Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Zamiast I love, jest I LAF
Pochodz¹ca z Chojnowa dziennikarka i pisarka
Edyta Golisz napisa³a ksi¹¿kê o animacji filmowej.

Na XXI sesji
Informacja o realizacji inwestycji miejskich oraz ocena sytuacji na rynku pracy,
to wiod¹ce tematy posiedzenia radnych, które odby³o siê 30 sierpnia.

Oœwiatowe wskaŸniki
Nie jest dobrze. W naszym kraju rodzi siê coraz mniej dzieci.
Konsekwencje ni¿u najdotkliwiej odczuwa
œrodowisko edukacyjne.

fot. chojnow.pl

Pi³ka no¿na
Rowerem po Bieszczadach - wyprawa nie dla leniuchów
Pod koniec lipca dwóch chojnowskich zapaleñców rowerowych wybra³o siê na
kolejn¹ swoj¹ wyprawê – tym razem w Bieszczady.

O piratach i rycerzach
Drugi etap wakacyjnych zajêæ zakoñczono uroczystymi pasowaniami
na Superpirata i Rycerza.

We wtorek, 28 sierpnia odby³ siê mecz kontrolny
z Mew¹ Goliszów. Po¿yteczny sprawdzian podczas
rozpêdzaj¹cych siê zmagañ ligowych.

Sportowy wypoczynek
Od 4 do 16 sierpnia 2012 r. m³oda kadra
KS Chojnowianki uczestniczy³a w obozie sportowym w Miêdzyzdrojach.
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Mianowani
20 lipca czworo kolejnych nauczycieli zda³o
egzamin na stopieñ nauczyciela mianowanego.
Miesi¹c póŸniej zawodowego awansu gratulowa³ im burmistrz Jan Serkies, który osobiœcie
wrêczy³ mianowania paniom: Dominice Iwanickiej-Mastalerz (Gimnazjum Nr 2), Agnieszce
Perchaluk (Gimnazjum Nr 2), Anecie Czapskiej
(Szko³a Podstawowa Nr 4) i ks. Jaros³awowi
Góreckiemu (Szko³a Podstawowa Nr 4).

Obowi¹zkiem nauczyciela kontraktowego
ubiegaj¹cego siê o awans jest udzia³ w przedsiêwziêciach dydaktycznych, organizowanych przez
szko³ê, dokszta³canie siê, zaznajamianie siê
z aktami prawnymi dotycz¹cymi szkolnictwa,
umiejêtne przeprowadzanie lekcji, nawi¹zywanie œcis³ych kontaktów z uczniami, poznawanie mechanizmów dzia³ania szko³y. Nowo mianowani spe³nili wszystkie te wymogi. Gratulujemy.

Aerobik dla seniorów
Po wakacyjnej przerwie ruszaj¹ zajêcia tanecznego aerobiku w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ we wtorki
o godz. 17.00 oraz w czwartki o godz. 13.00.
Pierwsze spotkanie 11 wrzeœnia. Zapraszamy
wszystkich chêtnych do MOKSiR.

Chwilowe niedogodnoœci
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Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrodków i s³uchaczy kolegiów,
zamieszka³ych na terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013
wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia
15 paŸdziernika br.).
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do
edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej
sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie
miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu
poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego
zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych);
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych);
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podrêczników i innych pomocy
edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych szkó³ poprzez
dokonanie przez nie zakupu podrêczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych
przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcê;
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych
wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych);
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna,
¿e udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿liwe lub w przypadku s³uchaczy
kolegiów - niecelowe.
Druki wniosków do pobrania w macierzystych szko³ach (teren Chojnowa)
oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00.

Uwaga! Od 1 paŸdziernika 2012r. wzrasta minimalny dochód netto - stypendium szkolne
przys³ugiwaæ bêdzie uczniowi, w rodzinie którego dochód netto na jedn¹ osobê
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku nie przekracza 456 z³.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Kryterium
Ulicznego o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa
informuj¹ mieszkañców, ¿e 15 wrzeœnia w dniu zawodów - w godzinach 11.30 - 16.00
zamkniête bêd¹ ulice: Rynek, Piotra Skargi,
Chmielna, Plac Zamkowy, Wolnoœci. Na czas
wyœcigów ulice te bêd¹ wy³¹czone z ruchu
samochodowego. S³u¿by miejskie przygotowa³y
ju¿ trasy zastêpcze dla kierowców. W imieniu
organizatorów przepraszamy i dziêkujemy za
wyrozumia³oœæ.

29 wrzeœnia, przyjdzie pora na wieczorek
bluesrockowy. Zagra chojnowska FAZA BLUES.
Pocz¹tek godzina 20.00, cena biletów: 10 z³.
Szczegó³owe informacje i rezerwacja biletów
codziennie (oprócz wtorku) pod numerem
telefonu 76-81-88-561. Zapraszamy

Od dancingu po bluesa

Talenty znad Skory - fina³

Kawiarnia „Jubilatka” serdecznie zaprasza
wszystkich z³aknionych dobrej zabawy na dwie
kolejne soboty. Ju¿ 8 wrzeœnia organizowany
bêdzie dancing. Niezapomniane szlagiery
z lat 60, 70, 80-tych w wykonaniu grupy VIPER,
na pewno zapewni¹ dobr¹ zabawê. Pocz¹tek
godzina 20.00, cena biletów: 10 z³.

Dobiega koñca, trwaj¹cy od kilku miesiêcy,
konkurs „Talenty znad Skory”. G³osy na swoich
ulubionych wykonawców mo¿na oddawaæ do
30 wrzeœnia. Przypominamy, ¿e g³osowaæ
mo¿na za poœrednictwem strony internetowej
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji
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pod adresem moksir.chojnow.eu. Og³oszenie
wyników i wrêczenie nagród odbêdzie siê
20 paŸdziernika w MOKSiR podczas uroczystoœci 5.lecia chóru Skoranta.

Sprawa wstydliwa, ale wa¿na
Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (Dz.U.1996.132.622) nak³ada na
nie obowi¹zek ustalenia indywidualnych zasad
na ich terenie. Przestrzeñ publiczna to dobro
wspólne dlatego wszyscy powinniœmy o ni¹ dbaæ,
nie tylko s³u¿by porz¹dkowe. Psie odchody
na placach zabaw, skwerach, ulicach oraz
chodnikach ka¿dy z nas spotyka niemal ka¿dego
dnia. Jest to problem nie tylko natury estetycznej.
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To równie¿ zagro¿enie epidemiologiczne.
Praktycznie wszyscy chcemy mieszkaæ w ³adnym,
zadbanym miejscu. Nie ka¿dy mieszkaniec
jednak interesuje siê otoczeniem, który
mo¿emy polepszyæ przez wykonywanie
najprostszych czynnoœci takich jak oszczêdzanie
energii, segregacjê odpadów czy sprz¹tanie
odchodów po swoich pupilach. Stan otoczenia
zale¿y g³ównie od postawy nas samych. Przecie¿
trudno jest obwiniaæ naszych „milusiñskich”
za to, ¿e za³atwiaj¹ swoje potrzeby np. na chodniku.
Uchwa³a nr XI IV/205/05 Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie szczegó³owych wymagañ
w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie naszego miasta nak³ada na w³aœcicieli
zwierz¹t domowych obowi¹zek usuwania
spowodowanych przez nich zanieczyszczeñ
na klatkach schodowych, pomieszczeniach
budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego
jak równie¿ na ulicach, chodnikach i terenach
zieleni miejskiej. Wprowadzanie psów do
piaskownic i innych urz¹dzeñ, które s³u¿¹ do
zabawy dla dzieci jest zabronione. Psie odchody stwarzaj¹ zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia cz³owieka. Odzwierzêce inwazje paso¿ytnicze takie jak glista psia czy b¹blowiec to
tylko niektóre choroby spowodowane przez
niew³aœciwe zachowanie opiekunów psów.
Pamiêtajmy o tym, aby nasz pies na terenach
u¿ytecznoœci publicznej by³ na smyczy. Zwolnienie z niej psa jest mo¿liwe tylko wtedy gdy
posiada on kaganiec, a w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Trzeba mieæ jednak œwiadomoœæ,
¿e ka¿dy wolno biegaj¹cy pies, zw³aszcza bez
opieki w³aœciciela, mo¿e trafiæ do schroniska.
Samorz¹d naszego miasta kilka razy w roku
organizuje od³ów psów. Taka akcja poch³ania
niema³e œrodki finansowe z bud¿etu miasta.
Wydatki dotycz¹ tak¿e w³aœcicieli, którzy
zechc¹ odzyskaæ pupila. P³ac¹c za podró¿ do
schroniska (czêsto oddalonego o kilkaset
kilometrów) i wykup psa, ponosz¹ du¿e koszty,
które, niestety ani im ani miastu siê nie zwracaj¹.
Od³owy jednak s¹ konieczne, g³ównie za
spraw¹ nieodpowiedzialnych w³aœcicieli. Ka¿da
akcja wy³apywania psów zwiêksza bezpieczeñstwo w mieœcie, poprawia jego estetykê i, mamy
nadziejê, edukuje. Dlatego samorz¹d planuje
zwiêkszyæ czêstotliwoœæ od³owów. Pilnujmy
zatem swoje zwierzêta i zapewniajmy im
nale¿yt¹ opiekê.
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Kalendarz imprez - wrzesieñ
* 07.09.2012 - "Co skrywa chojnowski Rynek?" Odkrycia archeologiczne w Rynku
w latach 2005 - 2011" - odczyt; godz. 17.00;
* 07.09.2012 - "Wyprawy rowerowe Paw³a Wróbla" - wystawa fotograficzna,
Miejska Biblioteka Publiczna; godz. 18.00;
* 08.09.2012 - Koncert BLUESOWY - impreza biletowana, MOKSiR; godz. 19.00.
* 15.09.2012 - Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Miasta
Chojnowa, Rynek; godz. 12.00;
* 15.09.2012 - Turniej Pi³ki No¿nej, Boisko "Orlik".

