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Ciep³o, cieplej, gor¹co …
Pierwszy w tym roku, wakacyjny festyn nieco zaskoczy³ pogod¹
- pozytywnie rzecz jasna. Dla wielu nie wa¿ne jednak widoki na niebie
lecz to co na scenie. A na niej temperatura by³a wysoka.

Ka¿de dziecko ma wakacje
Rozgrywki toczy³y siê przez 6 dni, podczas których tylko gimnazja
rozegra³y 112 meczy. Wœród gimnazjalistów najlepiej spisa³o siê KONGO.

Wi t a m y

w

ZnaleŸli rewolwer i kamizelkê kuloodporn¹
Funkcjonariusze policji znaleŸli w samochodzie
rewolwer, kilka sztuk amunicji, pa³kê, szablê,
kamizelkê kuloodporn¹ i kominiarkê.

Tego móg³by uczyæ siê ka¿dy
Uczestnicy WTZ je¿d¿¹ na zajêcia do Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Piotrowicach. Bior¹ udzia³ w projekcie pn. “Wsparcie
dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”.

Teatr w bibliotece
Przedstawienia odby³y siê przy pe³nej widowni. Mali aktorzy wyst¹pili
w trzech scenkach: ”Pla¿a”, ”WiedŸmy” i ”Królewna Œmieszka”.

Chojnowie

10 lipca, w godzinach przedpo³udniowych, po kilkudniowych woja¿ach po po³udniowej Polsce w grodzie nad Skor¹ zawita³a 50.osobowa
grupa z partnerskiego miasta Commentry we Francji.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* na basenie wykonano ju¿ wiêŸbê dachow¹
z drewna klejonego nad sal¹ basenow¹.
Wkrótce wykonane bêdzie pokrycie dachu
z p³yt OSB, we³ny mineralnej i folii dachowej.
Na terenie budowy trwaj¹ tak¿e przygotowania do prac przy dojœciach, dojazdach i parkingach.

rozmaitoœci

1) w dniach od 02.07.2009 r. do 23.07.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat czêœæ dzia³ki nr 321/11 o pow. 120 m2, po³o¿onej przy ul. Miko³aja Reja w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 2 lipca 2009 r. Nr 77/2009),
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat czêœæ dzia³ki nr 23/34 o pow. 88 m2, po³o¿onej
przy ul. Kolejowej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lipca
2009 r. Nr 78/2009).
2) w dniach od 03.07.2009 r. do 24.07.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat –
czêœæ dzia³ki nr 12/13 o pow. 155 m2, po³o¿onej przy ul. Wyspiañskiego w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 3 lipca 2009 r. Nr 79/2009).

* po zakoñczeniu prac przy renowacji drewnianego sufitu kasetonowego w kaplicy cmentarnej i pomalowaniu œcian, wykonawca rozpocz¹³ uk³adanie posadzki z p³yt granitowych

3) w dniach od 06.07.2009 r. do 27.07.2009 r.:
- wykazu lokalu u¿ytkowego nr 1a, przeznaczonego do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, w budynku
po³o¿onym przy ul. Kolejowej 24 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lipca 2009 r. Nr 80/2009).
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 17.08.2009 r.

Komunikat dla osób
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
rodzinnych
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie
zawiadamia, ¿e z uwagi na zmianê przepisów
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych wnioski
o przyznanie dodatku z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego 2009/2010 nale¿y sk³adaæ
w terminie do 31 paŸdziernika 2009 r. Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie
zawiadamia tak¿e, ¿e wszystkie osoby, które
maj¹ przyznane œwiadczenia rodzinne do dnia
31 sierpnia 2009r. powinny niezw³ocznie
zg³osiæ siê w siedzibie MOPS w celu dokonania
formalnoœci zwi¹zanych z przed³u¿eniem
uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych do
31.10.2009 r. (Sekcja Œwiadczeñ Rodzinnych
MOPS w Chojnowie, ul. Kolejowa 9, pokój nr 8;
interesanci przyjmowani s¹ w poniedzia³ki,
œrody, czwartki i pi¹tki w godz.8-13, we
wtorki godz.8-16).

Wyjechali na wakacje
W miniony poniedzia³ek, w samo po³udnie,
spod ratusza, na 10.dniowy turnus do Radkowa
wyjecha³y chojnowskie dzieci - uczestnicy
harcerskiego obozu w Górach Sto³owych.
O swoich wra¿eniach z pewnoœci¹ opowiedz¹
po powrocie, a nasza Gazeta chêtnie zamieœci
je na ³amach.

UWAGA! Od wrzeœnia
podwójne stawki
* na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3
wykonano nawierzchniê z poliuretanu, firma
maluje obecnie linie boisk – do pi³ki rêcznej,
koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego;

Od 1 lipca, zgodnie z zarz¹dzeniem, zmianie
uleg³y stawki czynszu dzier¿awnego gruntów
komunalnych zabudowanych gara¿ami.
Osoby, które wybudowa³y gara¿ ze œrodków
w³asnych, a nie posiadaj¹ umowy na dzier¿awê gruntu winne zg³osiæ siê do CHZGKiM
w Chojnowie przy ul. Drzyma³y 30 w celu
uregulowania stanu prawnego. Niedope³nienie tego obowi¹zku do koñca sierpnia,
bêdzie skutkowa³o podwójn¹ stawk¹ czynszu.
(szczegó³y na stronie : www.bip.chojnow.net.pl)

Urlop w redakcji

* na kortach przy KS Chojnowianka zakoñczono uk³adanie chodnika okalaj¹cego boiska.

Informujemy naszych Czytelników, ¿e kolejny
numer G.Ch. nie uka¿e siê, jakby wynika³o
z kalendarza wydañ, w pierwszy tygodniu sierpnia, a dopiero 14 sierpnia. Wynika to z przerwy urlopowej. Nie zamykamy jednak drzwi
redakcji - og³oszenia czy reklamy przyjmowane bêd¹ w godzinach pracy urzêdu
miejskiego.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t.
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
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Wolne miejsca w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 3 informuje, ¿e posiada
wolne miejsca w “0” - 5 godzinnej bez wy¿ywienia dla 5 i 6 latków.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt:
Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie,
ul. Krasickiego 1; tel. (076) 81-88 -490

Panowie do kontroli
Rusza bezp³atne badanie prostaty mieszkañców powiatu legnickiego - mê¿czyzn powy¿ej 45 roku ¿ycia. Akcjê na zlecenie starostwa powiatowego w Legnicy prowadzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.
Zacznie siê ona 3 sierpnia i potrwa do 30
listopada br.
Lekarze przekonuj¹, ¿e im wczeœniej zagro¿enie chorob¹ zostanie wykryte, tym wiêksze
szanse na wyleczenie.
Badanie polega na pobraniu z ¿y³y krwi
w laboratorium legnickiego szpitala. Na tej
podstawie ustalony bêdzie wskaŸnik PSA.
S³u¿y on do okreœlenia, czy dana osoba jest
zagro¿ona przerostem gruczo³u krokowego.
Dodatkowo ka¿dy pacjent bêdzie mia³ kartê
badañ profilaktycznych. Wyniki bêdê znane
ju¿ na drugi dzieñ po pobraniu krwi. W zale¿noœci od rezultatu badania, mê¿czyŸni bêd¹
kierowani do urologa, który poinformuje pacjentów o objawach i profilaktyce raka gruczo³u
krokowego. Ci, którzy bêdê mieli wynik
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Chojnowskie
rozmaitoœci
negatywny, zostan¹ skierowani do w³aœciwej
placówki diagnostycznej, która przejmie ich
leczenie w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia, czyli pacjenci nie bêd¹
ponosili ¿adnych kosztów.
To pierwsza taka akcja na terenie powiatu legnickiego. Szpital planuje przebadaæ ponad 650 osób.

