Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* trwaj¹ prace przy ul. Rzemieœlniczej, wykonawca zajmuje siê obecnie budow¹ kanalizacji
ogólnosp³awnej,
* podpisano umowê na budowê boisk przy
ul. Kiliñskiego, prace budowlane projektu
"Moje Boisko Orlik 2008" rozpoczn¹ siê ju¿
za kilka dni,
* 16 lipca oficjalnie odebrano zakoñczenie
prac przy budowie ul. £u¿yckiej.

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:
1) w dniach od 11.07.2008 r. do 31.07.2008 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o¿onych przy ul. Spacerowej 1, ul. Kiliñskiego 1,
ul. D¹browskiego 12, ul. Samorz¹dowej 3b i 3c
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 9 czerwca 2008 r. Nr 102/2008),
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
Choj-nowie w terminie do dnia 21.08.2008 r.

Kolejny numer za miesi¹c
Informujemy naszych Czytelników, ¿e najbli¿szy numer "Gazety Chojnowskiej" uka¿e
siê z dat¹ 22 sierpnia. D³u¿sza ni¿ zwykle przerwa miêdzy wydaniami spowodowana jest
okresem urlopowym. Nie oznacza to jednak,
¿e redakcja nie pracuje. Zainteresowani zamieszczeniem og³oszenia, reklamy lub pragn¹cy
skontaktowaæ siê z redakcj¹ w innej sprawie
zostan¹ przyjêci w siedzibie redakcji w godzinach pracy urzêdu.

Nowe w³adze…
…w PZERiI
9 lipca chojnowskie ko³o Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizowa³o zebranie sprawozdawczo - wyborcze,
którego g³ównym celem by³o dokonanie
wyboru nowych w³adz zwi¹zku. Ustêpuj¹cy
prezes przedstawi³ sprawozdanie z
dzia³alnoœci choj-nowskiego ko³a, po czym
otrzyma³ jednog³oœne absolutorium od zgromadzonych. Jako kolejny g³os zabra³ burmistrz
Jan Serkies, który podziê-kowa³ prezesowi i
cz³onkom
zwi¹zku
za
5-letni¹ owocn¹ wspó³pracê.
W wyniku tajnych wyborów powo³ano siedmioosobowy zarz¹d, na którego czele stanê³a

2

rozmaitoœci

nowa pani prezes - Maria Steæ. Zastêpc¹ prezesa
pozosta³ Kazimierz Kozak, natomiast stanowisko sekretarza objê³a Eugenia Budakiewicz,
a skarbnika Antonina Ró¿ana.

… w KS "Chojnowianka"
Rezygnacja dotychczasowego prezesa i jego
zastêpcy by³a powodem zwo³ania na 10 lipca
zebrania sprawozdawczo-wyborczego zarz¹du
chojnowskiego klubu sportowego. W wyniku
g³osowania do nowego zarz¹du wybrano piêciu
reprezentantów, którzy w swoim gronie
ustalili funkcje. Prezesem KS Chojnowianka
zosta³ Waldemar Michowski, wiceprezesem
Grzegorz Rudziak. Wspieraæ ich bêd¹ cz³onkowie - Krzysztof Uziêb³o, Krzysztof Kowalczyk
i Krzysztof Rudziak.

Zapraszamy!

Nowe tarcze
S³u¿by miejskie zajê³y siê konserwacj¹ i kosmetycznym remontem tarcz koœcielnego zegara.
Z pomoc¹ stra¿aków-alpinistów cyferblaty
zosta³y odœwie¿one i pomalowane, co jak
stwierdzili wisz¹cy na linach, nie by³o zadaniem ³atwym. Tarcze wygl¹daj¹ efektownie

Zapraszamy na festyn
Ju¿ w sobotê 19 lipca Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkañców na
wakacyjny festyn. W programie kabaretowy
humor i mnóstwo muzyki z przewag¹ piosenek biesiadnych. Teksty i melodie znane,
bêdzie wiêc okazja do wspólnego œpiewania.
Do plenerowego spotkania zachêci z pewnoœci¹ tak¿e lokalizacja - festyn odbêdzie siê
w Parku Œródmiejskim (czyli tzw. "ma³ym
parku"), miejscu, gdzie przed laty czêsto
odbywa³y siê koncerty i spotkania.
Rodzinny festyn rozpoczn¹ zawody sportowe.
UKS Oriens zorganizowa³o wyœcigi rowerowe dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat oraz 11-12 lat.
Zawodnicy mog¹ startowaæ wy³¹cznie za
zgod¹ rodziców. Obowi¹zuje sprawny rower
oraz kask. Dla zwyciêzców przewidziano
nagrody w postaci medali i dyplomów. Start
o godz. 16.00.

Przed nami szalone dni
Wakacje w toku. Imprezy goni¹ imprezy.
Tylko jeŸdziæ. Nasza ekipa redakcyjna zaplanowa³a podczas tegorocznej kaniku³y
cztery wyjazdy.
Dwa z nich s¹ ju¿ potwierdzone oficjaln¹
akredytacj¹. To nas bardzo cieszy, bo œwiadczy
o tym, ¿e "Gazeta Chojnowska" w pewnych
krêgach ma ju¿ wyrobiona opiniê i reklamê.
Najpierw odbêdzie siê kolejna ods³ona "Castle
party". Potrwa ona od 25 do 27 lipca na
zamku w Bolkowie. Nowoœci¹ bêd¹ zapewne
koncerty w pierwszym dniu festiwalu. Bêd¹
one bowiem mia³y miejsce w koœciele.
Tydzieñ póŸniej kolejna trzydniówka.
XIV Przystanek Woodstock w Kostrzynie
nad Odr¹.
Od 1 do 3 sierpnia moc naprawdê ró¿norodnego grania, m.in prekursorzy punkrocka,
legendarni The Stranglers.
Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ tych atrakcji.
A na os³odê zostaje nam koncert chojnowskiej grupy Polish Fiction - 19 lipca w amfiteatrze ma³ego parku (miêdzy Centrum
Edukacyjnym a Muzeum Regionalnym).

dodaj¹c jednoczeœnie blasku koœcielnej wie¿y.

Urodzinowy prezent
Pani Janina Homêtowska ma wokó³ siebie wiele
roœlin. Kocha je i z przyjemnoœci¹ siê nimi
zajmuje. Jej "pupilem" jest kaktus - najstarszy,
chocia¿ nie najdorodniejszy.
Jest w jej domu od 30 lat i czasami w podziêce
zakwita ciesz¹c w³aœcicielkê dorodnym kwiatem. W tym roku jednak wdziêcznoœæ kaktusa
zadziwi³a domowników.
Sukulent tradycyjnie wypuœci³ dwa kwiatki
w drugiej po³owie czerwca, a kilkanaœcie dni
póŸniej zakwit³ ponownie zdobi¹c kolce trzynastoma kwiatostanami. Ta niecodzienna szata zdaje siê mieæ swoj¹ przyczynê - kaktus
obchodzi trzydzieste, a pani Janina szeœædziesi¹te urodziny.
Piêkne kwiaty podziwiaæ mo¿na tylko kilkanaœcie godzin, cieszy nas zatem fakt, ¿e pani
Janina zechcia³a podzieliæ siê z nami swoj¹
radoœci¹ i zaprosi³a nas do siebie na sesjê zdjêciow¹. Zd¹¿yliœmy, a efekt prezentujemy.
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Chojnowskie
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 377/3
o pow. 1879 m2, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta
Chojnowa przy ul. Samorz¹dowej (by³a
kot³ownia), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.
Cena wywo³awcza - 96.000,00 z³
(w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 19.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa przeznaczona jest pod nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne (handel, rzemios³o,
gastronomia). 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 3 wrzeœnia 2008 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, 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 29 sierpnia 2008 r. na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19. 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 nierucho-moœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 960,00 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 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. 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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
1) przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci po³o¿onej
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonej pod zabudowê gara¿em, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

2) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onychw obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla
których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

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.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 4 wrzeœnia 2008 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, 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 29 sierpnia 2008 r.
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 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/.
Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej 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 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
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.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- lipiec, sierpieñ,
wrzesieñ,
Godziny
dy¿urów:paŸdziernik
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:

10.08.08, 07.09.08, 12.10.08,
15.08.08, 14.09.08, 19.10.08,
20.07.08, 17.08.08, 21.09.08, 26.10.08,
27.07.08, 24.08.08, 28.09.08,
03.08.08, 31.08.08, 05.10.08

- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00, - niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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Symboliczne pierœcienie
Przetrwa³y kilka stuleci, dziesi¹tki lat przechowywa³a je rodzina Hoppe,
a od kilku dni s¹ w³asnoœci¹ Muzeum Regionalnego w Chojnowie.
Dwa z³ote pierœcionki - delikatny damski i nieco
okazalszy mêski, 12 lipca z r¹k by³ej mieszkanki Chojnowa Gerdy-Marii Fröhlich odebra³ dyrektor Muzeum Regionalnego Jerzy
Janus.

