Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Skromna, ale utalentowana
Kamila Wiœniewska, uczennica liceum ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie,
15 paŸdziernika mia³a swoj¹ pierwsz¹ autorsk¹ wystawê.

Orlik dla ka¿dego
Rozgrywki sportowe, wystêpy artystyczne, przemówienia, gratulacje i ¿yczenia - tak œwiêtowano oficjalne otwarcie kompleksu boisk przy ul. Kiliñskiego.

Marzenia siê spe³niaj¹

Na zaproszenie burmistrza

To w³aœnie o nich - dzieciach, ziêciach, wnukach i prawnukach
pañstwo G¹sior opowiadaj¹ najchêtniej.

Ponad sto osób goœci³ burmistrz na tradycyjnym ju¿ spotkaniu oœwiaty
organizowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Lekarz z pasj¹
Zygmunt Makowski w wywiadzie dla Gazety Chojnowskiej
wspomina pocz¹tek swojej kariery, jej rozwój oraz trudnoœci
zwi¹zane z zawodem lekarza.

Przychodz¹ i nie odchodz¹
Chojnowski chór Skoranta, który 21 paŸdziernika obchodzi³ „roczek”,
urodziny rozpocz¹³ (jak¿eby inaczej) od wspólnego œpiewania.

Ponadto w numerze:
* Tragedia na drodze *Poezja na czterech kó³kach * Bezpiecznie na motocyklu * Skubana * Pora¿ki i remisy
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ GGiOŒ

Wydzia³ RG

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 Ochorny
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informujemy o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 13.10.2008 r. do 03.11.2008r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy ul. Wolnoœci 7 i ul. Reja 12
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 13 paŸdziernika 2008 r.
Nr 135/2008), 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 Chojnowie w terminie do dnia 24.11.2008 r.

* trwaj¹ prace przy remoncie sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1. Firma remontowa
zajmuje siê napraw¹ pêkniêæ w œcianach,
wymian¹ instalacji elektrycznej oraz wykonaniem nowej pod³ogi;
* rozstrzygniêto przetarg na remont chodników przy pl. Dworcowym;
* do nadzoru budowlanego zg³oszono toaletê
miejsk¹, która w nied³ugim czasie zostanie
udostêpniona mieszkañcom. Kabina posiada
automatyczne ogrzewanie, urz¹dzenia kwasoodporne i automatyczne oœwietlenie zewnêtrzne;

***

* na terenie cmentarza komunalnego wyciêto
5 drzew zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ludzi
i mienia, usuniêto tak¿e suche ga³êzie z czterech innych drzew;
* zakoñczono wymianê nawierzchni chodnika przy ul. Grunwaldzkiej. Czêœæ prac wykona³a firma buduj¹ca oœwietlenie w ramach odtworzenia nawierzchni, pozosta³e roboty wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac
publicznych;
* wykonano chodnik z p³ytek chodnikowych
pochodz¹cych z demonta¿u przy budynku
pl. Dworcowy 3-4 doprowadzaj¹cy do pojemników na odpady;
* uporz¹dkowano teren przewidziany pod
dzia³kê budowlan¹ przy zbiegu ulic Lubiñskiej i Zielonej;
* zakoñczono wymianê nawierzchni chodnika
po pó³nocnej stronie ul. Komuny Paryskiej;
* trwaj¹ prace przy demonta¿u nawierzchni
z kostki granitowej na czêœci posesji przy
ul. D¹browskiego 2a z przeznaczeniem terenu
na sprzeda¿ pod dzia³kê budowlan¹;
* miejskie s³u¿by naprawi³y uszkodzone urz¹dzenia placów zabaw, uzupe³niono tak¿e
brakuj¹ce elementy.
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Na podstawie 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./ Burmistrz Miasta
Chojnowa informuje, ¿e w dniach od
13.10.2008 r. do 03.11.2008 r. na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu zosta³ wywieszony
wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - nieruchomoœæ
niezabudowana nr 159/3 po³o¿ona w obrêbie
3 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Kopernika)
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 paŸdziernika 2008 r. Nr 136/2008.
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 Chojnowie w terminie do dnia 24.11.2008 r.