Zmiany w urzêdzie

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
1) trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej,
po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Bielawskiej):

2) czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 4 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Bielawskiej):

Informujemy, ¿e od 14 lipca
w Urzêdzie Miejskim uleg³y
zmianie godziny pracy.
Urz¹d czynny jest obecnie
w nastêpuj¹cych godzinach:
poniedzia³ek, œroda,
czwartek - 7.30 - 15.30
wtorek
- 7.30 - 16.30
pi¹tek
- 7.30 - 14.30
Od mieszkañców Egelsbach
Kolejny ju¿ raz nasi przyjaciele z niemieckiego
Egelsbach przyjechali do Chojnowa, ¿eby
wesprzeæ medycznymi darami lokalne jednostki.
Miêdzy innymi poœciel, wózek inwalidzki i balkonik trafi³y do Oœrodka Opiekuñczo-Pielêgnacyjnego „Niebieski Parasol”.
- Ka¿da taka pomoc dla naszej placówki jest
cenna – mówi Ma³gorzata Cz³onka kieruj¹ca
oœrodkiem. Zarówno bielizna jak i sprzêt medyczny jaki dostajemy, jest natychmiast wykorzystywany i s³u¿y naszym pacjentom.
Dary, to odpowiedŸ mieszkañców Egelsbach na
apele tamtejszego stowarzyszenia miast partnerskich. Z naszych informacji wynika, ¿e akcje
tego typu odbywaj¹ siê tam czêsto i ju¿ przygotowywany jest kolejny transport na wrzesieñ.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 18 sierpnia 2009 r. o godz. 1100
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 12 sierpnia 2009 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 690,00 z³ – dot. dz. nr 458/10 i 6/5, 780,00 z³ – dot. dz. nr. 380/4,
650,00 z³ – dot. dz. nr 458/6.
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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki: nr 458/10 i 6/5 odby³ siê dnia 09-02-2009 r., drugi przetarg odby³ siê
dnia 09-06-2009 r. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki nr 380/4 odby³ siê dnia 25-09-2008 r.,
nr 458/6 odby³ siê dnia 23-12-2008 r., drugi przetarg odby³ siê dnia 23-03-2009 r., trzeci przetarg
odby³ siê dnia09-06-2009 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
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Uczestnikom ceremonii pogrzebowej

œp. Jana Mytkowskiego
serdeczne podziêkowania
sk³ada
pogr¹¿ona w ¿alu rodzina
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Serdeczne podziêkowania
wszystkim uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze

œp. Kazimierza Kichewki
sk³ada rodzina
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PrzyjaŸñ miast bliŸniaczych
Wiêzi miêdzy ludŸmi, miêdzy miastami czy krajami wtedy s¹ ¿ywe,
gdy wzrastaj¹ z autentycznego, czêsto osobistego doœwiadczenia. Czasem pozornie odleg³e czy - zdawaæ by siê mog³o - mniej
znacz¹ce sytuacje potrafi¹ staæ siê zal¹¿kiem prawdziwie
owocnej wspó³pracy. Nie inaczej by³o z naszym partnerskim,
a od dziœ tak¿e bliŸniaczym, miastem Commentry.
Tymi s³owy burmistrz miasta Chojnowa rozpocz¹³ uroczystoœæ podpisania aktu o zbliŸniaczeniu miast.

Witamy w Chojnowie
10 lipca, w godzinach przedpo³udniowych, po kilkudniowych
woja¿ach po po³udniowej Polsce w grodzie nad Skor¹ zawita³a
50.osobowa grupa z partnerskiego miasta Commentry we Francji.

Pierwszym punktem programu tej przyjacielskiej wizyty by³o spotkanie w ratuszu, gdzie oficjalnie przywitano niecodziennych goœci.
Burmistrz w kilku s³owach opowiedzia³ o funkcjonowaniu miasta
i jego historii. Wiêcej o dziejach Chojnowa Francuzi dowiedzieli siê
w Muzeum Regionalnym, gdzie udali siê bezpoœrednio po spotkaniu
w urzêdzie. Historyczn¹ wiedzê o regionie uzupe³niono wizyt¹
w Lubinie i tamtejszym Muzeum Miedzi.

Dzieñ pe³en atrakcji zakoñczono uczestnictwem w miejskim festynie.
Nasi przyjaciele dowiedli, ¿e te¿ drzemie w nich s³owiañski duch bawili siê wspólnie z chojnowianami, a grupa najbardziej wytrwa³ych
wróci³a na nocleg oko³o pó³nocy.

PrzyjaŸñ polsko-francuska jest jak wino
Wizyta nie by³a wy³¹cznie towarzysk¹ – Francuzi potwierdzaj¹c wolê
dalszej wspó³pracy, zaproponowali podpisanie dokumentu o stosunkach miast bliŸniaczych.
Uroczystoœæ odby³a siê w niedzielê w sali kinowej Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
- Zaproponowana w 2005 roku przez pana Jerzego Koziñskiego z polskiej strony, a wspaniale podjêta przez panów Henryka Zglinieckiego
i Chrystiana Dubreuila ze strony francuskiej, sportowa wymiana
pi³karskiej m³odzie¿y przynios³a nawi¹zanie samorz¹dowej wspó³pracy, a trwaj¹ce od tego czasu spotkania, wizyty i rewizyty pozwoli³y na
trwa³e zakwitn¹æ przyjaŸni, jaka ³¹czy francuskie Commentry z polskim Chojnowem - mówi³ o pocz¹tkach wspó³pracy burmistrz Jan
Serkies. - Powiada siê w Polsce, ¿e aby poznaæ cz³owieka, nale¿y
z nim zjeœæ beczkê soli. Cieszy mnie, i¿ nasi francuscy przyjaciele
uznali, ¿e ten okres poznawania siê, zacieœniania wiêzów mamy ju¿ za
sob¹ i z etapu partnerstwa przechodzimy do zwi¹zku miast bliŸniaczych. To dowód uznania dla spo³ecznoœci chojnowian za jej wk³ad
w budowanie wzajemnego porozumienia, to znak, ¿e na olbrzymim
morzu, któremu na imiê Unia Europejska, mamy swój zaciszny, bezpieczny port - Commentry.
Mer Commentry Jane Louis Gaby swoje wyst¹pienie rozpocz¹³ od
podziêkowañ i pozdrowieñ w jêzyku polskim, czym zaskoczy³
i wzruszy³ jednoczeœnie. W ojczystym ju¿ jêzyku przywo³uj¹c
odwieczne, przyjacielskie stosunki miêdzy Polsk¹ a Francj¹ nawi¹za³
do wci¹¿ rozwijaj¹cego siê partnerstwa Chojnowa i Commentry.
- Od wielu stuleci historia daje nam liczne dowody na to i¿ pochodzimy z tej samej kultury, z tej samej cywilizacji - mówi³ m.in. mer. - Oba
nasze kraje na europejskich fundamentach maj¹ wspóln¹ historiê,
która w Europie nigdy nie by³a zaznaczona jakimkolwiek konfliktem.

Pozwolê sobie tutaj zacytowaæ zdanie s³ynnego francuskiego aktora
Lino Venturê “przyjaŸñ francusko- polska jest jak dobre wino…”.
I tak jak dba siê o zbiory wina, tak my bêdziemy przechowywaæ nasz¹
przyjaŸñ, wystawiaæ j¹ na œwiat³o dzienne, delektowaæ siê jej smakiem.
To partnerstwo to nie tylko momenty wspólnych spotkañ, wspólnych
festynów i imprez. To tak¿e nieustanna wymiana kulturalna i jêzykowa.
Wynikiem wspó³pracy jest np. otwarcie w naszym mieœcie dwóch sklepów
ze specja³ami polskiej kuchni, polskiej ¿ywnoœci, a nasi mieszkañcy od
jakiegoœ czasu uczêszczaj¹ na lekcje jêzyka polskiego.
Serdecznie zapraszam chojnowian do Commentry tak czêsto jak sobie
¿yczycie. Zapewniam was, ¿e bêdziecie przyjêci z równie wielk¹ goœcinnoœci¹ co my spotykamy siê tutaj.
Uroczystego aktu podpisania dokumentu dokonali przedstawiciele w³adz
miasta - burmistrz Jan Serkies i przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski
ze strony polskiej i mer Jean - Louis Gaby ze strony francuskiej.
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PrzyjaŸñ miast bliŸniaczych
My, Jean- Louis Gaby i Jan Serkies, merowie/ burmistrzowie miast
Commentry i Chojnowa swobodnie przez mieszkañców miast
naszych wybrani, wychodz¹c naprzeciw ich szerokim aspiracjom
i rzeczywistym potrzebom, wiedz¹c, ¿e cywilizacja zachodnioeuropejska
znaj-duje swe korzenie w naszych staro¿ytnych wspólnotach, ¿e
duch wolnoœci zrodzi³ siê z poczucia swobód przez nie wypracowanych, twierdz¹c, ¿e dzie³o historii winno byæ kontynuowane
w œwiecie poszerzonym, który naprawdê ludzkim bêdzie jedynie
wtedy, gdy ludzie wolni bêd¹ ¿yæ w miastach swobodnych,
potwierdzaj¹c nasze przywi¹zanie i szacunek dla nienaruszalnych,
nieodbieralnych praw, stwierdzaj¹c, ¿e rosn¹ca wspó³zale¿noœæ
naszych spo³eczeñstw wymaga demokratycznego, miêdzynarodowego porz¹dku oraz podstaw trwa³ego pokoju spoczywaj¹cego
na takich uk³adach jak Unia Europejska, przekonani, ¿e wiêzi, które
³¹cz¹ wspólnoty naszego kontynentu znajduj¹ wyraz w postêpowaniu w celu nadania kszta³tów obywatelstwu europejskiemu oraz
promowaniu Europy skierowanej na cz³owieka.
W DNIU DZISIEJSZYM PRZYSIÊGAMY UROCZYŒCIE:
W poszanowaniu kontaktów nawi¹zanych miêdzy naszymi dwoma
krajami i zgodnie z za³o¿eniami obopólnej pomocy:
podtrzymywaæ sta³e wiêzi miêdzy przedstawicielami naszych miast
poprzez dialog, wymianê doœwiadczeñ, wspólne dzia³ania wzbogacaj¹ce obie strony, aktywizowaæ i podtrzymywaæ wspó³pracê
miêdzy naszymi mieszkañcami w celu rozwijania, poprzez jak
najlepsze wspólne zrozumienie, ¿ywej idei poczucia braterstwa
europejskiego, dzia³aæ wed³ug zasad goœcinnoœci, z szacunkiem
dla naszych ró¿nic, w klimacie zaufania i w duchu solidarnoœci,
zapewniaæ ka¿demu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, mo¿liwoœæ
brania udzia³u we wspó³pracy miêdzy dwoma miastami, promowaæ, poprzez nasz¹ wspó³pracê, uniwersalne zasady: wolnoœæ,
demokracjê, równoœæ i pañstwo prawa, ³¹czyæ nasze wysi³ki,
by z sukcesem wspomagaæ realizacjê tego koniecznego dla pokoju,
postêpu i dobrobytu przedsiêwziêcia - Unii Europejskiej

