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Sukcesy Arsena³u
Podium nie ominê³o naszych modelarzy
na Ogólnopolskim Konkursie Modelarskim
w Wo³owie.
Wakacyjne spotkanie
Spotkanie w centrum miasta mia³o na celu przyjemne spêdzenie
wolnego wakacyjnego dnia w gronie rodziny, znajomych, przyjació³…

Szachy pod chmurk¹
Plenerowe szachy, to kolejna, po plenerowej si³owni, propozycja
dla lubi¹cych rekreacjê pod chmurk¹.

Kalendarze do kosza!
Chojnowscy £garze spotkali siê na IV £garskiej Nocy Œwiêtojañskiej.

… z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹

W Akademii tu¿ przed wakacjami
W Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y, zakoñczono trzeci rok Bibliotecznej
Akademii Malucha.

Setne urodziny w Parasolu
W Oœrodku Pielêgnacyjno-Rehabiklitacyjnym „Niebieski Parasol”,
jedna z podopiecznych - Janina Kuprianczyk obchodzi³a swoje setne urodziny.

Wakacje w mieœcie

… z Miejskim Oœrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
Od kilku tygodni trwaj¹ prace konserwatorsko
-remontowe w Baszcie Tkaczy w celu adaptacji
obiektu dla potrzeb muzealnictwa. Po renowacji zewnêtrznej elewacji, dachu i kopu³y,
przyszed³ czas na wnêtrza zabytkowego obiektu.
Prace obejmuj¹ wymianê balustrad schodów,
stolarki drzwiowej i okiennej, usuniêcie starych,
zniszczonych tynków i wykonanie nowych,
renowacjê schodów i pod³óg, prace malarskie,
skucie posadzki cementowej na sklepieniu
kolebkowym i u³o¿enie p³ytek gresowych ciêtych
w ornamenty historyczne. Wed³ug zamówienia,
obiekt ma byæ oddany 30 paŸdziernika 2013r.
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ul. Mickiewicza 7 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca
2013 r. Nr 63/2013).
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 26.08.2013 r.
3) w dniach od 18.07.2013 r. do 08.08.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- dzia³ka nr 50/3, po³o¿ona przy ul. M. Æwikliñskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 66/2013
Burmistrza Miasta Chojnowa z 18 lipca 2013 r.).
4) w dniach od 18.07.2013 r. do 08.08.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ek nr 224 i 409/4, po³o¿onych
przy ul. Legnickiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 18 lipca 2013 r.).
5) w dniach od 18.07.2013 r. do 08.08.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- dzia³ka nr 176, po³o¿ona przy ul. Kopernika
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lipca 2013 r.).

Gazeta pod tynkiem

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn.
zm./Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 15.07.2013 r. do 05.08.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em, przeznaczonej do sprzeda¿y
w formie przetargu - dzia³ka nr 33/30,
po³o¿ona w obrêbie 4 miasta Chojnowa przy
ul. Wincentego Witosa wraz z udzia³em
1/11 we w³asnoœci dzia³ki nr 33/28 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
15 lipca 2013 r. Nr 64/2013).
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 26.08.2013 r.
2) w dniach od 15.07.2013 r. do 05.08.2013 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y na rzecz najemców znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Witosa 24, ul. Z³otoryjskiej 4B, Rynek 34,
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wlano-remontowych. Gazeta Chojnowska
by³a jedn¹ z wielu. Dla nas - redaktorów ta sytuacja by³a jednak nietypow¹ i z ¿alem
przyjêliœmy informacjê, ¿e musimy pozostawiæ
znalezisko na swoim miejscu. Có¿, mogliœmy
tylko sfotografowaæ miejsce odkrycia i przet³umaczyæ widoczny druk:

Remont w starej kamienicy mo¿e czêsto ujawniæ
niecodzienne znaleziska. Przekona³ siê o tym
mieszkaniec domu przy ul. Kiliñskiego, który
remontowa³ klatkê schodow¹. Kiedy odbija³
tynk ze œcian, w pewnym momencie ukaza³
mu siê widok, który na tyle go poruszy³, ¿e
porzuciwszy narzêdzia, czym prêdzej uda³ siê
do naszej redakcji. Dlaczego w³aœnie do nas?
Otó¿ pod tynkiem odkry³ ok³adkê Haynauer
Zeitung (Gazety Chojnowskiej) z 1905 roku.
Zaciekawieni tym znaleziskiem zasiêgnêliœmy
informacji o wadze odkrycia w lokalnym
muzeum. Okaza³o siê, ¿e nie jest to nic nietypowego. Na pocz¹tku ubieg³ego stulecia czêsto
wykorzystywano gazety przy pracach budo-

Haynauer Zeitung i zarazem goniec dla Chocianowa, Mod³y i okolic nr 146 ukaza³ siê we
wtorek 12 grudnia 1905 roku jako urzêdowy
organ publicystyczny w³adz miejskich i królewskiego s¹du rejonowego dla Chojnowa organ reprezentuj¹cy interesy handlu, rzemios³a
i rolnictwa. Gazeta ukazywa³a siê od 23 lat.
Na pierwszej stronie gazeta donosi³a w obszerny sposób o reformie finansów królestwa.
Ponad 100 lat temu równie¿ zamieszczano
reklamy. Dowiedzieliœmy siê, ¿e w Rynku pod
nr 10 mieœci³ siê dom towarowy Concordia.
Gazeta informowa³a, jakie dzia³y siê w nim
znajdowa³y i ile kosztowa³y poszczególne
artyku³y (taka ówczesna reklamówka sklepowa).
Gazeta drukowana by³a w chojnowskim
wydawnictwie.

Basen zamkniêty
Do 11 sierpnia miejska p³ywalnia bêdzie nieczynna. Ze wzglêdu na koniecznoœæ przeprowadzenia prac porz¹dkowo-konserwacyjnych,
p³ywalnia, przez kilkanaœcie dni, bêdzie zamkniêta. Wszystkich chêtnych zapraszamy ju¿
11 sierpnia od godziny 10.00.

Kalendarz imprez miejskich

- lipiec - sierpieñ
(szczegó³y na stronie chojnow.eu)
28 lipca - Spotkanie wakacyjne – „Muzyka w Rynku” – Rynek (od godz. 16.00)
28 lipca - Pi³ka koszykowa – Wakacyjny Turniej “Open” - Kompleks “ORLIK”
lipiec - sierpieñ – “Japoñskie Pami¹tki” – wystawa – Teresa i Feliks Depta prezentuj¹ Miejska Biblioteka Publiczna
04 sierpnia - Spotkanie wakacyjne – „Muzyka w Rynku” – Rynek (od godz. 16.00)
15 sierpnia - Koncert orkiestry dêtej z okazji Œwiêta Wojska Polskiego - Rynek (godz. 17.00)
19-30 sierpnia - Wakacje z MOKSiR – Dom Schrama
24 sierpnia - Festyn sierpniowy – po¿egnanie wakacji
26-30 sierpnia - „Wakacje z Bibliotek¹” - zajêcia czytelnicze, artystyczne i multimedialne
29 sierpnia - Pi³ka siatkowa – Turniej Po¿egnanie Wakacji „Open” - Kompleks „ORLIK”
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Zmiany godzin pracy w MBP
W okresie wakacji - od 29 czerwca do 31 sierpnia - biblioteka udostêpnia swoje zbiory:
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek - od godz.9.00 do godz.16.00
- w œrodê i sobotê biblioteka nieczynna
Dzia³ dla Doros³ych:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek - od godz.9.00 do godz.17.00
- w œrodê i sobotê - biblioteka nieczynna.

Kolejne spotkanie
z „Muzyk¹ w Rynku” - 4 sierpnia.
Graæ bêdzie kapela góralska „Beskid”
- szczegó³y na plakatach.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/793
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie
6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji
- zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
27 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 21 sierpnia 2013 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub
w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
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¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia
2012 r., drugi 6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia 2013 r., czwarty
26 marca 2013 r., pi¹ty 14 maja 2013 r., szósty 9 lipca 2013 r.
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 81-88-285 w. 110. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Wakacyjne spotkanie
„Muzyka w Rynku” - tak zatytu³owa³ niedzieln¹ propozycjê dla
mieszkañców Chojnowa organizator imprezy Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji. Spotkanie w centrum miasta mia³o na celu
przyjemne spêdzenie wolnego, wakacyjnego dnia, w gronie rodziny,
znajomych, przyjació³…
14 lipca, o godz. 17.00 z ma³ej sceny pop³ynê³y pierwsze dŸwiêki.
£aweczki w rynku i ogródki piwne szybko wype³ni³y siê mieszkañcami.
Muzykê podawa³ DJ Pedroboks, który przez kilka godzin serwowa³
przeboje ró¿nego gatunku, dla s³uchaczy w ka¿dym wieku.
Covery na ¿ywo - popularne utwory polskich wykonawców us³yszeliœmy w wykonaniu chojnowskiego zespo³u Haward. Duet
w sk³adzie - Henryk Butyñski (klawisze i wokal) i Magdalena Zeler
(wokal) przygrywa³ mieszkañcom do póŸnych godzin wieczornych.
Najm³odsi chojnowianie opanowali dmuchane atrakcje, popularnoœci¹
cieszy³a siê kolorowa wata cukrowa, malowanie twarzy i przeja¿d¿ki
bryczk¹ po mieœcie.

