Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Filmowa biografia Jana Paw³a II
15 czerwca w Sali Edukacyjnej odby³o siê
podsumowanie konkursu.

Czy £garze znaleŸli kwiat paproci?
Gdy ksiê¿yc sta³ wysoko na niebie przeszliœmy kolorowym korowodem
nad Skorê i puœciliœmy sobótkowe wianki.

Wakacje w mieœcie
No i mamy wakacje. Wraz z nimi rozpoczê³y siê wakacyjne
zajêcia w MOKSiR oraz w MBP (www.chojnow.eu).

IV Samochodowy Rajd SIMP Chojnów
£¹cznie w etapie drogowym rajdu zaplanowanych zosta³o 18 zadañ
zlokalizowanych na trasie Chojnów - Walim.

Kajakiem po Skorze
23 czerwca wystartowa³ z Jadwisina sp³yw kajakowy „O b³êkitn¹ wstêgê Skory.

Efekt wsparcia WOŒP
Quad-Cross Chojnów, pamiêtaj¹c licytuj¹cych, wpad³ na pomys³
by zorganizowaæ im wszystkim przeja¿d¿kê.

Oldboye - Rabandzie
Mecze oldboyów rozegrane na stadionie wy³oni³y zwyciêzcê
I Turnieju o Memoria³ Mariana Rabandy.

Fankluby na Orliku
Po raz drugi chojnowski „Orlik” goœci³ uczestników Turnieju Pi³ki No¿nej
Fan Klubów KGHM „Zag³êbie” Lubin.
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Wiceminister w Chojnowie

Nowi dyrektorzy

Piotr ¯uchowski - Wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Generalny Konserwator Zabytków, 20 czerwca
odwiedzi³ Chojnów.

Od wrzeœnia w dwóch placówkach na terenie
naszego miasta pracê rozpoczn¹ nowi dyrektorzy.
14 czerwca Zarz¹d Powiatu Legnickiego og³osi³
wyniki konkursu na dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stanowisko to objê³a pani Wies³awa Bratek dotychczasowy pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Powiatowym
Oœrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego
w Z³otoryi.
Znamy ju¿ tak¿e nowego dyrektora Powiatowego Zespo³u Szkó³. Od 1 wrzeœnia 2012 r. tê
funkcjê bêdzie pe³niæ dotychczasowy zastêpca
dyrektora pan Mariusz Kowalczyk.
Zarz¹d Powiatu Legnickiego podj¹³ ju¿ uchwa³ê
i powierzy³ dyrektorskie stanowiska na piêæ lat.
Laureatom konkursów ¿yczymy zatem powodzenia i satysfakcji z wykonywanej funkcji.

Nasze miasto nie by³o jedynym celem Ministra.
Na zaproszenie Tadeusza Samborskiego (by³ego pos³a, obecnie Prezesa Stowarzyszenia
Kulturalnego “Krajobrazy” w Legnicy) Piotr
¯uchowski odwiedzi³ kilka miejsc na Ziemi
Legnickiej.
Generalny Konserwator Zabytków zapozna³
siê z bogat¹ histori¹ koœcio³a pw. œw. ap. Piotra
i Paw³a, by³ te¿ goœciem Muzeum Regionalnego.
Podczas wizyty w³adze naszego miasta rozmawia³y z ministrem tak¿e na temat mo¿liwoœci aplikowania o œrodki na remonty i renowacje cennych dla Chojnowa i jego mieszkañców obiektów (w ostatnich latach dotacje
z MKiDN wp³ynê³y na remont dachu i elewacji Muzeum Regionalnego oraz na remont
Baszty Tkaczy - przyp. red.).
Miejmy nadziejê, ¿e obecnoœæ Generalnego
Konserwatora Zabytków przyczyni siê do
pozyskania kolejnych œrodków.
Z Chojnowa Minister uda³ siê do Prochowic,
by³ tak¿e w Legnickim Polu.

Koniec roku!
Ponad 5 mln uczniów w Polsce, w tym
ok. 1.400 w Chojnowie, po¿egna³o siê na
dwa miesi¹ce z chojnowskimi szko³ami. Od
tygodnia dzieci i m³odzie¿, nauczyciele i nie
rzadko rodzice, maj¹ wakacje. Zas³u¿ony
wypoczynek z pewnoœci¹ u ka¿dego z nich
przebiegaæ bêdzie inaczej. Jedni wyjad¹, inni
nie. Jakkolwiek jednak bêd¹ spêdzaæ kaniku³y bêdzie to czas wypoczynku i regeneracji przed kolejnym rokiem szkolnym.
Wszystkim ¿yczymy udanych wakacji,
wspania³ej pogody i przygody…

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 w dniach od 02.07.2012 r. do
23.07.2012 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Mickiewicza 1, ul. D¹browskiego 7,
ul. £u¿yckiej 1 - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 2 lipca 2012 r.
Nr 64/2012.
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 13.08.2012 r.
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Zmiany na wakacje
W lipcu i sierpniu zmianie ulegaj¹ godziny
otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej P³ywalni.
MBP w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y udostêpnia zbiory w poniedzia³ki, wtorki, czwartki
i pi¹tki od godz. 9.00 do godz.16.00. Godzinê
d³u¿ej w tych dniach czynny bêdzie Dzia³ dla
Doros³ych. W œrody i soboty biblioteka
nieczynna.
Basen bêdzie czynny codziennie od godziny
10:00 do 22:00 (ostatnie wejœcie godzina
20:45). Sauny natomiast bêd¹ dostêpne od
poniedzia³ku do pi¹tku od godziny 16:00,
a w soboty i niedziele od godziny 10:00.

Informacja o utrudnieniach
drogowych
Starostwo Powiatowe w Legnicy Wydzia³
Komunikacji i Dróg informuje, ¿e w dniach
06 - 07 lipca br. na skrzy¿owaniu ul. Kolejowej
i ul. Legnickiej w Chojnowie prowadzone bêd¹
prace zwi¹zane z wykonaniem poziomego
oznakowania liniowego tych ulic. W zwi¹zku
z tym prosimy kierowców o nie parkowanie
pojazdów w obrêbie tego skrzy¿owania. Za
utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy.

Certyfikat dla BHPE
13 czerwca Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska „BHPE” S.C. Pawe³&Ryszard Pacu³a
zosta³a wyró¿niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem
Gospodarczym, który jest regionalnym certyfikatem wiarygodnoœci i jakoœci gospodarczej
przyznawanym przedsiêbiorstwom i produktom przez województwo dolnoœl¹skie. Wyró¿nienie to sprawia, i¿ firmy przyczyniaj¹ siê
do rozwoju regionu poprzez tworzenie rynku
pracy, a tak¿e stanowi¹ wizytówkê jakoœci,
innowacyjnoœci, nowoczesnoœci i solidnoœci
pracy. Gratulujemy.

Kalendarz imprez
- lipiec
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich wspólnie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ zaprasza na wystawê pt. “Partnerskie wizyty: Chojnów 2011 i Egelsbach
2012”. Wystawa jest fotograficzn¹ dokumentacj¹ wizyty mieszkañców miast partnerskich - z ubieg³ego roku Niemców
w Chojnowie i tegorocznej chojnowian
w Egelsbach.
14 lipca w parku przy swoim oœrodku
„Parasol” organizuje niecodzienny festyn
- „Pierwszy Œwiatowy Dzieñ Cioci w Chojnowie”. W programie tego nowatorskiego
pomys³u znajd¹ siê m.in. - pokaz mody,
stylizacji, makija¿u konkurs plastyczny
dla dzieci - „Portret mojej cioci”. Dla cioæ
i wszystkich towarzysz¹cych im osób graæ
bêdzie discopolowy zespó³ „Ekstaza”. Zapraszamy. Pocz¹tek godz. 17. Wstêp wolny.
Tydzieñ póŸniej 21 lipca, wakacyjny festyn
odbêdzie siê w Parku Piastowskim. MOKSiR
przygotowuje atrakcje dla najm³odszych,
nieco starszych i doros³ych. Bêd¹ zatem dmuchañce, profesjonalne malowanie twarzy,
gastronomia - to na placu. A na scenie gatunki muzyczne porywaj¹ce do tañca. Jednym
z zaproszonych zespo³ów bêdzie Onyx
Rock Band z Wa³brzycha.
Pod scen¹ natomiast taneczny podest z pewnoœci¹ zachêci do pl¹sów, które przewidziano
do godziny 23. Impreza nieodp³atna,
pocz¹tek godz. 17. Zapraszamy!
Tego samego dnia (21 lipca) na Orliku
przebiegaæ bêdzie Turniej siatkówki OPEN.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury
technicznej (telekomunikacyjna). Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze
energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do
niej dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
24 lipca 2012 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 18 lipca 2012 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¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 520,00 z³ - dot. dz. nr 340/5
i 390,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000 1490620000020
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 26 paŸ-dziernika 2011 r., drugi 19 kwietnia 2012 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.