Ten niezwykle cenny dar powraca do Chojnowa po 75 latach. W 1932 roku podczas
przebudowy kamienicy rodziny Henningów
(w okolicach dzisiejszej ul. Wolnoœci) z ziemi wykopano œredniowieczn¹ wagê, pierœcionki i kilka innych drobiazgów.
Znalezione przedmioty skatalogowano
w ówczesnym muzeum, tam te¿ przekazano
wagê, która jest tu do dziœ, los pierœcionków
natomiast przez lata by³ nieznany.
- Znalezisko pochodzi prawdopodobnie
z XVI-XVII wieku - wyjaœnia dyrektor muzeum.
- O jego istnieniu wiemy z muzealnych doku-

mentów i fotografii. Nigdy nie przypuszcza³em,
¿e po tylu latach pierœcienie trafi¹ do naszych
zbiorów.
To wspania³y, cenny dar i to w³aœnie teraz,
kiedy muzeum obchodzi swoj¹ setn¹ rocznicê.
Dyrektor s³usznie zauwa¿y³ tak¿e, ¿e ten
niecodzienny prezent ma nie tylko wartoœæ
historyczn¹ i materialn¹. Jest jednoczeœnie
dowodem ogromnego przywi¹zania by³ych
mieszkañców do rodzinnego miasta i wymownym symbolem wspó³pracy miêdzy
naszymi narodami.
Przed laty skarb opuœci³ Chojnów i w dobytku
pañstwa Hoppe trafi³ do Niemiec. Kiedy
Wolfgang Hoppe otrzyma³ go od rodziców
nie mia³ w¹tpliwoœci, gdzie jest miejsce z³otej
bi¿uterii. Nie móg³ osobiœcie przekazaæ jej
muzeum, misjê tê powierzy³ zatem pani
Gerdzie, która równie mocno zwi¹zana jest
z naszym miastem.
Gerda-Maria Fröhlich, autorka publikacji „Moja
ma³a ojczyzna; Chojnów-Œl¹sk; dzieciñstwo,
ucieczka i po¿egnanie” od lat ¿ywo interesuje
siê sprawami naszego miasta - wspiera ró¿nego
typu dzia³ania, organizuje pomoc charytatywn¹,
wspó³pracuje z chojnowskimi instytucjami.
O jej aktywnej dzia³alnoœci mówi³ burmistrz,
który w imieniu w³adz miasta i mieszkañców,
na jej rêce z³o¿y³ serdeczne podziêkowania
za ten wspania³omyœlny gest.

Wyrazem wdziêcznoœci ze strony chojnowian
by³y kwiaty i kopie rysunku Wernera przedstawiaj¹ce miasto z po³owy XVII wieku,
podarowane przez burmistrza i dyrektora
muzeum p. Gerdzie i p. Wolfgangowi.
Pierœcionki trafi¹ wkrótce w rêce krakowskich specjalistów, którzy ustal¹ ich
pochodzenie, okres w jakim powsta³y i próbê
z³ota. Potem zostan¹ wyeksponowane w
choj-nowskim muzeum.
eg

Przyjechali poznaæ
nasze miasto
Wspó³praca z naszymi partnerskimi miastami wci¹¿ siê rozwija.
Zarówno w niemieckim Egelsbach jak i francuskim Commentry
mieszkañcy wiedz¹ coraz wiêcej o Chojnowie, a chojnowianie bli¿ej
poznaj¹ zaprzyjaŸnione miasta.

Z racji odleg³oœci nasi niemieccy partnerzy zdecydowanie czêœciej
goszcz¹ na ziemi chojnowskiej.
3 lipca do Chojnowa przyjecha³a grupa mieszkañców Egelsbach skupiona w tamtejszym Towarzystwie Historycznym.
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- Dzieje i kultura tego miasta ¿ywo nas zainteresowa³y na d³ugo przed
podpisaniem umowy partnerskiej - powiedzia³ przewodnicz¹cy
towarzystwa Werner Lüft - O tych stronach czêsto i z ogromnym zapa³em
opowiada³ nam Dieter Schroeder, nasz cz³onek i jednoczeœnie Honorowy
Obywatel Miasta Chojnowa. Od dawna planowaliœmy tê podró¿
i cieszymy siê, ¿e w koñcu tu jesteœmy.
Goœci powita³ w Urzêdzie Miasta burmistrz, który w kilku s³owach
nakreœli³ dzieje naszego miasta i obecny jego rozwój. Wiêcej o historii
Chojnowa goœcie z pewnoœci¹ dowiedzieli siê podczas wizyty
w muzeum i odwiedzaj¹c nasze turystyczne atrakcje.
W planie ich kilkudniowej wizyty znalaz³y siê te¿ okoliczne miasta,
a o wra¿eniach z pobytu w Chojnowie dowiemy siê z pewnoœci¹
z niemieckiej prasy, gród nad Skor¹ czêsto bowiem goœci na ³amach
lokalnej gazety, która trafia tak¿e do naszej redakcji.
eg
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UCHWA£A NR XXIV/115/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury Miejski Dom Kultury
w Chojnowie na Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie oraz nadania jej nowego statutu.
(podstawa prawna)

Nie ma rady na g³upotê ?!
Plenerowa galeria, która przez
kilka miesiêcy cieszy³a oko
„du¿ych i ma³ych” sp³onê³a.
Trudno opisaæ oburzenie mieszkañców, g³ównie osiedla, którzy

§ 1. Zmienia siê nazwê gminnej instytucji kultury Miejski Dom Kultury
w Chojnowie na Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
§ 2. Miejskiemu Oœrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie nadaje
siê statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 3. Traci moc uchwa³a nr XX/98/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca
2008r. w sprawie przekszta³cenia Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie
w Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w z dniem 1 lipca 2008r. i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i Gazecie Chojnowskiej.

Teraz w miejsce jelonków i zaj¹czka stercz¹ druty - przygnêbiaj¹cy widok…
Czy ten akt wandalizmu mo¿na
³¹czyæ z innymi cyklicznymi
podpaleniami?
Na przestrzeni kilku ostatnich
tygodni na terenach chojnowskich ogródków dzia³kowych
podpalono 11 altanek. Wed³ug
policji obie sprawy ³¹czy tylko
sposób zniszczenia. Nie zmienia
to jednak faktu, ¿e w Chojnowie
mamy piromana lub piromanów,
bawi¹cych siê ogniem bez œwiadomoœci konsekwencji.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
Za³¹cznik do UCHWA£Y NR XXIV/115/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2008r.

Statut Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie
§ 1. Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Chojnowie, zwany dalej
Oœrodkiem, jest gminn¹ instytucj¹
kultury utworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ Chojnowa.
§ 2. Oœrodek dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 25 paŸdziernika
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz.U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.
o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r.
Nr 81, poz. 889 ze zm.).
§ 3.1. Oœrodek dzia³a na terenie miasta Chojnowa.
2. Siedziba Oœrodka mieœci siê w Chojnowie, ul.Ma³achowskiego 7.
3. Oœrodek u¿ywa pieczêci z nazw¹
w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 4. Bezpoœredni nadzór nad Oœrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta
Chojnowa.
§ 5. Oœrodek realizuje zadania w³asne
miasta Chojnowa w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i rekreacji.
§ 6. Przedmiotem dzia³alnoœci
Oœrodka jest:
1. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych integruj¹cych
spo³eczeñstwo miasta,
2. Organizowanie ró¿nych us³ug dla
ludnoœci w zakresie kultury, sportu
i rekreacji;
3. Tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji;
4. Tworzenie warunków dla rozwoju
folkloru oraz rêkodzie³a ludowego
i artystycznego;
5. Prowadzenie dzia³alnoœci kinematograficznej;

6. Prowadzenie dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, sportowo-rekreacyjnej wœród dzieci i m³odzie¿y - wspó³praca ze szko³ami, organizacjami
m³odzie¿owymi, stowarzyszeniami;
- rozwijanie aktywnoœci osób niepe³nosprawnych, m.in. poprzez organizacjê
integracyjnych imprez kulturalno-oœwiatowych i sportowo-rekreacyjnych dla
osób niepe³nosprawnych;
7. Organizowanie imprez w³asnych
i zleconych, propaguj¹cych "zdrowy"
styl ¿ycia;
8. Prowadzenie innej dzia³alnoœci
oraz sponsoringu celem uzyskania
dodatkowych œrodków
na realizacjê zadañ programowych.
9. Tworzenie, utrzymywanie i zarz¹dzanie obiektami i urz¹dzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi
stanowi¹cymi mienie komunalne;
§ 7.1. Dzia³alnoœæ Oœrodka finansowana jest ze œrodków bud¿etu miasta
Chojnowa i innych Ÿróde³.
2.Oœrodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej.
§ 8.1. Oœrodkiem zarz¹dza dyrektor
powo³ywany i odwo³ywany przez
Burmistrza Miasta Chojnowa. Powo³ywanie dyrektora odbywa siê w drodze
konkursu.
2. Dyrektor reprezentuje Oœrodek na
zewn¹trz, dzia³aj¹c na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta Chojnowa.
§ 9. Szczegó³ow¹ organizacjê Oœrodka oraz zakres kompetencji okreœla
regulamin organizacyjny ustalony przez
dyrektora Oœrodka, a zatwierdzony
przez Burmistrza Miasta Chojnowa.
§ 10. Wszelkie zmiany w Statucie
mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aœciwym dla jego ustalenia.
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nie przebieraj¹ w s³owach, komentuj¹c ten wandalizm. Szczególne rozgoryczenie czuje w³aœcicielka pobliskiej galerii Synteza - Rozalia Kêsik, której
dzie³em i „oczkiem w g³owie”
by³a ta niecodzienna wystawa.

- Brakuje mi ju¿ s³ów i si³ do
ludzkiej bezmyœlnoœci. Od lat
zmagam siê z wandalami - wyrywaj¹ drzewka, wkopujê je ponownie, niszcz¹, nasadzam nowe,
maluj¹ szyby, zmywam - i tak
w kó³ko. Ostatnio nieco te zdarzenia siê uspokoi³y, ale jak siê
okaza³o by³a to tylko „cisza przed
burz¹”.
Wiklinowe zwierz¹tka eksponowane na osiedlowych trawnikach,
jakiœ czas temu pani Rozalia przekaza³a miastu, nadal jednak dogl¹da³a tego terenu, dba³a o jego
estetykê. Cieszy³ j¹ widok zainteresowanych przechodniów, radoœæ dzieci i ciep³e komentarze.