4

Mi³y, spokojny festyn, który pozwoli³ urozmaiciæ niedzielne
popo³udnie.
Kolejne tego typu spotkanie zaplanowano na 28 lipca.
ZAPRASZAMY!
eg
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Wakacje w mieœcie
… z MOKSiR
Z pierwszym dniem lipca rozpoczê³y siê Wakacje w MOKSiR. Na
„pierwszy ogieñ” posz³y gry i zabawy sportowe na zielonej murawie
boiska oraz plastyczne próby ekspresji w „Asfaltowej zagrodzie”,
czyli malowanie kred¹ na terenie parkingu placówki. Drugi dzieñ
spotkañ to zaproszenie do konstrukcji, a potem wyœcigów, wymyœlnymi pojazdami wykonanymi przez uczestników z kartonu. Przyznaæ

nale¿y, ¿e fantazji i pomys³ów nie brakowa³o, a obok ca³kiem nowatorskich rozwi¹zañ pojawi³ siê doskonale znany dziadkom dzisiejszych maluchów „Rudy” o numerze 102... Tego dnia by³ te¿ czas na
„S³oneczne rytmy” dla m³odszych i zajêcia taneczne dla starszej
m³odzie¿y, które z zapa³em poprowadzi³a Daria B¹k. W œrodê, pod
has³em „Coœ, co tr¹bi...”, wytwarzano najprzeró¿niejsze konstrukcje
z masy solnej. W czwartek wêdrowano po „Krainie filcu”, w której
ka¿dy z bior¹cych udzia³ móg³ znaleŸæ, czyli stworzyæ dla siebie element filcowej bi¿uterii b¹dŸ te¿ zakomponowaæ obraz. By³ te¿
taneczny ci¹g dalszy „S³onecznych rytmów” dla m³odszych i kolejna
lekcja z Dari¹ B¹k dla nieco dojrzalszych adeptek tañca. Pierwszy
tydzieñ wakacji z MOKSiR zakoñczy³a „Kostiumowa zawierucha”,
czyli bal przebierañców.
W drugim tygodniu pa³eczkê spotkañ przejê³a biblioteka miejska,
natomiast w tygodniu trzecim na spotkania znowu zaprosi³ oœrodek
kultury. Tym razem by³a okazja do zaznajomienia siê z tajnikami
fotografii, które stara³a siê przybli¿aæ i rozwik³ywaæ Daria B¹k. Julia,
Zuzia, dwie Darie i Kuba utworzyli nieliczn¹, acz skor¹ do nauki
dru¿ynê i... s¹ ju¿ efekty. Wyprawa po chojnowskich zabytkach,
spotkanie z natur¹, próba uwieczniania kolegów b¹dŸ kole¿anek,
wreszcie - na deser - monta¿ wideoklipu, którego oficjalna premiera
odby³a siê w sobotê 20 lipca br. - to w du¿ym skrócie skumulowany
do czterech dni program tego tygodnia. Mamy nadziejê, ¿e Darii
uda³o siê zaszczepiæ m³odym adeptom mi³oœæ do fotografii. Zdjêcia
do obejrzenia w galeriach moksir (www.moksir.chojnow.eu), tam te¿
w zak³adce „filmy” mo¿na obejrzeæ „Warsztatowy klip”.

Warto dodaæ, ¿e zgodnie z letnim harmonogramem w lipcu korzystaæ
te¿ mo¿na z pracowni komputerowej, prowadzonej przez MOKSiR
w „Domu Schrama”. Chêtnych zapraszamy!
S.H.

… z MBP
Pierwszy tydzieñ wakacyjnych zajêæ w bibliotece min¹³ bardzo szybko.
Dzieci nie mog³y narzekaæ na nudê, poniewa¿ by³o wiele zabaw
i atrakcji zwi¹zanych z ró¿nymi tekstami literackimi. Bawiliœmy siê
m.in. w ilustratorów wierszy i piosenek o wakacjach, tworzyliœmy
œmieszne zwierzaki-dziwaki oraz zabawne kolorowanki. A i zabawy
z kolorow¹ chust¹ animacyjn¹ dostarczy³y dzieciom wiele radoœci
i emocji. Nie zabrak³o te¿ zajêæ komputerowych takich
jak:"Kubusiowe przedszkole" - dla dzieci do lat piêciu - oraz "Sieciaki
na wakacjach". Okaza³o siê, ¿e najm³odsi czytelnicy doskonale radzili

sobie z zadaniami komputerowymi. Na zakoñczenie naszego wakacyjnego tygodnia urz¹dziliœmy piknik biblioteczny. Mimo, ¿e pogoda
nie dopisa³a doskonale bawiliœmy siê w pomieszczeniach bibliotecznych, które - na podstawie ksi¹¿ki Grzegorza Kasdepke "Nowe k³opoty
detektywa Pozytywki" - pos³u¿y³y nam za dwie agencje detektywistyczne "Czarnowidz" i "Ró¿owe Okulary". Dzieci spisa³y siê bardzo
dobrze w roli detektywów. Wspaniale rozwi¹zywa³y zagadki
oraz chêtnie bra³y udzia³ w konkursie sprawnoœciowym. Wszystkie
prace plastyczne wykonane przez uczestników naszych zajêæ mo¿na
ju¿ ogl¹daæ w bibliotece. A na nastêpne wakacyjne zabawy zapraszamy od 26 do 30 sierpnia, w godzinach od 11.00 do 13.00. Wiêcej
informacji w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y.
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Szachy pod chmurk¹
radycje szachowe w naszym mieœcie maj¹ d³ug¹ historiê.
Od wielu lat, przy Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji dzia³a sekcja szachowa, tak¿e w szko³ach uczniowie coraz
czêœciej wykazuj¹ zainteresowanie t¹ szlachetn¹ gr¹. Na ogó³ spotkania sekcji, turnieje i zawody odbywaj¹ siê w zamkniêtych pomieszczeniach, ale jest szansa, ¿e szachowe rozgrywki w Chojnowie przenios¹
siê w plener. Kilka tygodni temu, na Placu Wogezów pojawi³y siê
du¿e figury, automatycznie zwracaj¹c uwagê przechodniów.
Przed rewitalizacj¹ naszego rynku, du¿¹ popularnoœci¹, przez szereg
lat, cieszy³y siê zainstalowane na skwerze szachowe stoliki, takich
jednak jak na Placu Wogezów, Chojnów jeszcze nie mia³.
Ta miejska atrakcja, to inicjatywa szachisty - Jana Bi³yka.
- Jak dobrze liczê, to przez 15 lat próbowa³em przeforsowaæ ten
pomys³ - mówi J. Bi³yk - Ale jakoœ trudno by³o przekonaæ osoby
decyzyjne. Cieszê siê zatem, ¿e w koñcu dosz³o do realizacji.

T

Wybór miejsca, przygotowanie pod³o¿a, zamówienie bierek, zajê³y
trochê czasu, ale efekt robi wra¿enie. ¯ywiczne piony i figury s¹
trwa³e, lekkie, nie sprawiaj¹ zatem trudnoœci w ich przestawianiu. Nie
s¹ jednak, co podkreœla pan Jan, niezniszczalne.