Zapraszamy

Zmiany na cmentarzu
12 wrzeœnia zmienia siê zarz¹dca Cmentarza
Komunalnego w Chojnowie. W zwi¹zku z tym
zmianie ulegn¹ tak¿e telefony kontaktowe do
prowadz¹cego nekropoliê. Do godziny 16 informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
76 819-63-53, w godzinach popo³udniowych
pod numerem 502-219-315.
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Na XXI sesji
Informacja o realizacji inwestycji miejskich oraz ocena sytuacji na
rynku pracy, to wiod¹ce tematy posiedzenia radnych, które odby³o siê
30 sierpnia.
O tym, jak przebiegaj¹ tegoroczne prace inwestycyjne prowadzone
w mieœcie w 2012 roku mówi³ na sesji naczelnik wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego Janusz Miko³ajczyk.
„Kontynuowana jest, rozpoczêta w roku 2010, rewitalizacja obszaru
Rynku miejskiego obejmuj¹ca zakresem: wymianê nawierzchni ulic
i chodników, budowê fontanny, realizacjê elementów ma³ej architektury i modernizacje oœwietlenia. Finansowanie - bud¿et miasta
1.884.046,69 z³., fundusz RPO WD 3.926.797,50 z³. Termin wykonania inwestycji: 07.09.2010 – 30.09.2012 r.
* Budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Chojnowie przy ul. £u¿yckiej i ul. Legnickiej. Finansowanie bud¿et miasta: 35.671,65 z³., WFOŒiGW- po¿yczka: 70.320,00 z³,
WFOŒiGW – dotacja: 35.100,00 z³. Zadanie zrealizowano w terminie
od 01.04.2012 r. do 25.05.2012 r.
* Rozbudowa cmentarza komunalnego – kontynuacja. Finansowanie bud¿et miasta. Zadanie zrealizowane w terminie od 01.04.2012 r. do
27.06.2012 r.
* Remont pokrycia dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy
ul. Krasickiego w Chojnowie. Finansowanie - bud¿et miasta. Termin
realizacji zamówienia – 28.09.2012 r.
* Modernizacja instalacji wody zimnej, ciep³ej i cyrkulacyjnej oraz
wody do potrzeb ppo¿. w budynkach Szko³y Podstawowej nr 4
w Chojnowie. Finansowanie - bud¿et miasta. Termin realizacji zamówienia: 24.08.2012 r.
* Wykonanie, transport i monta¿ pomnika Tkacza (odlew w br¹zie)
w fontannie na Rynku. Finansowanie - bud¿et miasta. Zadanie
zakoñczone”.
Szczegó³ow¹ analizê sytuacji na rynku pracy przedstawi³a radnym
kierownik PUP filia w Chojnowie Bo¿ena Konopnicka.
„Na koniec czerwca bie¿¹cego roku na terenie miasta i gminy Chojnów poziom bezrobocia wynosi³ 1982 osoby w tym 1174 z terenu
miasta Chojnów.
W okresie pierwszego pó³rocza najwy¿szy poziom zarejestrowanych
bezrobotnych wyst¹pi³ w lutym i wynosi³ 2226 osób.
Wraz ze wzrostem poziomu bezrobocia wzros³a stopa bezrobocia, która wg danych GUS na koniec czerwca br. wynosi³a w powiecie legnickim ziemskim 21,2% w grodzkim 10,4%.
W okresie pierwszych szeœciu miesiêcy br. zarejestrowano 1169 osób
natomiast pracê podjê³o 578 osób. W roku 2012 nast¹pi³ spadek procentowego udzia³u kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych (54,2%).
W roku poprzednim wskaŸnik ten wynosi³ 54,7%. Przewaga bezrobotnych kobiet uwidacznia³a siê we wszystkich grupach osób bêd¹cych
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Rok 2012 pog³êbia
niekorzystne tendencje w tym zakresie obserwowane ju¿ w latach poprzednich.
Bezrobocie na terenie miasta i gminy dotyka znacznie ludzi m³odych
w wieku do 34 lat, grupa ta stanowi 47% osób w ewidencji urzêdu.
W grupie wiekowej 18-24 nast¹pi³ spadek zarejestrowanych bezrobotnych. Podstawow¹ rolê w tym wzglêdzie odegra³y zapewne programy
preferuj¹ce m³odych na rynku pracy. W pozosta³ych grupach wystêpuje niewielki przyrost.
Wzrost poziomu bezrobocia sprawi³, ¿e ka¿dy z poziomów wykszta³cenia by³ w analizowanym okresie reprezentowany przez osoby bezrobotne liczniej ni¿ w latach poprzednich.
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Spoœród osób zarejestrowanych z terenu miasta Chojnów w dniu
30.06.2012 r. najwiêcej legitymowa³o siê wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym(380). Bezrobotni z tej grupy stanowi¹ 30,9% ogó³u
zarejestrowanych z terenu miasta. Od roku 2000 odnotowuje siê sta³y
wzrost bezrobotnych z wykszta³ceniem wy¿szym . Na koniec czerwca
bezrobotni z tej grupy stanowili 7,3 ogó³u zarejestrowanych.
Obecnoœæ coraz wiêkszej iloœci osób z wykszta³ceniem wy¿szym w ewidencji urzêdu œwiadczy o niedostatecznym uwzglêdnianiu przy wyborze kierunku dalszej edukacji tzw. rynkowych aspektów tych decyzji.
Efektem tego jest obserwowany obecnie na rynku pracy brak pracowników o wysokich kwalifikacjach technicznych przy równoczesnych
znacznych nadwy¿kach absolwentów kierunków takich jak: zarz¹dzanie i marketing, pedagogika oraz ekonomia i administracja. Roœnie
zapotrzebowanie na prace dla wykwalifikowanych, lecz niekoniecznie
wysoko wykszta³conych osób. Zaczyna brakowaæ dobrych fachowców
i rzemieœlników. Przyczyni³o siê do tego g³ównie narastaj¹ce zjawisko
emigracji zarobkowej, ale równie¿ szkolnictwo zawodowe niedostosowane do rosn¹cych wymogów postêpu technicznego i technologicznego.
Negatywnym zjawiskiem jest ci¹gle utrzymuj¹ca siê znaczna liczba
osób bezrobotnych oczekuj¹cych na pracê powy¿ej 12 miesiêcy. Na
koniec omawianego okresu takie osoby stanowi³y 41,8% ogó³u zarejestrowanych.
Na koniec czerwca 2012 roku liczba osób uprawnionych do pobierania zasi³ku dla osób bezrobotnych kszta³towa³a siê na poziomie 362
osób. Stanowi³y one 18,3% ogó³u bezrobotnych. W porównaniu z rokiem ubieg³ym liczba osób uprawnionych do zasi³ku zwiêkszy³a siê
o 21 osób.
Na kszta³towanie siê poziomu bezrobocia maja wp³yw ró¿ne czynniki
a w szczególnoœci liczba ofert pracy jak równie¿ œrodki otrzymane na
aktywizacjê osób bezrobotnych. Od roku 2008 odnotowano wzrost
iloœci bezrobotnych przypadaj¹cych na jedn¹ ofertê pracy. Œrednia
liczba bezrobotnych przypadaj¹cych na jedn¹ ofertê pracy w roku
2012 wynosi³a 79 osób. W 20112 r. odnotowano spadek o 21,3 punktów procentowych w stosunku do 2011 r. W pierwszym pó³roczu zg³oszono tylko 322 oferty pracy w tym 230 to oferty pracy subsydiowanej,
które stanowi¹ 71,4% ogó³u ofert.
Realizuj¹c zadania okreœlone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PUP w Legnicy filia w Chojnowie w 2012 r finansuje programy na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na dzia³ania aktywizuj¹ce
osoby bezrobotne w roku bie¿¹cym otrzymano ogó³em 3 381.282
w tym: œrodki przyznane na podstawie algorytmu: 1 252 360,00,
œrodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 652 600,00, œrodki na
realizacjê programów specjalnych 591 345,00, PFRON 47 357,00,
œrodki otrzymane z rezerwa ministra 837 620,00. W ramach tych
wszystkich œrodków planuje siê zaktywizowaæ 596 osób bezrobotnych.
Bior¹c pod uwagê liczbê ofert pracy nale¿y stwierdziæ, ¿e ponad 70%
aktywizowanych bezrobotnych jest finansowana ze œrodków Funduszu
Pracy, co œwiadczy o z³ej sytuacji na rynku pracy. W chwili obecnej
przewiduje siê spadek poziomu bezrobocia na terenie dzia³ania Filii
gdy¿ od miesi¹ca wrzeœnia zaktywizowana zostanie nowa grupa bezrobotnych (171 osób) w ramach dodatkowych œrodków pochodz¹cych
z rezerwy ministra.