Serdeczne wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci Brata

Bogdana Janickiego
Paniom: Krystynie Janickiej, El¿biecie Stegient
sk³adaj¹:
wspó³pracownicy z dawnego Z.G.M-u
Kazia, Zbyszek i Mietek.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystoœci pogrzebowej
i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku

œp. Stanis³awa Kasjañczyka
kochanego mê¿a, ojca i najdro¿szego dziadka
sk³ada
pogr¹¿ona w g³êbokim smutku rodzina.

Zaproszenie do udzia³u w konkursie
„Razem ³atwiej i lepiej - m³odzie¿ i dzieci
seniorom, seniorzy m³odzie¿y i dzieciom”
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
we wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz Miejskim
Oœrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
serdecznie zaprasza do udzia³u w dolnoœl¹skim konkursie
na pracê w formie literackiej lub plastycznej pn. „Razem
³atwiej i lepiej - m³odzie¿ i dzieci seniorom, seniorzy
m³odzie¿y i dzieciom”.
Oczekujemy prac ukazuj¹cych wiêzi miêdzy dzieæmi, m³odzie¿¹ i seniorami, propaguj¹cych otwartoœæ i zrozumienie
dla osób w ró¿nym wieku, wspieraj¹cych potrzebê niesienia
pomocy miêdzypokoleniowej.
Prace nale¿y sk³adaæ w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie do 16 lipca 2012 r. Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi podczas pikniku wakacyjnego w dniu 26 lipca 2012 r.
w Chojnowie.
Konkurs odbywa siê w ramach zadania wspieranego przez
Urz¹d Marsza³kowski pn.: „Wsparcie dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego i solidarnoœci miêdzypokoleniowej poprzez
wzmocnienie postaw pro-rodzinnych i pro-obywatelskich
wœród m³odzie¿y i osób doros³ych z terenu powiatu legnickiego i okolic.”
Z regulaminem mo¿na zapoznaæ siê na stronie MBP
pod adresem biblioteka.chojnow.eu
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Na XX sesji
Czerwcowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa
by³a tzw. sesj¹ absolutoryjn¹.
Radni zapoznali siê z opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która po zbadaniu pod
wzglêdem formalno-prawnym i merytorycznym sprawozdania z wykonania bud¿etu za
2011 rok, przed³o¿onego przez burmistrza
Miasta Chojnowa wyda³a pozytywn¹ opiniê.
Nastêpnie Rada Miejska rozpatrzy³a sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok 2011
i jednog³oœnie udzieli³a absolutorium burmistrzowi z tego tytu³u.

***
Tego dnia zapoznano siê tak¿e z informacj¹
przedstawion¹ przez kierownik Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Ma³gorzatê Matlê,
dotycz¹c¹ zjawiska sieroctwa spo³ecznego
wywo³anego emigracj¹ zarobkow¹.

W ostatnich latach zjawisko sieroctwa spo³ecznego w Polsce stale siê powiêksza. Przybywa dzieci, którymi rodzice, z ró¿nych przyczyn, nie opiekuj¹ siê. Jednak dok³adne zbadanie skali tego problemu jest niezwykle
trudne. Jednym z g³ównych wskaŸników
pozwalaj¹cym zmierzyæ to zjawisko s¹ dane

dotycz¹ce liczby dzieci przebywaj¹cych w placówkach socjalizacyjnych, rodzinnych domach
dziecka oraz w rodzinach zastêpczych.
O skali problemu sieroctwa spo³ecznego
œwiadczy te¿ liczba orzeczeñ wydanych przez
s¹dy w sprawach dotycz¹cych ograniczenia,
zawieszenia lub pozbawienia praw rodzicielskich. Jednak Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
nie dysponuje danymi w tym zakresie.
Wed³ug analiz przeprowadzonych przez pracowników MOPS w Chojnowie w 31 œrodowiskach zdiagnozowano potrzebê wsparcia
funkcji opiekuñczych rodziny dziecka. 28 rodzin
objêtych jest nadzorem kuratora gdy¿ nie
wype³nia³o w³aœciwie funkcji opiekuñczo wychowawczej.
Emigracja zarobkowa zmienia zarówno osoby
wyje¿d¿aj¹ce za granicê, jak i osoby (szczególnie dzieci) pozostaj¹ce w kraju i czêsto „rozrywa” wiêzi uczuciowe rodziny. Nauczyciele
i pedagodzy najlepiej wiedz¹, jak zmieni³o siê
zachowanie dziecka, które przez d³u¿szy czas
nie ma kontaktu z jednym czy, co gorsza,
obojgiem rodziców.
Efektem eurosieroctwa i braku opieki jest wagarowanie, gorsze postêpy w nauce, porzucanie szko³y, wczeœniejszy kontakt z alkoholem, u¿ywanie narkotyków i wchodzenie
w œrodowiska patologiczne.
Nastêpstw sieroctwa spo³ecznego mo¿na
wyliczyæ bardzo wiele. Jednym z nich jest zerwanie wiêzi z matk¹, co prowadzi u dziecka
do zaburzeñ psychicznych jak i fizycznych,
które czêsto mog¹ byæ nieodwracalne.
Dochodzi do sieroctwa spo³ecznego, braku
poczucia bezpieczeñstwa, utraty wiêzi emocjonalnych. Mo¿na wyró¿niæ wiele czynników
potêguj¹cych te nastêpstwa jak: upoœledzenie,
zaburzenia organiczne, zaburzenia w procesie
wychowania. Problem “sieroctwa spo³ecznego”
spowodowany jakimkolwiek powodem jest

groŸnym, niebezpiecznym zjawiskiem spo³ecznym, a zatem nale¿a³oby podejmowaæ dzia³ania profilaktyczne, by zapobiec temu zjawisku.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest wspó³praca,
któr¹ powinny podj¹æ szko³y, policja, poradnie, s¹dy, œwietlice profilaktyczne, pogotowia
opiekuñczo-wychowawcze. Podejmowanie
dzia³añ powinno opieraæ siê na tym, by pomóc
dziecku i jego rodzinie, która przez naturalnoœæ swojej opieki, tworzy zrêby osobowoœci
m³odego cz³owieka, gdy¿ rodzice odpowiadaj¹ nie tylko za przyjœcie dziecka na œwiat,
ale za jego intelektualny, fizyczny i moralny
rozwój.
Z analiz dokonanych przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej wynika, ¿e rodziny, które trafiaj¹
do OPS, s¹ w niskim stopniu dotkniête problemem sieroctwa spo³ecznego wywo³anego
emigracj¹ zarobkow¹. Zjawiska sieroctwa
migracyjnego czyli niewydolnoœci wychowawczej
nale¿a³oby szukaæ szczególnie wœród rodzin
nie objêtych pomoc¹ spo³eczn¹.
Czy “eurosieroctwo” to problem spo³eczny,
który dotyka nasz¹ gminê w chwili obecnej?
Trudno odpowiedzieæ jednoznacznie, gdy¿ jest
to zjawisko z³o¿one i wieloaspektowe. Z analizy
wywiadów œrodowiskowych, sprawozdañ
oraz diagnozy rodzin korzystaj¹cych z pomocy
wynika, i¿ zjawisko sieroctwa spo³ecznego
wywo³anego emigracj¹ zarobkow¹ nie jest
sygnalizowane.
Aby dokonaæ prawid³owej oceny nale¿a³oby
podj¹æ dzia³ania polegaj¹ce na wspó³dzia³aniu
wszystkich jednostek administracji rzadowej,
samorz¹dowej czy te¿ organizacji pozarz¹dowych z podmiotami specjalizuj¹cymi siê
w dzia³aniach na rzecz dziecka i rodziny. Za
miarodajn¹ metodê mog³aby pos³u¿yæ np.
ankieta diagnozuj¹ca ten problem przeprowadzona w szko³ach.

Sprawozdanie 3/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 31 maja 2012 r. do dnia 27 czerwca 2012 r.
***
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowane s¹ prace przy rewitalizacji
Rynku. Wykonawca koñczy uk³adanie nawierzchni w ul.Œciegiennego. Rozpoczêto roboty w ul.Legnickiej oraz na skrzy¿owaniu
Rynek - Grottgera.
2. Trwa rozbudowa cmentarza komunalnego.
3. Odebrano budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego
osiedla domów jednorodzinnych w rejonie
ulic £u¿ycka, Legnicka i Okrzei.
4. Przekazano teren budowy - remontu dachu
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Przedszkola Miejskiego Nr 3; rozpoczêcie prac
2 lipca br.
5. Rozpoczêto prace zwi¹zane z budow¹
automatycznego nawadniania zieleni w Rynku.
6. Przeprowadzono przegl¹d miejskich ogrodów
zabaw - usterki bêd¹ usuwane w trybie pilnym.
7. Zakoñczono naprawy cz¹stkowe nawierzchni
jezdni asfaltowych.
8. Wyrównano i czêœciowo utwardzono kruszywem drogi o nawierzchni gruntowej (ul. Fabryczna, Broniewskiego, Brzozowa, Bielawska,
droga przy gara¿ach - ul. Parkowa).
9. Trwa wykaszanie terenów miejskich, rowów
melioracyjnych, koryta rzeki Skory, Parku
Piastowskiego.