********************

Szachowy felietonik

- Plenerowe szachy s¹ dostêpne dla ka¿dego, ale ka¿dy te¿ musi mieæ
na uwadze, by o nie dbaæ. Zdarza siê, ¿e wœród figur biegaj¹ dzieci.
Rodzice nie reaguj¹ kiedy ich pociechy wywracaj¹ je i turlaj¹ po
kostce. Kiedy zwracam uwagê, dostajê burê, ¿e przecie¿ to dla wszystkich… To przykre, ¿e wci¹¿ nie mamy poczucia zbiorowej odpowiedzialnoœci i dba³oœci o wspólne dobro.
Pan Jan, który spo³ecznie „opiekuje siê” szachami, wystawia je
ka¿dego popo³udnia. Czêsto Plac Wogezów wype³nia siê wtedy
graczami i kibicami. Korzystaæ z tej formy relaksu mog¹ zarówno
mi³oœnicy 64 pól jak i amatorzy, doroœli i dzieci. Pan Jan chêtnie te¿
wyjaœni zasady gry laikom pragn¹cym poznaæ fenomen szachów.
Plenerowe szachy, to kolejna, po plenerowej si³owni propozycja dla
lubi¹cych rekreacjê pod chmurk¹.
- Korzystaj¹c z okazji w imieniu sekcji szachowej w Chojnowie i szachistów niezrzeszonych, chcia³bym gor¹co podziêkowaæ burmistrzowi
Janowi Serkiesowi i jego s³u¿bom - panom: Arturowi Krakowskiemu
i Józefowi Kowalskiemu, za wsparcie i nieocenion¹ pomoc przy realizacji tego zamys³u. Wierzê, ¿e ta inicjatywa rozpowszechni szachy
w naszym mieœcie i chêtnych do gry bêdzie coraz wiêcej. Cieszy fakt,
¿e nie tylko doroœli s¹ zainteresowani - kontaktowa³y siê ze mn¹ ju¿
tak¿e szko³y. Myœlê, ¿e po wakacjach, do czasu a¿ pozwoli nam na to
aura, Plac Wogezów bêdzie popularnym miejscem spotkañ - nie tylko
mi³oœników tej gry.
eg
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Tu¿ przed Dniami Chojnowa na Placu Wogezów, pojawi³a siê,
okaza³a szachownica.
Wielu siê zastanawia³o: po co to i komu, zapominaj¹c, ¿e przecie¿
w Chojnowie mamy prê¿nie dzia³aj¹c¹ sekcjê szachow¹. Takie szachy
pod chmurk¹, to te¿ i atrakcja turystyczna. Na przyk³ad
w letnie, leniwe popo³udnie, przy wspania³ej, s³onecznej pogodzie,
mo¿na zauwa¿yæ, taki oto widok - wokó³ miejskiej szachownicy wielu
graczy (p³eæ mêska). Z zaanga¿owaniem, przesuwane s¹ figury.
Pojedynek przebiega, jak najbardziej na powa¿nie. Okoliczne ³aweczki,
robi¹ za trybuny. G³ównie siedz¹ panie i dopinguj¹. Na planie gry,
jedne akcje s¹ b³yskawiczne, drugie zaœ, wymagaj¹ czasu i skupienia.
Zdarza siê, ¿e na kolejny ruch gracza obserwatorzy czekaj¹ kilkanaœcie minut, ale to tylko podnosi napiêcie, o nudzie nie ma mowy. Na
pierwszy rzut oka, zdaje siê, ¿e emocje mniejsze od tych na boiskach,
ale to tylko pozory. Tu adrenalinê podnosi w³aœnie pozorny spokój,
oczekiwanie - co zrobi gracz, jak¹ strategiê obierze, jakie skutki
przyniesie kolejny ruch…?
Szachy, to specyficzna dyscyplina. Kto jej nie doœwiadczy³ - nie rozumie, kto pozna regu³y - wpada jak przys³owiowa œliwka w kompot.
(mp)

Podziêkowania
Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania
Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego
za wsparcie finansowe mojego wyjazdu
na Studia Muzyczne w Stanach Zjednoczonych.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Z wyrazami szacunku
Monika Szemelak
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Setne urodziny w Parasolu
18 lipca w Oœrodku Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnym „Niebieski
Parasol” mia³a miejsce niecodzienna uroczystoœæ. Jedna z podopiecznych - Janina Kuprianczyk - obchodzi³a swoje setne urodziny.
Nie by³ to jednak jubileusz z pomp¹.
Kondycja Pani Janiny od kilku ju¿ lat nie jest najlepsza. Przykuta do
³ó¿ka, wymagaj¹ca sta³ej opieki, nie ma kontaktu ze œwiatem
zewnêtrznym. Bliskim stulatki i pracownikom Parasola zale¿a³o jednak by uczciæ œwiêto i wspólnymi si³ami zorganizowano skromne
przyjêcie. Goœæmi szacownej jubilatki byli nie tylko jej opiekunowie,
cz³onkowie rodziny, ale tak¿e burmistrz Wo³owa - miasta, które przez
ostatnich kilkadziesi¹t lat by³o jej miejscem na ziemi.

Na urodziny pani Janiny z ró¿nych stron kraju i zagranicy zjechali siê
najbli¿si - syn z ¿on¹, wnuczki i ¿ona wnuka. Ogromny kosz
kwiatów, by³ symbolem troski, pamiêci i mi³oœci.
- Jesteœmy przekonane, ¿e kiedy babcia ujrza³a kwiaty, na jej twarzy
pokaza³ siê dawno nie goszcz¹cy uœmiech - mówi¹ z przejêciem
wnuczki Bo¿ena i Danuta. - Babcia kocha³a kwiaty, przez ca³e ¿ycie
zajmowa³a siê ogrodem, uwielbia³a w nim przebywaæ. Kiedy pora
roku nie pozwala³a ju¿ na ulubione zajêcia, haftowa³a kwiaty na
obrusach, serwetach… Babcia by³a ogromn¹ estetk¹, powiedzia³ybyœmy
nawet, ¿e dam¹. Mia³a nienaganne maniery, zawsze dba³a o swój
wygl¹d i wygl¹d otoczenia, zdrowo siê od¿ywia³a, wspaniale
gotowa³a. Do dziœ mamy jej przepisy na pasztety, ciasta, pieczone miêsa.

Przy okolicznoœciowym poczêstunku, wspólnie z jubilatk¹ œwiêtowali
te¿ inni pensjonariusze oœrodka. Mi³ym gestem w stronê Jubilatki by³a
wizyta wo³owskiego burmistrza. Dariusz Chmura przekaza³ na rêce
rodziny listy gratulacyjne i ¿yczenia od Premiera RP Donalda Tuska,
wojewody dolnoœl¹skiego Aleksandra Skorupy i oczywiœcie od w³adz
samorz¹dowych Wo³owa.
Liczne fotografie z tej uroczystoœci bêd¹ niew¹tpliwie pami¹tk¹ dla
potomków Pani Janiny - 4 prawnuków, 2 prawnuczek i 2 praprawnuczek.
Kwiaty, ¿yczenia (lepszego zdrowia), urodzinowy tort, szampan
i obecnoœæ serdecznych osób z pewnoœci¹ sprawi³yby jubilatce
ogromn¹ przyjemnoœæ gdyby tylko mia³a œwiadomoœæ jak wiele osób
pamiêta o jej rocznicy. Mówi siê jednak, ¿e nawet osoba w œpi¹czce
odczuwa bodŸce zewnêtrzne, tak¿e te emocjonalne, dlatego goœcie
Pani Janiny g³êboko wierz¹, ¿e ¿yczliwoœæ p³yn¹ca ze wszystkich serc
dotar³a do serca jubilatki.
eg

Felietonik dla przezornych
Proceder z³odziejski nie jedno ma imiê.
A okazja czasami czyni siê sama. Sprawca
zazwyczaj d³ugo i starannie, szykuje swój
misterny plan. Swoj¹ potencjaln¹ ofiarê bierze
pod bardzo dok³adn¹ obserwacjê. Wybiera
zazwyczaj ludzi w podesz³ym wieku, schorowanych, bêd¹cych czêsto, pod opiek¹ s¹siadów.
Rozk³ad dnia u takich starszych osób jest
schematem. Z³odziej wybiera wiêc dla siebie,
najdogodniejszy moment i dzia³a b³yska-
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wicznie. Wystarcz¹ np. nie zamkniête drzwi
na klucz, po wyjœciu s¹siadki. Intruz to
wykorzystuje, wchodzi do mieszkania, bierze
co popadnie, zanim schorowany lokator,
zorientuje siê, ¿e ma nieproszonego goœcia,
ten szybko siê ulatnia. Gin¹ g³ównie portfele.
Opisany przypadek mia³ miejsce, kilka tygodni
temu w Chojnowie. Przy³apany intruz, to
kobieta, w wieku ok. 40-50 lat. Nakryta
w kuchni przez w³aœcicielkê domu, szybko
siê uciek³a ze s³owami: „Chcia³o mi siê piæ”
i … szukaj wiatru w polu.
Uwa¿ajmy wiêc i b¹dŸmy przezorni. Obce
osoby, grzecznie acz stanowczo, wypraszajmy.
Gdy jednak okolicznoœci nabieraj¹ podejrzanych wymiarów, dzwoñmy na policjê 112
lub 76-818-38-95. To ¿aden wstyd, a mo¿na
zapobiec nieszczêœciu.
pm
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W Akademii tu¿ przed wakacjami
Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj! W Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y,
26 czerwca, zakoñczyliœmy trzeci rok Bibliotecznej Akademii Malucha.
Na pocz¹tku nasz wakacyjny poci¹g wyruszy³ do Warszawy. Tutaj
dzieci us³ysza³y legendê o warszawskiej Syrence. Nastêpn¹ wakacyjn¹
stacj¹ by³y góry. Wyruszaj¹c na wycieczkê górsk¹ maluchy zapozna³y
siê z kilkoma zasadami obowi¹zuj¹cymi w górach oraz jak nale¿y
spakowaæ plecak. Stacja nad morzem to nie tylko zbieranie muszelek
i bursztynów, ale tak¿e wiedza, jak bezpiecznie zachowaæ siê nad
wod¹. W trakcie spotkania zd¹¿yliœmy równie¿ przypomnieæ sobie
kilka zabaw, których nauczyliœmy siê w ci¹gu ca³ego akademickiego
roku. Czerwcowe zajêcia zakoñczyliœmy wrêczeniem pami¹tkowych