Sprawozdanie 4/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 29 sierpnia 2012 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowane s¹ prace przy rewitalizacji Rynku. Wykonawca posadzi³ zieleñ i zakoñczy³ prace przy uk³adaniu nawierzchni w ul. Œciegiennego i w ul.Legnickiej.
2. W fontannie na Rynku ustawiono pomnik Tkacza – odlew z br¹zu.
3. Zakoñczono rozbudowê cmentarza komunalnego.
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4. Prowadzony jest remont dachu i wykonywana jest elewacja zachodnia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.

mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o ³¹cznej powierzchni 0,1861 ha i wartoœci brutto 78.101,31 z³.

5. Wymieniono instalacjê wody zimnej, ciep³ej i hydrantowej w budynkach Szko³y Podstawowej Nr 4.

5. Wydano 4 decyzje na podzia³ dzia³ek:

6. Zakoñczono prace malarskie w pomieszczeniach MOPS; obecnie
trwaj¹ prace wykoñczeniowe polegaj¹ce na k³adzeniu p³ytek ceramicznych na schodach i korytarzu.

- przy ul.M.Sk³odowskiej-Curie i ul. Baczyñskiego – 2 decyzje na
wniosek osób fizycznych w celu zbycia nieruchomoœci - w obrêbie 4 2 decyzje z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ek zabudowanych
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

7. Zakoñczono prace remontowo-adaptacyjne w budynku by³ego internatu przy ul.Sobieskiego.

6. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci na kwotê 809,20 z³.

8. Trwaj¹ prace remontowe w obiektach zwi¹zanych z produkcj¹ wody pitnej dla miasta (przepompownia przy ul.Okrzei i stacja uzdatniania wody na ul.Bielawskiej).

7. Przeprowadzono przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych przy ul. Chmielnej, Rejtana, Boles³awieckiej
i D³ugosza – zakoñczone wynikiem negatywanym.

9. Do wykonywania prac remontowych w zak³adzie remontowym
Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oddelegowano 4 pracowników interwencyjnych.

8. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia
o przetargach:

10. Sukcesywnie nasadzane i podlewane s¹ kwiaty w kolumnach ustawionych w mieœcie i w donicach umieszczonych na latarniach ulicznych.
11. Trwa wykaszanie terenów miejskich, rowów melioracyjnych, koryta rzeki Skory, Parku Piastowskiego, ogrodów zabaw i terenów komunalnych.

- na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych przy ul. Drzyma³y 2, Drzyma³y 4
i Samorz¹dowej 4 A,B,C, piêciu dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ w rejonie ul. £u¿yckiej, siedemnastu dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Parkowej-£okietka.
9. Przygotowano 4 umowy dzier¿awne na grunty pod ogrody przydomowe i dzia³alnoœæ handlow¹ na targowisku miejskim w Chojnowie.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:

12. Podpisano z Powiatowym Urzêdem Pracy umowê na zatrudnienie
do obiektów komunalnych w okresie 01.08.2012 r. – 31.02.2013 r.
4 pracowników na stanowiska: robotnik gospodarczy i sprz¹taczka.
13. Zawarto porozumienie z Powiatowym Urzêdem Pracy na organizacjê prac spo³ecznie-u¿ytecznych dla 35 osób bezrobotnych na okres
5 miesiêcy, którzy bêd¹ wykonywaæ prace zwi¹zane z utrzymaniem
czystoœci ulic w mieœcie, prace pomocnicze w zak³adzie remontowym
i zak³adzie wodoci¹gów oraz prace porz¹dkowe w Muzeum Regionalnym, MOKSiR, MOPS.
14. Przeprowadzono postêpowanie w sprawie udzielenia zamówienia
na zarz¹dzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego na okres 1 roku;
w wyniku postêpowania wy³oniono Zak³ad Us³ug Pogrzebowych
„CALLA” Arkadiusz Szamañski. Termin przekazania cmentarza ustalono na 11 i 12 wrzeœnia.

- przy ul. Wojska Polskiego – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 szt. zagra¿aj¹cego drzewa gatunku sosna dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 17 z obowi¹zkiem nasadzenia
2 szt.,
- przy ul. ¯eromskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtych 2 szt. drzew gatunku g³óg i œwierk dla osoby fizycznej
z obowi¹zkiem nasadzenia 4 szt,
- przy ul. Nowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku œwierk dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.
- przy ul. Sobieskiego – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
1 szt. krzewu bzu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 4.

15. Uzupe³niono nawierzchniê ci¹gu pieszo-jezdnego ulicy Moniuszki.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

16. Trwaj¹ prace przy wymianie oœwietlenia drogowego przy ul. Legnickiej na odcinku od ul.Rynek do ul.Reja na latarnie stylizowane.

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 106 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 105 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê 16.659,10 z³. (wydano 100 decyzji pozytywnych 5 negatywnych). Za miesi¹ce VII – VIII 2012r. wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 103.941,69 z³.

17. Przygotowano teren pod budowê ogrodu zabaw przy ul. Wyspiañskiego i ul.Gabrieli Zapolskiej.
18. Wykonano stanowisko pomiarowe biogazu na terenie sk³adowiska
odpadów w Bia³ej i zakupiono przenoœny detektor gazów.

2. Dowody osobiste: przyjêto 208 wniosków, wydano 209 dowodów
osobistych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.:

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 13 lokali
mieszkalnych.

1. Wydano: 13 decyzji administracyjnych, 21 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego i 1 zaœwiadczenie do œlubu za granic¹.

2. Sprzedano w drodze przetargu trzy dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ w rejonie ul. £u¿yckiej za ³¹czn¹ kwotê brutto 174.930 z³.

2. Sporz¹dzono: 5 aktów urodzenia, 32 akty ma³¿eñstwa i 20 aktów
zgonu.

3. Dokonano zamiany czêœci nieruchomoœci przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z obrêbu 1 miasta Chojnowa
z osobami fizycznymi z dop³at¹ wynikaj¹c¹ z ró¿nicy wartoœci
zamienianych nieruchomoœci.

3. Za³atwiono: 2 sprawy konsularne, 190 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC oraz 215 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.

4. Przejêto z mocy prawa dzia³ki pod gminne drogi publiczne w obrêbie 1 miasta Chojnowa (pow. 0,2946 ha ); w ramach odszkodowania
ustalonego na kwotê 78.275 z³ przekazano dwie dzia³ki pod zabudowê
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4. Sprawdzono oko³o 130 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze ma³¿eñstwa.
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Oœwiatowe wskaŸniki
Nie jest dobrze. W naszym kraju rodzi siê coraz mniej dzieci. Jak podaje “Dziennik Gazeta Prawna”, Polska wœród 228 sondowanych krajów znajduje siê na 208 miejscu pod wzglêdem wskaŸnika dzietnoœci.
Nie zapowiada siê te¿ w najbli¿szej przysz³oœci, ¿e nasze statystyki siê
poprawi¹. Kobiety, które urodzi³y siê 26-30 lat temu, w czasie wy¿u
demograficznego, mog³yby pomóc, ale trendy s¹ inne. M³odzi ludzie
z ró¿nych powodów odk³adaj¹ macierzyñstwo „na póŸniej” i czêsto
do minimum ograniczaj¹ populacjê.
Konsekwencje ni¿u dziœ najdotkliwiej odczuwa œrodowisko edukacyjne. W szko³ach jest zdecydowanie mniej dzieci, a co za tym idzie
tak¿e oddzia³ów klasowych. Nauczyciele trac¹ godziny, czêsto czêœæ
etatów. W skrajnych przypadkach likwidowane s¹ placówki oœwiatowe - w pierwszym planowaniu sieci szkó³ na ten rok szkolny,
samorz¹dy do likwidacji przeznaczy³y a¿ 1,5 tys. szkó³, przedszkoli,
burs oraz m³odzie¿owych schronisk.
Ni¿ demograficzny dotyczy tak¿e Chojnowa. Statystyki mówi¹ same
za siebie. Jeszcze kilkanaœcie lat wstecz w Szkole Podstawowej nr 4
by³o 5-6 oddzia³ów pierwszoklasowych, pracowano na dwie zmiany.
W tym roku do pierwszej klasy przyjêto 103. uczniów – to cztery
klasy. Szko³a Podstawowa nr 3 kiedyœ mia³a 4 oddzia³y, teraz s¹ 2. Te
dane maj¹ naturalnie prze³o¿enie na przedszkola, gimnazja i szko³y
œrednie. Atutem ni¿u jest mniejsza liczba chêtnych na uczelnie co
zwiêksza szanse dostania siê na upragniony kierunek, ale w perspektywie odbije siê to zmniejszeniem wp³ywów do ZUS, a co za tym
idzie powa¿nymi k³opotami emerytalnymi.
W Chojnowie, na szczêœcie, mimo ni¿u, placówek siê nie likwiduje.
Wrêcz przeciwnie – samorz¹d w porozumieniu z dyrekcjami doposa¿a, remontuje, modernizuje – inwestuje w rozwój.