Na roboczo, poznawczo i kulinarnie
-roboczo
Poniedzia³ek rozpocz¹³ siê od owocnego spotkania roboczego, podczas którego przedstawiciele obu miast rozmawiali o wspó³pracy
konkretnych instytucji. Dyrektorzy jednostek kulturalno-oœwiatowych, przedstawiciele rad i mieszkañców rozmawiali o mo¿liwoœciach
wspó³pracy m.in. m³odzie¿owych rad, szkó³, lokalnych czasopism
i o szczegó³ach zaproponowanych inicjatyw.
To nie pierwsza dyskusja tego typu odk¹d Commentry i Chojnów
sta³y siê partnerami. Owocem takich rozmów by³a miêdzy innymi
wymiana pi³karzy, wizyta we Francji naszego Bractwa Rycerskiego
czy m³odzie¿y z Gimnazjum nr 2.
- poznawczo
Przed po³udniem goœcie wybrali siê do pobliskiej fabryki bombek.
Z zainteresowaniem obserwowali proces produkcji, nie omieszkali te¿
zaopatrzyæ siê w œwi¹teczne ozdoby.
- kulinarnie
Poniedzia³kowe popo³udnie by³o ostatnim w naszym mieœci. Francuzi
postanowili po¿egnaæ siê z goœcinnym Chojnowem organizuj¹c
wieczór francuski. Na sto³ach pojawi³y siê zatem tamtejsze specja³y,
a w tle p³ynê³y melodie znad Loary.

Do zobaczenia
Zanim goœcie odjechali, wspólnie z mieszkañcami Chojnowa uczcili
swoje narodowe œwiêto przypadaj¹ce w³aœnie na ten dzieñ. Przedstawiciele obu miast, pod obeliskiem przy ul. Chmielnej z³o¿yli ho³d
poleg³ym Francuzom. £zy wzruszenia wywo³a³a jedna z najstarszych
mieszkanek Commentry, Polka, która spontanicznie zadeklamowa³a
wiersz w ojczystym jêzyku o mogile nieznanego ¿o³nierza.

Uœciski d³oni, b³yski fleszy i gromkie brawa zakoñczy³y tê czêœæ
uroczystoœci. Dalszy ci¹g przebiega³ pod znakiem tañca i œpiewu. Na
scenie zaprezentowa³y siê chojnowskie zespo³y taneczne, wyst¹pi³a
te¿ dziewczêca grupa akrobatyczna z Francji, swój koncert mia³ tak¿e
chór Skoranta. Czêœæ artystyczna zachwyci³a wszystkich. Maluchy
z Ma³ego Brooklynu i Ma³ego Karambola urzek³y publicznoœæ, a ich
starsze kole¿anki zaskoczy³y profesjonalizmem. Niezwyk³y popis
akrobatyki da³y tak¿e dziewczêta z Commentry, które od wielu lat
trenuj¹ gimnastykê artystyczn¹ i reprezentuj¹ grupê pod nazw¹
„Nadzieja Commentry”.
Skoranta natomiast nie tylko zachêci³a do wspólnego œpiewu, ale
wzbudzi³a ogólny aplauz przy dŸwiêkach popularnej, znanej obu narodom, piosenki „Comment ça va”.
Potem to ju¿ by³y tylko uœciski, deklaracje rych³ego spotkania, drobne
upominki i podziêkowania. A tu¿ przed godz. 11 g³oœny klakson
autokaru obwieœci³ wszem i wobec zakoñczenie przyjacielskiej wizyty.
eg

Burmistrz miasta serdecznie dziêkuje rodzicom,
którzy goœcili w swoich domach grupê gimnastyczek
z Francji, chórowi Skoranta, chojnowskim zespo³om
tanecznym: Brooklyn i Karambol oraz dyrektorowi
i pracownikom Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji za pomoc w organizacji wizyty
przyjació³ z Commentry.
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Ciep³o, cieplej, gor¹co …
Pierwszy w tym roku, wakacyjny festyn nieco zaskoczy³ pogod¹ - pozytywnie rzecz jasna. Chwilami wydawa³o siê, ¿e kolejny raz deszcz zak³óci
festynow¹ zabawê, na szczêœcie aura, tym razem, nas oszczêdzi³a.
Dla wielu chojnowian dobra zabawa nie koniecznie musi iœæ w parze ze
s³oneczn¹ pogod¹ - nie wa¿ne widoki na niebie lecz to co na scenie. A na
niej temperatura by³a wysoka.
Sobotni blok rozrywkowy rozpocz¹³ zespó³ A’VISTA. Mêski duet z Legnicy
gra popularne szlagiery w klimatach pop-rocku. Przy coverach tego
gatunku bawi siê wiêkszoœæ nie dziwi zatem fakt, ¿e nios¹ce siê echem po
mieœcie dŸwiêki „Number five” czy „Coo, coo Italia” przyci¹gnê³y do
Parku Œródmiejskiego zainteresowanych. A’VISTA bawi³a chojnowian
przez trzy godziny. W przerwie na z³apanie oddechu, scenê przejê³a
m³oda, znana ju¿ naszym mieszkañcom, wokalistka Ma³gosia Haniecka.

No i na koniec wzrost temperatury w dos³ownym znaczeniu - grupa Fenrir
da³a pokaz ekwilibrystyki z ogniem. M³odzi chojnowianie mieli tego dnia
swój debiut przed tak szerok¹ publicznoœci¹. Czy ktoœ z widzów dostrzeg³
tremê? Raczej nie, bo, po pierwsze, tañcz¹cy z ogniem spowici byli
w ciemnoœciach, po drugie, wystêp, w naszej ocenie, by³ udany i wpadek
nie odnotowaliœmy.
Wyj¹tkowymi goœæmi na sobotnim festynie by³a grupa z naszego partnerskiego miasta Commentry. Klimat plenerowej zabawy udzieli³ siê tak¿e
Francuzom, którzy wspólnie z chojnowianami bawili siê na parkowym
placu. 50.osobowa grupa przyjecha³a do grodu nad Skor¹ na kilka dni.
Wizyta mia³a charakter i towarzyski i oficjalny zarazem. O szczegó³ach
przeczytaæ mo¿na na stronie 4.
Dope³nieniem sobotnich atrakcji by³y dmuchane zamki i zje¿d¿alnia dla najm³odszych oraz gastronomia dla wszystkich na powietrzu wszystko zdecydowanie lepiej smakuje.
Lipcowy festyn za nami. MOKSiR - organizator - zapowiada
kolejny w sierpniu.
To niebawem, ale kto
bêdzie nas wówczas
bawi³, nawet naszym
redaktorom œledczym
nie uda³o siê na razie
ustaliæ.
eg

¯ywe rytmy utrzyma³ w eterze nastêpny
wykonawca Sunrise czyli biesiadne disco
- muzyka jak najbardziej festynowa. Kolejny
mêski duet, przyjecha³ do Chojnowa
z D¹browy Górniczej i to z pewnoœci¹ t³umaczy temperament i humor wykonawców.
Temperatura wzros³a w okolicach godziny 21, kiedy na scenie pojawi³ siê zespó³
Basta. Za spraw¹ atrakcyjnej wokalistki
i tañcz¹cego za jej plecami trio, plac
przed scen¹ zape³ni³ siê rozbawion¹ publicznoœci¹, a grupa z Bia³egostoku zyska³a wielu nowych fanów.
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Co robiæ w przypadku utraty dokumentów?
Natychmiast zastrze¿ je w Systemie DZ.
Powiadom Policjê (gdy utrata nast¹pi³a w wyniku kradzie¿y).
Wyrób nowy dokument.
Gdzie zastrzegaæ?
W ka¿dej placówce swojego Banku (w Systemie
DZ uczestnicz¹ prawie wszystkie Banki w Polsce).
Je¿eli ktoœ nie ma rachunku bankowego, powinien zastrzec dokumenty w Banku przyjmuj¹cym
zastrze¿enia od wszystkich osób (lista na stronie
internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl)

siê cudzym lub podrobionym dokumentem,
m.in. do:
wy³udzenia po¿yczki, wynajêcia mieszkania
lub pokoju hotelowego w celu kradzie¿y wyposa¿enia czy unikania op³at, zak³adania fikcyjnych
firm do wy³udzania kredytów, zwrotu podatków.