dyplomów i ksi¹¿eczek oraz wspólnym zdjêciem. Z ¿alem po¿egnaliœmy
niektórych naszych ma³ych studentów, bo od wrzeœnia zaczynaj¹
edukacjê w przedszkolu... I ju¿ czekamy na dzieci i rodziców, którzy
za dwa miesi¹ce rozpoczn¹ z nami biblioteczn¹ naukê!
bib

Kalendarze do kosza!
Sensacyjne doniesienia astronomów. Czy bêdziemy musieli zmieniæ kalendarze?
wiadomo, pe³ny obieg
Ziemi wokó³ S³oñca
trwa 365 dni 5 godzin 49 minut
i 42 sekundy. Z nagromadzonych
„dodatkowych godzin” do naszego
kalendarza dodawany jest, co
cztery lata, jeden dzieñ.
Po wielu naradach Komisja ds.
Astronomii Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki £garz orzek³a, ¿e przez
kilka setek lat, mimo roku przestêpnego, uzbiera³o siê trochê
czasu. I dlatego wed³ug absolutnie dok³adnych obliczeñ specjalistów, Noc Œwiêtojañska w roku
2013 powinna byæ obchodzona
26 czerwca. Z tego powodu, w³aœnie tego dnia, chojnowscy £garze
spotkali siê na IV £garskiej Nocy
Œwiêtojañskiej. Motywem prze-

Jak
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wodnim tegorocznej zabawy byli
znani bohaterowie literaccy.
Nasze spotkanie rozpoczê³o siê
od niespodzianki - pokazu kosmetycznego. Mogliœmy za pomoc¹
ró¿nych mikstur, eliksirów i tynktur przeprowadziæ cudowne kuracje. Niektórzy postanowili zastosowaæ jeszcze specjaln¹ charakteryzacjê twarzy, najbardziej pasuj¹c¹ do prezentowanej postaci.
Kiedy makija¿e by³y gotowe, rozpoczêliœmy quiz „Zgadnij - kim
jestem?”. Wtedy na tymczasowej
scenie, po turecku usiad³a zakwefiona nieznajoma. Ju¿ po przeczytaniu przez ni¹ pierwszego zdania wiedzieliœmy, ¿e mamy przed
sob¹ Szeherezadê. Szybko odgadliœmy równie¿ kolejnych boha-

terów: Aniê z Zielonego Wzgórza,
Balladynê, Pannê Ferbelein,
Nikotris, bu³hakowsk¹ Ma³gorzatê,
Hankê Borynow¹, Eleonorê
Dashwood, Ligiê, Szalonego Kapelusznika, i „£adne £abêdzi¹tko”.
Nawet zjawiskowy, niepowtarzalny, pilot z „Dywizjonu 303”, nie
przysporzy³ nam ¿adnych trudnoœci.
Potem by³y rozmowy o czerwcowej lekturze, ksi¹¿ce Tarjeia
Vesaas`a „Dom w ciemnoœci”.
Podczas dyskusji najczêœciej pada³y
okreœlenia w stylu „kafkowski
klimat”, „ ksi¹¿ka parabola”.
W koñcu przyszed³ czas na tradycyjne œwiêtojañskie wró¿by.
Ka¿da panna za pomoc¹ dwóch
czerwonych niteczek i miski nape³nionej wod¹, mog³a siê przekonaæ, czy w tym roku nadal bêdzie

„siaæ rutkê” czy stanie na œlubnym kobiercu. Wielkie napiêcie
i doczekaliœmy siê! Nitki splot³y
siê ze sob¹ wieszcz¹c rych³e weselisko. Ju¿ przygotowujemy siê do
tej imprezy!
Niestety z powodu deszczu, który
nieustannie bêbni³ o nasze okna,
musieliœmy zrezygnowaæ z jak¿e
emocjonuj¹cego nas, corocznego,
Wyœcigu Wianków o Pó³nocy.
Ale nie zepsu³o to nam humorów,
bo zaczê³y siê tañce hulañce!
Z ksi¹¿kowymi pozdrowieniami,
ahoj!
Chojnowscy £garze
P.S. 1: Od znajomego botanika
dowiedzieliœmy siê, ¿e w tym roku,
ze wzglêdu na niesprzyjaj¹c¹ aurê,
kwiat paproci nie zakwitnie - wiêc
go nie szukaliœmy :-)
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Unijna integracja
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej, Œrodowiskowego Domu
Samopomocy „Lilia” oraz Œrodowiskowego Domu Samopomocy przy
ulicy Reja, bior¹ udzia³ w projekcie systemowym wspó³finansowanym przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego pn. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka
w powiecie legnickim”. Projekt jest adresowany do osób z niepe³nosprawnoœci¹.
W ramach projektu uczestnicy bior¹ udzia³ w warsztatach specjalistycznych w zakresie umiejêtnoœci spo³eczno-zawodowych, prowadzone

s¹ tak¿e zajêcia rehabilitacyjne i ogólnousprawniaj¹ce, w tym hipoterapia i zajêcia na basenie. Organizowane s¹ równie¿ wycieczki regionalne, imprezy integracyjne, edukacyjne i kulturalno-sportowe.
Dla uczestników, to wspania³a mo¿liwoœæ rozwoju intelektualnego,
fizycznego, manulanego, poznawania siebie, otoczenia i integracji
œrodowiskowej.
Projekt ma na celu wsparcie statutowych dzia³añ chojnowskich oœrodków i przygotowanie uczestników, w miarê ich mo¿liwoœci, do samodzielnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym. Dziêki tak urozmaiconym,
ciekawym zajêciom, podopieczni placówek, chêtnie w nich uczestnicz¹,
a ich zaanga¿owanie pozytywnie wp³ywa na realizacjê za³o¿eñ programowych.