bie¿¹co, g³ównie rodzicom, postêpy w nauce swoich pociech. Poprzez
indywidualne has³o zainteresowana osoba bêdzie mia³a bezpoœredni
kontakt ze szko³¹ i wgl¹d w arkusz ocen dziecka. SP 3 wprowadza ten
system jako pierwsza w Chojnowie.
Czas wolny od zajêæ lekcyjnych wykorzystano w tej szkole na remont
bloku kuchennego i wymalowanie korytarza.
W Szkole Podstawowej nr 4 wymieniono rury doprowadzaj¹ce ciep³¹ i zimn¹ wodê w sektorze ABC, wymalowano klatkê schodow¹
i hol II piêtra sektoru B, wyremontowano salê 208 wraz z zapleczem,
przygotowano pomieszczenie dla zwi¹zków zawodowych, zakupiono
stoliki i krzes³a do 2 sal lekcyjnych.

W Przedszkolu nr 1 w ostatnim okresie zakupiono du¿¹ iloœæ zabawek dla wszystkich grup wiekowych. Okres wakacji wykorzystano na
pomalowanie kuchni i niezbêdne prace porz¹dkowe.
Prace w Przedszkolu nr 3 widaæ g³ównie na zewn¹trz. Trwa tu remont dachu i elewacji od strony zachodniej. Po³o¿ono ocieplenie,
nowe tynki, wyremontowano balkony. Wewn¹trz te¿ siê wiele dzia³o.
Gruntowny remont, w³¹cznie z wymian¹ oœwietlenia i malowaniem,
przesz³a przedszkolna klatka schodowa. Odœwie¿ono tu tak¿e 3 sale
zabaw i 4 ³azienki.

Gimnazjum nr 1 zyskuje nowe pomieszczenie po dawnych lokatorach. Trwaj¹ tu jeszcze prace remontowe – wyburzono œciany dzia³owe, po³o¿ono tynki. Do sali, w której odbywaæ siê bêd¹ zajêcia lekcyjne, zakupiono ju¿ wyposa¿enie.
W czasie wakacji odœwie¿ono lamperie, naprawiono ³awki, u³o¿ono
kafle na schodach przy bocznym wejœciu do szko³y, odremontowano
zniszczony murek na terenie szko³y, w 4 salach zamontowano rolety
przeciws³oneczne.

Krótko przed wakacjami Szko³a Podstawowa nr 3, jako jedyna
w powiecie otrzyma³a w ramach Dolnoœl¹skiej e-Szko³y cenny sprzêt
elektroniczny - tablicê interaktywn¹, laptopy dla uczniów i nauczycieli oraz elektroniczne dzienniki. Te ostatnie pozwol¹ œledziæ na
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Dziêki wygranej uczniów w konkursie Nestle/Winiary - “Jedz smacznie i zdrowo”, Gimnazjum nr 2 wzbogaci³o siê o trzy tablice interakcyjne oraz rzutniki. Sprzêt z pewnoœci¹ stanie w jednej z czterech
odmalowanych podczas wakacji sal.
Spo³ecznoœæ szkoln¹ z pewnoœci¹ zadziwi¹ tak¿e zmiany na ty³ach
szko³y, gdzie na jednej ze œcian namalowano frontowy wizerunek
budynku. Ustawiono tu te¿ kilka ³awek, bêd¹ stoliki i zadaszenie. To
plenerowe, kameralne miejsce bêdzie s³u¿yæ m.in. do prowadzenia
zajêæ plastycznych.
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Zamiast I love
jest I LAF

Pochodz¹ca z Chojnowa dziennikarka i pisarka Edyta Golisz napisa³a
ksi¹¿kê o animacji filmowej. Wydawnictwo „I LAF Animowany Œwiat”
ukaza³o siê w sierpniu, w zwi¹zku z 20. edycj¹ Letniej Akademii
Filmowej w Legnicy. Choæ to z za³o¿enia pewnego rodzaju monografia,
wcale nie jest nadêta. Przeciwnie. Mnóstwo w niej zabawnych anegdot,
ciekawostek, intryguj¹cych opowieœci, wspomnieñ i zdjêæ. To tak¿e
jedyne w Polsce wydawnictwo, które zbiera w jednym miejscu wywiady
z najlepszymi twórcami animacji. Otrzymuje bardzo dobre recenzje.
„Przeczyta³em tê ksi¹¿kê z „p³on¹cym uchem”. Niech nikogo nie zmyli
jej lekki ton, ¿artobliwy, anegdotyczny. W rzeczywistoœci to niezmiernie
interesuj¹ce i rzetelne sprawozdanie z tego odwa¿nego eksperymentu,
jakim jest Letnia Akademia Filmowa. I ciekawe wydawnictwo o animacji” - powiedzia³ Andrzej Ko³odyñski, znany krytyk filmowy, redaktor
naczelny miesiêcznika „Kino”.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z autork¹.
Napisa³a Pani we wstêpie do ksi¹¿ki, ¿e pocz¹tki jej pisania to by³a
„robota dla wariata”. Dlaczego?
Gdy wiele miesiêcy temu Legnickie Centrum Kultury zwróci³o siê do mnie z pytaniem, czy nie podjê³abym siê napisania wydawnictwa podsumowuj¹cego 19 lat Letniej Akademii
Filmowej, ucieszy³am siê euforycznie. Ochoczo wziê³am siê
do pracy, ale ju¿ po jakichœ dwóch tygodniach... wpad³am
w histeriê. Letniej Akademii Filmowej nikt bowiem wczeœniej nie dokumentowa³. A ja mia³am za zadanie opisanie
ka¿dego z dziewiêtnastu lat po kolei! Jak to zrobiæ, kiedy
mam ledwie garstkê informacji?! Ludzie, owszem, pamiêtaj¹, ¿e coœ by³o, ale kiedy? Tego ju¿ nie pamiêtaj¹… Przeszukiwanie bibliotecznych archiwów te¿ nie napawa³o optymizmem. „To nie mo¿e siê udaæ” – pomyœla³am. I posz³am
do Marcina Andrzejewskiego, zastêpcy dyrektora LCK, aby
podzieliæ siê w¹tpliwoœciami. Popatrzy³ na mnie ze zrozumieniem i - zanim ugryz³ siê w jêzyk - westchn¹³: „Tak myœla³em, ¿e to bêdzie robota dla wariata...”. Tak mnie tym
„komplementem” rozœmieszy³, ¿e moje obawy zniknê³y.
Jak wiêc ksi¹¿ka powsta³a?
Spêdza³am d³ugie godziny z panem Julianem Zawisz¹, twórc¹ Letniej Akademii Filmowej. Pan Julian opowiada³, opowiada³... Mia³am w g³owie o wiele jaœniej. Potem zaczê³am
rozmawiaæ z filmowcami - wyk³adowcami LAF. To genialni
twórcy, uznani nie tylko w Europie, ale - niejednokrotnie na œwiecie. Nie znamy ich jednak tak dobrze, jak filmowców
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zajmuj¹cych siê filmami fabularnymi, poniewa¿ ci od animacji nie zostali wci¹gniêci przez wspó³czesny œwiat w tzw.
“szo³biznes”. Nie zdobi¹ ok³adek gazet, nie s¹ bohaterami
artyku³ów w kolorowej prasie. Mo¿e dlatego pozostali ¿yczliwymi, zupe³nie nie „nadêtymi” ludŸmi? Rozmowy z nimi,
prêdzej czy póŸniej, koñczy³y siê chichotaniem. Te ich opowieœci, anegdoty… Zaczê³a powstawaæ naprawdê zabawna
ksi¹¿ka! Stara³am siê pisaæ j¹ tak, aby dociera³a do wyobraŸni ludzi bez wzglêdu na to, czy s¹ górnikami, lekarzami,
gospodyniami domowymi czy uczniami. Z dotychczasowych
recenzji wynika, ¿e to siê chyba uda³o.
A by³y ciekawe anegdoty podczas pracy nad ksi¹¿k¹?
Pewnie! Ja zawsze opowiadam tê o panu Erneœcie Bryllu,
poniewa¿ ona najlepiej pokazuje, jak ¿yczliwymi ludŸmi s¹
twórcy animacji. Otó¿ córka pana Ernesta Brylla - znanego
poety, pisarza, dyplomaty - Magda Bryll, jest dziœ uznanym
animatorem. Pracowa³a nawet przy oskarowym „Piotrusiu
i Wilku”. A zaczyna³a swoj¹ przygodê z filmem animowanym, jako nastolatka, w³aœnie w Legnicy. Pomyœla³am, ¿e
by³oby super, ¿eby pan Ernest Bryll tak¿e „wyst¹pi³”
w wydawnictwie. Tylko jak go znaleŸæ? Przygotowa³am listê
miejsc, w których ktoœ móg³ pomóc dotrzeæ do pana Ernesta
– to by³y telewizje, firmy producenckie itp. Przy braku szczêœcia zapowiada³ siê jakiœ tydzieñ dzwonienia po Polsce...
Przypomnia³o mi siê jednak, ¿e pani Magda Bryll zaczê³a
przed laty przyje¿d¿aæ do Legnicy razem z wnuczk¹ pana
Witolda Giersza, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej animacji, autora m.in. filmu „Proszê s³onia”. Pomyœla³am, ¿e jak zadzwoniê do pana Giersza i poproszê o numer
do wnuczki, to mo¿e wnuczka da mi numer do pani Magdy,
a pani Magda do swojego taty... Jak pomyœla³am, tak zrobi³am. Pan Witold Giersz cierpliwie wys³ucha³ tej mojej
zawi³ej „piramidy”, po czym odpar³ ze stoickim spokojem:
- Ma pani coœ do pisania? Bo dyktujê numer do Ernesta…
do domu (œmiech). Jakby tego by³o ma³o, Ernest Bryll
okaza³ siê tak rozmowny, ¿e wystarczy³oby mi materia³u na
dwa rozdzia³y!
Jak zachêci³aby Pani Czytelników do siêgniêcia po wydawnictwo?
Pozwolê sobie zacytowaæ pana Witolda Giersza: „Aby coœ
polubiæ, trzeba to najpierw poznaæ”. Ka¿dy z nas wie przecie¿, co to jest film animowany, ale ma³o kto zna go „od
kuchni”. A ksi¹¿ka zagl¹da do animacji z drugiej strony
i pozwala j¹ polubiæ. Chcia³abym jeszcze podkreœliæ, ¿e
wydawnictwo ma piêkn¹ szatê graficzn¹, która jest zas³ug¹
Wojciecha Benicewicza.
Edyta Golisz – wychowa³a siê w Chojnowie. Jest absolwentk¹
tutejszego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika.
Ukoñczy³a je w latach 90. Zawsze podkreœla, ¿e pasjê do pisania
zaszczepi³ w niej Stanis³aw Horodecki, ówczesny polonista liceum.
A wiarê w siebie obudzi³ Jerzy Kucharski, wówczas geograf
w LO. Edyta Golisz prowadzi obecnie w³asn¹ agencjê prasow¹
EGO MEDIA, wspó³pracuj¹c¹ z ogólnopolskimi wydawnictwami prasowymi. Jest tak¿e menad¿erem jazzowego zespo³u
Frittata z Krakowa.
(Ÿród³o: lca.pl, ego)
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Pod egid¹ Parasola
Pogoda pomiesza³a nieco szyki organizatorom VI Turnieju Tañca i Œpiewu, który zaplanowano na 31 sierpnia na terenie Niebieskiego Parasola. Przez ulewne deszcze plenerow¹ imprezê przeniesiono do Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
Turniej skierowany jest do pensjonariuszy
zaprzyjaŸnionych z Parasolem, okolicznych
oœrodków. Do Chojnowa w tym roku przyjecha³o 13 Domów Pomocy Spo³ecznej, 3
placówki Warsztatów Terapii Zajêciowej
i Dziennego Oœrodka Wsparcia oraz 3 DPS
dla dzieci i m³odzie¿y.
Scena MOKSiR goœcinnie przyjê³a tancerzy
i œpiewaków. Publicznoœæ przez kilka godzin
oklaskiwa³a uk³ady taneczne oceniane przez
jury w kilku kategoriach, oraz wystêpy wokalne. Co roku, ka¿demu turniejowi towa-