Nowe dzia³ania PPPP
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie informuje, ¿e od
15.10.2008 r. do koñca grudnia 2008 roku
funkcjonowaæ bêdzie Punkt Konsultacyjny
dla rodziców, nauczycieli i uczniów z terenu miasta i gminy Chojnów.
Punkt zosta³ zlokalizowany w Przedszkolu nr 1
w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego. W ka¿dy
czwartek, od godz. 13.30 do godz. 16.30
dy¿uruje pracownik Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej i s³u¿y pomoc¹ w zakresie doradztwa i konsultacji
psychologiczno-pedagogicznych.

Zebranie „Barki”
Przewodnicz¹cy Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka zawiadamia,
¿e w dniu 16 listopada 2008 r. w Chojnowie
przy ul. Drzyma³y 4 odbêdzie siê Walne Ze-

branie Sprawozdawczo-Wyborcze. Pocz¹tek
obrad w pierwszym terminie o godz. 10.00.
W przypadku braku wymaganej iloœci cz³onków
ChSPW Barka Walne Zebranie odbêdzie siê
w drugim terminie o godz.10.40. Zgodnie ze
statutem ChSPW Barka uchwa³y Walnego
Zebrania odbytego w II terminie s¹ wa¿ne
bez wzglêdu na liczbê cz³onków ChSPW
obecnych na zebraniu. Materia³y sprawozdawcze Zarz¹du ChSPW, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej udostêpnione
zostan¹ do wgl¹du cz³onkom Stowarzyszenia
w dniach 14-15.11.2008r. w godzinach 18-19
w siedzibie Stowarzyszenia.

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 burmistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny dy¿ur
pod numerem (076) 818-82-85 lub 818-86-77.

ZUS przyjazny
niepe³nosprawnym
Strona internetowa Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych zosta³a uznana za jedn¹ z najbardziej przyjaznych dla osób niewidomych
i niedowidz¹cych stron w polskim Internecie.
Strona internetowa ZUS www.zus.pl istnieje
od dziesiêciu lat.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych dba o obs³ugê
osób niepe³nosprawnych. Ju¿ 90 proc. budynków
oddzia³ów i inspektoratów Zak³adu w Polsce
zosta³o przystosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych ruchowo. ZUS jest te¿ pierwsz¹ du¿¹
instytucj¹ publiczn¹ w Polsce, która przeszkoli³a
swoich pracowników w pos³ugiwaniu siê jêzykiem
migowym i obs³udze osób nies³ysz¹cych. Obecnie
w ka¿dym oddziale Zak³adu pracuje co najmniej
jedna taka osoba.
***
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz organizacja Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji
podpisa³y we wrzeœniu porozumienie o wspó³pracy. Porozumienie ma s³u¿yæ realizacji programu na rzecz zwiêkszenia zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych w ZUS.
W ramach wspó³pracy obie instytucje maj¹
prowadziæ dzia³ania zmierzaj¹ce do aktywizacji
osób niepe³nosprawnych poprzez realizowanie
polityki równych szans oraz specjalne szkolenia dla osób niepe³nosprawnych. Bêd¹ te¿ wspó³pracowaæ w organizacji miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych w oddzia³ach Zak³adu.
Swoimi dzia³aniami ZUS obejmie 3 grupy
osób: niepe³nosprawnych studentów chc¹cych
zdobyæ doœwiadczenie zawodowe w trakcie
studiów poprzez praktyki, niepe³nosprawnych
absolwentów wy¿szych uczelni zainteresowanych sta¿em, osoby niepe³nosprawne poszukuj¹ce zatrudnienia i pozostaj¹ce w rejestrze
osób bezrobotnych.
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Multimedia Polska ostrzega! Patrz kto puka do drzwi.
Dzwonek
do drzwi. Nieznajoma osoba przedstawia siê jako pracownik firmy
Multimedia Polska. Otwieraæ, czy nie otwieraæ?
Jak odró¿niæ oszusta od oficjalnego przedstawiciela firmy? …
Multimedia Polska posiada rozbudowan¹ sieæ
przedstawicieli handlowych i profesjonalny
serwis eksploatacyjny. To oni najczêœciej
pu-kaj¹ do drzwi abonentów.
- Taka forma kontaktu jest sprawdzona
i bardzo wygodna dla klientów, bo to my do
nich przychodzimy - mówi Robert Majewski,
zastêpca dyrektora Departamentu Sprzeda¿y
w Multimedia Polska. - Nasi przedstawiciele