Jak dzia³a System
DOMUNENTY ZASTRZE¯ONE?

Jakie dokumenty nale¿y zastrzec?
Najwa¿niejsze s¹: dowód osobisty, paszporty, prawo
jazdy, karta pobytu, ksi¹¿eczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny oraz karta p³atnicza.

Dlaczego nale¿y zastrzec utracone
dokumenty?
Dziennie dokonuje siê milionów operacji polegaj¹cych m.in. na wp³atach i wyp³atach pieniê¿nych z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zak³adaniu rachunków, zawieraniu umów
o kredyt, po¿yczkê czy wynajem. Niemal w ka¿dym przypadku potwierdzana jest to¿samoœæ
osoby zlecaj¹cej wykonanie operacji. Dziennie
notuje siê nawet kilkadziesi¹t prób pos³u¿enia

Wspólnoty mieszkaniowe
Prawa w³aœciciela lokalu
w budynku wspólnoty.
Gmina tak jak i inni cz³onkowsie wspólnoty
ma prawo korzystaæ z praw do swojego mieszkania bez ¿adnych ograniczeñ. Najczêœciej
jednak je wynajmuje lub sprzedaje. Doœæ
czêsto zdarza siê, ¿e w³aœciciele lokali zmieniaj¹ ich pierwotne przeznaczenie, np. w lokalu
u¿ytkowym urz¹dzaj¹ restauracjê. Taka zmiana budzi najwiêcej obaw cz³onków wspólnoty
z powodu ewentualnych niedogodnoœci. W³aœciciel nie musi siê zwracaæ w takich sytuacjach
o zgodê wspólnoty (stanowisko w tej sprawie
zaj¹³ S¹d Najwy¿szy wyrok z 16 stycznia
2008r. Syg. Akt. IV CSK 393/ 07). Gmina
(Miasto) korzysta równie¿ z po¿ytków, jakie
przynosi nieruchomoœæ wspólna, poniewa¿
w pierwszej kolejnoœci powinny zostaæ przeznaczone na utrzymanie budynku stanowi¹cego wspó³w³asnoœæ cz³onków Wspólnoty
Mieszkaniowej. W³aœciciele mog¹ równie¿
domagaæ siê, aby po¿ytki zosta³y podzielone
wœród nich tylko w wyj¹tkowych wypadkach. Mo¿e to nast¹piæ tylko wtedy, gdy
przychody po¿ytków s¹ wy¿sze od wydatków.
Nadwy¿ki dzieli sie miêdzy cz³onków albo
lokuje na wyodrêbnionym rachunku bankowym
i wykorzystuje na pokrycie kosztów zarz¹dzania nieruchomoœci¹ (budynkiem).

Obowi¹zki Gminy (Miasta).
Jednostka samorz¹du - Miasto ponosi równie¿
wydatki i ciê¿ary zwi¹zane z utrzymaniem
nierchomoœci wspólnej. Nale¿ne kwoty s¹
proporcjonalne do udzia³ów we wspólnocie
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poszczególnych w³aœcicieli. Co miesi¹c
z góry - do dziesi¹tego dnia ka¿dego miesi¹ca wszyscy w³aœciciele odprowadzaj¹ zaliczki
na pokrycie kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹
wspóln¹. Zebrane pieni¹dze wspólnota przeznacza na: wydatki, remonty, bie¿¹c¹ konserwacjê, utrzymanie porz¹dku i czystoœci,
wynagrodzenia cz³onków zarz¹du, ubezpieczenia, podatki, op³aty za dostawê energii
elektrycznej i cieplnej, wody oraz na op³aty
za antenê zbiorcz¹. Op³aty nale¿ne od cz³onka
wspólnoty wylicza siê na podstawie jego udzia³u,
a nie powierzchni u¿ytkowej jego lokalu. Stosownie do wielkoœci udzia³u Miasto odpowiada
te¿ za zobowi¹zanie wspólnoty dotycz¹ce
nieruchomoœci wspólnej (np. sp³ata kredytu
zaci¹gniêtego na ocieplenie budynku). Dodatkowe obowi¹zki maj¹ w³aœciciele, którzy
zasiadaj¹ w zarz¹dzie wspólnoty. Do ich zadañ
nale¿¹ miêdzy innymi: prowadzenie ewidencji
poza ksiêgowej kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ oraz zaliczek wniesionych
na pokrycie tych kosztów, przechowywanie
dokumentacji technicznej budynku, prowadzenie i aktualizacja spisów w³aœcicieli.

Kto p³aci za remont balkonu?
W³aœciciel lokalu mieszkalnego ma obowi¹zek ponoszenia wydatków z utrzymaniem
balkonu tylko w czêœci, który s³u¿y do zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych. Natomiast wydatki na remonty i bie¿¹c¹ konserwacjê czêœci budynku, które s¹ elementem konstrukcji balkonu, obci¹¿aj¹ wspólnotê mieszkaniow¹ (takie jest stanowisko
S¹du Najwy¿szego z 7 marca 2008r., Syg.
Akt. III CZP 10/08). W kolejnym artykule
zajmiemy siê obowi¹zkami gminy, Miasta,
w zwi¹zku z remontem budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej.

Zastrze¿enie dokumentów przyjmowane jest
w kilkunastu tysi¹cach placówek bankowych.
Informacja wskazuj¹ca, ¿e dokument jest zastrze¿ony, a tym samym powinien byæ zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia siê
w Systemie w czasie niemal rzeczywistym.
Informacje o dokumentach s¹ przekazywane
wszystkim Bankom uczestnicz¹cym w Systemie.
Korzystaj¹ z niego tak¿e operatorzy telefonii
komórkowych, Poczta Polska i szereg innych
Uczestników. Dokumenty mog¹ tak¿e sprawdzaæ
m.in.: notariusze, hotele, wypo¿yczalnie czy
agencje poœrednictwa sprzeda¿y i wynajmu
nieruchomoœci.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
“M³odoœæ” w Chojnowie
ul. I. Paderewskiego 12,
tel.0768188-308, tel/fax/0768188-681,
og³asza przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
w Chojnowie przy ul. J. Kiliñskiego 30,
sk³adaj¹cej siê z dzia³ki nr 263/5 o pow. 133 m2.
Cena nieruchomoœci wynosi 30.491,00 z³.(s³ownie:
trzydzieœci tysiêcy czterysta dziewiêædziesi¹t jeden
z³otych 00/100).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 31.07.2009 r.
o godz.13.00 w biurze Sp-ni pokój nr 10 (I piêtro).
Wymagane wadium w wysokoœci 10 % ceny
nieruchomoœci nale¿y wp³aciæ do kasy Sp-ni w dniu
przetargu. Specyfikacjê istotnych warunków przetargu w cenie 20 z³ z VAT mo¿na odebraæ w siedzibie Sp-ni, pokój nr 9 I piêtro.
Przetarg mo¿e byæ uniewa¿niony bez podania przyczyn.

Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowe Sp. z o.o. „Magrotex”
Chojnów ul. Fabryczna 1

Zatrudni pracowników
na stanowiska produkcyjne:
*
*
*
*
*
*
*

spawacz
tokarz
frezer
œlusarz
œlusarz narzêdziowy
monter, t³oczarz
elektryk, elektromonter

Kontakt osobisty w siedzibie firmy.
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Teatralne wakacje z bibliotek¹
Tegoroczny program wakacyjny zaproponowany przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ przebiega pod has³em „Bawimy siê w teatr”.
6 lipca goœciliœmy Annê Chojnack¹, aktorkêlalkarkê, absolwentkê PWST-Wydzia³u Lalkarskiego we Wroc³awiu. Pani Ania przeprowadzi³a
warsztaty teatralne, z których uczestnicy dowiedzieli siê m.in. co jest istotne w pracy aktora,
do czego s³u¿¹ rekwizyty, w jaki sposób poruszaæ siê na scenie. Dzieci mog³y równie¿ praktycznie uczestniczyæ w tych zajêciach.
Nastêpne nasze spotkania z dzieæmi to dwa pracowite dni. Dzieci na podstawie scenariuszy
z ksi¹¿ki Wandy Chotomskiej pt. ”Kabaret na
jednej nodze” same wybiera³y sobie role, wykonywa³y kostiumy, scenografie i plakaty.

Zapraszamy dzieci na dalszy ci¹g naszych zajêæ,
które rozpoczniemy 24 sierpnia.
* 24 sierpnia o godz. 12.00 zajêcia integracyjne
„Teatr r¹k, nóg i g³ów”,
* 25 i 27 sierpnia o godz.12.00 „Festiwal lalek”
zajêcia polegaj¹ce na wykonywaniu kukie³ek
i pacynek do wybranego scenariusza.
* 28 sierpnia o godz. 16.00 przedstawienie
kukie³kowe „Kurtyna w górê”.
M.L.