godnie jej miejsce zajê³a Lidia Stanis³awska
– równie utalentowana polska piosenkarka.

rzyszy przewodni nurt muzyczny. W tym
roku inspiracj¹ by³y utwory Haliny Kunickiej. G³ównie do jej piosenek uk³adano choreografie, jej piosenki œpiewali wokaliœci.
Ona sama mia³a byæ gwiazd¹ turnieju i daæ
popo³udniowy koncert dla uczestników i chojnowian. Niestety ze wzglêdów zdrowotnych
nie mog³a przyjechaæ do naszego miasta, ale

Taniec, muzyka i œpiew – to niezwyk³e ile
daj¹ szczêœcia, jak budz¹ emocje, jak wyzwalaj¹ szczêœcie. Ka¿dy wystêp, ka¿da prezentacja emanowa³y szczerymi prze¿yciami.
Publicznoœci udziela³a siê epatuj¹ca od
uczestników radoœæ, szczeroœæ i ekspresja.
W tym turnieju nie ma przegranych. Ka¿dy
kto bierze w nim udzia³ – czy jako artysta czy
jako odbiorca – zyskuje, ubogaca siê, dowartoœciowuje…
Gratulujemy wykonawcom, ich opiekunom
i organizatorom.
eg

Od Kunic wieje reggae

Do tej pory Kunice, s³ynê³y z festiwalu
pieœni szantowych. Dlatego, gdy tylko
us³yszeliœmy o Kunickim Festiwalu
Reggae, to oczywiste by³o ¿e przedstawiciele Moksirowskiej Sceny Muzycznej
(MSM) po prostu musz¹ tam byæ.
1 wrzeœnia, w sobotê, aura by³a ³askawa.
Kunickie rega³owisko odbywa³o siê na
œwie¿ym powietrzu. Tego dnia na terenie
oœrodka wypoczynkowego przy muzyce
reggae bawi³o siê blisko 200 osób, wœród
nich tak¿e chojnowianie. By³a to te¿ okazja do spotkañ z muzykami z zespo³ów,
które graj¹ lub gra³y jamajskie rytmy ZIELONY GROSZEK lub POZYTYWNA GRUPA REGGAE (PGR).
W pierwszej edycji festiwalu zagrali –
„Cztery metry od chodnika”, „Sielska”,
„Foliba” i „Zebra”. Zabawa by³a przednia.
A chojnowscy muzycy to tak siê rozmarzyli, ¿e dyrektor naszego MOKSIRu
mo¿e mieæ ma³y problem. Dawno nie by³o
w Chojnowie koncertu reggae. Podpowiadamy wiêc: Formacja – „Cztery metry
od chodnika” zosta³a ju¿ zaproszona przez
Jurka Owsiaka na przysz³oroczny „Przystanek Woodstock”. Liczne grono chojnowskich rastamanów liczy na zrozumienie,
dobr¹ wolê i poparcie. Zróbmy reggae
w Chojnowie.
pm
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WYNIKI VI TURNIEJU TAÑCA I ŒPIEWU
Taniec - kategorie wiekowe do 35 lat
1. miejsce Andrzej Konieczny i Sylwia Twardowska Dom Pomocy Spo³ecznej Opolnica
2. miejsce Pawe³ Wrona i Daria Mazurkiewicz Dom Pomocy Spo³ecznej Opolnica
3. miejsce Ela Twardowska i Maria Górska Dzienny Oœrodek Wsparcia Jawor
Taniec - kategorie wiekowe 35 plus
1. Teresa Koz³owska i Krzysztof G³owacki Dzienny Dom Seniora Lubin
2. Tadeusz Suchecki i Regina Zacharczyk Jawor
3. Joanna Zaremba i Wojdyga Tadeusz DOPR Chojnów
Œpiew - kategoria wiekowa 35 plus
1. Jerzy Wysocki DPS Bolków
2. miejsce Ma³ecki Mieczys³aw DPS Jawor
3. miejsce Teresa Wróblewska ŒDS Piotrowice
Œpiew - kategoria wiekowa do 35 lat
1. miejsce Daria Mazurkiewicz DPS Opolnica
2. miejsce Karolina Konieczna DPS dla dzieci Legnica
3. miejsce Maria Górska DOW Jawor
Prezentacja opiekun-podopieczny
1. miejsce DPS Opolnica
2. miejsce MOPS Lubin
3. miejsce DPS dla dzieci Legnica
Poza konkurencj¹ wyst¹pi³y tak¿e zespo³y opiekunów z 5 oœrodków - DPS Jawor, DPS
Bolków, DPS Opolnica, DOW Jawor i DOPR Niebieski Parasol Chojnów
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„O piratach i rycerzach”
Piraci i rycerze, którzy przybyli licznie w swoich kolorowych strojach do miejskiej biblioteki, umilili czas
naszych kolejnych wakacyjnych zajêæ dla m³odszych
czytelników. Najpierw pirackim statkiem wyp³ynêliœmy na niespokojne wody w poszukiwaniu skarbu.
By³ on dobrze ukryty i aby go odnaleŸæ potrzebna by³a mapa i kilka zaszyfrowanych wskazówek. Uda³o
siê, ale okaza³o siê, ¿e podzia³ ³upów – jak to u piratów – przebiega³ bardzo burzliwe! Na nastêpnych zajêciach pojawili siê rycerze i damy dworu. Dzieci po
zapoznaniu siê z zasadami turnieju rycerskiego, ochoczo zabra³y siê do wykonywania swoich herbów.
Mo¿liwoœæ zdobycia wielu sprawnoœci i umiejêtnoœci
zachêci³y je do wziêcia udzia³u w turnieju. ”Przejœcie
przez obrêcz”, „Pierœcieñ ksiê¿niczki”, „Zdobywanie
smoka” to tylko niektóre z naszych propozycji zabaw,
w które dzieci chêtnie siê w³¹czy³y. W finale czterdziestu
dzielnych rycerzy i dam dworu doskonale sprawdzi³o
siê w budowaniu i malowaniu ró¿norodnych
i pomys³owych zamków i fortec. Drugi etap wakacyjnych zajêæ zakoñczyliœmy uroczystymi pasowaniami
na Superpirata i Rycerza.
M.L.

