdaj¹ karty w ka¿dej lidze. Aspiracje do wy¿szych celów tak¿e
maj¹, o czym byæ mo¿e przekonamy siê ju¿ w nastêpnym sezonie.
Tabela
1. Iskra Kochlice
2. Zamet Przemków
3. Czarni Rokitki
4. Sparta Grêbocice
5. Orla W¹sosz
6. Chojnowianka Chojnów
7. Stal Chocianów

30
30
30
30
30
30
30

60 17
59 18
57 16
56 17
54 16
50 15
50 14

9
5
9
5
6
5
8

4
7
5
8
8
10
8

90-38
64-31
72-42
94-49
59-35
52-37
70-44

10
11
9
12
9
10
8

3
3
4
2
3
3
2

2
1
2
1
3
2
5

45-15 7 6 2
41-10 7 2 6
33-14 7 5 3
66-19 5 3 7
34-17 7 3 5
37-13 5 2 8
36-18 6 6 3

45-23
23-21
39-28
28-30
25-18
15-24
34-26
pm

Zarz¹d Powiatu Legnickiego
og³asza wykaz nieruchomoœci Powiatu Legnickiego,
po³o¿onej w obrêbie nr 6 miasta Chojnów,
w granicach dzia³ki nr 28/6 o powierzchni 0,0118 ha
przeznaczonej pod zbycie w trybie bezprzetargowym,
na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
w siedzibie starostwa, tj. Legnica pl. S³owiañski 1,
pok. 623 lub telefonicznie - 76 72 43 443.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/747

OGRODZENIA
kute
BALUSTRADY
BRAMY
z napêdem
z monta¿em i na wymiar

Metaloplastyka
Dariusz Putyra "SHARK"
GOLISZÓW 64a (budynek by³ego SKR-u)
czynne: pon.-pi¹t.: 8.00-16.00
tel. 76/81 91 855, 602 520 787
www.shark-stal.pl
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w Starym £omie wraz z zabudow¹, 100 m2, dzia³ka, ogród 1 hektar, atrakcyjne
po³o¿enie, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 506-088-140.
Sprzedam domek na wsi - Pyskowice 5 k/ Z³otoryi,
dzia³ka 25 a, cena 250 tys. z³, do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 608-829-237.
Sprzedam domek poniemiecki do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Kupiê dom w Chojnowie lub na jego obrze¿ach,
w rozliczeniu posiadam dwa mieszkania w³asnoœciowe w nowym budownictwie - 70 m2 oraz 40 m2
ul. Paderewskiego i ul. Rynek. Wiadomoœæ:
tel. 600-910-110.
Sprzedam mieszkanie 26,8 m2, pokój, kuchnia,
³azienka, w dobrej lokalizacji, blisko centrum
handlowego. Bez poœredników. Wiadomoœæ:
tel. 530-185-801.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, w bloku II p.,
pow. 79,6 m2, 3 pokoje, kuchnia z jadalni¹, oddzielnie ³azienka i wc, przestronny przedpokój, du¿y
zabudowany panelami balkon, do mieszkania
nale¿y piwnica, cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 661-033-421.
Sprzedam mieszkanie 41 m2, pokój, kuchnia,
³azienka, wc, dwie garderoby, w starym budownictwie,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
30 m2 przy ul. Legnickiej, II piêtro. Wiadomoœæ:
tel. 500-595-844.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka, 63 m2,
IIp., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539- lub 608-287-451.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow. 70 m2,
parter, 2.pokoje w atrakcyjnej okolicy, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 660-449-687 lub
660-981-653.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow. 70 m2
w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1.
Wiadomoœæ: tel. 604-594-517 lub 608-690-883.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach, pow. 39 m2 + gara¿, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
36,60 m2, I piêtro, 2 pokoje. Mieszkanie w budynku
oœrodka zdrowia. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 698-896-887 lub 792-018-590.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie umeblowane w starym budownictwie, 48 m2 (2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, piwnica, strych, komórka),
II piêtro, blisko dworca PKP/PKS w Chojnowie.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 608-054-045.
Mieszkanie do wynajêcia, 3 pokoje, ³azienka,
kuchnia, przedpokój, co, piwnica, balkon, IIp.,
na d³u¿szy okres. Wiadomoœæ: tel. 504-539-490.
Mam do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie
(nowe budownictwo) w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 76-81-86-734.
2.pokojowe mieszkanie z gara¿em dla firm lub na
krótki wynajem, max. 6 miesiêcy, czynsz 1000 z³ +
liczniki. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551.