Niemal w stu procentach pal¹ce
siê altanki to wynik celowego
dzia³ania. Z policyjnych statystyk
wynika, ¿e g³ównymi sprawcami
s¹ nieletni.
Stra¿acy obserwuj¹ nasilenie tego
zjawiska niemal ka¿dego roku
w okresie wakacji. Podpalenia
zdarzaj¹ siê jednak tak¿e w ci¹gu
roku. Bywa, ¿e jednego dnia wozy
stra¿ackie wje¿d¿aj¹ na tereny
dzia³ek dwu, trzykrotnie.
Nuda, g³upota, alkohol… to byæ
mo¿e kilka czynników sk³adaj¹cych siê na motywy dzia³añ
podpalaczy czy wandali w ogóle.
Brak rozumu nie t³umaczy
sprawców i z pewnoœci¹ nie satysfakcjonuje poszkodowanych.
Co jednak mo¿na poradziæ na
g³upotê i prymitywizm?

Komisariat Policji w Chojnowie prosi o kontakt osoby, które
posiadaj¹ jakiekolwiek informacje na temat podpaleñ. Pomo¿e to
w szybszym wykryciu sprawcy i zapobiegnie kolejnym podpaleniom
- tel. (076) 818-86-87. 818-86-80 lub alarmowy 997 funkcjonariusze zapewniaj¹ anonimowoœæ.
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Mistrzowie z Kreta
30 czerwca br. w Legnicy
odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród i wyró¿nieñ konkursów zwi¹zanych z IX Dolnoœl¹skimi Dniami Nauki i Techniki oraz XXXII Dniami
Nauki i Techniki Zag³êbia
Miedziowego Naczelnej
Organizacji Technicznej.
Celem, jaki stawiaj¹ sobie
organizatorzy Dni Nauki
i Techniki jest pobudzanie techniczno-ekonomicznego rozwoju regionu oraz zacieœnianie
wspó³pracy pomiêdzy
przedsiêbiorcami stosuj¹cymi innowacyjne techniki i technologie, przedsiêbiorcami zainteresowanymi ich wdra¿aniem
a przedstawicielami sfery
naukowo technicznej.
W konkursie o tytu³ Dolnoœl¹skiego Mistrza Techniki za rok 2006 wicemistrzem zosta³a firma
KRET I S-KA Tadeusz
Kret z Chojnowa. Statuetkê
wicemistrza i dyplomy
otrzymali:
Tadeusz Kret
Ireneusz Madejski
Piotr Ruchlewicz
Tomasz Stefanicki
Jerzy Zieliñski.
Wyró¿nienie w tym konkursie otrzyma³a firma
LENA Wilków sp. z o.o.
W zespole nagrodzonym
dyplomami znajdowa³ siê
tak¿e Tadeusz Kret przedstawiciel firmy Kret i S-ka.
W konkursie Mistrza
Techniki NOT Zag³êbia
Miedziowego za rok 2007
wicemistrzem zosta³a
firma KRET I S-KA
Tadeusz Kret. Statuetkê
oraz dyplomy otrzymali:
Artur Szkolnik
Ireneusz Madejski
Piotr Ruchlewicz
Tomasz Stefanicki
Lech Wagel
Jerzy Zieliñski.
Opr. Jerzy Zieliñski
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G³ówny bohater - Krzysztof
Chojnowianin – Krzysztof Og³oza,
o którym pisaliœmy wielokrotnie na
³amach naszej gazety doczeka³ siê
swojej pierwszej pierwszoplanowej
filmowej roli. Od 18 lipca bêdziemy
mogli ogl¹daæ go na wielkim ekranie
w romantycznej komedii pt. „Jak ¿yæ?”

Partnerowaæ mu bêdzie Anna Cieœlak,
w obsadzie zobaczymy tak¿e m.in.
Andrzeja Grabowskiego, Magdalenê
Walach, Krzysztofa Globisza.

Jak ¿yæ?” to komedia o ¿yciu, mi³oœci
i o tym, ¿e ka¿dy w koñcu musi
dorosn¹æ.
Kuba jest zwyk³ym ch³opakiem,
któremu nie spieszy siê do doros³ego
¿ycia. Pracuje w barze, ¿yje z dnia
na dzieñ i nie ma wielkich planów.

Ale jak wiadomo ¿ycie lubi nas
zaskakiwaæ. Zaskakuje wiêc tak¿e
Kubê. Niespodzianka ma na imiê
Ewa i uœmiech, który zniewala. A to

dopiero pocz¹tek. Mi³oœæ Kuby i Ewy
bynajmniej nie jest jedynie platoniczna co wczeœniej czy póŸniej musi
przynieœæ owoce. I przynosi. Kuba
dowiedziawszy siê, ¿e bêdzie tat¹
postanawia stan¹æ na wysokoœci
zadania. Ma tylko jeden problem –
nie wie jak to zrobiæ.
Zapraszamy do kin!

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi 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
22/74 o pow. 4801 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 37386.

Cena wywo³awcza - 150.000,00 z³.
Wadium - 30.000,00 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 o funkcji przemys³owej. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 3 wrzeœnia 2008 r.
o godz. 13.00 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, 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 29 sierpnia 2008 r. na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. 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¿ 1.500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
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.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.0829.08.2008 r. w godz. 10.00 do 14.00.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 12
tutejszego 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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Wakacje w mieœcie

M

iesi¹c lipiec wype³niony by³
interesuj¹cymi atrakcjami dla
dzieci przygotowanymi przez
Miejsk¹ Biblio-tekê Publiczn¹ w Chojnowie.
W ramach akcji “Wakacje 2008” przygotowano wiele zajêæ, które w produktywny
sposób wype³nia³y wakacyjn¹ nudê. Od 7 do
11 lipca w biblio-tece o nudzie nie by³o
mowy.
W poniedzia³ek odby³y siê zajêcia pod nazw¹
“Orientalni czarodzieje”, na których dzieci
uczy³y siê techniki origami. Spotkanie
poprowadzi³a pani Ma³gorzata Krzywda.
Sprytnie i w “mgnieniu oka” tworzy³a wspania³e figurki z papieru. Powstawa³y przeró¿ne
kwiaty i zwierzêta. Dzieci nie mog³y nadziwiæ siê umiejêtnoœciom pani Ma³gosi
i rzetelnie postêpowa³y wed³ug wskazówek
“mistrzyni”.
We wtorek i czwartek przeprowadzono zajêcia pod has³em “Wszyscy kochamy baœnie”.
Spotkanie biblioterapetyczne poprowadzi³a
pani Jadwiga Stachowicz. Dzieci pozanwa³y
najbardziej popularne baœnie, do których prowadz¹ca przygotowa³a szereg pytañ. Milusiñscy
nie mieli jednak problemów z udzielaniem
odpowiedzi. Zabawa w te dni by³a przednia.
Natomiast w pi¹tek w bibliotece zaczê³o straszyæ. Pojawi³y siê duchy niczym ze “Strasznego wierszyka” Ma³gorzaty Strza³kowskiej:
“Rozkud³ana czarownica,
Wilk wyj¹cy do ksiê¿yca,
diabe³, rodem a¿ z Tasmanii
i Drakula z Transylwanii...”
Spotkanie odby³o siê pod has³em “Czy duchy
s¹ w bibliotece?”. Na pocz¹tku zajêæ przeprowadzono zabawê, w której m³odzi czytelnicy
szukali specjalnie oznaczonych - “duszkiem”
ksi¹¿ek. Nastêpnie odczytano ich fragmenty.
Wœród “strasznych” pozycji znalaz³y siê
m.in. Duchy na zamku” Ivo van Orshovena,
“Wakacje z duchami” Adama Bahdaja czy
“Przygody trzech detektywów” Alfreda
Hitchcocka. Gdy ju¿ dzieci mia³y wyobra¿enie ksi¹¿kowych duchów, przystpi³y do ich

malowania na papierze.
Wakacje w bibliotece w lipcu przebiegaj¹
bardzo radoœnie, a przede wszystkim aktywnie. W przyjaznej atmosferze, z dala od
szkolnych ³awek dzieci pozna³y piêkne
baœnie i edukacyjne bajki z trafnymi
mora³ami, zapozna³y siê z technik¹ origami
oraz czyta³y ksi¹¿ki o duchach.