Gotycki jubileusz
Tak jakoœ nieposztrze¿enie festiwalowi rocka gotyckiego Castle Party
w Bolkowie stuknê³o 20 lat.
Trudno te¿ uwierzyæ, ¿e dwuosobowa ekipa G.CH. jest tam prawie od
zawsze - dok³adnie od trzeciej edycji, odbywaj¹cej siê wtedy na
GrodŸcu.
Tym razem, z przyczyn losowych, do Bolkowa wybra³ siê tylko nasz
fotograf, Bogdan. W sobotê - 13 lipca - spêdzi³ tam trzeci festiwalowy
dzieñ. Obecna tam by³a równie¿ Karolina Szuba, wspó³autorka
ksi¹¿ki pt. „Gdzie Oni S¹” promuj¹c publikacjê (w której notabene
jeden z rozdzia³ów poœwiêcony jest w³aœnie naszym korespondentom).
Mimo, ¿e organizatorzy zadbali o fantastyczny dobór wykonawców,
to w tym roku przyjecha³o jakby mniej uczestników ni¿ rok temu.
Œwiatowy kryzys jednak daje siê zauwa¿yæ w niektórych dziedzinach
¿ycia. Festiwal niezbyt na tym ucierpia³ - grano na ca³ego przez cztery
dni. WyobraŸnia uczestników w modzie godna pozazdroszczenia.
Gwiazdami tegorocznego Castle Party w Bolkowie byli: LACRIMOSA,VNV NATION, ANNEKE VAN GIERSBERGEN, KAT
i ROMAN KOSTRZEWSKI, XIII. STOLETI, AGRESSIVA 69,
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THE BREATH OF LIFE, PERCIVAL SCHUTTENBAH, VICI
ANZELMO, BATALION D’AMOUR, HATESTORY, SIRRAH
oraz wielu, wielu innych.
Ju¿ w chwili obecnej wiadmo na pewno, ¿e przysz³oroczny festiwal
odbêdzie siê w dniach 17-20 lipca 2014. Organizatorzy s¹ niez³omni
i ducha nie gasz¹.Tak trzymaæ!
pm
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Sukcesy Arsena³u
Z ca³ym przekonaniem mo¿emy powiedzieæ,
¿e swoist¹ tradycj¹ chojnowskich modelarzy
sta³o siê przyzwyczajanie nas do osi¹ganych
przez nich sukcesów - zarówno dru¿ynowo
jak i indywidualnie - na wszelkich konkursach
modelarskich. Tegoroczny sezon rozpoczêli
wyjazdem do Bogatyni na „Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Modelarstwie Redukcyjnym”.
Zdobyli kilkanaœcie medali indywidualnie,
zaœ w rywalizacji dru¿ynowej zajêli pierwsze
miejsce... Podium nie ominê³o naszych modelarzy równie¿ na Ogólnopolskim Konkursie
Modelarskim w Wo³owie, gdzie zajêli trzecie
miejsce, a indywidualnie kilkanaœcie miejsc
na podium. Wo³ów by³ te¿ miejscem wielu
dodatkowych atrakcji. Organizatorzy, oprócz
g³ównego, zorganizowali równie¿ konkurs
modeli kolejowych, na którym zosta³y wystawione piêknie wykonane lokomotywy, poci¹gi pancerne i inne pojazdy szynowe, a tak¿e
infrastruktura kolejowa - dworce i inne zabudowania. Na uwagê zas³uguje udzia³ w konkursach i wielkie zaanga¿owanie w zajêcia

najm³odszych modelarzy. Przyk³adem mo¿e
byæ Mateusz Krauzowicz (siedmiolatek), pocz¹tkuj¹cy adept sztuki modelarskiej, który to
ju¿ drugi sezon wystawia sklejone przez siebie
modele, zajmuj¹c miejsca w pierwszej trójce
w swojej grupie wiekowej. Kolejnym przyk³adem jest „œwie¿o upieczony” nabytek mode-

Nowy rozdzia³ w Chojnowiance
W poniedzia³ek, 15 lipca, w Domu Schrama
odby³o siê d³ugo oczekiwane zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS Chojnowianka
Chojnów. Frekwencja przeros³a oczekiwania
wszystkich. Zebranie ostatecznie odby³o siê
w sali g³ównej. Zapowiada³o siê, ¿e przez kilka
godzin nie bêdzie wiaæ nud¹.
Awans dru¿yny seniorskiej do ligi okrêgowej,
wymaga przecie¿ solidnego zabezpieczenia
prawnego jak i tzw. zaplecza. Nad sprawnym
przebiegiem zebrania czuwali mec. Maksymilian Krej i sekretarz Marcin Kostka z Wroc³awia. To pozwoli³o, ¿e punkt po punkcie,
sprawnie g³osowano nad poszczególnymi
sprawozdaniami i uchwa³ami. W pierwszym
punkcie, szefowa OZPN Maria Kajdanowicz,
wrêczy³a naszemu klubowi pami¹tkow¹ statuetkê z okazji awansu do ligi okrêgowej.

W tak licznym gronie, nie obesz³o siê bez
emocjonuj¹cej dyskusji. Poruszano sprawy
finansowe, merytoryczne, analizowano dzia³alnoœæ klubu. To dobrze œwiadczy o poziomie
wiedzy wœród sympatyków i kibiców chojnowskiego futbolu. Cieszy³ te¿ fakt stawienia
siê sporej iloœci pi³karzy z dru¿yny seniorów.
Potem przyszed³ czas na wybór nowego zarz¹du
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i prezesa klubu. G³osowanie (po uprzednim
g³osowaniu jawnym) by³o tajne.
Na stanowisku prezesa pozosta³a Ma³gorzata
Cz³onka. Jej zastêpc¹ zosta³ Krzysztof Rudziak.
Na funkcjê sekretarza wybrano Jakuba
Grz¹dkowskiego, Waldemar Michowski obj¹³
kierownictwo dru¿yny, w zarz¹dzie znalaz³
siê tak¿e Fabian Rudziak.
Przed dru¿yn¹ pi³karski rozdzia³ w lidze
okrêgowej i nowe sytuacje z tym zwi¹zane.
W nowym sezonie nasz¹ dru¿ynê poprowadzi
znany wszystkim Rafa³ Kryszczuk - absolwent
AWF, by³y pi³karz chojnowskiej dru¿yny.
W krótkiej rozmowie z nasz¹ gazet¹ powiedzia³
miêdzy innymi, ¿e priorytetem w tym nowym
sezonie jest zajêcie miejsca w pierwszej dziesi¹tce ligi okrêgowej. W kwestii wzmocnieñ
s¹ ju¿ czynione pewne obserwacje w dru¿ynach z innych lig. Na pewno nie zobaczymy ju¿
w tym roku w barwach Chojnowianki bramko
szczelnego Marcina Kardele (przeprowadzka
na Wybrze¿e).
O wynikach sparingów i ewentualnych wzmocnieniach bêdziemy informowaæ. Dru¿yna seniorska ostro teraz trenuje.
pm

larni Marcel Killar, który od nieca³ego roku
rozwija sw¹ modelarsk¹ pasjê, a ju¿ zdoby³
pierwsze laury. Radoœæ na twarzach tych
dzieci stanowi najwiêksz¹ satysfakcjê
z osi¹gniêtych sukcesów dla instruktorów
klubu oraz pewnoœæ, ¿e ich trud w³o¿ony
w pracê z m³odzie¿¹ przynosi upragnione
efekty. Przypomnijmy, ¿e s¹ nimi: Antoni
Skalski, Stanis³aw Suchecki i Grzegorz K³os.
M.£.A.

PORADY PRAWNE,
POMOC PRAWNA
Biuro Pomocy
Prawnej Lexunica
ul. Kolejowa 12e (I piêtro)
naprzeciw MOPS
tel. 505-896-735
Rejestracja telefoniczna
Poczta: lexunica@hotmail.com
www.luxunica.pl

KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII
A, A1, A2, B, C, C+E

Informacje i zapisy
pod numerami telefonów:
512 026 026,
76 81 81 807.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
szósty 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 27 sierpnia 2013 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 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 21 sierpnia 2013 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¿ 100,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 1386440000000 1490620000020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy nota-rialnej, 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 9 paŸdziernika 2012 r., drugi 11 grudnia 2012 r., trzeci
12 lutego 2013 r., czwarty 26 marca 2013 r., pi¹ty 12
czerwca 2013 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.07.-21.08.2013 r. Klucze
dostêpne 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 81-88-285 w. 110.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wyprawka szkolna 2013/2014
W 2013 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podrêczników przez rodziców rz¹d chce przeznaczyæ blisko 180 milionów z³otych. To a¿ o 52 mln z³otych wiêcej ni¿ w zesz³ym
roku. Objêci programem s¹ uczniowie w klasach I-III i klasy V
szko³y podstawowej, szko³y gimnazjalne i œrednie. W przypadku
uczniów klas I szko³y podstawowej kryterium dochodowe
wynosi 539 z³ netto na osobê w rodzinie. Dla uczniów klasy
II, III, V kryterium dochodowe wynosi 456 z³ netto na osobê
w rodzinie.
W 2013 roku programem objêci s¹
tak¿e uczniowie s³abowidz¹cy, nies³ysz¹cy, z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprê¿onymi, w przypadku
gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest
niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej,
posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie
kszta³cenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie oœwiaty, uczêszczaj¹cy w roku szkolnym 2013/2014
do szkó³ dla dzieci i m³odzie¿y - podstawowych.
Dofinansowanie zakupu podrêczników
w 2013 bêdzie wynosiæ:
1) dla uczniów klas I-III szko³y podstawowej
a) niepe³nosprawnych klas I-III szko³y
podstawowej oraz klas I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia.
b) z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szko³y podstawowej
i gimnazjum - do kwoty 225 z³
dla uczniów
do kwoty 770 z³
1) niepe³nosprawnych (z wyj¹tkiem uczniów s³abowidz¹cych): klas I-III szko³y
podstawowej oraz klas I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia.
2) z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szko³y podstawowej
i gimnazjum.
1) dla uczniów klasy V szko³y podstawowej
2) dla uczniów niepe³nosprawnych
(z wyj¹tkiem uczniów z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym): klas IV - VI szko³y
podstawowej.
do kwoty 325 z³otych
dla uczniów niepe³nosprawnych
(z wyj¹tkiem uczniów s³abowidz¹cych
oraz uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym): klas IV-VI szko³y podstawowej.
do kwoty 770 z³otych