Wszystkie przedstawienia, przy pe³nej widowni,
odby³y siê w pi¹tek 10 lipca. Mali aktorzy wyst¹pili w trzech scenkach: ”Pla¿a”, ”WiedŸmy”
i ”Królewna Œmieszka”.
Pierwsz¹ czêœæ naszych wakacyjnych spotkañ
zakoñczyliœmy zajêciami plastycznymi pt. „Autoportret na weso³o”. Dzieci zapozna³y siê z pojêciem,
czym jest autoportret i narysowa³y swoje podobizny w krzywym zwierciadle. Wystawê wszystkich prac mo¿na obejrzeæ w Galerii M³odych.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej dwukondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym o pow. u¿ytkowej 400,1 m2
przeznaczonym do remontu oraz budynkiem
gospodarczym o pow. u¿ytk. 25,5 m2, oznaczonej
numerem geodezyjnym 377/8 o pow. 903 m2,
po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej 3 w Chojnowie,
wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.
Cena wywo³awcza - 153.000,00 z³.
Wadium - 30.600,00 z³.
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 przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji handlu i us³ug
nieuci¹¿liwych.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych 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.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 sierpnia 2009 r.
o godz. 1300 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 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 12 sierpnia 2009 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê
post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.530,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490
620000020 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¿ nieruchomoœci jest zwolniona od
podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2
w zwi¹zku z art.43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia
9 lutego 2009 r., drugi odby³ siê 8 czerwca 2009 r.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/701

Tego móg³by uczyæ siê ka¿dy
Przez ostatnie miesi¹ce uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajêciowej jeŸdzili na zajêcia do Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Piotrowicach. Bior¹ udzia³ w kontynuacji
projektu wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pn. “Wsparcie
dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”.
Tematyka zajêæ jest bardzo urozmaicona - opowiadaj¹ chojnowianie.
- Mieliœmy zajêcia dotycz¹ce dysponowania pieniêdzmi, uczyliœmy
siê jak planowaæ wydatki, jak kupowaæ rozs¹dnie i nie daæ siê oszukaæ. Odgrywaliœmy scenki, w których graliœmy rolê sprzedawcy i kupuj¹cego. By³y zajêcia dotycz¹ce
asertywnoœci, poznaliœmy znaczenie tego pojêcia, poznaliœmy dobre
i z³e strony pracodawcy. Jednymi
z ciekawszych zajêæ by³y zajêcia
dotycz¹ce wyborów. Poznaliœmy
prawa wyborców, mieliœmy zorganizowane próbne wybory, podczas
których uczyliœmy siê jak zachowaæ siê podczas wyborów. Po
g³osowaniu wrzucaliœmy karty do
urny wyborczej, któr¹ zrobiliœ-my
w Warsztacie. 28 maja na zajêcia
do Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach przyjecha³a europose³ Lidia Geringer de

Oedenberg. Temetem tego spotkania by³y zagadnienia zwi¹zane
z funkcjonowaniem Parlamentu
Europejskiego oraz dzia³aniami
Unii Europejskiej na rzecz osób
niepe³nosprawnych.
Czy projekt odpowiada uczestnikom?
Krzysztof Bieniek:

Agnieszka Bieniek:
Dowiedzia³am siê tu jak funkcjonuje przedsiêbiorstwo, spó³dzielnia. Bardzo podobaj¹ mi siê te za-

Barbara Siwak:

jêcia. Du¿o siê uczymy, rozmawiamy na ró¿ne tematy.
Józef Tomiak:
Zapamiêta³em lekcje o kreatywnoœci, jak siê zak³ada spó³dzielnie

Uczymy siê jak znaleŸæ pracê, jak
zak³adaæ w³asn¹ dzia³alnoœæ, jak
trzeba sobie radziæ w pracy - to dla
nas bardzo wa¿ne. Uczymy siê te¿
punktualnoœci i obowi¹zkowoœci,
pracodawcy zwracaj¹ na to uwagê.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym budynkiem u¿ytkowym o pow. u¿ytkowej 119,22 m2 przeznaczonym
do remontu, oznaczonej numerami dzia³ek 457/6 i 457/8 o pow. 530 m2, po³o¿onej przy ul. Chmielnej
17A w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej LE1Z/00013615/5.
Cena wywo³awcza - 79.000,00 z³.
Wadium - 15.800,00 z³.
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 przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem
funkcji handlu i us³ug nieuci¹¿liwych. Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia
terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych 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.
Na dzia³ce rosn¹ drzewa. W przypadku kolizji inwestycji z zieleni¹, na usuniêcie drzew w wieku
powy¿ej 5 lat nale¿y uzyskaæ zezwolenie zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.880 z póŸn. zm./.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 sierpnia 2009 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 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 13 sierpnia 2009 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 790,00 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¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie
art. 43 ust.1 pkt 2 w zwi¹zku z art.43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 24 lutego 2009 r., drugi przetarg
odby³ siê dnia 15 czerwca 2009 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 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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mieszkaniowe, co to jest gmina i jak
przeprowadza siê wybory. Tematy,
które by³y mi obce okaza³y siê bardzo
ciekawe i co wa¿ne zrozumia³e dla nas.

Dla mnie wa¿ne by³y zajêcia dotycz¹ce aktywnoœci zawodowej. Robiliœmy biznes plany, zak³adaliœmy
w³asn¹ firmê budowlan¹. Podobaja
mi siê te spotkania i nasze rozmowy mogê powiedzieæ, to co myœlê i nikt
mnie nie skrytykuje tylko wyt³umaczy.
Wypowiedzi kilku uczestników projektu to g³os ca³ej grupy. Wszyscy
oni zgodnie twierdz¹, ¿e warto
chodziæ na takie zajêcia, poniewa¿
mo¿na siê wiele nauczyæ o ¿yciu.
Nawiasem mówi¹c lekcje typu jak
byæ asertywnym czy kreatywnym
przyda³yby siê ka¿demu z nas…

OG£OSZENIE
Na podstawie art.14, pkt.5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717)
Burmistrz miasta Chojnowa prosi o sk³adanie wniosków dotycz¹cych jego zmian.
We wniosku nale¿ okreœliæ nr dzia³ki (³ek)
wraz z nr obrêbu oraz do³¹czyæ mapê
pogl¹dow¹ terenu, okreœliæ na jakie
cele proponowane s¹ zmiany. Wnioski
nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim
pok. nr 6 (sekretariat) w terminie 21 dni
od dnia og³oszenia.

STUDIO „GAIA”
Rafa³ Wyciszkiewicz
Wykonuje us³ugi foto-video w zakresie:
* œluby
* komunie
* sesje dla dzieci
* sesje dla modelek
* kopiowanie kaset VHS na DVD

Profesjonalna jakoœæ
Niskie ceny

tel. 0604-724-021
www.wyciszkiewicz.chojnow.eu
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Nagroda za codzienne sprawy

Twardzi turyœci

W Legnickiej Bibliotece Publicznej w ramach IX edycji „Bli¿ej ksi¹¿ki” odby³ siê
powiatowy konkurs czytelniczy pt. „Codzienne sprawy z niecodziennymi bohaterami
opowiadañ Wojciecha Wid³aka”, adresowany do uczniów klas II i III szkó³ podstawowych miasta i powiatu legnickiego

To by³y dwa niezwyk³e dni dla 20 osobowej grupy pielgrzymów, któr¹ tworzy³y osoby niepe³nosprawne i przyjaciele skupieni przy Polkowickim Zwi¹zku
Inwalidów Narz¹du Ruchu Ko³o w Chojnowie. Przebyte kilometry, pokonywanie barier i w³asnych u³omnoœci dowiod³y, ¿e chojnowscy niepe³nosprawni
maj¹ niespo¿yte si³y, wiele determinacji i ogromn¹ wole poznawania. (red)

wy³onionych podczas eliminacji w macierzystych bibliotekach publicznych. Szko³ê
Podstawow¹ nr 4 reprezentowa³y: Gabrysia
Kur, Ula Grz¹dkowska i Sylwia Marciniszyn.
Uczestnicy konkursu oczekuj¹c na wyniki
konkursu wziêli udzia³ w spotkaniu autorskim
z panem Wojciechem Wid³akiem. Otrzymali
autografy oraz mieli okazjê zrobiæ pami¹tkowe zdjêcia z pisarzem. Po spotkaniu
oczekiwane wyniki.
Na 23 uczestników z miast i gmin nasze
uczennice zajê³y wysokie lokaty.
Gabrysia Kur zajê³a 3 miejsce - gratulacje!!!
Ula Grz¹dkowska i Sylwia Marciniszyn
otrzyma³y nagrody ksi¹¿kowe, pióra, zak³adki
i dyplomy uczestnictwa w finale konkursu.
Bibliotekarz El¿bieta Rusiecka