Sprzedam mieszkanie w Legnicy (centrum miasta,
blisko Parku Miejskiego), pow. 123 m2, IIp. 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, du¿a piwnica,
wszystkie okna PCV, ogrzewanie eta¿owe, elektryczne. W cenie mieszkania meble kuchenne
z czêœciowym wyposa¿eniem. Cena 385 tys. z³ do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 502-793-310 lub
505-655-126 w godz. 16 - 22.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2,
1.104 m 2 , 935 m 2 , 933 m 2 . Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w miejscowoœci
Bia³a Górna, 10 a, cena 45 z³/m2. Wiadomoœæ:
tel. 694-185-991 lub 793-396-991.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2,
1.104 m 2 , 935 m 2 , 933 m 2 . Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.
Sprzedam tanio dzia³ki budowlane w Czernikowicach, lokalizacja pod lasem, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76 817-87-01 lub 698-675-331.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam pianino marki „LEGNICA”. Stan
bardo dobry. Po przegl¹dzie i strojeniu. Cena: 2500 z³.
Wiadomoœæ: tel. 885-280-280.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
w centrum miasta do remontu, pow. 55 m2, cena
100 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.pokojowe
w starym budownictwie, o pow. 62 m2. Wiadomoœæ:
tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, pow. 54 m2
przy ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: tel. 795-592-682.

JESTEŒMY SKUTECZNI I ZNAMY SIÊ NA NIERUCHOMOŒCIACH

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow. ok.
39 m2. Wiadomoœæ: tel. 76 817-88-87.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
w starym budownictwie o pow. ok. 200 m2, parter,
4 pokoje, 2 kuchnie, ³azienka, wc, przedpokój. Do
mieszkania nale¿¹ 3 piwnice, 2 gara¿e, strych i ogród
o pow. 14a z mo¿liwoœci¹ zabudowy mieszkalnej.
Wiadomoœæ: tel. 606-521-176 lub 600-945-859
po godz. 16.
Sprzedam mieszkanie 90 m2 w Chojnowie i dzia³kê budowlan¹ o pow. 7 arów, pe³ne uzbrojenie.
Wiadomoœæ: tel. 607-819-228 lub 724-675-672.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow. 33 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, po remoncie, c.o. gazowe, IIp., ul. Kolejowa, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 692-241-594.
Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w³asnoœciowe
o powierzchni 56 m2 II piêtro w Z³otoryi. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76-81-81-183.
Sprzedam mieszkanie o pow. 100 m2, 4 pokoje,
2 kuchnie, 2 ³azienki w bloku w Krzywej. Cena:
110 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 887-708-158.
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Prospector Sp. z o.o. - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœci,
obecny na rynku od 2003 roku - zaprasza do wspó³pracy.

*
*
*
*

Zaufa³o nam ju¿ ponad 5000 osób z Legnicy, Chojnowa, Jawora i okolic
Oferujemy jasne i zrozumia³e warunki wspó³pracy w zakresie oferty i ceny
Gwarantujemy przejrzystoœæ rozliczenia kosztów wspólnoty i w³aœcicieli
Zapewniamy kompleksow¹ obs³ugê w zakresie administracyjnym,
ksiêgowym, technicznymi prawnym

Z nami zmienisz swoj¹ nieruchomoœæ
Legnica, ul. Piastowska 20A,
59-220 Legnica, tel/fax 76/724 51 44, 504 261 540,
legnica@prospector.nieruchomosci.pl, www.prospector.nieruchomosci.pl
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Wykonujemy us³ugi:

spawanie,
ciêcie stali,
giêcie rur i profili,
konstrukcje stalowe,
œlusarstwo,
toczenie,
regeneracja przyczep,
sprzêtu rolniczego, itp.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci zabudowanych gara¿ami, po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa
(za budynkiem nr 5) w Chojnowie, dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035875/5:

Dariusz Putyra "SHARK"
GOLISZÓW 64a
(budynek by³ego SKR-u)

czynne: pon.- pi¹t. 8.00-16.00
tel. 76/81 91 855, 602 520 787
www.shark-stal.pl

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
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
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
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
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Przetarg ograniczony jest do mieszkañców budynku Nr 5, po³o¿onego przy ul. Wincentego
Witosa w Chojnowie, posiadaj¹cych tytu³ prawny do lokalu, poniewa¿ dzia³ki znajduj¹ siê
w podwórzu budynku mieszkalnego Nr 5 przy ul. W.Witosa. Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w przetargu powinny zg³osiæ pisemne uczestnictwo w przetargu wraz z dokumentem
potwierdzaj¹cym posiadanie tytu³u prawnego do lokalu (aktualny odpis z ksiêgi wieczystej wa¿noœæ odpisu 3 miesi¹ce od daty sporz¹dzenia) w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6) z dopiskiem na kopercie
„Przetarg – gara¿e ul. Wincentego Witosa”.
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 nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny zabudowy mieszkaniowej,
sposób zagospodarowania - gara¿e. Dojazd do dzia³ek nr 21/22 i 21/23 zapewniony jest
poprzez nieodp³atnie ustanowion¹ s³u¿ebnoœæ grutnow¹ polegaj¹c¹ na prawie przejazdu
i przechodu przez dzia³kê nr 21/21, dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta
LE1Z/00012973/5.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniu 24 sierpnia 2011 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 26 sierpnia 2011 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do
dnia 22 sierpnia 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 90,00 z³ - dot. dz. 21/22 i 100,00 z³ - dot. dz. 21/23.
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.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
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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