W sierpniu kolejna dawka wra¿eñ. Zaplanowano m.in. imprezy kszta³c¹ce zdolnoœci
plastyczne pod nazw¹ “Kamienne robale”.
Nie obêdzie siê równie¿ bez czytania ksi¹¿ek
po³¹czonego z du¿¹ iloœci¹ humoru i œwietnej
zabawy. Ju¿ same nazwy spotkañ œwiadcz¹
o tym, ¿e bêdzie interesuj¹co. “Ka¿dy mo¿e
byæ poet¹” - zapowiada rozwijanie umiejêtnoœci literackich, natomiast spotkanie pod
nazw¹ “Plastusiowo” bez w¹tpienia zainteresuje najm³odszych, ³¹cz¹c czytanie z ulubion¹ przez dzieciaki plastyk¹. Ju¿ dziœ
serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w
zajêciach.
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
równie¿ przygotowa³ atrakcje wakacyjne.
Lipcowe propozycje mia³y zachêciæ fascynatów teatru, tañca i plastyki. Na sierpieñ przewidziano zajêcia “Aerobic Dance”, dziêki którym
uczestnicy poznaj¹ uk³ady taneczne wykorzystywane w aerobiku czy fitness. Sportowych emocji dostarczy tak¿e turniej koszy-

kówki dru¿yn podwórkowych, który odbywaæ siê bêdzie przez 4 dni od 04.08-08.08.
2008 r. Natomiast w po³owie sierpnia
MOKSiR zainteresuje osoby, które pragn¹
rozwij¹æ swoje umiejêtnoœci humanistyczne,
a œciœlej, bêdzie mo¿na spróbowaæ w³asnych
si³ aktorskich podczas warsztatów teatralnych.
Muzeum Regionalne zapewnia dzieciom
i m³odzie¿y w okresie wakacyjnym bezp³atny
wstêp do muzeum, gdzie mo¿na zg³êbiæ
wiedzê o historii miasta i regionu. Dla grup
zorganizowanych przewidziano projekcje
filmów z zakresu malarstwa oraz oprowadzanie po wystawach sta³ych i czasowej z zakresu tkactwa “Kilimy i gobeliny - Anatola
Igora Chlabicza”.
M³odzie¿ zainteresowana korzystaniem
z boisk szkolnych ma do dyspozycji boiska
szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3
i Szkole Podstawowej nr 4. Boiska przy gimnazjach s¹ otwarte dla m³odzie¿y w godzinach porannych od 9 do 12, po zg³oszeniu siê
w szkole u w³aœciwego, wyznaczonego przez
dyrektora pracownika.
>A.K.<
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Nickelodeon wzbogaci³
pakiet Cyfrowy Kids
w Multimedia Polska

Dzieciêcy kana³ Nickelodeon dostêpny
jest ju¿ w ofercie telewizji kablowej
Multimedia Polska.
Nickelodeon skierowany jest do dzieci
w wieku od 2 do 14 lat. Za³o¿eniem programowym stacji jest prezentacja jedynie
pozytywnych treœci, bez agresji i przemocy. Programy w Nickelodeon Polska
dostêpne bêd¹ w dwóch wersjach
jêzykowych - polskiej z dubbingiem
i angielskiej. W ramówce pojawi¹ siê
m.in. "SpongeBob Kanciastoporty" - kultowa kreskówka o sympatycznej g¹bce
morskiej, "Dora poznaje œwiat" - nauka
jêzyka angielskiego dla najm³odszych,
"Œladem Blue" - edukacyjny program dla
najm³odszych, zdobywca 9-ciu nagród
Emmy, "Awatar, legenda Aanga" - animowana przypowieœæ o wyprawie Aanga
na biegun pó³nocny, czy "Roztañczony
Nick" - nauka podstawowych kroków
tanecznych dla dzieci.
Kana³ Nickelodeon wzbogaci cyfrowy
pakiet Multimediów skierowany do dzieci
"Cyfrowy Kids", zawieraj¹cy takie programy jak CBeebies, KidsCo, JimJam, Da
Vinci Learning, Bebe TV.

Bajkowe m¹droœci
“Je¿eli siê czegoœ pragnie, jeœli siê do czegoœ
d¹¿y, laur zwyciêstwa zawsze musi nale¿eæ do
zwyciêzcy” s³owa s³ynnego dziennikarza i ¿eglarza Leonida Teligi s¹ doskona³ym potwierdzeniem przes³ania bajki o “¯ó³wiu i zaj¹cu”.
W pi¹tek, 11 lipca Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie przygotowa³a wspania³¹ atrakcjê dla swych najm³odszych czytelników
w ramach akcji “Wakacje 2008”- zaprosi³a
aktorów, którzy przedstawili pouczaj¹cy teatrzyk
o “¯ó³wiu i zaj¹cu”. Wydarzenie zgromadzi³o
mnóstwo dzieci, wœród których panowa³o
ogromne poruszenie i podekscytowanie. Gdy
artyœci wyszli na scenê, natychmiast zapad³a
cisza. Dzieci ogl¹da³y widowisko z wielkim
zainteresowaniem.
Bajka opowiada³a o zuchwa³ym zaj¹cu, który
stale przechwala³ siê swym talentem do szybkiego
biegu. Znaj¹c wiêc swe mo¿liwoœci, zaproponowa³ wyœcig powolnemu ¿ó³wiowi. Pokorne
zwierze zgodzi³o siê wystartowaæ z mistrzem,
na przekór wszystkim i wszystkiemu. Kiedy
nadszed³ dzieñ wyœcigu zaj¹c pyszni¹c siê,
zapewnia³ zgromadzonych o swym zwyciêstwie
i rzeczywiœcie, gdy wykrzyczano s³owo “start!”,
wystrzeli³ jak z procy. Bêd¹c pewnym wygranej
po pewnym czasie, postanowi³ odpocz¹æ i niespodziewanie zasn¹³. Obudzi³y go wiwaty na
czeœæ zwyciêzcy - ¿ó³wia, który wytrwale i skutecznie d¹¿y³ do mety.
To w³aœnie dziêki zapa³owi i determinacji
osi¹gamy wytyczone cele. Pouczaj¹ca bajka
ukazuje, ¿e nawet jeœli nie wykazujemy siê
specjalnymi zdolnoœciami, to nasza wiara
w siebie pozwala “przenosiæ góry”. Wystarczy
tylko mieæ chêæ i samozaparcie, a sukces bêdzie
na wyci¹gniêcie rêki...

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœci znajduj¹ siê na terenie w pe³ni
uzbrojonym.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
3 wrzeœnia 2008 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 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 29 sierpnia 2008 r.
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Teatrzyk dla dzieci okaza³ siê œwietn¹ lekcj¹
postêpowania w ¿yciu, mamy nadziejê, ¿e
milusiñscy zapamiêtaj¹ j¹ i bêd¹ korzystaæ z jej
m¹droœci w przysz³oœci.
>A.K.<

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¿ 250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
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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We wrzeœniu premiera

Wa¿ne informacje ZUS
Na stronach internetowych ZUS opublikowano now¹ wersjê programu
P£ATNIK 7.03.001. P³yty CD-ROM
z now¹ wersj¹ programu P£ATNIK
bêd¹ dostêpne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w po³owie
lipca br.
Wersja 7.03.001 programu P£ATNIK
powsta³a w celu zapewnienia realizacji
wymogów wynikaj¹cych z Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie
okreœlenia wzorów zg³oszeñ do ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesiêcznych i imiennych raportów miesiêcznych
koryguj¹cych, zg³oszeñ p³atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj¹cych oraz innych
dokumentów (Dz. U. nr 112, poz. 717).
Program zosta³ zmodyfikowany w zakresie dostosowania do instalacji w systemie
Windows Vista oraz przekazywania
dokumentów do ZUS w ramach systemu
EWD, poprzez dodanie opcji odpowiedzialnej za automatyczne kierowanie
przesy³ek w ramach dostêpnych serwerów w ZUS.
W jakiej wersji P£ATNIKA sk³adamy
dokumenty:
1. Dokumenty rozliczeniowe za czerwiec
2008 r., sk³adane w lipcu 2008 r. mog¹
byæ przygotowane zarówno w wersji
7.02.001 jak i 7.03.001 programu
P£ATNIK.
2. Dokumenty rozliczeniowe pocz¹wszy
od dokumentów za lipiec 2008 r. mog¹
byæ przygotowane wy³¹cznie w wersji
7.03.001 programu P£ATNIK.

Miejskim Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji trwaj¹ prace nad monta¿em m³odzie¿owego filmu „Na

W

przekór”.

Projekt „Nakrêæ mnie, zakrêæ mnie” w ramach
programu „Równaæ szanse” chojnowianie

realizuj¹ ju¿ od kilku miesiêcy. „Gazeta” z zainteresowaniem œledzi kolejne etapy tej produkcji. Kilka dni temu wys³annik naszej
redakcji przys³uchiwa³ siê nagraniu fragmentów œcie¿ki dŸwiêkowej. Uchylaj¹c r¹bka tajemnicy - m³odzie¿owy film rozpocznie piosenka
grupy Raz Dwa Trzy „W wielkim mieœcie”,
choæ s³owo „wielkim” zast¹pione zosta³o „ma³ym”.
Autorami tej czêœci oprawy muzycznej jest
grupa 3xM (stworzona specjalnie na tê okazjê
przez Magdê - wokal, Mateusza i Micha³a instrumenty perkusyjne).
Nasi m³odzi filmowcy musz¹ siê spieszyæ zakoñczenie projektu wyznaczono na 31 sierpnia. We wrzeœniu MOKSiR planuje zaprosiæ
chojnowian na darmowe projekcje.
eg

Morskie Opowieœci z D¹bek
Ponad czterdziestoosobowa grupa
m³odych chojnowian wypoczywa
w nadmorskiej miejscowoœci D¹bki.
Na obozie organizowanym przez
harcerzy nie ma mowy o nudzie.
Pierwsze doniesienia potwierdzaj¹,
¿e obozowicze maj¹ mnóstwo zajêæ i
wiele niecodziennych atrakcji.
***
4 lipca skoro œwit wyjechaliœmy na upragnione
wakacje. Ju¿ o godz. 4.30 ruszy³y 2 autokary
do D¹bek nad morze. Po 10 godzinach mêcz¹cej jazdy, dotarliœmy do Oœrodka Wypoczynkowego „Relaks”, gdzie czeka³ na nas smaczny obiad. Po zakwaterowaniu w pokojach
poszliœmy przywitaæ nasze morze. Ka¿dy
kolejny dzieñ by³ wype³niony ciekawymi zajêciami, zwiedzaliœmy okolice D¹bek z wielkim
jeziorem Bukowo. Kolonia nasza nosi nazwê

„Morskie Opowieœci”, a nasze grupy nazywaj¹
siê: Morskie Diab³y, Szalone Delfiny, Syrenki,
Wyspiarze, Pla¿owicze. Ju¿ w niedzielê odby³ siê
bal z kapitanem (dyskoteka), w kolejnych dniach
pogoda dopisywa³a, za¿ywaliœmy wiêc k¹pieli
wodnych i s³onecznych, bawiliœmy siê na pla¿y.
Ka¿da grupa wykonywa³a rzeŸby z piasku i tak
powsta³y olbrzymie wieloryby, ¿ó³wie, rozgwiazdy, syrenki, zamki warowne. A wieczorkiem grill z kie³baskami.
W pi¹tek wybraliœmy siê na ca³odzienn¹ wycieczkê do Dar³owa gdzie czeka³ na nas piracki
okrêt Król Eryk II. Nim w³aœnie udaliœmy siê
w rejs morski. W kolejnych dniach czeka nas
Olimpiada Sportowa, Festiwal Piosenki
Morskiej i wiele innych atrakcji.
O tych zabawnych wydarzeniach opowiemy
po powrocie.
Kadra i Rada Kolonii
Od redakcji:
W chwili wydania Gazety koloniœci wrócili
ju¿ z nadmorskiego wypoczynku. Liczymy, ¿e
wkrótce podziel¹ siê wra¿eniami.