Szansa na powrót
W ramach Dzia³ania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddzia³ania
7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej
Priorytetu VII - Promocja integracji spo³ecznej
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
w okresie od 1 kwietnia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie realizuje projekt systemowy pn. „Szansa na powrót”.
W okresie od 27 maja 2008r. do 29 lipca
2008r. zrealizowane zosta³o pierwsze
dzia³anie aktywnej integracji tj. aktywizacja
zdrowotna: terapia psychologiczna i psychospo³eczna, w realizowanym projekcie pn.
„Szansa na powrót” wspó³finansowanym ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - Program
Operacyjny Kapita³ Ludzki.
Terapia psychologiczna i psychospo³eczna
prowadzona by³a w okresie od 27 maja do
29 lipca 2008r w ka¿dy wtorek, trzygodzinne
zajêcia odbywa³y siê w sali udostêpnionej
nieodp³atnie przez Urz¹d Miejski Chojnów
na pl. Zamkowym 1 w dwóch grupach po
dziewiêciu beneficjentów w ka¿dej.
Warsztaty prowadzone by³y przez psychologa
i pedagoga dla 18 osób zgodnie z przedstawionym harmonogramem dzia³añ tj. 30 godzin zajêæ z ka¿d¹ 9-cio osobow¹ grup¹.
Celem terapii psychologicznej i psychospo³ecznej by³o wypracowanie u uczestników
umiejêtnoœci prawid³owego i skutecznego
funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz pe³nienia podstawowych ról spo³ecznych.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/683

handlowi przynosz¹ faktury, materia³y
reklamowe, prezentuj¹ pe³n¹ ofertê, udzielaj¹
odpowiedzi na pytania. To przy ich pomocy
mo¿na zawrzeæ umowê lub dokupiæ kolejn¹
us³ugê. Ostrzegam niezmiennie - ¿aden
przedstawiciel handlowy Multimediów NIE
jest upowa¿niony do pobierania op³at. Nigdy
i w ¿adnym wypadku!!!
Zatem, wpuszczamy pracownika Multimediów
do mieszkania pod warunkiem, ¿e zgodnie
z przyjêtymi standardami firmy, ma w widocznym miejscu identyfikator firmowy, na którym
znajduje siê logo firmy, imiê, nazwisko, zdjêcie oraz numer identyfikacyjny. Pamiêtajmy,
¿e w razie w¹tpliwoœci, nale¿y ¿¹daæ okazania szczegó³ów zawartych na plakietce.

Logo firmowe widoczne jest równie¿ na torbie
przedstawiciela handlowego Multimediów,
w której ma materia³y promocyjne, ulotki,
wizytówki, blankiety umów itd. Wkrótce
nasi pracownicy ubrani zostan¹ w kurtki
firmowe i koszule z logo.
Na wezwanie z proœb¹ o interwencjê techniczn¹, zg³oszon¹ pod numerem Call Center
(801-706-666 ) mog¹ zapukaæ do drzwi abonentów pracownicy techniczni, konserwatorzy sieci. W tym przy-padku, nie powinno
byæ ¿adnych w¹tpliwoœci, bowiem, zgodnie
z procedur¹ firmy, ka¿da wizyta technika
musi byæ poprzedzona telefonem i wczeœniej
umówiona na konkretny dzieñ i godzinê.