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zastêpczych), a tak¿e nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- zaœwiadczenie o dochodach,
- zaœwiadczenie o œwiadczeniach rodzinnych z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
- zaœwiadczenie lub odcinek renty rodzinnej, inwalidzkiej, emerytury,
- wyrok s¹dowy lub zaœwiadczenie
z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o przyznanych alimentach lub zaliczce alimentacyjnej,
- zaœwiadczenie z PUP o zasi³ku dla
bezrobotnych,
- zaœwiadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,
- zaœwiadczenie o dochodach z dzia³alnoœci gospodarczej.
- fakturê za zakup podrêczników wystawion¹ na rodzica ucznia.
Zaœwiadczenie powinno byæ wydane
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie
wniosku czyli w lipcu lub sierpniu 2013 r.
opr. Joanna Sawicka
Wiêcej szczegó³ów na:
http://samorzad.pap.com.pl
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UCHWA£A NR XXX/156/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów
(podsatwa prawna) Rada Miejska Chojnowa 1) wykonywanie obowi¹zków okreœlonych 5. Wprowadza siê na terenie Miasta Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
w ustawie;
coroczn¹ zbiórkê odpadów niebezpiecznych
2) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci wielkogabarytowych i drobnych oraz tekstyliów
Rozdzia³ 1.
niezw³ocznie: b³ota, œniegu, lodu z powierzchni w terminach:
Postanowienia ogólne
chodników (od granicy nieruchomoœci do krawêdzi 1) druga sobota kwietnia - termin wiosenny,
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje siê 2) druga sobota sierpnia - termin letni,
na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, zwany wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹cej dla ruchu 3) druga sobota listopada - termin jesienny.
dalej Regulaminem, okreœla szczegó³owe zasady pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieru- 6. Je¿eli w danym dniu przypada œwiêto koœutrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie chomoœci, (przy czym nale¿y to realizowaæ w spo- cielne lub pañstwowe, termin zbiórki odpadów
Gminy Miejskiej Chojnów, a w szczególnoœci sób niezak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów), przek³ada siê na kolejn¹ sobotê miesi¹ca.
zadania gminy oraz obowi¹zki w³aœcicieli uprz¹tniête b³oto, œnieg, lód nale¿y z³o¿yæ na skraju 7. Informacje, o zbli¿aj¹cej siê zbiórce odpadów
nieruchomoœci, dotycz¹ce utrzymania czystoœci chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzy- dostêpne bêd¹ na stronie internetowej Urzêdu
i porz¹dku oraz warunki wykonywania dzia³al- muj¹ce w stanie czystoœci jezdniê; w³aœciciel nieru- Miejskiego oraz w œrodkach spo³ecznej komunikacji.
noœci w zakresie odbierania odpadów komu- chomoœci nie jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodRozdzia³ 4.
nalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, a tak¿e nika, na którym jest dopuszczalny p³atny postój lub
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ pojemników
zagospodarowanie tych odpadów.
parkowanie samochodów;
przeznaczonych do zbierania odpadów
2. Regulamin obowi¹zuje w³aœcicieli nieruchomoœci, 3) selektywne zbieranie odpadów komunalnych komunalnych na terenie nieruchomoœci oraz
na których zamieszkuj¹ mieszkañcy oraz powsta³ych na terenie nieruchomoœci;
na drogach publicznych, warunki rozmieszczaw³aœcicieli nieruchomoœci, na których nie zamiesz- 4) uprz¹tanie i zbieranie odpadów z powierzchni
nia tych urz¹dzeñ i ich utrzymania
kuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady komunalne.
nieruchomoœci i wnêtrza budynków,
w odpowiednim stanie sanitarnym,
§ 2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
5) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci
porz¹dkowym i technicznym.
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów § 6. 1. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia wyposaz dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci budowlanych, powsta³ych w wyniku budów ¿enie nieruchomoœci w pojemniki do zbierania
i porz¹dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391);
i remontów lokali oraz budynków;
odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzy2) odpadach komunalnych - nale¿y przez to 6) mycie pojazdów samochodowych poza myjnia- ma³oœci mechanicznej, odpowiadaj¹ce obowi¹zuj¹rozumieæ odpady powstaj¹ce w gospodarst- mi mo¿liwe wy³¹cznie na terenach nie s³u¿¹cych cym normom, w iloœci zapewniaj¹cej ich nieprzewach domowych, z wy³¹czeniem pojazdów do u¿ytku publicznego pod warunkiem odprowa- pe³nienie przy uwzglêdnieniu czêstotliwoœci
wycofanych z eksploatacji, a tak¿e odpady nie dzenia powsta³ych œcieków do kanalizacji lub odbierania odpadów.
zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce zbiorników bezodp³ywowych,
2. Pojemniki powinny byæ utrzymywane w odpood innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu 7) naprawê pojazdów samochodowych, zwi¹zan¹ wiednim stanie technicznym, w szczególnoœci
na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do z ich bie¿¹c¹ eksploatacj¹ na terenie nierucho- poprzez sta³¹ naprawê ich szczelnoœci, a tak¿e
odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach moœci pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególdomowych, w rozumieniu ustawy o odpadach zanieczyszczenia wód lub gleby;
noœci poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co
(Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm. );
8) dbanie o czystoœæ budynków i ogrodzeñ;
najmniej dwa razy do roku.
3) odpadach wielkogabarytowych - nale¿y § 4. Dopuszcza siê zagospodarowanie odpadów 3. W³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany
przez to rozumieæ odpady komunalne, które ze roœlinnych w kompostowniach na terenie ogrodów
ustawiæ pojemniki do gromadzenia odpadów
wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ dzia³kowych i ogródków przydomowych
komunalnych w miejscu wyodrêbnionym, dobyæ umieszczone w typowych pojemnikach w sposób nie powoduj¹cych uci¹¿liwoœci na
stêpnym dla pracowników przedsiêbiorcy odprzeznaczonych do zbierania odpadów komunal- nieruchomoœci na której s¹ zagospodarowybieraj¹cego odpady.
nych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza wane i na nieruchomoœciach s¹siednich.
4. W przypadku braku dostêpu do pojemników
siê wszelkiego rodzaju odpadów z budów
Rozdzia³ 3.
dla przedsiêbiorcy odbieraj¹cego odpady komui remontów;
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia
nalne, w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany
4) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji - nale¿y selektywnego zbierania i odbierania odpadów.
przez to rozumieæ odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi § 5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystlenowemu lub beztlenowemu przy udziale prowadzenia selektywnego zbierania i odbiera- tawiæ pojemnik przed nieruchomoœæ tak, aby
umo¿liwiæ odbiór odpadów przez przedsiêbiorcê.
mikroorganizmów, w rozumieniu ustawy nia odpadów:
o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 1. Prowadzenie selektywnego zbierania nastêpu- 5. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajz póŸn. zm.);
j¹cych frakcji odpadów komunalnych: papier, duj¹ siê tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku
5) bioodpadach - rozumie siê przez to ulegaj¹ce tworzywa sztuczne, szk³o, przeterminowane publicznego, maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych
biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady leki, zu¿yte baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt terenach lub obiektach koszy na œmieci i ich
spo¿ywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady opró¿niania z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹
zak³adów gastronomii, zak³adów ¿ywienia wielkogabarytowe, chemikalia, zu¿yte opony, przepe³nieniu.
zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, odpady ulegaj¹ce biodegradacji oraz inne odpady 6. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje pojemników
a tak¿e podobne ze wzglêdu na swój charakter niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
lub sk³ad odpady z zak³adów produkuj¹cych komunalnych, tekstylia i odzie¿, odpady budowlane (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie
lub wprowadzaj¹cych do obrotu ¿ywnoœæ, i rozbiórkowe.
nieruchomoœci:
w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. 2. Odpady selektywnie zbierane powinny byæ 1) pojemniki o pojemnoœci: 0,12m3; 0,24m3;
z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.);
przekazywane do Miejskiego Punktu Selektywnego 0,36m3; 0,60m3; 1,1m3;
6) odpadach zmieszanych - nale¿y przez to Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do 2) kontenery o pojemnoœci 7,3m3;
rozumieæ odpady komunalne nie poddane Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 3) kosze na œmieci o pojemnoœci: od 0,03m3
selektywnemu zbieraniu,
Komunalnych dla poszczególnych frakcji odpadów. do 0,06 m3.
7) jednostce œródmiejskiej - oznacza obszar ogra- 3. Selektywnie zbierane odpady komunalne: 7. W sytuacjach okresowego zwiêkszenia iloœci
niczony ulicami: Z³otoryjska, Chmieln¹, Bole- makulatura, szk³o i tworzywa sztuczne nale¿y odpadów komunalnych, oprócz typowych pojems³awiecka, Bielawsk¹, Witosa, Koœciuszki, przekazywaæ do ogólnodostêpnych pojemników ników lub kontenerów, mog¹ byæ u¿ywane
Drzyma³y, Lubiñsk¹, Kwiatow¹, D³ugosza, Szpi- do selektywnej zbiórki:
dodatkowo szczelne worki.
taln¹, Reja, Matejki, rzek¹ Skor¹ do Z³otoryjskiej; 1) zielone - z przeznaczeniem na szk³o;
§ 7. 1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach
Rozdzia³ 2.
2) ¿ó³te - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
na odpady komunalne œniegu, lodu, gor¹cego
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku
3) niebieskie - z przeznaczeniem na makulaturê,
popio³u i ¿u¿la, gruzu budowlanego, szlamów,
i czystoœci na nieruchomoœciach
4. Odpady ulegaj¹ce biodegradacji mog¹ byæ substancji toksycznych, ¿r¹cych oraz wybucho§ 3. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzy- zagospodarowywane w kompostowniach na
wych, a tak¿e odpadów wytwarzanych w promanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieru- terenie ogrodów dzia³kowych i ogródków
cesie dzia³alnoœci gospodarczej.
chomoœci poprzez:
przydomowych.
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2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych i roœlinnych.
3. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1-2 stosuje siê
odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych
na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku publicznego.
§ 8. Odpady komunalne zmieszane nale¿y gromadziæ w pojemnikach wy³¹cznie do tego celu
przeznaczonych, o minimalnej pojemnoœci uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
1) 30 l - na osobê w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i wielolokalowych;
2) 3 l - na ka¿dego pracownika i ucznia przebywaj¹cego na terenie szko³y wszelkiego typu,
przedszkola, ¿³obka;
3) 15 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach
gastronomicznych;
4) 10 l - na 1 pracownika w zak³adach rzemieœlniczych, us³ugowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach,
urzêdach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach u¿ytecznoœci publicznej;
5) 5 l - na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, punkty szybkiej konsumpcji,
kwiaciarnie;
6) 3 l - na 1 dzia³kê w ogródkach dzia³kowych
w okresie od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika
ka¿dego roku i 0,5 l poza tym okresem;
7) 2 l - na 1 kwaterê (grób), a w dniu 1 i 2 listopada
dodatkowo przy ka¿dym wejœciu na cmentarz
pojemnik 1100.
Rozdzia³ 5.
Czêstotliwoœæ i sposoby pozbywania siê
odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych
z terenu nieruchomoœci oraz terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
§ 9. Pozbywanie siê odpadów komunalnych
i nieczystoœci ciek³ych musi nastêpowaæ w terminach zapewniaj¹cych w³aœciwy stan sanitarnoporz¹dkowy nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
§ 10. Okreœla siê szczegó³owy sposób pozbywania siê odpadów komunalnych przez w³aœcicieli nieruchomoœci:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nale¿y zbieraæ w pojemnikach, a w terminach
odbioru odpadów udostêpniæ przedsiêbiorcy
odbieraj¹cemu odpady komunalne;
2) segregowane nale¿y przekazywaæ do miejskiego punku selektywnego zbierania odpadów,
punków selektywnego zbierania odpadów oraz
do punktów sprzeda¿y.
§ 11. Ustala siê czêstotliwoœæ odbierania zmieszanych odpadów komunalnych:
1. dwa razy w miesi¹cu - dla budynków jednorodzinnych,
2. co najmniej dwa razy w tygodniu - dla budynków
wielorodzinnych,
3. co najmniej dwa razy w miesi¹cu - dla nieruchomoœci na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,
4. co najmniej raz w miesi¹cu dla ogrodów dzia³kowych w sezonie od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika ka¿dego roku i co najmniej raz na kwarta³
poza sezonem,
5. nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie - odpady
komunalne z cmentarza,
6. nie rzadziej ni¿ raz na trzy dni - odpady komunalne z koszy ulicznych znajduj¹cych siê na
terenie jednostki œródmiejskiej Miasta Chojnowa,
7. nie rzadziej ni¿ raz na tydzieñ - odpady komunalne z koszy ulicznych znajduj¹cych siê na terenie Miasta Chojnowa poza jednostk¹ œródmiejsk¹,
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8. odpady komunalne z koszy ulicznych ustawionych na drogach publicznych, przystankach
komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku
publicznego, powinny byæ opró¿niane z czêstotliwoœci¹ wykluczaj¹c¹ ich przepe³nienie.
§ 12. Okreœla siê szczegó³owy sposób pozbywania siê segregowanych odpadów komunalnych:
1. przeterminowane leki - w miejskim punkcie
selektywnego zbierania odpadów oraz w Przychodni Rejonowej - w godzinach pracy;
2. baterie i akumulatory - w miejskim punkcie
selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzeda¿y - w godzinach pracy;
3. zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz
w punktach ich sprzeda¿y - w godzinach pracy;
4. meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie
selektywnego zbierania odpadów - w godzinach
pracy;
5. odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie
selektywnego zbierania odpadów - w godzinach
pracy,
6. chemikalia i zu¿yte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich
sprzeda¿y - w godzinach pracy;
7. tekstylia i odzie¿ - w punkcie selektywnego
zbierania odpadów - w godzinach pracy;
8. odpady wielomateria³owe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach pracy,
9. Odpady ulegaj¹ce biodegradacji - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach pracy.
§ 13. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹
do pozbywania siê nieczystoœci ciek³ych z terenu
nieruchomoœci w sposób systematyczny, nie
dopuszczaj¹c do przepe³nienia siê urz¹dzeñ do
gromadzenia nieczystoœci ciek³ych, gwarantuj¹c
zachowanie czystoœci i porz¹dku na nieruchomoœci,
nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
Rozdzia³ 6.
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe, maj¹ce na celu ochronê przed
zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 14. Utrzymywanie zwierz¹t domowych nie
mo¿e stanowiæ zagro¿enia lub uci¹¿liwoœci dla ludzi.
§ 15. 1. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t
domowych s¹ zobowi¹zani do sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoœci nie pozostawiania ich bez dozoru, je¿eli
zwierzê nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydostanie siê z niego.
2. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do utrzymania tych zwierz¹t
w sposób nie stwarzaj¹cy uci¹¿liwoœci (ha³as,
odory) dla osób znajduj¹cych siê w s¹siednich
lokalach lub nieruchomoœciach.
3. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek oznakowania tabliczk¹ ostrzegawcz¹ bramy lub furtki
wejœciowej na teren ogrodzonej posesji na której
utrzymywane jest zwierzê mog¹ce stanowiæ
zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia ludzi.
4. W przypadku wyprowadzania psa poza teren
nieruchomoœci, do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych psy nale¿y wyprowadzenie psa na smyczy,
a psów uznawanych za agresywne lub zachowuj¹ce
siê w sposób agresywny na smyczy i w kagañcu.
5. Zwolnienie psa ze smyczy mo¿liwe jest w miejscach ma³o uczêszczanych pod warunkiem, ¿e
pies jest w kagañcu i pod bezpoœrednim nadzorem w³aœciciela lub opiekuna oraz gdy w³aœciciel lub opiekun ma mo¿liwoœæ sprawowania
kontroli nad jego zachowaniem.