Kwoty przychodu dla œwiadczeñ
przedemerytalnych (obowi¹zuj¹ od
1 marca 2008 r.)
Dopuszczalna kwota przychodu odpowiadaj¹ca 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2007 r. og³oszonego do celów emerytalnych 1.345,60 z³
Graniczna kwota przychodu odpowiadaj¹ca 70% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w 2007 r. og³oszonego do
celów emerytalnych 1.883,80 z³.
Roczna dopuszczalna kwota przychodu
1.6147,20 z³.
Roczna graniczna kwota przychodu
22.605,60 z³.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o œwiadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 120, poz.
1252), M.P. z 2008 r. Nr 18, poz. 196.
El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy
Oddzia³u ZUS w Legnicy
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Wakacyjny temat

Niebezpieczny jad czy lekarstwo?
Mechanizm obronny owadów z rodziny Apis czyli powszechnie znanych pszczó³,
to broñ skuteczna i bolesna. Maleñkie ¿¹d³o, pszczó³ka malutka, a konsekwencje mog¹ byæ olbrzymie.
GroŸne uk³ucie
Iloœæ jadu wprowadzonego do cia³a
cz³owieka przez pszczo³ê w czasie
u¿¹dlenia wynosi oko³o 0,012 mg.
Ta niewielka iloœæ wystarczy jednak do wywo³ania bardzo przykrych reakcji u u¿¹dlonej osoby.
Zreszt¹ wahania reakcji organizmu ludzkiego na jad pszczeli s¹
ogromne. Wiêkszoœæ ludzi wykazuje na ogó³ bardzo s³ab¹ reakcjê na u¿¹dlenie pszczo³y. Najczêœciej wystêpuje u nich miejscowa opuchlizna i ból. Zale¿y to
od wstrzykniêtego jadu oraz od
miejsca uk³ucia. Najsilniejsz¹
opuchliznê wywo³uje u¿¹dlenie
w okolicy oka, ust oraz wewn¹trz
jamy ustnej. To ostatnie mo¿e
nawet zagra¿aæ ¿yciu.
Miejscowa opuchlizna ustêpuje
zwykle po 2 dniach, ale w wypadku uczulenia organizmu (alergii)
mo¿e siê powa¿nie zwiêkszyæ
i utrzymaæ przez kilka dni.
Reakcja organizmu ludzi uczulonych na jad pszczeli jest bardzo
ró¿na. Mo¿e np. po pierwszym
u¿¹dleniu wyst¹piæ (po 15-20 minutach) pokrzywka na ca³ym ciele,
ustêpuj¹ca po 2-3 dniach. Nastêpne
u¿¹dlenie mo¿e spowodowaæ silne
pieczenie i swêdzenie cia³a (wargi, powieki, a niekiedy i gard³o
silnie obrzêkaj¹), zaburzenia
w oddychaniu, a nawet omdlenie.
Dalsze u¿¹dlenia s¹ jeszcze groŸniejsze i mog¹ spowodowaæ nawet œmieræ.
Truj¹ce dzia³anie jadu pszczelego
porównywane jest czêsto z dzia-

³aniem jadu ¿mij. Surowica przeciwjadowa stosowana w razie uk¹szenia przez ¿mijê jadowit¹ jest
w pewnym stopniu skuteczna przeciw jadowi pszczó³. Jad pszczeli
ma w³aœciwoœci niszczenia krwinek czerwonych, a wiêc wykazuje
dzia³anie hemolityczne.
Jak pomóc?
Jeœli w miejscu u¿¹dlenia pozosta³o ¿¹d³o, to nale¿y je jak najszybciej usun¹æ za pomoc¹ ig³y lub
pêsety. Uwa¿amy przy tym, by
nie ucisn¹æ zbiorniczka z jadem,
który jest na szczycie ¿¹d³a.
Po u¿¹dleniu czêsto wystêpuje
tylko odczyn miejscowy czyli zaczerwienienie, ból i niewielki
obrzêk. Je¿eli nie jest to zbyt dokuczliwe, to nie trzeba w³aœciwie
nic wiêcej robiæ. Osobom bardziej
wra¿liwym polecamy kompresy
z lodu, octu lub sody oczyszczonej.
Ulgê przynosi te¿ przy³o¿enie
korzenia pietruszki lub kawa³ka
cebuli. Mo¿na tak¿e za¿yæ tabletkê wapna.
Szczególnie nieprzyjemne s¹ u¿¹dlenia w obrêbie jamy ustnej. Obrzêk
szybko narasta, ból z regu³y jest
silny. Ponadto istnieje niebezpieczeñstwo obrzêku krtani, co utrudnia oddychanie. Podajemy poszkodowanemu lek przeciwuczuleniowy (np. Phenazolinum, Zyrtec,
Hismanal, Clemastinum) i szybko kontaktujemy siê z lekarzem.
W przypadku wielu u¿¹dleñ postêpowanie zale¿y od reakcji organizmu. Je¿eli poszkodowany czuje

siê dobrze, to usuwamy ¿¹d³a,
robimy ok³ady oraz podajemy
wapno i lek przeciwuczuleniowy.
Je¿eli osoba u¿¹dlona wykazuje
objawy reakcji ogólnoustrojowej
(mo¿e tak siê zdarzyæ nawet po
jednym u¿¹dleniu), takie jak pokrzywka na ca³ym ciele, zaczerwienienie i obrzêk twarzy, narastaj¹ce trudnoœci z oddychaniem,
to podajemy jej lek przeciwalergiczny oraz przeciwzapalny np.
Hydrokortyzon lub Encorton, nastêpnie mo¿liwie szybko odstawiamy do szpitala.
Jad te¿ leczy
Medycyna traktuje jad pszczeli
jako pe³nowartoœciowy kandydat
na lek przysz³oœci, którego powszechnoœæ stosowania zale¿y
jeszcze od wielu doœwiadczeñ i dok³adnego opracowania produkcji
farmaceutycznej. Jad jest bowiem
œrodkiem nies³ychanie silnie i szybko dzia³aj¹cym, czasem nawet
zbyt gwa³townie.

Medycyna ludowa traktowa³a jad
pszczeli jako skuteczny i naturalny
œrodek leczniczy w ró¿nych postaciach reumatyzmu. Znane s¹ przypadki wyleczenia nawet zastarza³ych form artretyzmu i reumatyzmu.

Badania i obserwacje przeprowadzane na bardzo szerok¹ skalê
w Rosji wykazuj¹, ¿e jadem pszczelim mo¿na leczyæ zarówno ciê¿kie schorzenia na tle artretycznym i reumatycznym jak i astmê
oraz schorzenia zwi¹zane z nadciœnieniem.
Pewne sk³adniki jadu pszczelego
wykazuj¹ dzia³anie przeciwkrzepliwe, co mo¿e byæ wykorzystane w leczeniu mia¿d¿ycy.
Ankieta rozpisana wœród pszczelarzy wielu krajów na temat leczenia jadem przynios³a bardzo ciekawe wyniki. Okaza³o siê bowiem,
¿e 58% pszczelarzy wype³niaj¹cych ankietê wyleczy³o siê ca³kowicie z reumatyzmu dziêki pracy
w pasiece, a 29% dozna³o znacznej poprawy stanu zdrowia.
Ciekawe wyniki otrzymali równie¿ Zajcew i Poriagin, którzy
przeprowadzali próby leczenia
jadem pszczelim 400 pacjentów
(wiek od 20 do 40 lat) przez
2 i pó³ roku. Zastosowane by³y
zastrzyki preparatu jadowego,
maœæ z dodatkiem jadu i bezpoœrednie ¿¹dlenie pszczó³. Wyniki by³y
bardzo zachêcaj¹ce. Na 150 przypadków zniekszta³cenia krêgos³upa u pacjentów leczonych jadem
pszczelim: uzyskano u 117 - dobre
wyniki, u 30 - zadowalaj¹ce, a u 2
pacjentów nie stwierdzono poprawy.
Najskuteczniejsze by³y bezpoœrednie iniekcje jadu, dokonywane
przez ¿¹dl¹ce pszczo³y.
opr. red

Podziêkowania
***
Trzydziestoosobowa grupa osób zrzeszonych w chojnowskim Zwi¹zku Inwalidów
Narz¹du Ruchu gor¹co dziêkuje w³adzom
miasta - burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej
za dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, który odby³ siê w £azach w dniach
od 8 czerwca do 22 czerwca. Dziêkujemy
za pomoc i umo¿liwienie nam skorzystania
z tak wa¿nych dla nas zabiegów.