Od 29 sierpnia 2008r. do 03 paŸdziernika
2008r. realizowane by³o równie¿ drugie
dzia³anie aktywnej integracji tj. aktywizacja
spo³eczna: trening kompetencji spo³ecznych,
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe, w realizowanym projekcie pn. „Szansa
na powrót” wspó³finansowanym ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego - Program Operacyjny Kapita³ Ludzki.
Trening kompetencji prowadzony by³ przez
psychologa w ka¿dy pi¹tek w okresie od
29 sierpnia 2008r. do 03 paŸdziernika 2008r.,
dwugodzinne zajêcia odbywa³y siê w sali
udostêpnionej nieodp³atnie przez Urz¹d
Miejski Chojnów na pl. Zamkowym 1 w dwóch
grupach po dziewiêciu beneficjentów
w ka¿dej. Zajêcia indywidualne odbywa³y siê
w œrody zgodnie z terminarzem spotkañ.
Warsztaty prowadzone by³y zgodnie z przedstawionym harmonogramem dzia³añ tj. 12
godzin zajêæ grupowych z jedn¹ 9-cio osobow¹ grup¹. Natomiast zajêcia indywidualne
w wymiarze 27 godzin (1,5 godziny dla ka¿dego beneficjenta). Ogó³em liczba godzin 51.
Udzia³ w terapii rozpoczê³o i zakoñczy³o 18 osób.
Celem treningu kompetencji spo³ecznych,
poradnictwa i wsparcia indywidualnego
i grupowego by³o uœwiadomienie w³asnych
potrzeb spo³ecznych, okreœlenie i wypracowanie u uczestników oceny w³asnych predyspozycji osobowych i zawodowych.
Od miesi¹ca wrzeœnia 2008r. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie rozpocz¹³ równolegle realizacjê dwóch kolejnych
dzia³añ w ramach zadania: aktywna integracja - aktywizacja edukacyjna projektu systemowego pn. „ Szansa na powrót” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
1. „Kurs ochrony osób i mienia”, dzia³aniem
tym objêtych jest 8 osób, zajêcia prowadzone
s¹ przez firmê Aurel w Boles³awcu, przez 5
dni w tygodniu przewidywany czas za-

koñczenia kursu planowany jest na dzieñ
14 listopada 2008r.
2. „ Kurs kucharz-garma¿er”, dzia³aniem tym
objêtych jest 10 kobiet, zajêcia prowadzone
s¹ przez Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego
w Z³otoryi przez 4 dni w tygodniu, zakoñczenie kursu przewidziane jest na 12 listopada
2008r.
Szkolenia przewidziane w ramach projektu
„Szansa na powrót” maj¹ na celu pomóc
osobom bezrobotnym podwy¿szyæ ju¿ posiadane kwalifikacje lub nabyæ nowe umiejêtnoœci dostosowane do wymogów rynku pracy
i w ten sposób u³atwiæ im powrót na rynek
pracy.
Wszystkie dzia³ania s¹ monitorowane na
bie¿¹co przez kierownika projektu oraz
dwóch pracowników socjalnych, którzy kilkakrotnie wizytowali miejsca realizacji projektu. Wizyty i ich cel zosta³y opisane i zamieszczone w gablocie informacyjnej umieszczonej na budynku biura projektu.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- padziernik ‘08, listopad ‘08,

grudzieñ ‘08, styczeñ ‘09
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
09.11.08, 07.12.08, 28.12.08, 25.01.09
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
11.11.08, 14.12.08, 01.01.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
26.10.08, 16.11.08, 21.12.08, 04.01.09
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
01.11.08, 23.11.08, 25.12.08, 11.01.09
5. Apteka ,,Stokrotka”:
02.11.08, 30.11.08,
26.12.08, 18.01.09
Godziny dy¿urów:
- 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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Miejskie inwestycje
Zamek Piastowski
Od kilkunastu dni na budynku Muzeum Regionalnego trwaj¹ prace
remontowe. Inwestycja pn. Remont dachu i elewacji Zamku Piastowskiego realizowana jest ze œrodków w³asnych miasta z dofinan-

Ten zegar stary…
Zapewne wielu mieszkañców zauwa¿y³o ju¿, ¿e tarcze zegara na koœcielnej wie¿y maj¹ nowe oblicza. Ciekawe ilu z nich spostrzeg³o, ¿e
oprócz œwie¿ych barw, ka¿da z kopert od niedawna wskazuje jednakow¹ godzinê.
Zjawisko o tyle ciekawe, ¿e od niemal 40 lat wskazówki na czterech
tarczach chodzi³y w³asnymi œcie¿kami, b¹dŸ nie chadza³y wcale.

sowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie to
objêto rz¹dowym programem operacyjnym „Dziedzictwo kulturowe”,
a nadzorowane jest przez wojewódzkiego inspektora zabytków.
Renowacjê prowadzi legnicka firma PHPU „Gemex”, która ma
zakoñczyæ prace jeszcze w tym roku.