***
06-07 lipca br., wyruszyliœmy szlakiem pielgrzymim przez £owicz, Niepokalanów do Warszawy,
by tam odnaleŸæ œlady Jana Paw³a II.
Pierwszym punktem pielgrzymowania by³ £owicz
i jego wznios³a Katedra, któr¹ papie¿ Jan Pawe³ II
podniós³ do tytu³u Bazyliki. Wita³a pielgrzymów
ju¿ z daleka swymi imponuj¹cymi wie¿ami. Nie
obesz³o siê bez szczegó³owego obejrzenia œwi¹tyni.
Jej rokokowy o³tarz i rzeŸby zrobi³y na nas du¿e
wra¿enie. Tak¿e kapliczki w bocznych nawach nie
usz³y naszej uwadze.
Nastêpnym punktem by³a ¯elazowa Wola; tu nie
tylko odpoczêliœmy w bogatym od zieleni parku,
ale uda³o nam siê podgl¹dn¹æ jak id¹ przygotowania do 200.urodzin Fryderyka Szopena i obejrzeæ
wnêtrza dworku.
St¹d ju¿ tylko do Niepokalanowa.
W Niepokalanowie doœæ szybko odnaleŸliœmy œlady Ojca œw. Szukaj¹c jego kroków dotknêliœmy
tak¿e miejsc, w których ¿y³ œw. ojciec Maksymilian
Kolbe, którego niegdyœ kanonizowa³. Obejrzeliœmy Misterium Mêki Pañskiej, zagl¹dnêliœmy do
muzeum, uczestniczyliœmy w Eucharystii. Jeszcze

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1
po³o¿onego w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnoœci 1 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 356/1 o pow. 1060 m2,
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 28-04-2103 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 23414:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.
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wieczorem wspólnie z zaprzyjaŸnionym od lat
br. Maciejem uczestniczyliœmy w Apelu Jasnogórskim.
Nastêpnego dnia rano, po Mszy œw. zwiedziliœmy
muzeum historii Niepokalanowa. Obejrzeliœmy
jeszcze Inscenizacjê Narodu Polskiego. Próbowaliœmy te¿ uruchomiæ dwa auta papieskie…
Ostatnim punktem trasy pielgrzymkowej by³a
Warszawa. Jej zwiedzanie zaczêliœmy od starówki, a œciœlej mówi¹c od ruchliwego placu Zamkowego. Podziwialiœmy architekturê zamku,
starych kamieniczek i koœcio³ów. Przyznaæ trzeba,
¿e zdobywanie „szczytów” Starego Miasta nie
by³o ³atwe. Kocie ³by i t³umy turystów utrudnia³y
wêdrówkê. Dla chojnowskich niepe³nosprawnych
nie ma jednak barier nie do pokonania, ruszyliœmy
zatem w stronê pa³acu prezydenckiego, na Plac
Pi³sudskiego i Grób Nieznanego ¯o³nierza. Na
placu pok³oniliœmy siê przed krzy¿em symbolizuj¹cym pierwsz¹ wizytê Jana Paw³a II w kraju.
Poœród piêknego krajobrazu, przy s³onecznej pogodzie wracaliœmy jako wielka rodzina. Kilka
¿yczliwych osób sprawi³o, ¿e mogliœmy prze¿yæ
coœ wyj¹tkowego, niezapomnianego.
Serdeczne podziêkowania kierujemy do pani Kurator
Muzeum F. Szopena za wyrozumia³oœæ i otwarte serce.
I wielkie podziêkowania sk³adamy br. Maciejowi.
uczestnicy

Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 wrzeœnia 2009 r. o godz. 1100 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 do dnia
11 wrzeœnia 2009 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
9.950,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 27.07.2009 r. do 11.09.2009 r. w godz. 1000
do 1400. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Ze stron komendy
* Usi³owa³ sprzedaæ frezarkê
- jej w³aœcicielowi
Funkcjonariusze KP w Chojnowie zatrzymali 50.letniego
mê¿czyznê, który oferowa³
do sprzeda¿y frezarkê skradzion¹ wczeœniej z jednego
z zak³adów us³ugowych na
terenie Chojnowa. Nie mia³
szczêœcia, bo oferowa³ j¹ w³aœcicielowi okradzionego zak³adu.
Poszkodowany powiadomi³
policjantów o tym, ¿e nieznany mu mê¿czyzna oferuje mu
zakup frezarki - z tym, ¿e jest
to jego urz¹dzenie, które wczeœniej utraci³ w wyniku kradzie¿y. Jest pewien, ¿e to jego
przedmiot. Policjanci zatrzymali sprzedaj¹cego, który
t³umaczy³, ¿e frezarka zosta³a
zakupiona na gie³dzie i nie mia³
on œwiadomoœci, ¿e zosta³a
wczeœniej skradziona.
Sprawê rozstrzygnie s¹d. Za
paserstwo mê¿czyzna mo¿e
us³yszeæ wyrok do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

* W³amywali siê do pomieszczeñ gospodarczych
Policjanci z KP w Chojnowie
zatrzymali dwóch m³odych
w³amywaczy. W miejscowoœci
pod Chojnowem ukradli kosiarki i kosy spalinowe. Straty jakie ponieœli poszkodowani to ponad 3000 z³.
Obaj zatrzymani maj¹ po 21 lat.
Policjanci w miejscu zamieszkania jednego z nich zabezpieczyli dwie kosy spalinowe
i jedn¹ kosiarkê pochodz¹ce
z kradzie¿y.
Zatrzymani przyznali siê do
zarzucanych im czynów. Wczeœniej nie byli notowani przez
policjê. Jeden z nich oprócz
odpowiedzialnoœci za kradzie¿e z w³amaniem odpowie
równie¿ za groŸby jakie kierowa³ do swojej matki po tym
jak kobieta wyda³a skradzione rzeczy policji.

* ZnaleŸli rewolwer i kamizelkê kuloodporn¹
9 lipca w Rokitkach zatrzymany zosta³ do kontroli samochód osobowy, którego kierowca, jak siê póŸniej okaza³o, nie posiada³ uprawnieñ do
kierowania.
Funkcjonariusze Wydzia³u
Ruchu Drogowego legnickiej
policji przeprowadzili kontrolê wnêtrza pojazdu i znaleŸli
w nim rewolwer, kilka sztuk
amunicji, pa³kê, szablê, kami-

zelkê kuloodporn¹ i kominiarkê. 24.latek zosta³ zatrzymany. Policjanci sprawdzaj¹
sk¹d pochodz¹ znajduj¹ce siê
w samochodzie przedmioty
oraz czy wykorzystywane by³y
do pope³niania przestêpstw.
Zabezpieczony rewolwer to
w pe³ni sprawna replika broni
z 1847 roku.

* Ani z³ote, ani cenne
Do legnickiej Komendy
Policji zg³osi³ siê mê¿czyzna,
który straci³ 10 tys. z³otych
p³ac¹c za fikcyjne z³ote monety.
Mê¿czyzna wyp³aci³ pieni¹dze z banku ¿eby uregulowaæ
p³atnoœci swojej firmy. Na
ulicy zaczepiony zosta³ przez
cz³owieka mówi¹cego z charakterystycznym wschodnim
akcentem, który przedstawi³
siê jako turysta z Ukrainy
i prosi go o pomoc w zbyciu
z³otych monet. O pomoc
Ukrainiec poprosi³ tak¿e kolejnego przechodnia w wieku
oko³o 30 lat, który stwierdzi³,
¿e bardzo chêtnie kupi monety, poniewa¿ zna siê na nich
i wie ile one mog¹ kosztowaæ.
Na oczach pokrzywdzonego
30-latek zap³aci³ za jedn¹
monetê 1500 z³ i poszed³ do
lombardu wyceniæ jej wartoœæ.
Po powrocie powiedzia³, ¿e
mo¿na za ni¹ dostaæ prawie
dwa i pó³ tysi¹ca, wobec czego
kupuje wszystkie monety jakie
goœæ zza wschodniej granicy
posiada, tylko, ¿e nie ma przy
sobie a¿ tylu pieniêdzy. Pokrzywdzony zaoferowa³ swoje 10 tys. w zamian za kilka
monet. Po dobitym targu pokrzywdzony wraz z monetami poszed³ spieniê¿yæ je do
wskazanego lombardu. Okaza³o siê, ¿e w tym miejscu lombardu po prostu nie ma. Zniknêli równie¿ Ukrainiec i 30letni kupiec monet oraz 10 tysiêcy z³otych. Rzekome z³ote
monety okaza³y siê byæ drobnymi monetami angielskimi.
Policjanci ostrzegaj¹ przed
oszustami. Wszelkie „okazje”
i „dobre interesy” zawierane
na ulicy z nieznajomymi osobami, czêsto podaj¹cymi siê
za obcokrajowców koñcz¹ siê
utrat¹ sporych sum pieniêdzy.
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W ogródku piwnym
rzy s³onecznej pogodzie, ci którzy
nie wylegaj¹ na pobliskie pla¿e,
chêtnie zape³niaj¹ piwne ogródki.
Na œwie¿ym powietrzu “orzeŸwiaj¹cy
nektar” smakuje lepiej, bo inaczej. I atmosfera towarzyska jest wtedy jakby bardziej swojska. Czasami ten biesiadny
klimat podnosi np. klient z gitar¹. Zamiast
banalnych rozmów o pogodzie b¹dŸ obgadywaniu tego to, a tego, zgo³a kulturalniej mija nam czas. Przy dŸwiêkach
niezapomnianych melodii od¿ywaj¹
wspomnienia... Zazwyczaj zaczyna siê
od kultowych utworów zespo³u D¿em,
by nastêpnie przypomnieæ jak to “deszcze
niespokojne, potarga³y sad”. Finisz
parady wspomnieñ, zale¿y jednak od
iloœci wypitych piw przez muzycznego
wodzireja. Gdy rzeczywistoœæ przestaje byæ ju¿ tak rzeczywista, skutki mog¹
byæ op³akane...
Tak w³aœnie by³o, kilkanaœcie dni temu,
w pewnym miejskim ogródku piwnym.
Sympatycznemu dot¹d gitarzyœci