***
Zarz¹d Stowarzyszenia Diabetyków w Chojnowie i jego cz³onkowie serdecznie dziêkuj¹ burmistrzowi Chojnowa Janowi Serkiesowi oraz staroœcie powiatu legnickiego
Jaros³awowi Humennemu za pomoc finan-
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sow¹ przy organizacji turnusu rehabilitacyjnego. Miêdzy innymi dziêki temu wsparciu
od 7 do 20 czerwca, piêædziesiêcioosobowa grupa diabetyków mog³a wypoczy

waæ i rehabilitowaæ siê w nadmorskiej
miejscowoœci Jaros³aw.
Dziêkujemy tak¿e pani Renacie Andreasik
za okazan¹ pomoc merytoryczn¹ przy
sprawach zwi¹zanych z wyjazdem.
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Teksty naszych Czytelników

Popularne, piêkne i…trudne
- zanim zdecydujesz
www. bezdomneszpice.za horyzontem.org - pod takim adresem znajdziemy w Internecie serwis, z którego mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej
o szpicach. Ten portal stanowi równoczeœnie apel ludzi, którym nie jest
obojêtny los psów bezdomnych niezale¿nie od ich rasy. Zatrzyma³em
siê jednak konkretnie na jednej z ras tych mi³ych czworonogów, która
w ostatnich latach sta³a siê jedn¹ z najbardziej popularnych w kraju.
A s¹ to psy, nieco wyroœniête w stosunku do znanych du¿o wczeœniej,
szpiców. Te zwykle kojarz¹ siê z niewielkimi psiakami ras tzw.
domowych, których miejsce jest m.in. na kanapie.
Ma³o kto kojarzy³ do niedawna tê rasê z ogl¹danymi, choæby w serialu
„Przystanek Alaska” pieskami domowymi. W tej grupie s¹ tak¿e,
obok wspomnianych, siberian husky, alaskan malamute, samojedy,
grenland dog, czy mieszañce wszystkich wspomnianych.

Portal, który od pewnego czasu goœci w Internecie, nakierowuje na
przejêcie w opiekê (nazywa to adopcj¹) psów ras pó³nocy, odnajdywanie zaginionych psów tych ras, oraz ich zagubionych (tak to nazwê)
w³aœcicieli. Psy te bowiem maj¹ specyficzn¹ cechê. S¹ to zwierzêta
stadne i dlatego nie powinno siê ich zostawiaæ samych, poniewa¿
mog¹ sobie znaleŸæ rozrywkê w postaci demolki mieszkania.
Wyrwawszy siê z domu ³atwo gubi¹ œlad i niejednokrotnie nie mog¹
trafiæ z powrotem.
Na portalu mo¿na umieœciæ, bezp³atnie, informacjê o zaginiêciu czy
znalezieniu psa, „zaadoptowaniu” go, czy te¿ oddaniu w inne rêce,
je¿eli z jakichkolwiek powodów nie mo¿e on pozostaæ przy dotychczasowym w³aœcicielu.
Szpice to rasa najmniej przekszta³cona przez cz³owieka i to zarówno
fizycznie, jak i psychicznie. Doszukaæ siê mo¿na u nich wielu prymitywnych zachowañ, jak np. kopanie do³ów czy polowanie na ma³e
zwierzêta. Niestety, problem pog³êbia siê w momencie, gdy ju¿ mamy
psa u siebie i wtedy zdajemy sobie sprawê, ¿e to nie tylko wspania³y

Fizjologia czyli nieokie³znana natura
- list do redakcji
Mogê siê za³o¿yæ, ¿e nie ma
takiej osoby na œwiecie, która by
na w³asnej skórze nie odczu³a, co
to znaczy - natychmiast musieæ
do toalety, bo inaczej… Nawet
nie chce mi siê myœleæ.
Ja odczu³am to, rzek³abym boleœnie, na samym œrodku dyskontu
Biedronka.
Dzieñ by³ upalny, oprócz mnie,
w sklepie by³o najwy¿ej piêciu
klientów z moj¹ kole¿ank¹ w³¹cznie, tote¿ personel albo leniwie
spoczywa³ na kartonach, albo

pl¹sa³ miêdzy pó³kami w jemu
tylko znanym celu.
Przy kasie oczy lekko wysz³y mi
ju¿ z orbit, zaczê³am zatem niecierpliwie przestêpowaæ z nogi
na nogê w nadziei, ¿e nie wydarzy
siê nic, co splami nie tylko mój
honor.
Wtem ujrza³am otwarte na oœcie¿
drzwi, a za nimi kolejne drzwi
z wielkim, ¿ó³tym napisem „WC
..skie”, bo z miejsca, w którym
sta³am ca³ego napisu nie by³o widaæ.
Sp³ynê³a na mnie fala uwielbie-
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pies rodzinny i uroczy, „pluszowy niebieskooki miœ”, ale przede
wszystkim niezale¿ny pies zaprzêgowy, który oprócz niew¹tpliwych
zalet ma te¿ wady, o których w³aœciciel powinien wczeœniej wiedzieæ,
aby nie pope³niæ, katastrofalnego b³êdu. Chcia³bym wiêc podpowiedzieæ coœ, zarówno tym, którzy maj¹ jak najlepsze chêci zaopiekowania siê psem, jak i tym, którzy potrzebowaliby go, jako
chwilow¹ zabawkê dla dziecka.
Kilka s³ów o alaskan malamute. Jest on bardziej upartym “kuzynem” husky,
znacznie wiêkszym i niew¹tpliwie bardziej, ¿e u¿yjê tego porównania,
misiowatym. Ka¿dy, kto marzy o takim psie, musi byæ œwiadomy jego
sk³onnoœci do dominacji, upartej natury i kilku jeszcze innych cech.
Samojedy jest to rasa, która po siberian husky ma szansê kiedyœ
równie¿ staæ siê bardzo modn¹. Te ³agodne, efektowne psy doskonale
sprawdzaj¹ siê jako towarzysze ludzi.
Psy grenlandzkie, (grenland dog) to rasa doœæ rzadko spotykana
w naszych warunkach. W porównaniu do trzech poprzednich, jest
specyficzn¹ i chyba najmniej predysponowan¹ do “zwyk³ego” ¿ycia
wœród ludzi. Bior¹c takiego psa trzeba byæ osob¹ z du¿ym doœwiadczeniem i bardzo aktywn¹.
Je¿eli wiêc przeczyta³eœ uwa¿nie te wstêpne wskazówki - zastanów siê
jeszcze raz, czy piêkny wygl¹d twojego psa zrekompensuje ci nadszarpniête nerwy, remont mieszkania, dziury w ogrodzie, zjedzone
kwiaty i poobgryzane drzewka? Je¿eli jednak (szczerze mówi¹c), czujesz,
¿e podo³asz tej ca³ej wyliczance i nadal jesteœ gotów ponad wszystko
posiadaæ takiego psa, zaadoptuj go. Wtedy mo¿esz byæ dumny, ¿e
posiadasz jedynego w swoim rodzaju, zwariowanego, a równoczeœnie
najpiêkniejszego, najm¹drzejszego i prawie najbardziej idealnego psa
na ca³ym œwiecie!!!
Jest równie¿ wiele dyscyplin sportowych, które mo¿na uprawiaæ
z psami, jak np. dogtrekking, bikejoring,skijoring, canicross, a tak¿e
psie zaprzêgi zarówno na œniegu jak i bez niego.
W razie pytañ s³u¿ê pomoc¹ pod numerem tel.608517342.
Tadeusz Rybczyñski
nia dla sieci Biedronka za troskê
o klienta i zadbanie o tak podstawow¹ rzecz.
Wcisnê³am kole¿ance pieni¹dze
w rêkê i ruszy³am z trzeciego
biegu prosto ku upragnionemu
¿ó³temu napisowi.
Jeszcze bardziej, w sensie milej,
zaskoczy³a mnie czystoœæ damskiej toalety. A¿ zapragnê³am
zapytaæ po wyjœciu, czy posiadaj¹ ksiêgê skarg i za¿aleñ, tam
mo¿na równie¿ umieœciæ pochwa³ê.
I zrobi³abym to z ca³¹ pewnoœci¹,
gdyby nie fakt, i¿ po wyjœciu zosta³am zrugana przez pana z ochrony, ¿e ja nie mam prawa tam
w ogóle wchodziæ, ¿e na drzwiach
jest napis informacyjny. By³a

chwila konsternacji, ale zaraz
odzyska³am mowê, z mety podnosz¹c ton o kilka skali.
- Proszê pana, drzwi by³y otwarte,
wiêc jakim sposobem mia³am ów
napis widzieæ?
- Nie interesuje mnie to, tutaj nie
mo¿na wchodziæ, co pani sobie
wyobra¿a?
- Nic nie jestem sobie w stanie wyobraziæ widz¹c w nag³ej potrzebie napis WC, proszê pana.
Trzeba zamykaæ sobie drzwi.
Niesamowite, klient, który zostawia
pieni¹dze w tym sklepie nawet
codziennie, œmia³ skorzystaæ z toalety. Przecie¿ klient ma w obowi¹zku jedynie zap³aciæ za produkt…
Dorota Szkop
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych
- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;