10. W trakcie jest malowanie korytarzy i klatki
schodowej w MOPS.
11. Kontynuowane s¹ prace remontowo-adaptacyjne w budynku by³ego internatu przy
ul. Sobieskiego.
12. Zakoñczono roboty malarskie w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum
w budynku Urzêdu Miejskiego.
13. Przewieziono wyposa¿enie pomieszczeñ
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego do nowej
siedziby w Szkole Podstawowej Nr 4.
14. Odnowiono podmurówkê ogrodzenia posesji
Miejskiego Centrum Edukacji przy pl. Zamkowym.
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Na XX sesji
15. Trwaj¹ prace przy oczyszczaniu i korygowaniu obrze¿y chodników w Parku Œródmiejskim.
16. Uporz¹dkowano teren posesji Przychodni Rejonowej od strony ul. Szpitalnej (odnowiono murek, wyciêto krzewy pomalowano lampy oœwietleniowe, zamontowano ³awki i kosze na œmieci).
17. Sukcesywnie nasadzane i podlewane s¹ kwiaty
w donicach umieszczonych na latarniach ulicznych.
18. Od 1 czerwca zatrudniono na okres 6-ciu
miesiêcy grupê 4 osób - konserwatorów
terenów zielonych.

***
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne
przy zastosowaniu 95% bonifikaty,
- dzia³kê zabudowan¹ gara¿em na rzecz
najemcy przy ul. Samorz¹dowej,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. M³ynarskiej,
2. Przeprowadzono przetarg na sprzeda¿
8 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹
w rejonie ul. £u¿yckiej, zakoñczony wy³onieniem nabywców na trzy dzia³ki, na ³¹czn¹
kwotê 174.930 z³ (brutto).

3. Przygotowano i podano do publicznej
wiadomoœci w “Gazecie Chojnowskiej”
og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ 3 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Rejtana, ul. Boles³awieckiej
i D³ugosza.
4. Wydano 2 decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Fabrycznej, na wniosek PKP w celu
zbycia nieruchomoœci,
- w obrêbie 1 miasta, z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ki do zbycia w drodze przetargu.
5. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Grodzkiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 szt. uschniêtych drzew
gatunku œwierk dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 4 sztuk,
- przy ul. Kiliñskiego i ul. £okietka - wydano
decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtych
dwóch drzew gatunku jesion i grochodrzew
dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoæ”
z obowi¹zkiem nasadzenia 4 sztuk,
- przy ul. Kiliñskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku topola i krzewu gatunku bez dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kiliñskiego 5,
bez obowi¹zku nasadzenia.

***
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 36 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 45 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 8.386,79 z³ (wydano
45 decyzji pozytywnych). Za miesi¹c VI
2012r. wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 51.883,11 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 97 wniosków,
wydano 91 dowodów osobistych.

***
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
1. Wydano: 6 decyzji administracyjnych i 17
zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 22 aktów
ma³¿eñstwa, 12 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 118 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC oraz 118 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 75 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Zorganizowano jubileusz ma³¿eñstwa.
6. Wys³ano wniosek do Prezydenta RP o nadanie
medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cej 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 gestora
sieci - s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 18 lipca 2012 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
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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¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 340,00 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., drugi 26 sierpnia 2011 r.,
trzeci 9 listopada 2011 r., czwarty 7 marca 2012 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.

5

Wakacje w mieœcie
No i mamy wakacje. Wraz z nimi rozpoczê³y siê wakacyjne
zajêcia w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji oraz
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Placówki zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ (s¹ tak¿e propozycje dla
doros³ych) do uczestnictwa w zajêciach plastycznych, tanecznych, rekreacyjno-sportowych, spotkaniach kulturalnych i festynowych. Z pewnoœci¹ ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie.

WAKACJE Z MOKSiR 2012
dla najm³odszych - choæ nie tylko...
***

Tydzieñ II - Teatralno-plastyczny
09.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Strachy na lachy- teatr cienia
10.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Kuchlandia
11.07.2012 - godz. 10.00-12.00- W krainie smoków
12.07.2012 - godz. 10.00 - spektakl: KOZUCHA K£AMCZUCHA
- Teatr ART-RE z Krakowa

***
Tydzieñ III - Plastyczno-filmowy
16.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Jak to dzia³a ?- tworzenie filmu
animowanego metod¹ poklatkow¹
17.07.2012 - godz. 10.00-12.00- Jak to dzia³a ?- tworzenie filmu
animowanego metod¹ poklatkow¹

18.07.2012 - godz.18.00 - koncert: W krainie
uœmiechu z muzyk¹ powa¿n¹
(Kazimierz Kowalski)*
19.07.2012 - godz. 10.00 - spektakl: KWIAT PAPROCI - Teatr ART-RE
z Krakowa

***

21.07.2012 – godz. 17.00 – festyn wakacyjny*
26.07.2012 – godz. 10.00 – Piknik wakacyjny
w MOKSiR /we wspó³pracy
ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich/*

***
Tydzieñ IV (zajêcia plastyczne, taneczne,

sportowo-rekreacyjne)
30.07.2012 - godz.10.00.-12.00 – Papierowy zawrót g³owy;
Taneczny aerobik
31.07.2012 - godz.10.00.-12.00 - Coœ z niczego; Taneczny aerobik
01.08.2012 - godz.10.00.-12.00 - PI£KARZYKI z niespodziank¹
02.08.2012 - godz.10.00.-12.00 - GWASZE; Taneczny aerobik
03.08.2012 -godz.10.00.-12.00 - dyskoteka dla dzieci

***
15.08.2012 - godz. 17.00 - festyn wakacyjny*
___________
* impreza nie tylko dla dzieci - zapraszamy te¿ doros³ych
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Kajakiem po Skorze
23