6. Zabronione jest:
1) wpuszczanie psów i kotów do piaskownic i na
place zabaw dla dzieci,
2) wprowadzanie psów do sklepów, zak³adów
us³ugowych, lokali gastronomicznych, aptek,
szpitali, obiektów u¿ytecznoœci publicznej oraz
innych obiektów, których administracje wprowadzi³y ten zakaz (z wyj¹tkiem psów przewodników
osób niewidomych) oraz na teren basenu, placówek
oœwiatowo-wychowawczych, miejsc uprawiania
sportu i rekreacji, cmentarza i targowiska miejskiego.
7. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zane s¹ do usuwania zanieczyszczeñ spowodowanych przez te zwierzêta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych
do wspólnego u¿ytku, w szczególnoœci z terenu
ulic, chodników, parków, skwerów, zieleñców,
placów zabaw.
Rozdzia³ 7.
Zasady utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wy³¹czonych
z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu
i utrzymywania zwierz¹t gospodarskich w jednostce œródmiejskiej Miasta Chojnowa.
2. Poza jednostk¹ œródmiejsk¹ Miasta Chojnowa
dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich, przy zachowaniu warunków sanitarnych.
§ 17. 1. W³aœciciele nieruchomoœci, utrzymuj¹cy
zwierzêta gospodarskie zobowi¹zani s¹ do utrzymywania tych zwierz¹t w sposób nieuci¹¿liwy
dla s¹siednich nieruchomoœci.
2. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich powinno
byæ usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby
nie pogarsza³o warunków zdrowotnych, sanitarnych
i porz¹dkowych otoczenia oraz nie powodowa³o
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Rozdzia³ 8.
Obszar i terminy przeprowadzania deratyzacji
§ 18. 1. Wyznacza siê zabudowany obszar Gminy
Miejskiej Chojnów, jako obszar podlegaj¹cy
obowi¹zkowi przeprowadzenia deratyzacji
w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia
i od 1 paŸdziernika od 31 paŸdziernika.
2. Obowi¹zek powy¿szy uznaje siê za wykonany,
je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci wy³o¿y trutkê
przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi
j¹ do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 paŸdziernika
i pozostawi j¹ do dnia 31 paŸdziernika.
3. Deratyzacjê przeprowadza siê we wszystkich
obiektach znajduj¹cych siê na terenie nieruchomoœci.
4. W razie potrzeby dodatkowy termin deratyzacji
ustala Burmistrz w drodze zarz¹dzenia.
Rozdzia³ 9.
Postanowienia koñcowe
§ 19. Traci moc uchwa³a Nr XXV/114/12 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku
na ternie Gminy Miejskiej Chojnów i uchwa³a
Nr XXVI/128/13 z dnia 24 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystoœci
i porz¹dku na ternie Gminy Miejskiej Chojnów.
§ 20. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje okreœlone w art. 10 ust.2a ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391).
§ 21. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Salon Optyczny
ul: Kiliñskiego 42
59-225 Chojnów
INTERMARCHE