Gimnazjum nr 2 po raz kolejny
NAJLEPSZE W KRAJU!!!
W lutym 2012 roku Fundacja Banku
Ochrony Œrodowiska zaprosi³a do projektu
edukacyjnego pn. "CZAS NA ZDROWIE"
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zaplanowanych szczegó³owo dzia³añ sta³o siê
upowszechnienie wiedzy dotycz¹cej szeroko pojêtego zdrowego stylu ¿ycia (w tym zdrowego
¿ywienia, ¿ywnoœci ekologicznej i aktywnoœci fizycznej) w œrodowisku lokalnym.
W Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika zawi¹za³a siê 10. osobowa grupa uczniów,
która wraz ze swoim opiekunem - p. Ma³gorzat¹ Potacza³¹ podjê³a wyzwanie sprostania
wytycznym konkursowym. To w³aœnie "AKTYWNIAKI" zaplanowa³y projekcje filmów
edukacyjnych i przebieg Ekologicznego Festynu Rodzinnego, który odby³ siê w naszej
szkole 12 maja br. Innowacyjnoœæ promocji festynu, ró¿norodnoœæ zajêæ sportowych,
ogromna rzesza osób, instytucji i firm, bez wsparcia których niemo¿liwa by³aby realizacja
wielu uczniowskich i nauczycielskich planów zosta³a doceniona przez jurorów i dlatego
dwukrotnie - w I i II etapie konkursu "Aktywniaki" zajê³y I miejsce w kraju, deklasuj¹c
innych wspó³zawodników.
Dyrekcja Szko³y oraz szkolny koordynator projektu konkursowego - p. Ma³gorzata Potacza³a sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania wszystkim NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM
SZKO£Y, RADZIE RODZICÓW, UCZNIOM, SYMAPTYKOM SZKO£Y, FIRMOM,
INSTYTUCJOM, bez pomocy których osi¹ganie takich sukcesów by³oby po prostu
niemo¿liwe.
(l.s.)

"Kresów wspomnieñ czar"

Rohatyñ i Bukaczowce - to miejscowoœci, które obecnie nale¿¹ do Ukrainy. Na skutek
zawirowañ wojenno-politycznych, po II wojnie œwiatowej, Kresy Wschodnie, przesta³y nale¿eæ do
Polski. Jednak wci¹¿ wielu naszych krajan tam mieszka, a ich potomkowie i kolejne pokolenia,
które osiedli³y siê na polskich ziemiach wci¹¿ podtrzymuj¹ tradycje i pamiêæ tamtych czasów. W tym celu na terenie naszego kraju, powsta³o kilka stowarzyszeñ, skupiaj¹cych tzw.
kresowiaków. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Rohatyñsko-Bukaczowieckie. Za³o¿one
19 lat temu, co roku w ró¿nych czêœciach Polski, organizuje spotkania ludzi, którzy
korzeniami siêgaj¹ kresów wschodnich. W tym roku to Legnicy przypad³ udzia³ goszczenia
kresowiaków. Poniewa¿ jednak fama o niezwyk³ej kuchni i przebojach kulinarnych chojnowskiej kawiarni "Jubilatka" (której mog³yby pozazdroœciæ niejedne kuchenne rewolucje)
jest znana wszem i wobec, czêœæ biesiadn¹ zorganizowano w Chojnowie. Blisko 50 osób
biesiadowa³o i wspomina³o stare czasy. Wieloletnia prezeska tego stowarzyszenia, a obecnie skarbnik i "spiritus movens" kawiarni "Jubilatka" p. Alicja Dul, chêtnie za rok znów by
powtórzy³a ca³¹ imprezê. Pani Wanda z Wroc³awia, która pierwszy raz zawita³a do
Chojnowa, by³a oczarowana wystrojem lokalu. Dla niej czas siê cofn¹³ o jakieœ 60 lat.
Do tañca przygrywa³a grupa VIPER. Ja tam te¿ by³em miód i hory³ku pi³em, pieœni œpiewa³em i dobrze siê mia³em.
P.M.
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Rowerem po Bieszczadach - wyprawa nie dla leniuchów
Pod koniec lipca dwóch chojnowskich zapaleñców rowerowych - Rafa³ Wyciszkiewicz
i Pawe³ Wróbel wybra³o siê na kolejn¹ swoj¹
wyprawê rowerow¹. Wspólnie jechali po raz
pierwszy. Ich celem by³ jeden z najpiêkniejszych polskich regionów - Bieszczady. Oto
relacja Rafa³a.
Wyruszyliœmy poci¹giem do Przemyœla, w którym
nota bene zakoñczy³em wyprawê 5 lat temu,
jad¹c z Mazur. Ponad 600 km pokonaliœmy
zaledwie w 12 godz., co daje œredni¹ 50km/h.
Totalna masakra ta nasza kolej. Tu¿ po wyjœciu
z poci¹gu znaleŸliœmy siê w… pa³acu, to znaczy
na dworcu, który jest ewenementem w naszym
kraju, bo po renowacji jego wnêtrza przypomina pa³ac w³aœnie. W Przemyœlu wspiêliœmy
siê na Kopiec Tatarski, sk¹d roztacza siê widok
na ca³e miasto i okolicê, po czym udaliœmy siê
do wsi Kuñkowce. Tam zwiedziliœmy fragment Twierdzy Przemyœl-Fort „£êtownia”,
po czym udaliœmy siê do oddalonego o 10 km
Krasiczyna, s³yn¹cego z piêknego zamku. Kiedy
by³em tu 5 lat temu w œrodku trwa³ remont
a i tym razem nie dane mi by³o go zwiedziæ
od œrodka, gdy¿ spóŸniliœmy siê... 5 min. Ten
dzieñ zakoñczyliœmy w Kalwarii Pac³awskiej
s³yn¹cej z Bazyliki i odbywaj¹cych siê corocznie
Dróg Krzy¿owych. My tak¿e mieliœmy swoj¹
drogê krzy¿ow¹, gdy¿ by wjechaæ do tej
po³o¿onej na wzgórzu wioski, trzeba by³o
pokonaæ 3.kilometrowy ostry podjazd. I choæ
prawdziwe góry dopiero przed nami, to okaza³o
siê, ¿e by³a to jedyna droga, po której od po³owy
prowadzi³em rower. Zaznaczê tu, ¿e mój baga¿
wa¿y³ ok. 17 kg, a Paw³a ponad 20 kg. Tej
nocy d³ugo nie mogliœmy zasn¹æ, poniewa¿
odbywa³y siê tu 25 Spotkania M³odych i do

póŸna trwa³y koncerty, oraz œpiewanki na
polu namiotowym. Dwa dni póŸniej znaleŸliœmy siê w Ustrzykach Górnych, w których
spêdziliœmy dwa dni. Pierwszego zdobyliœmy
najwy¿szy szczyt Bieszczadów - Tarnicê,
a drugiego dnia odbyliœmy wycieczkê po
przepiêknej Po³oninie Caryñskiej. Nazajutrz
tak¿e wybraliœmy siê w góry, tym razem po
Po³oninie Wetliñskiej, gdzie na jej szczycie
w „Chatce Puchatka” Pawe³ gasi³ pragnienie
piwem za 10 z³. Nastêpnie nasza trasa bieg³a
przez Wetlinê i Cisn¹ ze s³ynnym barem
„Siekierezada”, w którym panuje niesamowity
klimat, poprzez oryginalny wystrój i powbijane
w sto³y siekiery. Kolejnym naszym celem by³
Zalew Soliñski ze s³ynn¹ zapor¹. Rozbiliœmy
siê na kempingu w Solinie, 100 m od jeziora.
Piêkne to miejsce, ale wypocz¹æ i zjeœæ tu nie
mo¿na, gdy¿ ludzi t³umy, a ceny kosmiczne.