czerwca wystartowa³ z Jadwisina (w gminie Zagrodno) sp³yw
kajakowy „O b³êkitn¹ wstêgê Skory” zorganizowany przez
Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie. W sp³ywie uczestniczy³o 29 osad 2 osobowych i 5 „jedynek”. Kajakarze mieli do pokonania dwa wodospady, resztki poniemieckiej tamy i mnóstwo progów
na rzece. Uczestnicy byli wiekowo bardzo zró¿nicowani. P³ynê³o 14
osad uczniowskich (z gimnazjum) i 15 osad mieszanych - tata +
dziecko. Najm³odszy uczestnik mia³ prawie 6 lat!
Oj, dzia³o siê na rzece, dzia³o. Na ¿¹dnych przygód czeka³y liczne
niespodzianki. Zaroœla nadbrze¿ne niczym nieprzebyty g¹szcz amazoñski,
nag³e zatory i przewê¿enia. Nie oby³o siê bez wywrotek, nieoczekiwanych zmian kierunku i zapl¹tanych w ga³êzie wiose³. Ka¿da przygoda
na kajaku jest mokr¹ przygod¹, i tak¹ by³a ta sobotnia. Nie by³o osady,
która zakoñczy³aby sp³yw na sucho. Meta by³a w Parku Œródmiejskim,
sk¹d przeszliœmy do restauracji „Duszka”, gdzie kontynuowaliœmy
sobotnie spotkanie. Udekorowaliœmy osady, które zdoby³y b³êkitn¹
wstêgê Skory oraz te, które okaza³y siê wyj¹tkowe. Naszych bohaterów
obdarowaliœmy drobnymi upominkami przekazanymi prze w³aœcicieli
salonu Play.
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Kajakarze przy pierwszej przeprawie na wodospadzie w Konradówce
wspólnie zjedli œniadanie. Zajadaliœmy z apetytem grochówkê ugotowan¹ nam przez Bar Popularny i super bu³y od pana Kryszczuka, popijaj¹c
aromatyczn¹ herbat¹ przygotowan¹ przez nasze mamy.
Na koniec dzieliliœmy siê wra¿eniami w przepiêknym ogrodzie przy
restauracji „Duszka”, gdzie dziêki uprzejmoœci pana WoŸnego mogliœmy ogl¹daæ na du¿ym ekranie zdjêcia ze sp³ywu i zabawiæ siê w karaoke.
Rozeszliœmy siê obiecuj¹c sobie spotkaæ siê za rok na nastêpnym sp³ywie.
bsz
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Chojnowscy modelarze nadal w czo³ówce
Maj i czerwiec dla modelarzy s¹ miesi¹cami, w których dos³ownie co
tydzieñ, odbywa siê gdzieœ w Polsce konkurs modelarski i naprawdê
trudno jest wybraæ, na który mamy pojechaæ, pokazuj¹c swoje prace
i reprezentuj¹c nasz gród. Z powodu ograniczonych zasobów finansowych
musimy wybieraæ najlepsze i najbli¿sze konkursy. Najwiêkszym
presti¿em ciesz¹ siê te we Wschowie, która od kilkunastu ju¿ lat na
pocz¹tku maja goœci modelarzy z ca³ej Polski. S¹ Mistrzostwa Polski
Modeli Redukcyjnych Statków i Okrêtów klas „C” NAVIGA, gdzie
najlepsi modelarze pokazuj¹ bardzo piêkne modele statków i okrêtów
wykonanych nie tylko z kartonu i otrzymuj¹ nominacje do wystêpów
na mistrzostwa œwiata i Europy oraz Ogólnopolski Konkurs Modeli
Kartonowych i Plastikowych, gdzie rywalizuj¹ modele wykonane
z kartonu i plastiku. Zdobywaj¹c dziewiêæ medali dru¿ynowo zajêliœmy
tam czwarte miejsce. Nastêpnym naszym wyjazdem by³ Wroc³aw,
gdzie odbywa siê najstarszy w Polsce, bo ju¿ XXXII Konkurs
Plastikowych Modeli Redukcyjnych „ŒWIATOWID”. Jednym
z najwiêkszych sukcesów by³o zdobycie statuetki „Œwiatowida” przez
naszego najm³odszego modelarza Mateusza Krauzowicza, który maj¹c
szeœæ lat od blisko roku uczêszcza do naszej modelarni i pod okiem
instruktora Stanis³awa Sucheckiego skleja modele z plastiku. Mateusz
wystawi³ model samolotu Su-22 i czo³g Vickers. W ramach konkursu
odby³y siê te¿ zawody strzeleckie dla wszystkich uczestników, najlepszym
naszym reprezentantem okaza³ siê Antoni Skalski, zajmuj¹c drugie
miejsce. Pocz¹tek czerwca to istny maraton, co tydzieñ wyjazd.
Zaczynamy od Wroc³awskich Spotkañ Modelarzy Kartonowych, na
których spotykaj¹ siê modelarze wykonuj¹cy modele tylko z kartonu,
w nastêpny weekend jedziemy do Wo³owa na Dolnoœl¹sk¹ WystawêKonkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych, a tydzieñ póŸniej na
Dolnoœl¹ski Konkurs Modelarski do Bogatyni. Na tych imprezach
zdobyliœmy w sumie indywidualnie kilkanaœcie medali, dru¿ynowo
drugie i trzecie miejsce, ponadto puchary zdobyli Grzegorz K³os za

model ¿aglowca ORP „Iskra”, Stanis³aw Suchecki za model ORP „Kaszub”,
£ukasz Kuniej za model czo³gu „Cromwell”, a nasz najm³odszy modelarz
Mateusz Krauzowicz otrzyma³ puchar dla najm³odszego uczestnika
konkursu. Teraz okres wakacyjny, czas na sklejenie nowych modeli
i naprawê uszkodzonych podczas transportu, bo nastêpne wyjazdy
zaczynaj¹ siê ju¿ we wrzeœniu. Swoje wystêpy zakoñczyli te¿ modelarze-radiowcy tzn. modelarze startuj¹cy w zawodach z modelami zdalnie sterowanymi. Od kilku lat przy naszej modelarni istnieje taka
sekcja, prowadz¹ j¹ Wojciech Huk i Janusz Mikicionek. Startuj¹c
przede wszystkim w zawodach Pucharu Polski ¿aglówek sterowanych
radiem, zajmuj¹ miejsca w pierwszej dziesi¹tce. Jest to cykl zawodów
odbywaj¹cych siê przez ca³y rok startowy na ró¿nych akwenach wodnych w ca³ej Polsce i o miejscu koñcowym decyduje suma zdobytych
punktów na wszystkich zawodach. Kolega Wojciech, wystêpuj¹c na
Mistrzostwach Polski w RogoŸniku, otrzyma³ nagrodê specjaln¹ za
wystêp z modelem holownika zdalnie sterowanego.
Modelarze pragn¹ w tym miejscu podziêkowaæ w³adzom naszego miasta,
a w szczególnoœci panu burmistrzowi Janowi Serkiesowi i dyrektorowi
MOKSiR Stanis³awowi Horodeckiemu za pomoc w umo¿liwieniu zorganizowania wyjazdów na wspomniane konkursy.
A.S.

Niewinni w Jubilatce
Na progu wakacji - 30 czerwca (sobota), pomiêdzy mundialowym szaleñstwem, niezawodna kawiarnia „Jubilatka”, zorganizowa³a kolejny
wieczorek muzyczny.
W karcie dañ - niezmordowani NIEWINNI.

Dla przypomnienia. Ten projekt akustyczny to trio. To tak¿e frakcja w ³onie
bardzo dobrze nam znanej bluesrockowej grupy TWISTERSI.
Znów mo¿na by³o odp³yn¹æ marzeniami w rytm nieœmiertelnych przebojów rodem z amerykañskiego i s³owiañskiego bluesa. Wszyscy dobrze
siê bawili w tê parn¹ sobotni¹ noc. Teraz pora na wakacje. A potem?
Nastêpne wieczorki muzyczne w „Jubilatce”. W menu proponujemy now¹,
smaczn¹ pozycjê, pod nazw¹: „Rockoteka lat 60, 70, 80, 90, 2000.
Tylko polski rock”. Tak w tej kawiarni jeszcze nie grali...
pm

8

GAZETA CHOJNOWSKA NR 13/769

IV Samochodowy Rajd SIMP Chojnów
2 czerwca w ramach obchodów Dnia Mechanika
wystartowa³ IV Samochodowy Rajd SIMP
Chojnów 2012. W tym roku rajd zaplanowany
zosta³ na 2 dni z met¹ oddalon¹ o 100 km od
Chojnowa.
Jak w poprzednich edycjach, rajd rozpocz¹³ siê
na placu przed Urzêdem Gminy w Chojnowie
od powitania uczestników, sprawdzenia obecnoœci, przypomnienia postanowieñ regulaminu i losowania kolejnoœci miejsc startowych. Pierwszy etap obejmowa³ test sprawnoœciowy na placu manewrowym. Lokalizacja
mety rajdu owiana by³a tajemnic¹ a¿ do momentu, gdy uczestnicy opuœcili plac i zapoznali siê z mapami, na których wytyczona zosta³a trasa przejazdu. £¹cznie w etapie drogowym
rajdu zaplanowanych zosta³o 18 zadañ zloka-

lizowanych na trasie Chojnów - Walim
w Górach Sowich. Meta rajdu znajdowa³a siê
przy schronisku „Orze³” na wysokoœci 875 m
n.p.m. Uczestnicy mieli 5 godzin na pokonanie
trasy przejazdu. Zadania by³y zró¿nicowane
ze wzglêdu na czas wymagany do ich rozwi¹zania. Niekiedy “si³y wy¿sze” krzy¿owa³y plany
uczestnikom, np. wizyta Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego w Muzeum Kolejnictwa
i Przemys³u w Jaworzynie Œl¹skiej, w którym
uczestnicy mieli do rozwi¹zania test lub powalone przez wiatr drzewo tarasuj¹ce drogê
wyjazdow¹ znad Jeziora Bystrzyckiego, przy
którym równie¿ okreœlono zadanie.
Ostatecznie na metê rajdu o czasie stawili siê
wszyscy uczestnicy, a po sprawdzeniu wyników wy³onieni zostali zwyciêzcy:

I miejsce - Roman Polny, Artur Rokaszewicz, Robert Kluska, Marek Choszcz
(KT G³ogów)
II miejsce - £ukasz i Joanna Kulesza, Mariusz i El¿bieta Formiccy (KT Chocianów)
III miejsce - Artur, Grzegorz, Marek
Dzia³o, Kamil Wiktorowicz (Chojnów)
Po uroczystym wrêczeniu pucharów Burmistrza
Miasta Chojnowa oraz nagród i dyplomów
zakoñczona zosta³a czêœæ oficjalna IV Samochodowego Rajdu SIMP Chojnów 2012.
Czêœæ nieoficjalna odby³a siê na podwórzu
schroniska “Orze³”, sk¹d rozpoœciera³ siê
uroczy widok na góry. Biesiada przy muzyce
i blasku ogniska rozœwietlaj¹cego zbocze stoku trwa³a do póŸnych godzin nocnych.
Nastêpnego dnia po œniadaniu zaplanowana
zosta³a piesza wycieczka na Wielk¹ Sowê najwy¿szy szczyt Gór Sowich (1014,8 m n.p.m.)
gdzie z wysokiej na 25 metrów kamiennej
wie¿y widokowej mo¿na by³o podziwiaæ panoramê Gór Sowich.
Ostatnim punktem w harmonogramie rajdu
by³ obiad w schronisku, po którym uczestnicy
udali siê do swoich miejsc zamieszkania.
£¹cznie w IV Samochodowym Rajdzie SIMP
uczestniczy³o 74 osoby (21 ekip). Organizacj¹ IV Samochodowego Rajdu SIMP Chojnów 2012 zajêli siê koledzy: Zbigniew Metanowski (Komandor Rajdu), Piotr Kiwacz
i Micha³ Berezowski (Wicekomandorzy Rajdu).
ZM