P

w duszy zagra³ Mazurek D¹browskiego
i dalej¿e w pijackim amoku wyæ do
zachodz¹cego s³oñca hymn narodowy.
Grajek przesta³ podobaæ siê ju¿ publicznoœci, a ona jemu, zw³aszcza, ¿e nikt
nie chcia³ wtórowaæ pseudopatriocie.
Nachalnoœæ muzyka, po³¹czona z agresywnym nagabywaniem, mog³a mieæ
tylko jeden fina³. Zaczepiany goœæ
ogródka piwnego (doœæ zreszt¹ niespodziewanie) wykona³ akcjê a’la Adamek trzy ciosy i hymn urwa³ siê w trakcie
trzeciej zwrotki. A propos - kto potrafi
odœpiewaæ przynajmniej drug¹ zwrotkê
naszego Mazurka? A grajek zna³ trzy,
a mo¿e i wiêcej, tylko nie dane mu by³o
siê wykazaæ.
Mora³ z ca³ej tej sytuacji nasuwa siê sam:
“Do hymnu podchodzi siê wtedy
Gdy s¹ narodowe potrzeby
W towarzystwie zaœ raduje siê dusza
Gdy przy dŸwiêkach szlagierów niejednego siê rozrusza”.
pm

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego
ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci
zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym
53 o pow. 4693 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego o pow. u¿ytkowej
3673,50 m2 (by³y magazyn techniczny Dolzametu - obok siedziby Urzêdu Gminy)
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza – 186.000,00 z³.
Wadium - 37.200,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych 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.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako tereny przemys³owe i sk³adowe. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest dwoma umowami
najmu, zawartymi na czas nieokreœlony z 1-miesiêcznym okresem wypowiedzenia oraz
dwoma umowami dzier¿awy, zawartymi na czas oznaczony do dnia 23-07-2009 r.
i 29-07-2009 r. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 sierpnia 2009 r. o godz. 1300 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,
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 na konto Nr 39 8644 0000
00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
(ze wskazaniem numeru dzia³ki) do dnia 13 sierpnia 2009 r. Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.860,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt
2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 17 marca 2008 r., drugi 19 czerwca 2008r., trzeci 23 paŸdziernika 2008 r., czwarty 20 stycznia 2009 r., pi¹ty 15 czerwca 2009 r.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem (0-76) 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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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych
-Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46,
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu
ZAPRASZA
* na wystawê „Autoportret na weso³o” - prezentacja prac wykonanych podczas zajêæ „Wakacje z Bibliotek¹” - Galeria M³odych, lipiec
NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Tony Norman - „Wyœcigi samochodowe”
Œwiat najpopularniejszych wyœcigów, od Formu³y 1 i NASCAR, po wyœcigi na 1/4 mili.
Ksi¹¿ka zawiera ciekawe i napisane prostym jêzykiem informacje o wszystkim: od boksów i zespo³ów in¿ynierów a¿ po taktykê w czasie wyœcigu.
Rachel Coombs, Nicholas Harris - „Lotnictwo:
panoramy”
Jeœli chcesz poznaæ tajemnice sztuki latania, to
otwórz tê ksi¹¿kê, a twoim oczom uka¿¹ siê
wspania³e panoramiczne obrazy, zadziwiaj¹ce
mnogoœci¹ szczegó³ów. Pierwszy zabierze ciê
na pok³ad nowoczesnego Jumbo Jeta, gdzie
zapoznasz siê z budow¹ samolotu, zasadami
jego funkcjonowania oraz tajnikami sztuki
pilota¿u. Kolejny przedstawi barwny przegl¹d
najwa¿niejszych modeli samolotów w ca³ej
historii lotnictwa, a ka¿dy opatrzony krótkim
komentarzem.
Dzia³ dla Doros³ych:
Jan Miodek - „S³owo jest w cz³owieku:
poradnik jêzykowy”
Autor, najpopularniejszy polski jêzykoznawca
od lat z sukcesem wyjaœniaj¹cy w telewizji
i prasie zawi³oœci jêzyka, zamieszczone
w ksi¹¿ce teksty poœwiêci³ stanowi i przemianom
wspó³czesnej polszczyzny. Najobszerniejsza
jest czêœæ o nowych s³owach i przekszta³caniu
dawnych znaczeñ oraz o ekspansji wyrazów
o rodowodzie anglosaskim. Jan Miodek wiele
uwagi poœwiêci³ te¿ przeró¿nym pomys³om
i modom w kszta³towaniu nowych s³ów.
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Muzeum Regionalne
proponuje w okresie wakacyjnym odwiedzenie dwóch wystaw czasowych:
* w lipcu
„VII Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki”,
* w sierpniu „Karkonosze panoramiczne”.
Ponadto w Muzeum dostêpne s¹ wystawy sta³e,
m.in. „Historia Chojnowa”, „Lapidarium”, „Pradzieje
Ziemi Chojnowskiej”, „Dawne Œlusarstwo
i kowalstwo”.
W okresie wakacyjnym dzieci i m³odzie¿ oraz
wycieczki zorganizowane maj¹ bezp³atny wstêp
do muzeum w soboty i niedziele. Dla grup zorganizowanych przewidziane s¹ na ¿yczenie projekcje na temat sztuki.

WAKACJE 2009 z MOKSiR
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza w czasie wakacji:
20.07 - 24.07.2009 - Rysujemy, malujemy (zajêcia plastyczne - godz. 10.00 - 12.00
- kawiarenka MOKSiR)
03.08 - 07.08.2009 - W krainie baœni (zajêcia teatralne - godz. 10.00 - 12.00 - sala widowiskowa)
10.08 - 14.08.2009 - Rysujemy, malujemy (zajêcia plastyczne - godz. 10.00 - 12.00
- kawiarenka MOKSiR)
17.08 - 21.08.2009 - S³oneczne rytmy (zajêcia taneczne - godz. 10.00 - 12.00 - sala recitalowa)
24.08 - 28.08.2009 - Turniej koszykówki (boisko „Orlik”)

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci 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 przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych 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.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 sierpnia 2009 r. o godz. 12 00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 13 sierpnia 2009 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 600,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 28 listopada 2008 r., drugi przetarg odby³ siê
dnia 10 czerwca 2009 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 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Ka¿de dziecko ma wakacje
Turniej pi³ki no¿nej, do którego KS „Chojnowianka” i Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie zaprosili na pocz¹tku wakacji, zgromadzi³ 4. dru¿yny ze szkó³ podstawowych i a¿ 8 z gimnazjów. Warto dodaæ,
¿e honorowym patronatem obj¹³ zmagania m³odzie¿y Bank PKO BP SA,
oddzia³ w Chojnowie, w imieniu którego wspania³e nagrody wszystkim
uczestnikom wrêcza³ w niedzielê na zakoñczenie turnieju pan Konrad
Michalak, dyrektor oddzia³u.
Rozgrywki toczy³y siê przez 6 dni, podczas których tylko gimnazja rozegra³y 112 meczy. Zawody prowadzone by³y systemem ka¿dy z ka¿dy mecz i rewan¿.
Najciekawszy mecz rozegrali Galaktikos i Dream Team o trzecie miejsce
w tabeli. Na pocz¹tku walka by³a wyrównana, ale ju¿ w 10 minucie znacz¹c¹
przewagê osi¹gn¹³ Dream Team, który niespodziewanie strzeli³ a¿
6 bramek, w pierwszym pojedynku tych zespo³ów wynik wynosi³ tylko 1:0.
Ciekaw¹ rozgrywkê prowadzili tak¿e Galaktikos i Pogromcy Duchów.
W tym spotkaniu stanêli naprzeciwko siebie ch³opcy na co dzieñ graj¹cy w jednej dru¿ynie KS Chojnowianki. Mimo, ¿e zawodnicy walczyli o pi¹t¹
i szóst¹ lokatê, mecz by³ niezwykle zaciêty, pe³en dramatycznych akcji
i zakoñczy³ siê zwyciêstwem Galaktikos 4:3, co da³o zespo³owi w ogólnej klasyfikacji czwart¹ lokatê w tabeli.
Wœród gimnazjalistów najlepiej spisa³o siê KONGO, zdobywaj¹c ostatecznie 35 pkt. Drugie miejsce na podium przypad³o dru¿ynie STARY
£OM, a trzecie zespo³owi DREAM TEAM.