Od niedawna ten stan uleg³ zmianie, a ma byæ jeszcze ciekawiej. S¹
plany monta¿u elektronicznego systemu sterowania. Chojnowski
zegar bêdzie zdalnie sterowany a¿ z Monachium, a o pe³nych godzinach
biæ bêd¹ gongi.
Na zlecenie miejskich w³adz, reperacji mechanizmu dokona³ legnicki
zegarmistrz Jaros³aw Gontarski. On te¿ przypomnia³, ¿e w mechanizmie jest urz¹dzenie dŸwiêkowe uruchamiane nie tylko o pe³nych
godzinach, ale te¿ co kwadrans.
eg

Urz¹d Wojewódzki ponad 150 tys. z³,
a Fundacji Polska MiedŸ 100 tys. z³.

Dotowana
baza sportowa
Oficjalnie otwarty 17 paŸdziernika
kompleks boisk przy ul.Kiliñskiego,
to jedna z czterech inwestycji w naszym mieœcie tego rodzaju. Ka¿d¹
z nich wybudowano dziêki pozyskaniu dodatkowych œrodków pozabud¿etowych.
Pierwsz¹ z nich jest nowoczesne
boisko przy Gimnazjum nr 1, którego
budowê w ca³oœci sfinansowa³o
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Boisko przy ul. Ma³achowskiego,
którego koszt budowy wyniós³ ponad
430 tys. z³, zrealizowano dziêki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, które przekaza³o œrodki
w wysokoœci blisko 200 tys. z³.
Dolnoœl¹skie Kuratorium Oœwiaty
przeznaczaj¹c na ten cel 200 tys. z³.
Budowa obiektu przy Gimnazjum nr 2
kosztowa³a 380 tys. z³. Ministerstwo
Sportu i Turystyki przekaza³o na to
zadanie 103,6 tys. z³, Dolnoœl¹ski

Orlik, jak wielokrotnie pisaliœmy, to
efekt rz¹dowego programu, który zak³ada³ pomoc pañstwa. St¹d dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w³adz województwa, które
przekaza³y po 333 tys. z³.
eg
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Orlik dla ka¿dego
Rozgrywki sportowe, wystêpy artystyczne, przemówienia, gratulacje
i ¿yczenia - tak œwiêtowano oficjalne otwarcie kompleksu boisk przy
ul. Kiliñskiego.
Inwestycja wybudowana w ramach rz¹dowego programu „Moje
boisko - Orlik 2012” powsta³a dziêki wspó³finansowaniu przez
Ministerstwo Turystyki i Sportu, Urz¹d Marsza³kowski i chojnowski
samorz¹d. Obiekt ze sztucznym oœwietleniem obejmuje boisko do
pi³ki no¿nej i boisko wielofunkcyjne.
Uroczystoœci rozpoczê³y miêdzyszkolne zawody rozgrywane naturalnie na nowym obiekcie.
Koszykówka, pi³ka no¿na i pi³ka siatkowa odbywa³y siê w ramach
„meczy otwarcia” i wziêli w nich udzia³ reperezentanci szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Krótk¹ czêœæ artystyczn¹ przygotowali na ten dzieñ uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4.
- Przysz³a jesieñ, a na Dolnym Œl¹sku i w Polsce wyrastaj¹ Orliki podsumowa³ Marsza³ek Marek £apiñski. - Dziêki gronu ludzi, którzy
konsekwentnie realizowali rz¹dowy program, wystarczy³o kilka miesiêcy, aby ogl¹daæ jego efekt. To na samorz¹dowcach gmin spoczywa³
obowi¹zek realizacji i dopilnowania wszelkich technicznych stron programu, dlatego serdecznie gratulujê i dziêkujê chojnowskim w³adzom
i dyrekcji szko³y za zaanga¿owanie.