Efekt wsparcia WOŒP
Kiedy w styczniu tego roku podczas Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy kilka osób licytowa³o bilety na przeja¿d¿kê quadem, z pewnoœci¹ ¿adna z nich nie pomyœla³a jaki mo¿e
byæ fina³ tego niecodziennego zakupu.
Podobno jedni licytowali z myœl¹ o swoich
pociechach, inni zak³adali, ¿e byæ mo¿e siê
przejad¹, jeszcze inni po prostu licytowali na
rzecz chorych dzieci.
Bilet mia³ wa¿noœæ do koñca czerwca. Kiedy
minê³a po³owa czerwca, a bilety wci¹¿ by³y
niewykorzystane, fundatorzy biletów QuadCross Chojnów, pamiêtaj¹c licytuj¹cych, wpadli
na pomys³ by zorganizowaæ im wszystkim
przeja¿d¿kê. W³aœciwie s³owo przeja¿d¿ka jest
tu zupe³nie nie na miejscu, ale o tym biletowicze
dowiedzieli siê znacznie póŸniej.
Obdzwoniono wszystkich posiadaczy biletów,
ustalono termin, przekazano drobne wskazówki
techniczne i organizacyjne i 17 czerwca
kilkunastoosobowa grupa na guadach, crossach
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i buggy ruszy³a z miasta ku polnym œcie¿kom
i leœnym traktom.
Wed³ug pasa¿erów mia³o byæ mi³o, przyjemnie i rekreacyjnie. I w³aœciwie by³o, tylko do
tych przymiotników nale¿y dodaæ jeszcze
jeden - ekstremalnie.
Quadowicze zafundowali biletowiczom wszelkie
tego typu atrakcje - pola i lasy owszem,
a dodatkowo bagna, b³ota, rzeki, ¿wirownie,
piaskownie, wzniesienia, pagórki, w¹wozy
itd., itp… Po siedmiu godzinach wyprawy ka¿dy,
bez wyj¹tku, by³ mokry, ub³ocony, ale i usatysfakcjonowany. Wyprawa niezapomniana, niezapomniane wra¿enia.
Kiedy quadowy rajd dobieg³ koñca problemem
dla biletowiczów okaza³o siê wejœcie do domu.
Odzie¿ ocieka³a wod¹, z butów sypa³ siê piach…

Nic to, wa¿ne, ¿e wszyscy wrócili zdrowi i zadowoleni.
To nie pierwsza inicjatywa Quad-Cross
Chojnów. Wsparcie wspomnianej WOŒP czy
grudniowe akcje Miko³ajów na quadach
opisywaliœmy ju¿ na ³amach naszej Gazety.
Doceniamy pomys³y i zaanga¿owanie i czekamy na kolejne projekty.
eg
Posiadacze biletów, za poœrednictwem naszej
Gazety serdecznie dziêkuj¹ pomys³odawcom
i organizatorom za niecodzienn¹ wycieczkê
i niezapomniane prze¿ycia.
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,,Filmowa biografia Jana Paw³a II”
15 czerwca w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odby³o siê
podsumowanie konkursu zatytu³owanego ,,Filmowa Biografia Jana Paw³a II”.
Mia³ on na celu pog³êbienie wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoœci Ojca Œwiêtego,
zachêcenie do ich twórczej interpretacji; popularyzowanie i upowszechnianie kultury filmowej wœród uczniów; pobudzanie do kreatywnego
myœlenia oraz wspó³pracy w gronie rówieœników; zachêcanie do kszta³towania ¿ycia wg nauczania i wskazañ Jana Paw³a II, inspirowanie do
poszukiwania w³aœciwych wzorów postêpowania; kszta³towanie
postawy szacunku i pamiêci o Janie Pawle II; w³¹czenie siê w obchody
siódmej rocznicy œmierci Papie¿a.
Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów szkó³ podstawowych z Chojnowa
i okolic. Zorganizowa³o go Gimnazjum nr 1, które od dziewiêciu lat
szczyci siê imieniem Jana Paw³a II.
Goœciem honorowym spotkania by³ ks. Dominik S³owiñski. Po uroczystej
premierze filmu, na który z³o¿y³y siê nades³ane przez ni¿ej wymienione
szko³y sceny z ¿ycia Jana Paw³a II, przyszed³ czas na refleksjê i ocenê dokonañ.
Decyzj¹ jury nagrody indywidualne za oryginalne kreacje aktorskie
otrzymali:
- Jakub Sokó³ i Krzysztof Paw³owski ze Szko³y Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Budziwojowie (opiekun p. Ma³gorzata Romaniak);
- Mateusz Sku³a ze Szko³y Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka
w Chojnowie (opiekun p. Wanda Waszkinel);

- Marika Kucy i Borys Kudryñski z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Paw³a II w Rokitkach - Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II
w Rokitkach - Gminnego Przedszkola w Rokitkach (opiekunowie:
p. Danuta Barna, p. Katarzyna Malik i p. Maria Pater - Ficek, p. Marta
Cuch - g³ówny koordynator ).
Przyznano tak¿e nagrodê grupow¹ dla uczniów klas V i dzieci ze œwietlicy
szkolnej dzia³aj¹cej przy tej samej szkole (opiekunowie: p. Dorota
Pachura i p. Daria Jaros³awska).
Sponsorem nagród dla laureatów konkursu by³a Fundacja ,,Smak Sukcesu”.
Dodatkowo ka¿dy uczeñ obecny na uroczystoœci otrzyma³ s³odki upominek.
Warto dodaæ, ¿e w filmie wyst¹pi³a równie¿ m³odzie¿ Gimnazjum nr 1
nale¿¹ca do szkolnego ko³a teatralnego prowadzonego przez p. Monikê
Inglot.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do powstania ,,Filmowej Biografii Jana Paw³a II”: dyrektorom szkó³, nauczycielom,
rodzicom i uczniom oraz p. Barbarze Landzberg - dyrektor MBP
za pomoc w organizacji spotkania fina³owego.
Uczniowie Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II w Chojnowie
z opiekunem

Wizyta w IKEI
kupujesz = ratujesz
„Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” to ogólnopolska kampania
prowadzona przez Polsk¹ Zielon¹ Sieæ. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika
w Chojnowie, zosta³o zaproszone do udzia³u w projekcie, jako jedne
z piêciu w województwie dolnoœl¹skim. Projekt zapocz¹tkowa³y
warsztaty prowadzone przez pani¹ Magdalenê G³ogowsk¹. W zajêciach
wziê³a udzia³ klasa II b i przedstawiciele Kapitu³y Zielonej Flagi.
Koordynatorem projektu w naszej szkole zosta³a pani Ma³gorzata
Potacza³a. Gimnazjaliœci postanowili, ¿e ich kampania bêdzie mia³a
wydŸwiêk pozytywny. Przyjêli has³o kampanii Kupujesz = Ratujesz
co oznacza, ¿e nasze decyzje jako konsumentów mog¹ mieæ wp³yw na
funkcjonowanie gatunków w œwiecie roœlin i zwierz¹t. Postanowili
wskazaæ przyk³ady dobrych praktyk wœród przedsiêbiorstw, które stosuj¹
zasady sprawiedliwego handlu. Skupili siê na dwóch obszarach: pierwszy
- pozyskiwanie surowców do produkcji z uwzglêdnieniem zasad zrównowa¿onego rozwoju, drugi - poszanowanie praw pracowniczych.
Rozpoczêli poszukiwania firm spe³niaj¹cych oba warunki. Wytypowali
firmê IKEA jako spe³niaj¹c¹ warunki sprawiedliwego handlu.
12 czerwca dyrektor Andrzej Urban wraz z M³odzie¿ow¹ Kapitu³¹
Zielonej Flagi w sk³adzie: Pamela Pok³adowska, Ewelina Psiuch,
Bartosz Gajda i Adam Kopeæ spotkali siê z pani¹ Ann¹ Grzechnik
koordynatorem ds. ochrony œrodowiska w kwestii spo³ecznych IKEA
we Wroc³awiu. Podczas spotkania m³odzie¿ zadawa³a pytania dotycz¹ce