OG£OSZENIE
BEZP£ATNE BADANIE WZROKU
Ju¿ od czerwca rusza kolejna akcja kampanii edukacyjnej „wzrok mamy tylko jeden”.
Z bezp³atnych badañ mo¿e skorzystaæ ka¿dy, kto ukoñczy³ 18 rok ¿ycia. Polecane, s¹ szczególnie
osobom, które nosz¹ okulary, dawno nie mia³y wykonywanych badañ wzroku, s¹ niezadowolone
ze swoich okularów lub maj¹ problemy ze wzrokiem.
Badania odbywaj¹ siê w SALONIE OPTYCZNYM przy ulicy Kiliñskiego 42 w INTERMARCHE
CHOJNÓW. Diagnoza wady wzroku i dobranie odpowiedniej korekcji przeprowadzane s¹ przez
dyplomowanych specjalistów .
Badanie zakoñczone bêdzie wypisaniem recepty. Bezp³atne badanie wzroku przeprowadzane
jest codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku. Konieczna jest wczeœniejsza osobista lub telefoniczna rejestracja pod numerem 76 8507912.

PREZES LSO
mgr Krzysztof Seniów

OKULARY BARWIONE Z MOC¥ KLIENTA
ZA 1 Z£*
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Â Sprzedam mieszkanie w bloku, 3 pokoje, kuchnia,

Â Sprzedam dom o pow.
+ 2 gara¿e dzia³ka
o pow. 29 arów, przemys³owo us³ugowa + budowlana przy ul. Broniewskiego w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

³azienka, wc, czêœciowo umeblowane, do zamieszkania
od zaraz, ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

200m2

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum
Chojnowa o pow. 42m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.
Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie na Pl. Dworcowy 4/5, 56 m2, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, wc, ³azienka. Do mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice i strych. Centralne ogrzewanie
gazowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 667-454-485 lub 887-586-295.

Â Sprzedam mieszkanie, kawalerkê o pow. 38,2 m2,
26m 2,

z gara¿em
Ip., Rokitki. Cena 50,000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Â Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie
58 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, IIp.
Po kapitalnym remoncie. Dobry punkt przy SP nr 4,
blisko basen, park, targowisko. Wiadomoœæ:
tel. 886-156-232.

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 95
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
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
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Â Sprzedam mieszkanie 4 pokoje o pow. 74m2, IIp.,
nowe budownictwo. Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.

Â Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku na
IVp., o pow. 68,2 m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi,
kuchni, ³azienki i wc osobno, przedpokoju i du¿ego
balkonu. Wiadomoœæ: tel. 511-231-447.
Â

Sprzedam mieszkanie o pow. 59m2, Ip., komfortowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 602-133-903, 534-709- 663.

Â Tanio sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Â Sprzedam mieszkanie 67m2, 2 pokoje, kuchnia,
wc, ³azienka, wysoki parter, przy domu ogródek.
Mo¿liwoœæ za³o¿enia c.o., mieszkanie do remontu.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 664-439-197.
Â

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 29 m2
w Jerzmanowicach, 3km od Chojnowa. Salon z kuchni¹, sypialnia, ³azienka, na parterze. Ogrzewanie
kominkowe, balkon, piwnica, gara¿. Mieszkanie po
remoncie, nowy sprzêt AGD, nowe okna, umeblowane. Do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 888-412-411.

Â Sprzedam mieszkanie w Rokitkach bezczynszowe
78m2, Ip., blisko lasu , c.o., nowe okna PCV, umeblowane, kuchnia. Tylko 130.000z³. Wiadomoœæ:
tel. 517-131-423.
Â Mam do wynajêcia lub sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie 53 m2 przy ul. Z³otoryjskiej, w bloku,
IIp. Wiadomoœæ: tel. 0049-163-976-65-51.

Â

Kupiê mieszkanie w starym budownictwie do
40 m2. Wiadomoœæ: tel. 697-657-031 lub 768-187-519.

Â Sprzedam, wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w samym mieœcie o pow. 124m2, doskonale
nadaje siê na warsztat samochodowy lub inny. Pr¹d
220V/360V. Plac utwardzony, oœwietlony, ogrodzony
o pow. 234 m2. W dzielnicy przemys³owo-us³ugowo-mieszkalnej. Ca³oœæ ma pow. 400 m 2 .
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Â Sprzedam lokal us³ugowy (sklep) o pow. u¿ytkowej 40m2, na ul. Legnickiej w Chojnowie po
remoncie kapitalnym. Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Â

Sprzedam czêœæ budynku mieszkalnego wraz
z zabudowaniami gospodarczymi w Konradówce.
Cena 100 000 z³. Wiadomoœæ: tel. 661-572-324.

Â Sprzedam lokal us³ugowy (sklep) o pow. u¿ytkowej 40m2, na ul. Legnickiej w Chojnowie po
remoncie kapitalnym. Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Â

Sprzedam czêœæ budynku mieszkalnego wraz
z zabudowaniami gospodarczymi w Konradówce.
Cena 100 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 661-572-324.

Dzia³ki

Â

Dzia³ki budowlane w Chojnowie, ró¿ne powierzchnie, mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek, atrakcyjne
ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Â Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ Michów.
Wiadomoœæ: tel. 795-105-327.
Â Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona, fundament
domu, pe³na dokumentacja, 55 tys. z³ do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 665-849-101 lub 783-033-169.
Â

Sprzedam pole uprawne 5 ha w miejscowoœci
Konradówka. Wiadomoœæ: tel. 661-572-324.

Zapraszamy
Kwiaciarnia z ul. Kolejowej
zosta³a przeniesiona
na ul. Legnick¹ 46.
Czynne:
pn. - pt.
sobota

9.00 - 17.00
9.00 - 14.00

Oferujemy:
- bukiety okolicznoœciowe
- bukiety œlubne
- wi¹zanki pogrzebowe
- wieñce
- przystrajanie aut i sal weselnych

Monika Marcinów
nr tel. 602-585-233
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Chojnowskie
Dzieciaki

Anna Dwojak lat 8
Lubi klocki lego, zabawki
policyjne,bawiæ siê z ch³opakami
w wojnê i sk³adaæ manekina
Kostka :).

Unijna
integracja