Do Czytelników Filii Nr 1!
W zwi¹zku z likwidacj¹ Filii nr 1 przy ul. Sikorskiego 12
bardzo prosimy o zwrot wypo¿yczonych ksi¹¿ek w Dziale
dla Doros³ych (Plac Zamkowy 2).
przez Muzeum Regionalne w ChojBiblioteczne nowoœci
nowie. Zawiera biogramy oko³o
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Walter Moers - „Miasto Œni¹cych stu twórców zajmuj¹cych siê
muzyk¹, poezj¹ i sztukami plasKsi¹¿ek”
Arcydzie³o, które powinien prze- tycznymi, w tym tak¿e sztuk¹
czytaæ ka¿dy, kto kocha ksi¹¿ki. ludow¹. Przede wszystkim znaNiezwyk³a powieœæ, która za- laz³y siê w nim osoby aktywnie
chwyca m³odzie¿ i doros³ych, uczestnicz¹ce w cyklicznych przemi³oœników fantastycznych przy- gl¹dach chojnowskiej plastyki,
gód i erudytów, przera¿a i bawi, a tak¿e inni twórcy zwi¹zani z na³¹czy wartk¹ akcjê z wyrafino- szym miastem lub najbli¿szym regiowanymi aluzjami do klasyki lite- nem, który mo¿na by nazwaæ Ziemi¹
ratury. Opowiada o wyprawie Chojnowsk¹. Almanach zosta³ przym³odego pisarza-dinozaura do gotowany przez redakcjê w sk³adzie:
Ksiêgogrodu, miasta, w którym Krystyna Czapska, Zbigniew Haliksi¹¿ki s¹ dla mieszkañców kowski, Jerzy Janus, Ma³gorzata
wszystkim, sensem ¿ycia i Ÿród- Krzywda, Piotr Misikiewicz,
³em dochodu, niektóre jednak a korektê tekstu wykona³ Stanis³aw
Horodecki. Druku podjê³a siê miejsmog¹ tak¿e sprowadziæ œmieræ...
cowa drukarnia „UNIFOT”,
Justyna Œwiêcicka - „Gry p. Gizeli i Andrzeja Bobików.
Osoby zainteresowane posiadai zabawy”
Pomys³y na ciekawe spêdzanie niem tej wyj¹tkowej ksi¹¿ki mog¹
wolnego czasu. Ksi¹¿ka zawiera j¹ jeszcze nabyæ w Muzeum Rezasady popularnych gier i zabaw, gionalnym.
a tak¿e gotowe scenariusze, na
przyk³ad jak zorganizowaæ przy- „Echo z dna serca”: zbiór
jêcie urodzinowe. Z pewnoœci¹ poezji 2000 - 2008
z t¹ ksi¹¿k¹ dzieci nie bêd¹ siê Tomik poezji wydany przez
nudziæ, rodzice znajd¹ w niej po- Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
mys³y na wspóln¹ zabawê, a na- a przygotowany do druku przez
uczyciele i wychowawcy zapla- nauczyciela bibliotekarza - Jadwigê
Stachowicz. Publikacja jest owonuj¹ zajêcia od wiosny do zimy!
Dzia³ dla Doros³ych:
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ polecamy publikacje z naszego ksiêgozbioru regionalnego - opracowane i wydane przez chojnowian:
„Almanach Artystyczno-Kulturalny Ziemi Chojnowskiej;
Utkane obrazem, dŸwiêkiem,
s³owem...”
Historyczna ksi¹¿ka, pierwsza
w dziejach Chojnowa, wydana
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cem wieloletniej dzia³alnoœci Szkolnego Klubu Poetyckiego „Ars
Poetica”. Znalaz³y siê w niej wiersze
m.in. Jaros³awa Domañskiego, Kamili Szkolnik, Kasi Kociuby, Urszuli
Mras, Anny Szczepanowskiej, Joanny
Adamskiej, Pauliny Tarnowskiej,
Ma³gorzaty Skrukwy, Aleksandry
Izbiñskiej, Mai Grzeœkowiak, Moniki
Ogonowsieja, Pameli Markiewicz,
Anny Kozo³up, Kacpra Kurzawy
i Grzegorza Ormowskiego.
Ksi¹¿kê mo¿na kupiæ - oczywiœcie
po wakacjach - w bibliotece gimnazjum.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Witosa w Chojnowie, oznaczonej numerem
geodezyjnym 461/1 o pow. 4450 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 13615.
Cena wywo³awcza - 275.000,00 z³ ( wtym VAT 22%).
Wadium - 55.000,00 z³.
Opis nieruchomoœci: teren o nieregularnym kszta³cie, u¿ytkowany dotychczas jako
ogrody przydomowe, poroœniêty pojedynczymi drzewami owocowymi, dobry dostêp
do drogi publicznej. Teren posiada pe³ne uzbrojenie techniczne w ul. Witosa i ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego.
Obci¹¿enia: sieci¹ gazow¹, ciepln¹ cA2x100 ze studzienkami.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ oznaczona
symbolem 70MW/MN, przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹. Dopuszcza siê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub w wyodrêbnionych obiektach gospodarczych. Linia zabudowy
10m od krawêdzi jezdni. Zabudowa 3-5 kondygnacyjna, w tym poddasze u¿ytkowe.
Czêœæ dzia³ki nr 461/1 stanowi RIIIa, w zwi¹zku z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie
do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Termin zakoñczenia zabudowy - 3 lata.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 2 wrzeœnia 2008 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.
Osoby prawne przystêpuj¹ce do przetargu winny przed³o¿yæ w Wydziale Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,
II piêtro- pokój nr 12 w terminie do dnia 29 sierpnia 2008 r. aktualny odpis
z w³aœciwego rejestru (orygina³ lub poœwiadczon¹ za jego zgodnoœæ kopiê) w³aœciwe
pe³nomocnictwa, dowód to¿samoœci osoby reprezentuj¹cej podmiot.
Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e nast¹piæ w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, je¿eli wymagaj¹ tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, pow. 1758 ze zm.).
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 27 sierpnia
2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
2.750,00 z³. Po wygranym przetargu nabywca zobowi¹zany jest dokonaæ uzupe³nienia
wp³aty do 100% ceny wylicytowanej za nabycie na w³asnoœæ, która winna wp³yn¹æ
w terminie do dnia 24 wrzeœnia 2008 r., na konto Urzêdu Miejskiego wskazane
w protokole z przetargu.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Umowa notarialna winna byæ zawarta do dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
Nie wp³acenie w ustalonym wy¿ej terminie uzupe³nienia do 100% i kaucji (w przypadku wyboru tej formy na zabezpieczenie terminów zagospodarowania nieruchomoœci) lub nie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w podanym terminie,
równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
Po nabyciu nieruchomoœci nabywca zobowi¹zany jest do z³o¿enia w Wydziale
Finansów i Bud¿etu Urzêdu Miejskiego w Chojnowie deklaracji podatkowej w zakresie
podatku od nieruchomoœci. Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie
nabywcê nieruchomoœci. Istniej¹ce na nieruchomoœci urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mog¹ byæ wykorzystywane przez nabywcê tylko i wy³¹cznie na
warunkach okreœlonych przez dysponenta tych urz¹dzeñ. W przypadku gdy przebiegaj¹ce sieci lub urz¹dzenia wystêpuj¹ce na nieruchomoœci koliduj¹ z realizacj¹
zamierzonej inwestycji nabywca zobowi¹zany jest do ich prze³o¿enia w³asnym
kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami bran¿owymi i w³aœcicielami sieci.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zobowi¹zany jest do zakoñczenia zabudowy
w terminie 3 lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym.
Termin ten biegnie od dnia sprzeda¿y (akt notarialny) i obowi¹zuje tak¿e nastêpców
prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowi¹zany
jest do jego zg³oszenia do u¿ytkowania we w³aœciwym Urzêdzie. W razie niedotrzymania terminów wy¿ej okreœlonych nabywca zobowi¹zany jest do zap³aty kar umownych w wysokoœci; 10% ceny nabycia nieruchomoœci gruntowej w pierwszym roku
po bezskutecznym up³ywie terminu jej zagospodarowania, a za ka¿dy nastêpny rok
o dalsze 10% tej ceny. Zap³ata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomoœci hipoteki kaucyjnej do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub
wp³atê kaucji na konto Urzêdu w wysokoœci 20 % wylicytowanej ceny gruntu, któr¹
to formê nabywca okreœli po zakoñczeniu licytacji, przed podpisaniem protoko³u
z przetargu. W przypadku wyboru wp³aty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu
realizacji zagospodarowania nieruchomoœci; w pierwszym roku po bezskutecznym
up³ywie terminu jej zagospodarowania nastêpuje przepadek 50% kwoty kaucji na
rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomoœci ) a w drugim roku kolejne
50% kwoty kaucji. Za ka¿dy nastêpny rok opóŸnienia w zagospodarowaniu nieruchomoœci kara zostaje zwiêkszona o dalsze 10 % ceny nabycia nieruchomoœci. Zwrot
kaucji nast¹pi po zakoñczeniu zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego
terminu zabudowy nieruchomoœci. W celu zabezpieczenia roszczeñ Gminy Miejskiej
Chojnów, które mog¹ powstaæ z tytu³u niezap³acenia kary umownej, nabywca poddaje siê rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomoœci na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów.
Burmistrz Miasta Chojnowa mo¿e odwo³aæ przetarg jedynie z wa¿nych powodów,
niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci,
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz og³oszeniu
w prasie podaj¹c przyczynê odwo³ania przetargu.
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.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/678

Na MiniEuro
Wakacje na sportowo to dobra propozycja.
W MiniEuro wziê³o zatem udzia³ siedem dru¿yn,
które przez kilka dni rywalizowa³y o laur
mistrza.
Frekwencja, pogoda i walka w duchu fair play
dopisa³a. Po szeœciodniowych zmaganiach
z udzia³em siedmiu zespo³ów, ponad siedemdziesiêciu osób i rozegraniu 42 meczy zakoñczy³ siê Turniej Pi¹tek Pi³karskich w kategoriach szkó³ podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Wszystkie mecze przeprowadzone
by³y na boisku wielofunkcyjnym przy stadionie
“Chojnowianki” systemem “ka¿dy z ka¿dym”
- mecz, rewan¿. Licznie zgromadzeni kibice
(w wiêkszoœci rodzice uczestników turnieju)
mogli zobaczyæ zaciêt¹ sportow¹ walkê, emocjonuj¹ce zwroty akcji i co dodaje smaku wszystkim rozgrywkom - efektowne gole. By³a to
wspania³a zabawa propaguj¹ca sport oraz
sposób zorganizowania wolnego czasu dla
mieszkañców Chojnowa.
Zespo³y zajmuj¹ce medalowe miejsca otrzyma³y medale, pi³ki oraz dyplomy, natomiast
ka¿da dru¿yna zosta³a wyró¿niona pami¹tkowym dyplomem oraz pi³kami. Nagrody specjalne (pi³ki oraz napoje ch³odz¹ce i s³odycze)
ufundowa³ pan Zbigniew Duniecki, który by³
goœciem honorowym imprezy.