10

zasad pozyskiwania drewna do produkcji w IKEA, kodeksu IWAY,
systemów stypendialnych stosowanych dla m³odzie¿y, wynagrodzeñ
i opieki socjalnej dla pracowników.
Dyrektor szko³y pan Andrzej Urban, koordynator dzia³añ ekologicznych pani Ma³gorzata Potacza³a oraz M³odzie¿owa Kapitu³a
Zielonej Flagi sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania panu Adamowi
Pok³adowskiemu za zapewnienie przejazdu do Wroc³awia.
koordynator dzia³añ ekologicznych
Ma³gorzata Potacza³a
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Pomys³ na wakacje

III miejsce w Polsce dla Gimnazjum nr 2

Pawe³ Wróbel - mieszkaniec naszego miasta, goœci³ ju¿ na
³amach naszej Gazety kilkakrotnie. Opisuj¹c jego rowerowe
wyprawy chcemy wspólnie propagowaæ ten gatunek wypoczynku. Wakacje, urlop, to idealna pora by razem z rodzin¹
czy znajomymi, b¹dŸ jak nasz bohater, solo, wybraæ siê
w nieodleg³e okolice i na jednoœladzie odkryæ to czego
jeszcze nie odkryliœmy.
Zapewniamy, ¿e nasze regiony kryj¹ wiele ciekawych zak¹tków. Dla zachêty, relacja z jednej z wypraw P. Wróbla,
gdzie spotka³ tajemnicze krasnoludki.

14 czerwca w Warszawie oby³a siê gala konkursowa, podczas
której og³oszono zwyciêzców konkursu na reporta¿ z dzia³añ
w projekcie „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”. Celem
projektu zorganizowanego przez Polsk¹ Zielon¹ Sieæ by³o
wskazanie, ¿e odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
wyrobów pochodz¹cych z lasu, takich jak meble, pokrycia
pod³ogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania
zasobów leœnych dla obecnych i przysz³ych pokoleñ. Projekt
jest czêœci¹ kampanii europejskiej. Do Warszawy pojechali
autorzy reporta¿u pt. „ Magiczny bilet”, który zosta³ uznany
za najlepszy na Dolnym Œl¹sku, Martyna Duda, Pamela
Pok³adowska, Ewelina Psiuch, Bartosz Gajda, Kacper Majoch,
Adam Kopeæ wraz ze szkolnym koordynatorem dzia³añ ekologicznych pani¹ Ma³gorzat¹ Potacza³¹. W Warszawie

Zanim s³oñce wzesz³o nad Chojnowem by³em ju¿ w drodze do Kamiennej Góry. W Krzeszowie zwiedzi³em
Pocysterski Zespó³ Klasztorny. Bazylika mniejsza p w. Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny góruje nad
okolic¹, jej 70 metrowe wie¿e widoczne s¹ z wielu kilometrów co stanowi charakterystyczny punkt w krajobrazie. Uwagê zwiedzaj¹cych przyci¹ga bogato zdobione wnêtrze malowid³a, rzeŸby, freski, ikona Matki
Bo¿ej £askawej i o³tarza. Klasztor
zbudowany w stylu barokowym, zaliczany jest do „Pere³ek Europejskiego
Baroku”.

W drodze do rezerwatu przyrody „G³azy
Krasnoludków” w Gorzeszowie zobaczy³em okaza³y ostaniec skalny
z piaskowca, zwany Diabelsk¹ Maczug¹. Tutaj mo¿na poddaæ siê wyobraŸni
i fantazji, poczuæ siê jak w krainie
bajek, podziwiaj¹c przeró¿ne kszta³ty
w formie wie¿y, grzybów, zwierz¹t
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i postaci. Wy¿³obione przez wodê
i czas wy³aniaj¹ce siê piaskowce
spoœród drzew i roœlin chronionych
pokazuj¹ swój urok. Te wspania³e
miejsca urzekaj¹ce swym piêknem
znajduj¹ siê w Zaworach, pó³nocnozachodniej czêœci, w Sudetach Za-

chodnich i Œrodkowych. Na koniec
wycieczki rowerowej zwiedzi³em niedawno otwarte w Kamiennej Górze
tajne, podziemne laboratorium
Hitlera, ostatni¹ tajemnicê luftwaffe
zwi¹zan¹ z pociskiem V1 i rakiet¹
V-2 oraz histori¹ projektu „ARADO”
dotycz¹c¹ tajemniczych konstrukcji
bombowców.
Tê wspania³¹ wycieczkê pe³n¹ wra¿eñ
chcia³bym poleciæ mieszkañcom Chojnowa. Muszê wspomnieæ, ¿e krasnoludki maj¹ czarodziejsk¹ moc. Chcia³y
mnie zatrzymaæ w swoim lesie - spowodowa³y, ¿e na drodze pêk³ mi ³añcuch.
Dziêki temu zatrzyma³em siê w pobliskim gospodarstwie, pozna³em wspania³ych ludzi, którzy pomogli naprawiæ
rower po czym ruszy³em w dalsz¹ drogê
do domu wykrêcaj¹c ponad 160 km.
Na koniec zapraszam na wyprawê
w Bieszczady - wyjazd wkrótce.

spotkali siê z przedstawicielami 10. szkó³ finalistów konkursu
z ca³ej Polski. Galê og³oszenia wyników konkursu uœwietni³
Robert Cyglicki prowadz¹cy kampaniê leœn¹ w Greenpeace
Poland, który opowiedzia³ o dzia³aniach Greenpeace w Polsce
i na œwiecie na rzecz lasów.
Na etapie ogólnopolskim zwyciêzcami zostali:
miejsce I - Gimnazjum im. Tadeusza Koœciuszki w Zespole
Szkó³ w Kwilczu
miejsce II - Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy we
W³odawie
miejsce III - Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie
W uzasadnieniu jury czytamy:
„ Miejsce III dla Gimnazjum nr 2 w Chojnowie przyznano za
bardzo dobre techniczne wykonanie oraz pomys³owoœæ w fabule
prezentacji dzia³añ. Szko³a zaplanowa³a po kolei swoje
dzia³ania oraz zaanga¿owa³a spo³ecznoœæ szkoln¹ w tematykê
odpowiedzialnej gospodarki leœnej.”
Nagrody wrêczali Magdalena Noszczyk z Polskiej Zielonej Sieci i
Robert Cyglicki z Greenpeace Poland.
Zwyciêski filmik mo¿na obejrzeæ tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=QLkbXIl-JnE&feature=g-upl
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Spotkania propaguj¹ce wêdkarstwo
wœród przedszkolaków
26 czerwca. w Przedszkolu Nr 1 w Chojnowie odby³o siê uroczyste
zakoñczenie cyklu spotkañ, których g³ównym celem by³o propagowanie wypoczynku nad wod¹ po³¹czonego z uprawianiem
wêdkarstwa.
Zajêcia pod patronatem Okrêgowej Komisji ds. Dzieci i M³odzie¿y
PZW Legica, prowadzili doœwiadczeni instruktorzy - Stanis³aw
Haponik i Jan Wierzbicki. Bra³y w nich udzia³ starsze grupy:
“Krasnale”, “Motylki” i “Pszczó³ki”.

W cyklu spotkañ zaznajomiono dzieci ze sprzêtem wêdkarskim,
zachowaniem bezpieczeñstwa i ochron¹ wody.
Ostatnie spotkanie odby³o siê nad stawem miejskim w Chojnowie,
gdzie ka¿de dziecko mia³o okazjê ³owiæ ryby na tzw. “bata”.
Efekt by³ niespodziewany, bo ka¿dy, bez wyj¹tku, z³owi³ rybê,
któr¹ potem wpuszczano do wody.
W uroczystym zakoñczeniu spotkañ wzi¹³ udzia³ Prezes Zarz¹du
Okrêgu PZW Legnica - Leopold Korczak-Michalewski. Prezes
podziêkowa³ Radzie Pedagogicznej Przedszkola i wrêczy³ Pani
Dyrektor Gra¿ynie Babiarz pami¹tkowy dyplom. Dziêkuj¹c
stwierdzi³, ¿e Miejskie Przedszkole Nr 1 w Chojnowie jest
pierwszym w kraju, gdzie przeprowadzono taki cykl spotkañ.