Tak wiêc po dwóch dniach opuœciliœmy to
miejsce, zwiedzaj¹c wczeœniej zaporê od
œrodka, po czy udaliœmy siê do Sanoka. Na
Rynku przez zupe³ny przypadek spotkaliœmy
dziewczyny, które poznaliœmy w schronisku
5 dni wczeœniej. Razem z nimi zwiedziliœmy
zamek, a tak¿e najwiêkszy Skansen Budownictwa
Ludowego w Polsce. Jad¹c dalej zawitaliœmy do
klasztoru w Komañczy, gdzie w latach 1955-56
internowany by³ prymas Stefan Wyszyñski,
a tak¿e zwiedziliœmy jedn¹ z kolejnych cerkwii
w Kwiatoniu, która ma szansê wkrótce trafiæ na
listê UNESCO. Dwunastego dnia wyprawy
dotarliœmy do Nowego S¹cza, sk¹d poci¹giem
udaliœmy siê do Wieliczki, by zwiedziæ jedno
z piêkniejszych muzeów, jakim jest kopalnia soli.
I w³aœnie tu¿ obok niej, na boisku pi³karskim,
dziêki uprzejmoœci ochrony kopalni, po raz
ostatni rozbiliœmy namiot. Rano udaliœmy siê
do Krakowa, który zwiedziliœmy w 3 h, by po 13
dniach i przejechaniu na rowerach 600 nie³atwych kilometrów powróciæ naszymi ulubionymi
PKP do codziennoœci.
Zapraszam na stronê wyciszkiewicz.chojnow.eu,
gdzie prezentujê bogat¹ galeriê zdjêæ z wyprawy.
Rafa³ Wyciszkiewicz

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a szósty 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 9 paŸdziernika 2012 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 3 paŸdziernika 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
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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.,
pi¹ty 24 lipca 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.
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Sportowy wypoczynek
Od 4 do 16 sierpnia 2012 r. m³oda kadra KS Chojnowianki uczestniczy³a w obozie sportowym w Miêdzyzdrojach.
W trakcie obozu zosta³ zrealizowany bogaty program sportowo-rekreacyjny. Treningi odbywa³y siê na piêknym stadionie OSiR na boisku
Orlika przy szkole. Dodatkowo treningi prowadzono w pobliskim
Parku Woliñskim.
Podczas przygotowañ æwicz¹cy zawodnicy doskonalili swoje umiejêtnoœci
techniczno-taktyczne, zwinnoœæ, gibkoœæ, czy wytrzyma³oœæ zgodnie
z posiadanym przez uczestników stopniem zaawansowania. M³odzi
pi³karze mieli okazjê rozegraæ kilka spotkañ towarzyskich z dru¿ynami
w ró¿nych rocznikach min. KuŸnia Jawor, Amico Lubin. Wszystkie mecze
obfitowa³y w grad goli oraz dobre przygotowanie naszych ch³opców
pod wzglêdem techniczno-taktycznym. Wszyscy graj¹cy zawodnicy
pokazali siê z dobrej strony.
Po skoñczonych zajêciach wieczorami na boisku Orlika zorganizowano
wewnêtrzne turnieje na du¿e i ma³e bramki oraz wiele konkursów
pi³karskich. W nagrodê za zaanga¿owanie w treningach zawodnicy
mieli okazjê bawiæ siê na dyskotekach wraz z zawodniczkami
graj¹cymi w hokeja na trawie z Siemianowic.
Dla uczestników obozu sportowego przygotowano wiele ciekawych
atrakcji m.in.: wycieczki do Woliñskiego Parku Narodowego gdzie
ch³opcy zobaczyli wiele zwierzaków (¿ubry, dziki, sarny) jak równie¿
przy okazji przypomnieli sobie wiadomoœci z lekcji przyrody rozpoznaj¹c
rodzaje drzew i roœlin.
Aby poprawiæ sobie humory po ciê¿kich treningach obozowicze wybrali
siê do Gabinetu Figur Woskowych w Miêdzyzdrojach. Jest to jeden
z wiêkszych obiektów tego typu w Polsce. Znajduje siê tam prawie
100 figur woskowych przedstawiaj¹cych naturalnej wielkoœci osoby znane

z ¿ycia publicznego, np. polityków, gwiazdy kina, muzyki i sportu,
postacie z filmów i bajek m.in. Barack Obama, Cz³owiek z najwiêksz¹
stop¹, Salvador Dali, Jan Matejko, Leonardo da Vinci, Piraci z Karaibów,
Epoka lodowcowa, Najd³u¿sza szyja, Charlie Chaplin, Elton John,
Wilko³ak, Alicja w Krainie Czarów, Jan Pawe³ II, Najwy¿szy
Chiñczyk. Wizyta w tym miejscu by³a doskona³¹ okazj¹ do zrobienia
sobie pami¹tkowych zdjêæ.
Niesamowit¹ gratk¹ dla uczestników obozu by³o wyjœcie do Parku
Linowego „TARZANIA”. Jest to wysokoœciowy system platform
i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach lub palach. Na
ka¿dym odcinku czeka³y na odwa¿nych zawodników ró¿ne przeszkody
takie jak: skok tarzana, pal buszmena, œcianka wspinaczkowa i wiele
innych bardzo ciekawych atrakcji. Wszyscy cieszyli siê niezwyk³¹
przygod¹. By³a to wspania³a forma spêdzania wolnego czasu. Uczestnicy
atrakcji linowych mieli okazjê nauczyæ siê opanowania, odpowiedzialnoœci, technik utrzymania równowagi oraz prze³amania bariery lêku
wysokoœci czy strachu. U ch³opców pozosta³y niezapomniane wra¿enia
podnosz¹ce adrenalinê i wysi³ek na œwie¿ym powietrzu.
W trakcie i na zakoñczenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymali:
czapki, koszulki, medale i s³odkoœci oraz pami¹tkowe nagrody
w ró¿nych kategoriach, które by³y uwieñczeniem ciê¿kiej pracy jak¹
ch³opcy wykonali w ci¹gu ca³ego obozu.
KS Chojnowianka pragnie z³o¿yæ ogromne podziêkowania klubowi
Amico Lubin za umo¿liwienie wyjazdu na obóz sportowy!
ps

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci zabudowanej gara¿em, po³o¿onej w obrêbie 3
miasta Chojnowa (w rejonie ul. Samorz¹dowej), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00028862/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ ujêta jest jako KS-1
gara¿e istniej¹ce i projektowane.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 paŸdziernika 2012 r. o godz. 12.00 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 3 paŸdziernika 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
po-zostaj¹ce 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
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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¿ 120,00 z³. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 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. Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.09.
-03.10.2012 r. Klucze dostêpna s¹ w ChZGKiM, 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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Pi³ka no¿na

Siatkarskie rozgrywki
25 sierpnia 2012 r. w hali sportowej SP- 4 z udzia³em 3 dru¿yn, odby³ siê
turniej siatkówki „Open”. Mecze rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”
do trzech wygranych setów. Poni¿ej wyniki gier:
„KLEKS” Chojnów – „ORIENS” Chojnów
0:3 (23:25, 17:25, 27:29)
„CENTER-COM” Boles³awiec – „ORIENS” Chojnów 0:3 (18:25, 21:25, 25:27)
„KLEKS” Chojnów – „CENTER-COM” Boles³awiec 1:3 (25:23, 23:25, 25:13, 21:25)

Nerwy naszych kibiców, zosta³y wystawione na ciê¿k¹ próbê.
Po sromotnej pora¿ce z Chojnowiank¹ 0:9 rezerwy Iskry Kochlice, zosta³y bez g³ównego sponsora. To w efekcie zadecydowa³o o rozwi¹zaniu tej dru¿yny i anulowaniu wyniku tego spotkania. Bilans punktowy dalej by³ wiêc zerowy. Splot tych wydarzeñ, nie za³ama³ jednak naszych pi³karzy. W wyjazdowym
meczu z Iskr¹ NiedŸwiedzice, futbolówka a¿ piêæ razy celnie
trafia³a do bramki gospodarzy. Pierwsza pula punktowa w koñcu zgarniêta. We wtorek- 28 sierpnia na boisku przy MOKSIRze
odby³ siê mecz kontrolny z Mew¹ Goliszów. Po¿yteczny sprawdzian podczas rozpêdzaj¹cych siê zmagañ ligowych. Tym razem
bramkarz goœci szeœæ razy wyci¹ga³ pi³kê z siatki. Nasz golkiper
tylko jeden. Kilka dni odpoczynku i w niedzielê 2 wrzeœnia zawita³a na chojnowski stadion Olimpia Olszanica.
W pojedynku z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli wszyscy spodziewali
siê gradu bramek. A tymczasem po tzw. grze w chodzonego,
jedenastka Rabandy odnios³a skromne zwyciêstwo 3:0.
Kondycja byæ mo¿e jest oszczêdzana na najbli¿sze dni. Szykuje
siê bowiem ekspresowe tempo kolejek ligowych.
W œrodê 5 wrzeœnia Chojnowianka pojecha³a do lidera Victorii
Parchów. Test prawdy dla klubu?! Natomiast w sobotê podejmie u siebie Relaks Szklary Dolne.
ISKRA NIEDŹWIEDZICE – KS CHOJNOWIANKA