Dru¿yna Kongo
I mecz (rewan¿)
1. Flinston - Kongo
2:0
2. Lost Team - Wanted
1:13
3. FC Chojnów - FC Drewniaki 1:4

4:7
1:5
1:4

1. FC Chojnów - Flinston
0:10
2. Dzikie Koty - Lost Team 1:3
3. Wanted - Kongo
1:3

2:12
1:8
2:1

1. Flinston - Wanted
4:2
2. Kongo - Dzikie Koty
12:1
3. Lost Team - FC Drewniaki 3:8

6:3
8:0
0:9

1. FC Chojnów - Lost Team 2:4
2. FC Drewniaki - Kongo
2:4
3. Dzikie Koty - Wanted
2:0

5:0
1:5
0:5

1. Flinston - Dzikie Koty
2. FC Chojnów - Kongo

10:2
2:2

11:0
2:2

3. Wanted - FC Chojnów
10:1
4. FC Drewniaki - Dzikie Koty 6:2

7:1
4:2

1. Flinston - FC Drewniaki 6:2
2. Dzikie Koty - FC Chojnów 0:1
3. Kongo - Lost Team
9:0

4:3
0:1
3:0

Tabela:
Mecze
1. Kongo
42
2. Flinston
42
3. Wanted
42
4. FC Drewniaki 42
5. Dzikie Koty
42
6. Lost Team
42
7. FC Chojnów
42

Punkty
33
30
25
21
9
3
2

Turniej pi¹tek pi³karskich zorganizowali
spo³ecznie: Piotr Seheniowicz, Andrzej
£ysia³ oraz Chrystian Serkies.
sp

Mistrzyni kate
Wraz z wakacjami zakoñczy³ siê tak¿e sezon rywalizacji sportowej wielu dyscyplin. W tym okresie odpoczywaj¹ tak¿e karatecy. Joanna Augustyniak uczennica Gimnazjum nr 1 zakoñczy³a sezon wieloma sukcesami. O Asi pisaliœmy ju¿ na ³amach naszej gazety, informuj¹c o kolejnych zdobytych trofeach.
Karate trenuje od kilku lat i chcia³aby zajmowaæ siê
tym sportem zawodowo. Póki co wci¹¿ jeszcze siê
uczy, a efektem jej ciê¿kiej pracy s¹ wyeksponowane
w pokoju medale i puchary oraz skrzêtnie kolekcjonowane dyplomy. Ostatnie przed wakacyjn¹ przerw¹ zawody, to pasmo sukcesów.
Najbogatszy w laury by³ dla Asi czerwiec. Z Turnieju
Karate Wroc³aw Open przywioz³a br¹z w kategorii
kate i kumie indywidualnym oraz srebro w klasyfikacji dru¿ynowej.
W Miêdzynarodowym Pucharze Polski Karate w
Brzegu Dolnym Joanna zdoby³a I miejsce w kumie
indywidualnym m³odziczek oraz drugie miejsce w
kate dru¿ynowym.
Ostatni turniej w Prochowicach zakoñczy³a zwyciêstwem
w kategorii indywidualnej i dru¿ynowej. Zosta³a tu uhonorowana tak¿e tytu³em najlepszej zawodniczki turnieju.
- To chyba jedna z najbardziej dla mnie znacz¹cych
nagród - mówi Asia - Zupe³nie nie spodziewa³am
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siê takiego wyró¿nienia. Nawet medale na powa¿nych
ogólnopolskich czy miêdzynarodowych zawodach nie
sprawi³y mi takiej przyjemnoœci, jak ten niecodzienny tytu³.
Byæ mo¿e mistrzowskie tytu³y nie robi¹ ju¿ na Asi
takiego wra¿enia, bo sta³y siê powszednie, mamy
jednak nadziejê, ¿e nie znudz¹ siê m³odej zawodniczce i d¹¿yæ bêdzie do kolejnych.
To z reszt¹ oczywiste, bo marzeniem Joanny jest wci¹¿
siê rozwijaæ, doskonaliæ, a w przysz³oœci, we w³asnej
szkó³ce, uczyæ m³odszych.
Ten rok nie by³ ³atwy. Forsuj¹ce treningi, stresuj¹ce
zawody. Teraz jednak Joanna regeneruje si³y. Wakacje
spêdza w Irlandii u rodziny, planuje tak¿e wypoczynek
w s³onecznej Italii. A po powrocie znów miesi¹ce przygotowañ i, na co liczymy, kolejne medale i puchary.
eg
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Domy, mieszkania,
lokale
Sprzedam dom jednorodzinny przy ul. Tuwima 10, o pow.
mieszkalnej 120 m2, u¿ytkowa
240 m2, gara¿ 50 m2 wolnostoj¹cy, dom po kapitalnym remoncie, cena 600 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 0602-667-996.
Pilnie sprzedam mieszkanie
o pow. 48m2, Ip., 2 pokoje w nowym budownictwie - cena
ok. 3 tys. z³/m2 do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 0691-388-945.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie (do remontu), o pow. 86m2,
2 pokoje, kuchnia, w centrum
miasta w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0661-546-104.
Sprzedam mieszkanie
o pow. 35m2 w starym budownictwie, III p., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka wc, komórka, ogrzewanie gazowe, do ma³ego remontu.
Wiadomoœæ: tel. 0663-734-368.
Sprzedam mieszkanie w Piotrowicach 30, pokój, kuchnia,

DROBNE

dwie spi¿arki i zabudowania gospodarcze o du¿ej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. (071) 317-18-23.

wszystko po atrakcyjnych cenach.
Wiadomoœæ: tel. 0609-502-663.

Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie (ceg³a, parter), o pow. 54m2, 2 pokoje, centrum Chojnowa, nadaj¹ce siê
dla osoby niepe³nosprawnej lub
na gabinet. Wiadomoœæ: tel.
0665-758-085 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie
o pow. 45m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, ogrzewanie gazowe, wysoki parter, po remoncie,
na wiêksze równie¿ w starym
budownictwie.
Wiadomoœæ: te. 0691-966-408.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ:
tel. 0888-191-542.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w okolicach Chojnowa, 25z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453
lub 0663-252-998.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie - kawalerkê przy ul. Witosa,
nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel. 0604-961-499.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z zabudowaniami (sklep)
o pow. 550m2 na ul. Baczyñskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Us³ugi

Sprzedam gara¿ o pow. 20m2.
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Inne

Us³ugi remontowe - malowanie, monta¿ œcianek gipsowych,
monta¿ p³yt gipsowych na klej,
szpachlowanie, obróbka okien,
monta¿ paneli pod³ogowych, silikonowanie, k³adzenie p³ytek,

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ:
tel. 0665-287-362.

Sprzedam pralkê typu ARDO
(otwierana z góry) w dobrym
stanie, cena 150 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0510-648-162.

Sklep Wielobran¿owy
Kociuba Zbigniew
ul. Lubiñska 4, tel. (076) 818-85-68

w sprzeda¿y m.in.:
* puchary dla wszystkich dyscyplin sportu
* karma i witaminy dla go³êbi
* akcesoria dla go³êbi
* dyplomy
* medale

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9.00 – 18.00
w soboty w godz. 10.00 – 14.00
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Zatrudnimy
pracowników:

obs³uga imprez – kuchnia
(pe³ny etat)
wymagania:
- wykszta³cenie minimum œrednie,
- wiek powy¿ej 25 lat

Zatrudniê
tokarza i frezera
z minimum trzyletni¹
praktyk¹, mo¿liwoœæ
s³u¿bowego mieszkania.

PPUH „Oskar”
ul. Fabryczna 1
Tel. (076) 819-12-74;
0506-063-564

Restauracja „Zajazd pod Kogutem”
Krzywa k/Autostrady
59-225 Chojnów
tel. 0605 888 039, 0691 407 985
e-mail: czoch@invest.neostrada.pl
Restauracja „ZAJAZD POD KOGUTEM”
og³asza nabór pracowników

na nastêpuj¹ce stanowiska:
- kelner - obs³uga baru
- kucharz/m³odszy kucharz
- pomoc kuchenna
Osoby bez doœwiadczenia przyuczamy
do zawodu. Zwracamy koszty dojazdu.
Informacje telefoniczne: 0605 888 039,
0691 407 985, e-mail: czoch@invest.neostrada.pl

List motywacyjny i CV proszê wysy³aæ
mailem: nchecinski@gmail.com
lub pocz-t¹ - P.P. Ger-Pol ul. Witosa 7,
Chojnów, tel. 0507-017-166, (076) 818-17-29

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
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14
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