Wszystkie przedszkolaki uczestnicz¹ce w zajêciach otrzyma³y
pami¹tkowe fotografie.
Okrêg PZW w Legnicy
Okrêgowa Komisja ds. Dzieci i M³odzie¿y
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Czy £garze znaleŸli kwiat paproci?
W letni¹ ciep³¹ noc, 23 czerwca, zebrali siê chojnowscy £garze na III
Nocy Œwiêtojañskiej w Bibliotece,
po³¹czonej z obchodami piêcioletniej dzia³alnoœci Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki £GARZ.
Pierwsze dyskusyjne kluby na Dolnym
Œl¹sku zaczê³y powstawaæ ju¿
w grudniu 2006 r. Obecnie zarejestrowanych w naszym województwie
jest ponad 100 takich klubów dzia³aj¹cych w ogólnopolskim programie
„Tu Czytamy”.
Za³o¿ycielskie spotkanie chojnowskich mi³oœników ksi¹¿ek odby³o siê
23 kwietnia 2007 r. Od tego momentu spotkaliœmy siê ju¿ ponad 50 razy
i omówiliœmy ponad 50 ksi¹¿ek
m.in. takich autorów jak: Olga Tokarczuk, Stefan Chwin, Bohumil Hrabal,
Haruki Murakami czy Mia Couto.
w 2009 roku do³¹czyli do nas m³odsi
klubowicze. Czytaj¹ i omawiaj¹ lektury ju¿ 3 grupy, M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, dzia³aj¹ce
przy Gimnazjum nr 2 i Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie.
W ci¹gu piêciu lat, w ramach projektu
obejmuj¹cego dyskusyjne kluby,
bibliotekê odwiedzili: Marta Fox, Barbara Kosmowska, Ma³gorzata Kaliciñska, Robert Mak³owicz i Krzysztof
Kozio³ek.
Jubileuszowe œwiêtowanie zaczêliœmy
od prezentacji multimedialnej ukazuj¹cej historiê £garzy. Potem by³
tort z 5. œwieczkami, które razem

Plastyczny jêzyk, doskona³e t³umaczenie - takie ksi¹¿ki na d³ugo pozostaj¹ w pamiêci.
W tym roku przewodnim motywem
III Nocy Œwiêtojañskiej by³o Zgadnij
- kim jestem? Mieliœmy siê przebraæ
za postacie z ksi¹¿ek, o których rozmawialiœmy, a potem zgadywaliœmy,
kto jest kim.
Okaza³o siê, ¿e przyby³y dwie lisice
A-Huli, pani Janina Duszejko, „skromny pracownik piêkna” - Eryk Stamelmann, egzotyczna Hiwako Sanda,
która przypadkiem nadepnê³a na wê¿a
i œpi¹ca Delgadina. Goœciliœmy te¿
Wis³awê Szymborsk¹, która zaproponowa³a nam poetyck¹ zabawê.
Kilka wydrukowanych wierszy z tomiku „Dwukropek” zosta³o pociêtych na pojedyncze wersy. Ka¿dy
z nas losowa³ po 5 wersów, a potem
uk³ada³ z tych puzzli wiersz. Pani
Wis³awa postawi³a nam wysok¹ poprzeczkê, ale £garze stanêli na wysokoœci zadania. Powsta³y nowe,
wspania³e utwory.
Nastêpnie, zwyczajem œwiêtojañskim,
by³y skoki i podskoki, toasty i degustacja pysznych ciast i sa³atek.
W tym zabawowym nastroju dotrwaliœmy niemal do pó³nocy. A gdy
ksiê¿yc sta³ wysoko na niebie przeszliœmy kolorowym korowodem nad
Skorê i puœciliœmy sobótkowe wianki i papierowe ³ódeczki Fortunie,
bogini szczêœcia. Staro¿ytni obchodzili
jej œwiêto 25 maja i 24 czerwca.

zdmuchnêliœmy ¿ycz¹c sobie nastêpnych piêædziesiêciu spotkañ i jeszcze
ciekawszych piêædziesiêciu ³garskich ksi¹¿ek.
Nie zabrak³o te¿ rozmów o czerwcowej lekturze pt. „Rzecz o mych
smutnych dziwkach” Gabriela Garcii
Marqueza.
Ten twórca realizmu magicznego
tym razem pokusi³ siê o napisanie
powieœci niemagicznej, opowiedzia³
o ”banalnej” mi³oœci. I jak ktoœ zauwa¿y³ „...gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu,
w twe ¿ycie, do twego serca...” i nie
ma znaczenia, czy masz lat 20 czy 90.

Tego dnia ¿eglowali ³odziami ustrojonymi w kolorowe kwiaty i zio³a.
My, aby zapewniæ sobie jej przychylnoœæ, do ³ódeczek wrzuciliœmy
kwiaty, k³osy zbó¿, garstkê ry¿u
i kilka miedziaków.
A czy znaleŸliœmy kwiat paproci?
Ka¿dy £garz bez wahania odpowie tak. Ale czy tak by³o? To ju¿ nasza
tajemnica.
Jeœli ktoœ chcia³by j¹ poznaæ, musi
przyjœæ koniecznie na nasze ³garskie
spotkania, najbli¿sze odbêdzie siê
we wrzeœniu!
Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ
przy MBP w Chojnowie
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Oldboye - Rabandzie
24 czerwca na stadionie KS „Chojnowianki” odby³ siê I Turniej
o Memoria³ Mariana Rabandy. Organizacji imprezy podjê³a siê Prezes
„Chojnowianki” Ma³gorzata Cz³onka.
W turnieju bra³y udzia³ trzy dru¿yny - Odra Opole, Zag³êbie Lubin i dru¿yna
gospodarzy, w której goœcinnie zagra³ syn Pana Mariana obecny zawodnik
seniorów Marcin Rabanda.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokona³a siostra Mariana Rabandy,
El¿bieta Ditel, której towarzyszyli cz³onkowie rodziny - synowa pana
Rabandy Marta Rabanda z jego wnukiem Fabianem - obecnym
zawodnikiem dru¿yny Orze³ki w chojnowskim klubie, ziêæ Dariusz

Cichoñ, wnuczka Ada i wnuk Konrad - zawodnik dru¿yny M³odzik
KS Chojnowianka. Wœród goœci byli te¿ - Maria Kajdan Prezes OZPN
Legnica i Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies.
3 mecze oldboyów rozegrane na stadionie wy³oni³y zwyciêzcê I Turnieju
o Memoria³ Mariana Rabandy. G³ówne trofeum pojecha³o do Opola.
Srebro zdobyli zawodnicy Zag³êbia Lubin. Chojnowianie musieli zadowoliæ siê ostatnim, medalowym jednak, miejscem.
Towarzyskie rozgrywki by³y ho³dem dla pamiêci znanej w naszym
lokalnym œrodowisku pi³karskim osobie. Marian Rabanda od najm³odszych
lat zwi¹zany by³ z pi³k¹ no¿n¹. W wieku 8 lat rozpocz¹³ grê w chojnowskim klubie w dru¿ynie ¯aków na pozycji rozgrywaj¹cego. W wieku 18
lat gra³ w Kabewiaku Legnica. W trakcie s³u¿by wojskowej w latach
1969-1971 nie rozsta³ siê z pi³k¹ no¿n¹, nadal gra³ w legnickim Dziewiarzu

i z t¹ dru¿yn¹ zdoby³ Mistrzostwo Szko³y Podchor¹¿ych w Legnicy .
Po wojsku, w latach 70 wspólnie z W³. Wrotnym tworzyli niebezpieczny, bramkostrzelny napad w Chojnowiance. Obaj byli niskiego
wzrostu lecz niezwykle szybcy i zwrotni. W Chojnowiance M. Rabanda
rozegra³ niezapomniany mecz 1/16 fina³u Pucharu Polski z Poloni¹
Bytom. Bra³ równie¿ udzia³ w Meczu Dru¿yny Oldboy Chojnowianki
z Or³ami Górskiego w Chojnowie i Oldboy Dolnego Œl¹ska w Boles³awcu.
W wieku lat 40 zakoñczy³ czynn¹ grê pi³karsk¹, ale nie po¿egna³ siê
z futbolem i naszym klubem. Rozpocz¹³ pracê jako szkoleniowiec.
Wa¿nym etapem pracy trenera by³y lata 90. Wtedy Chojnowianka
doczeka³a awansu z klasy A do okrêgówki i IV Ligii. Po zakoñczeniu
pracy jako trener nadal pozostawa³ sympatykiem klubu i chojnowskiej
pi³ki no¿nej.
Odszed³ w wieku 61 lat.
opr. eg

Fankluby na Orliku
Po raz drugi chojnowski „Orlik” goœci³ uczestników Turnieju Pi³ki No¿nej Fan Klubów KGHM
„Zag³êbie” Lubin. W tegorocznym turnieju
wziê³o udzia³ a¿ 14 dru¿yn (ponad 100 zawodników) w tym 2 zespo³y chojnowskie.
Goœciem specjalnym by³a ekipa Arki Gdynia.
Mecze rozgrywano w systemie 2x6,30 minut.
Ka¿da dru¿yna liczy³a 6 zawodników. Zespo³y
drog¹ losowania podzielone zosta³y na grupy
(4) eliminacyjne. Z ka¿dej (podobnie, jak
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w Euro’2012) do æwieræfina³u awans uzyska³y
po dwie najlepsze w grupach dru¿yny. Nastêpnie rozegrano pó³fina³y oraz mecze fina³owe
o miejsc 3 - 4 i 1 - 2.
Przy przepiêknej pogodzie mieliœmy do czynienia z dynamicznym przebiegiem samych
zawodów w rytm, puszczanych przy okazji,
polskich hip-hopowych utworów o tematyce
kibicowsko - pi³karskiej.