Zwyciêski zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Urbañski Mariusz, Zieliñski
Micha³, Mamaj Micha³, Dokimiuk Micha³, Matla Jêdrzej i Konopnicki
Patryk.
Zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary ufundowane przez Burmistrza
Miasta oraz dyplomy.
Kawiarnia „Duszka” zaprosi³a zwyciêzców na poturniejowy, orzeŸwiaj¹cy napój. Wœród uczestników zawodów w zespole „Kleks” wyst¹pi³a
Pani Anna Farbotko, której gra w obronie budzi³a podziw wœród mêskiej
czêœci graj¹cych.
Zawody odby³y siê wg Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalno-Sportowych MOKSiR Chojnów.
Organizator turnieju i sêdzia zawodów – Andrzej Matuszewski.
Sekretarz zawodów – Matla Wojciech.
Dziêkujemy Pani El¿biecie Borysewicz za udostêpnienie hali sportowej
w SP 4.
am

0:5

KS CHOJNOWIANKA CHOJNÓW – OLIMPIA OLSZANICA 3:0
pm

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ULICZNE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
15 WRZEŒNIA
godz. 12.00
RYNEK
Zawody ujête s¹ w kalendarzu imprez Dolnoœl¹skiego
Zwi¹zku Kolarskiego we Wroc³awiu i punktowane s¹
w Challenge’u DZKol.
Organizator: UKK Oriens MTB przy Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
Wspó³organizator:
Urz¹d Miejski w Chojnowie, Grupa Grody Piastowskie
Portal informacyjny miasta i gminy Chojnów – chojnow.pl
Uczestnictwo:
Zawodnicy z wa¿nymi licencjami UCI 2012 w kategorii:
¯ak / ¯akini
M³odzik / M³odziczka
Junior M³./ Juniorka M³.
Junior /Juniorka
U23 “Orlik” M
Zawodnicy bez licencji w grupie OPEN
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie
na os. Wyspiañskiego, po kapitalnym remoncie, do zamieszkania od zaraz, dzia³ka
zagospodarowana. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009
Sprzedam dom o powierzchni mieszkalnej
146 m2² z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów Paderewskiego, cena 450 tys. z³ do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 728-968-763.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
w Chojnowie, w centrum miasta o pow. 58,4
m2² na II piêtrze. Mieszkanie sk³ada siê z 3
pokoi, przestronnej kuchni, ³azienki z wc
oraz przedpokoju. Dodatkowo mieszkanie
posiada pomieszczenie na parterze (21m2²),
które mo¿na zagospodarowaæ na lokal oraz
pomieszczenie strychowe (32,5m2), które
mo¿na przerobiæ na osobne mieszkanie b¹dŸ
ca³oœæ, na mieszkanie dwupoziomowe.
Wiadomoœæ: tel. 601-437-118.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie do remontu, pow. 51m2².
Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 696-058-279.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2.pokojowe, pow. 62 m2² w kamienicy na Ip., przy
ul. Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, parter,
stare budownictwo, pow. 102,70 m2², 4 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, balkon, du¿y
ogródek pod oknami, 3 piwnice, c.o wêglowe w³asne w piwnicy.
Wiadomoœæ: tel. 693-943-624.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, 42 m2² w centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe IIp.,
pow. 63 m2², bardzo s³oneczne, ciep³e, zadbane, po kapitalnym remoncie, odmalowane,
klatka schodowa czysta i spokojna, cicha
okolica. Wiadomoœæ: tel. 601-552-649

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 w Bia³ej 67 m2², 3-pokoje, kuchnia, przedpokój,
³azienka, wc, strych, budynek gospodarczy,
podwórko, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 501-025-270 lub 724-445-164.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Rokitkach, pow. 77 m2², 3 pokoje, ³azienka,
kuchnia, Ip., z widokiem na las i wodê, po
remoncie. Mo¿liwoœæ postawienia gara¿u.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Dusznikach Zdroju, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
pow. 40 m2², I piêtro na podobne w Chojnowie, ogrzewanie gazowe.
Wiadomoœæ: tel. 748-660-928.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie,
ul. Wrzosowa, pow. 1104 m 2 , ul. Leœna
935m2. Wiadomoœæ tel. 600-124-919.
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.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
25,30 m2² na mieszkanie czynszowe.
Wiadomoœæ: tel. 783-830-976.

Do sprzedania dzia³ka rolna, 5 arów przy ul.
Goleszañskiej w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy
o pow. 68 m2² i 50 m2² w Chojnowie, oba
z wc, zaplecze socjalne, nowe witryny, dobra lokalizacja.
Wiadomoœæ: tel. 608-536-345

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 arów
w Bia³ej Ko³³¹taja.
Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Sprzedam nieruchomoœæ w Piotrowicach 16.
Teren pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz pod
zabudowê domku jednorodzinnego. Jest
mo¿liwoœæ przekszta³cenia terenu rolnego
i zrobienia podzia³u na dzia³ki budowlane.
Teren ogólnie magazynowo-rekreacyjny.
Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.

Us³ugi

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2 w cen-

Zapraszam na zajêcia z zakresu tañca towarzyskiego. Wiadomoœæ tel. 602-292- 690.
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Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej
Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

2 pokoje, kuchnia, ³azienka, kot³ownia, niski
parter, przy ul. Chmielnej 17/1. Niska cena.
Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.

trum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.

Firma SPAWIK oferuje us³ugi spawalniczoœlusarskie- ogrodzenia- bramy- balustradymeble- konstrukcje stalowe. Konradówka 31.
Wiadomoœæ: tel. 724-743-156, e-mail firmaspawik@gmail.com, www. spawik.pl.

Zamieniê mieszkanie, 2 pokoje, pow. 44 m2,
IVp., na podobne (parter lub I piêtro) za
dop³at¹. Wiadomoœæ: tel. 609-239-659.

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium
Jêzyków Obcych w Legnicy posiadaj¹ca licencjat Uniwersytetu Wroc³awskiego udzieli
korepetycji z j.angielskiego na ka¿dym poziomie zaawansowania. Pierwsza lekcja za
darmo. Cena 25z³/60min.
Wiadomoœæ: tel. 530117006.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 60 m2² w starym budownictwie,

Œpiew na œlubach i innych uroczystoœciach oferuje profesjonalna wokalistka (sopran
liryczny). W programie m.in. "Ave Maria"
ró¿nych autorów, "Panis Angelicus" Franca
i wiele innych.
Wiadomoœæ: tel. 664 583 453.

Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹,
fundament, 11,5 w Bia³ej ko³o Chojnowa.
Dzia³ka ogrodzona, przy drodze pr¹d, woda.
Pozwolenie na budowê. Cena 65 tys. z³ do
negocjacji. Wiadomoœæ tel. 665-849-101.

Inne
UWAGA! Zaginê³y 2 albumy ze zdjeciami
rodzinnymi dwóch pokoleñ, œlubne i inne.
“Pan Tadeusz” i puste albumy w czasie
przeprowadzki z Chojnowa do innego miasta. Uczciwego znalazcê proszê o zwrot.
WYSOKA NAGRODA. Wiadomoœæ: tel.
604-952-662 lub 77 436-11-35.
Sprzedam gara¿ przy ul. Chmielnej.
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.
Sprzedam wymurowany grobowiec, umiejscowiony w pobli¿u grobu ksiêdza £añcuckiego. Cena 1.900 z³.
Wiadomoœæ: tel. 602-260-951
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
niezabudowanych, po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie:

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- wrzesieñ - grudzieñ 2012

1. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301: 23.09.2012,
01.11.2012, 09.12.2012, 01.01.2013.

2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 30.09.2012,
04.11.2012, 16.12.2012.

3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 07.10.2012,
11.11. 2012, 23.12.2012.

4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649 14.10.2012,
18.11.2012, 25.12.2012.

5. Apteka Intermarche: 16.09.2012, 28.10.2012,
02.12. 2012, 30.12.2012.
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
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Na dzia³kach znajduj¹ siê pojedyñcze drzewa. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy drzew
i krzewów owocowych). Z ustaleniami szczegó³owymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu
mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym (media znajduj¹ siê w przyleg³ej drodze - ul. Wincentego Witosa i Boh. Getta Warszawskiego) i posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej. Przez dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej (gazowa, ciep³ownicza-nieczynna).
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki 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 techniczn¹ wykona we w³asnym zakresie i na w³asny
koszt.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 paŸdziernika 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 3 paŸdziernika 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¿
850,00 z³ - dot. dz. 466/2, 720,00 z³ - dot. dz. 466/3. 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.
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.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 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 PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 819 63 53
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
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