KONGO
STARY £OM
DREAM TEAM
GALACTICOS
POGROMCY
PREMIUM BUDZIWOJÓW
SILVER SK£AD
FC KOŒCIUSZKI

Pkt
35
31
27
22
21
12
10
9

Bramki strzelone
46
64
31
34
36
31
19
25

Bramki stracone
18
21
24
40
36
31
40
43

Organizatorzy zadbali tak¿e o wyró¿nienia indywidualne. Nagrodê dla
najwszechstronniejszego zawodnika otrzyma³ £ukasz Niemczyk, odkryciem

ligi zosta³ Dawid Pakosz, natomiast najlepszym bramkarzem
Marcin Krupa. Nagrodê dla
zawodnika uznanego za odkrycie ligi ufundowa³ radny
Maciej Cieœla.
W kategorii szkó³ podstawowych mecze rozegrano systemem dwurundowym „ka¿dy
z ka¿dym”. Rozgrywki koñczono systemem „play off”.
Fina³owy mecz odby³ siê pomiêdzy zespo³ami SOWY –
THE BEST TEAM. Jak przysta³o na fina³ow¹ rozgrywkê
by³o sporo dramaturgii. Mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 1:1
(mimo dogrywki). O zwyciêstwie rozstrzygnê³y rzuty karne,
które wynikiem 4:2 wygra³
zespó³ SOWY.
Kolejnoœæ rozgrywek
SOWY
THE BEST TEAM
KRASNALE
FC DZIADY
Wszystkie zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe puchary oraz pi³ki
ufundowane przez PKO BP
oddzia³ w Chojnowie. Medale
dla zespo³ów zajmuj¹cych
miejsca I - III ufundowa³ klub
KS „Chojnowianka”. Indywidualnoœciami ligi zostali: Sebastian
Iwaniak - najlepszy zawodnik
(THE BEST TEAM); Mariusz
Sankiewicz - najlepszy bramkarz
(KRASNALE) oraz Mateusz Dreger - najlepszy strzelec ligi (KRASNALE). Wyró¿nieni indywidualnie otrzymali nagrody rzeczowe (rêkawice
bramkarskie; torby; getry) ufundowane przez PKO BP.

To by³ mecz !!!
A¿ 45 bramek pad³o w meczu jaki 4 lipca rozegrali miêdzy sob¹ pracownicy Niebieskiego Parasola i klienci restauracji Niebieski Parasol.
Czy taka strzelnoœæ œwiadczy o skutecznoœci obu dru¿yn czy mo¿e raczej
o niekompetencji? Pytanie z gatunku retorycznych, faktem natomiast jest,
¿e wszyscy - i ci na boisku i ci na trybunach - œwietnie siê bawili, a koñcowy
wynik meczu, to z pewnoœci¹ zas³uga doskonale dopinguj¹cej publicznoœci.
Powodem tak zaciêtej walki by³a byæ mo¿e tak¿e nagroda - Puchar
Prezesa Stowarzyszenia Niebieski Parasol, to, jakby nie by³o, cenne trofeum.
Jego zdobyciem szczyciæ siê mo¿e dru¿yna klientów, która po dogrywce
(mecz zakoñczy³ siê wynikiem 14:14) wykaza³a siê lepsz¹ strzelnoœci¹
mimo, ¿e dru¿ynê przeciwn¹ wspierali zawodowcy z Chojnowianki - Pawe³
Malik i Adam Bielak. O wygranej zadecydowa³y rzuty karne. W tej czêœci
bramkarze nie mieli szans - zwyciêzcy trafili dziewiêæ razy, przegrani
osiem. Mecz zakoñczony wynikiem 23:22, by³ pierwszym w walce
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o przechodni puchar prezesa i pewnie jednym z nielicznych z tak¹ pul¹
goli w historii footbolu.
eg
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom wolnostoj¹cy 210 m2 w Chojnowie, wybudowany w 2007r. Dom posiada:
4 pokoje, salon, 2 kuchnie, 2 ³azienki, ca³oœæ
ogrodzona i zagospodarowana, do zamieszkania.
Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.
Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Sk³odowskiej 2, parterowy, 180 m2, w pe³ni zagospodarowany. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.
Sprzedam dom 300 m2 + budynek na warsztat
+ gara¿e 110 m2 w Jerzmanowicach k. Chojnowa.
Ca³oœæ komfortowo zagospodarowana (basen,
altany, ogród, sad) przy lesie na dzia³ce 0,60h.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-41 lub 0601-799-573.
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie
na ul. Broniewskiego o pow. 220 m2, na dzia³ce
przemys³owo-budowlanej o pow. 29 arów.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-78 lub 0694-102-630.
Sprzedam mieszkanie o pow. 56 m 2 przy
ul. Piotra Skargi 6/12 w Chojnowie, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno, po remoncie, do
zamieszkania od zaraz, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-61 lub 0608-506-412.
Sprzedam mieszkanie 48,4m2 w Chojnowie,
Rynek 5, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 0607-425-868 lub 0505-196-903.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe na parterze, w trakcie remontu, sk³adaj¹ce siê z 1 pokoju,
kuchni, przedpokoju, ³azienki, piwnicy, komórki, pow. 27 m2. Wiadomoœæ: tel. 0604-672-111.

Sprzedam motorower Aprilia RS 50, rok
prod. 1996, poj. 50 cm, kolor srebrny, uszkodzony.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-61-13 lub 0693-784-937.

Do wynajêcia du¿y gara¿ w Go³aczowie nadaj¹cy siê na dzia³alnoœæ, np. auto-naprawa, itp.
Wiadomoœæ: tel. 0792-842-303 lub 0515-153-061.

Us³ugi

Sprzedam kamizelkê œlubn¹ rozmiar L (50)
koloru ecru, w zestawie z musznikiem i butonierk¹ w tym samym kolorze i wzorze, cena 100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0601-534-197.

Profesjonalne, plenerowe sesje fotograficzne: œlubne, dzieciêce, ci¹¿owe z 9.miesiêcy,
dla modeli, modelek i osób prywatnych. Promocyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 0725-857-821.

Inne
Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919
po godz. 16.00.

Sprzedam jednoczêœciow¹ sukniê œlubn¹
Melody firmy MS Moda w kolorze ecru, rozmiar
38, stan bardzo dobry, do sukni dodajê gratis
hiszpañski welon, cena 1200 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0601-534-197.
Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz firmy
Körcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w Jerzmanowicach o pow. 1469 m2 i 1650 m2 przy drodze
od strony miasta, 400 m od zabudowañ Chojnowa,
przekszta³cona, woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du,
cena 48 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.
Sprzedam dzia³kê budowlano-przemys³ow¹
w Jerzmanowicach przy drodze E-94, o pow. 21 ar,
dzia³ka posiada wszystkie media, ogrodzenie,
hale o pow. 80 m 2 , wc, biuro, oœwietlenie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-78 lub 0694-102-630.
Sprzedam dzia³ki 12.arowe budowlano-us³ugowe przy szosie Chojnów-Go³aczów, uzbrojone,
woda, pr¹d. Wiadomoœæ; tel. 0601-799-573.
Sprzedam pole k/Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-87-02.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, niski
czynsz (30 z³), 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
piwnica, strych, pow. 50 m2, po kapitalnym
remoncie, nowe okna, tynki strukturalne, panele, ul. Witosa, cena 98.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0606-995-852.
Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi + gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286 lub 0600-967-638.

Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
w centrum Chojnowa o pow. 38,18 m2, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-64-93
lub 0793-297-964.
Kupiê dom do remontu lub do wykoñczenia
rozpoczêt¹ budowê na terenie Chojnowa lub
okolicy. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-15 lub
0889-321-923.
Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 0511-348-006.
Wydzier¿awiê lokal na targowisku w Chojnowie
- ma³a gastronomia. Wiadomoœæ: tel. 0793-978-255.

Auto-moto
Sprzedam skuter JINLUN, rok prod. 2006,
poj. 126 cm3. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut
osobowych w cenie 30 - 70 z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 725-87-22 lub 0602-307-249 lub
0604-136-215.
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D&D Construction Sp. z o.o.
Dariusz Sywak
+48 888 651 398
59-225 Chojnów, ul. Lubiñska dz.38/1
Tel/fax: 076-818-82-94
Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564
Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

***

Powierzchnia
u¿ytkowa parteru
i poddasza 89,96 m2
+ gara¿ 20,52 m2

***

Powierzchnia pod³ogi
z gara¿em 140 m2

***

Powierzchnia
zabudowy 99,9 m2

Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym
i gara¿em (niepodpiwniczony)

***
Domy w konstrukcji szkieletowej i systemie keramzytowym.
Mo¿liwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia, materia³y
najwy¿szej jakoœci.
Okna szkockiej firmy Watson Dallas Windows System Ltd.
Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Posiadamy obs³ugê prawn¹, doradztwo finansowe
oraz pomagamy w za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych
z uzyskaniem kredytu na dom.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM –
076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 076 819 63 53
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84
fax: (076) 818-75-15,
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej
Bobik ul. Okrzei 1, 59-225 Chojnów
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/701

15

PrzyjaŸñ miast
bliŸniaczych