W finale o miejsce III-IV stanê³y naprzeciw
siebie szóstki ze Strzegomia i Œcinawy. Jedn¹
bramk¹, trzeci¹ lokatê wywalczy³ sobie Strzegom.
Emocjonuj¹cy mecz o najwy¿szy laur rozegrali
“Fanatyczni Chojnowianie” i Polkowice.
Wynikiem 3:0 nasi uplasowali siê na
najwy¿szym podium. Gratulujemy!
Turniej zorganizowa³ chojnowski Fan Klub.
Trzeba nadmieniæ, ¿e by³a to wzorowa organizacja!
Organizatorzy turnieju pragn¹ podziêkowaæ
burmistrzowi miasta Chojnowa p. Janowi
Serkiesowi za bezcenn¹ pomoc przy organizacji
pi³karskiego œwiêta.
pm
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Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom o powierzchni mieszkalnej
146m2 z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów
Paderewskiego. Cena 450 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 728-968-763.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni 70 m2 w starym budownictwie, wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie gazowe. Wiadomoœæ: tel. 660-449-687.

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie na
os. Wyspiañskiego, po kapitalnym remoncie,
dzia³ka zagospodarowana, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe, Ip., w³asnoœciowe, w nowym budownictwie, pow. 73 m2,
kuchnia, ³azienka, wc, balkon, nowe okna, panele pod³ogowe, kafelki, zadbane i s³oneczne, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76 818-86-40
lub 698-501-784.

Sprzedam domek na terenie oœrodka w Rokitkach.
Domek o pow. 50 m2, ca³oroczny, centralne
ogrzewanie, ocieplony, dzia³ka ok. 2 ary oraz
20 m2 pomost nad wod¹. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 602-225-600.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na parterze
w starym budownictwie o pow. 87,20 m2, 3 pokoje,
ustawna, du¿a kuchnia, ³azienka, balkon oszklony,
ogródek pod oknami, 2 piwnice, c.o. wêglowe.
Wiadomoœæ: tel. 788-198-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 pokoje
przy ul. Maczka 8, IIp., po remoncie, odnowione,
do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 601-552-649.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe po³o¿one
w Chojnowie przy ul. B. Chrobrego w bloku,
Ip., pow. 47 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka
z wc, balkon, piwnica. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 505-808-781.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, pow. 43 m2,
w³asnoœciowo-spó³dzielcze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, s³oneczne z balkonem, Ip. Rynek.
Wiadomoœæ: tel. 600-039-172.

Sprzedam mieszkanie w bloku spó³dzielczym
przy ul. Paderewskiego 18 w Chojnowie o pow.
37,10 m2 pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
balkon. Wiadomoœæ: tel. 696 363 691.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, po³o¿one
w starym budownictwie na IIp, przy ul. Paderewskiego 2, o pow. 63,90m2, 2 pokoje, sypialnia, ³azienka, kuchnia i przedpokój, po kapitalnym remoncie, nowe okna, drzwi, panele,
ocieplone, ogrzewanie i woda - piec gazowy.
Po³o¿one niedaleko centrum, a zarazem
z widokiem na rzekê, ulokowane miêdzy dwoma
parkami - du¿o zieleni. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-363-500.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp.,
czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze
w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka,
pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc osobno, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 660-745-539.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach 37m2, Ip.,
do w³asnego remontu+gara¿. Mieszkanie jest
bardzo ciep³e œrodkowe. Cena 65.000z³ do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533 997 998.

Praca
Zatrudniê fryzjera/fryzjerkê, wymagane du¿e
doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komunikatywna, umiej¹ca pracowaæ w grupie, niekonfliktowa. Atrakcyjne warunki pracy, gwarancja
ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji (kursy/
szkolenia). List motywacyjne oraz CV mo¿na

sk³adaæ bezpoœrednio w Salonie „Elits” ul. Sikorskiego 12 Chojnów lub drog¹ elektroniczn¹
elits@onet.eu. Wiadomoœæ: tel. 663-651-362.
Od wrzeœnia moje kochane maluchy id¹ do
przedszkola i mogê swoj¹ mi³oœæ, ciep³o
i opiekê oddaæ innej ma³ej “Gwiazdeczce”!!!
Zaopiekujê siê dzieckiem bez wzglêdu na wiek
i p³eæ. Mam doœwiadczenie i referencje. Opiekê
sprawowa³abym w swoim mieszkaniu w Chojnowie. Obecnie pilnujê 3-letni¹ dziewczynkê
i 2-letniego ch³opca. Mam praktyczne i aktualne
doœwiadczenie w opiece nad niemowlakami.
Jestem mam¹ dwójki dzieci w wieku szkolnym.
Jestem osob¹ bez na³ogów, cierpliw¹, pe³n¹
pomys³ów na organizacjê zajêcia dla dziecka.
Jestem mi³a, ciep³a, a przy tym zdyscyplinowana i zdecydowana w wychowywaniu i opiece
nad maluchami. Bardzo lubiê dzieci a czas
spêdzony z nimi nie traktujê tylko jak pracê, ale
jak nowe, ciekawe doœwiadczenie. Zapraszam
do kontaktowania siê i ustalenia szczegó³ów.
Mo¿liwe s¹ wczeœniejsze spotkania w celu
zapoznania dziecka z moj¹ osob¹. Wiadomoœæ:
tel. 696042169

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej, blisko
koœcio³a, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 697-540-025.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach, atrakcyjna okolica, 8 dzia³ek po ok. 17 ar,
mo¿liwoœæ po³¹czenia. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 513-184-938.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej
Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie,
atrakcyjne po³o¿enie, po przystêpnych cenach.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.
Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹ - fundament, 11,5 a w Bia³ej k/Chojnowa, dzia³ka
ogrodzona przy drodze pr¹d, woda, pozwolenie
na budowê, cena 65 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 665-849-101.

Inne
Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Salon Optyczny
Pan Szkie³ko
Chojnów, ul. Szpitalna 6
Tel. 883-630-379

Promocje
- przy zakupie okularów korekcyjnych, soczewki korekcyjne
barwione dla ciebie b¹dŸ bliskiej osoby za 1 z³.
- okulary s³oneczne
-15%
14
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Do wynajêcia powierzchnia
hurtowo-magazynowo-produkcyjna
w Chojnowie
(w okolicach Urzêdu Gminy),
500 m2 lub czêœæ,
parter, wszystkie media,
zadaszone rampy, solidna,
stabilna umowa najmu.
Gwarantowane prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.

Wiadomoœæ
tel. 606-744-998
Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- lipiec - grudzieñ 2012

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
05.08.2012, 09.09.2011, 21.10.2012, 25.11.2012,
26.12 2012.
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301: 08.07.2012,
15.08.2012, 23.09.2012, 01.11.2012, 09.12.2012,
01.01.2013.
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 15.07.2012,
19.08.2012, 30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 22.07.2012,
26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.
5. Apteka ,,Stokrotka”:
29.07.2012,
02.09.2012, 14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.
6. Apteka Intermarche:
12.08.2012,
16.09.2012, 28.10.2012, 02.12. 2012, 30.12.2012.

Sprzedam
budynek magazynowy
o pow. u¿yt. 1837 m2
o konstrukcji ¿elbetowo-stalowej
z zadaszonymi rampami z dwóch stron
i placem manewrowym
o pow. 1700 m2 w Chojnowie.
Mo¿liwe wykorzystanie czêœci
powierzchni na cele mieszkalne.
Dobre po³o¿enie do celów handlu
hurtowego. Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm
nabywcom po po³owie.
Cena brutto 940 tys z³.
Tel. 608-348-309

RMS w Chojnowie
BIURO OBS£UGI KLIENTA
W CHOJNOWIE

* US£UGI POCZTOWE - NOWOCZESNA
POCZTA - wyœlij list,

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia
oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych
czynna jest apteka w Intermarche
- w soboty do godz. 20,
w niedziele do godz. 18

* AGENCJA OP£AT - EXPERT - op³aæ rachunki,
* US£UGI KURIERSKIE - PRZYJDZ OP£AÆ
A KURIER PRZYJEDZIE PO PACZKÊ - DHL

* US£UGI BIUROWE
* KSERO - od 30 groszy NAWET KOLOROWEod 60 groszy

* FAX - 2 z³ TE¯ ZAGRANICZNY - 3,50 z³
UL. RYNEK 34
OD PN-PT OD 7.00-18.30
SOBOTA OD 8.00-13.00
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