Wœród goœci, którzy przybyli do Chojnowa specjalnie na okolicznoœæ
otwarcia „Orika” by³y w³adze wojewódzkie - wojewoda Rafa³
Jurkowlaniec, marsza³ek Marek £apiñski, wicemarsza³ek Piotr Borys,
radny sejmiku dolnoœl¹skiego Eryk Alira oraz w³adze samorz¹dowe
pobliskich gmin, a tak¿e przedstawiciele s³u¿b mundurowych policji
i stra¿y po¿arnej oraz prezes DZPN Jerzy Koziñski.
- Zgromadzi³a nas tu dzisiaj wyj¹tkowa okazja – powiedzia³ m.in.
w swoim wyst¹pieniu burmistrz Chojnowa – otwieramy kolejne,
nowoczesne i bezpieczne boisko. Kiedy krótko przed wakacjami, odwiedzi³
nas Minister Sportu i Turystyki Miros³aw Drzewiecki, trudno by³o
sobie wyobraziæ, ¿e za kilkanaœcie tygodni w miejscu wydeptanego
przez m³odych pi³karzy klepiska stanie tak atrakcyjny obiekt.
Ten kompleks boisk wybudowany w ramach rz¹dowego projektu
„Moje boisko – Orlik 2012” jest dowodem wspólnej troski o m³odzie¿
– wspólnej tzn. rz¹du, w³adz wojewódzkich i chojnowskiego samorz¹du
czyli ca³ej lokalnej spo³ecznoœci.
W tym miejscu pozwolê sobie, w imieniu mieszkañców Chojnowa
podziêkowaæ ministrowi Drzewieckiemu oraz wojewodzie dolnoœl¹skiemu panu Rafa³owi Jurkowlañcowi, a tak¿e marsza³kowi Markowi
£apiñskiemu i zaanga¿owanym w projekt przedstawicielom Urzêdu
Marsza³kowskiego za pomoc i wsparcie przy realizacji tej inwestycji bez wspólnego wysi³ku nie by³oby tak doskona³ego efektu.

Przeciêciem wstêgi dokonano oficjalnego otwarcia kompleksu boisk.
Nastêpnie ks. pra³at W³adys³aw Bystrek i ks. Andrzej Józefów
poœwiêcili nowowybudowany obiekt.
Pierwszy mecz jaki po oficjalnym otwarciu odby³ siê na chojnowskim
obiekcie nie tylko wzbudzi³ wiele sportowych emocji, ale by³ tak¿e
nie lada atrakcj¹.
Na sztucznej murawie, naprzeciw siebie stanê³a reprezentacja województwa pod przewodnictwem marsza³ka Marka £apiñskiego i przedstawiciele samorz¹du chojnowskiego, których do boju prowadzi³ burmistrz Jan Serkies. On te¿ strzeli³ pierwsz¹ (historyczn¹) bramkê. Goli
by³o w tym spotkaniu znacznie wiêcej, a po wyrównanej walce mecz
zakoñczy³ siê remisem 3:3.
eg

- Obietnic trzeba dotrzymywaæ – powiedzia³ wojewoda - i tak jak
ustalaliœmy jeszcze przed wakacjami, po powrocie do szko³y, uczniowie i ca³a chojnowska spo³ecznoœæ otrzyma³a do dyspozycji nowy
obiekt sportowy. Do koñca roku w naszym województwie uruchomionych zostanie kolejnych 50 tego typu boisk.
Na dzisiejsz¹ uroczystoœæ, ze wzglêdów s³u¿bowych nie uda³o siê
dotrzeæ premierowi Grzegorzowi Schetynie i Ministrowi Sportu i Turystyki Miros³awowi Drzwieckiemu. Zosta³em przez nich zobowi¹zany
do przekazania serdecznych gratulacji i zapowiedzi wizyty w innym
terminie.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/683

5

Na zaproszenie burmistrza

P

onad sto osób goœci³ burmistrz na tradycyjnym ju¿ spotkaniu
oœwiaty organizowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pedagodzy chojnowskich placówek oœwiatowych, nauczyciele
emerytowani, pracownicy administracji i obs³ugi zostali zaproszeni
przez w³adze miasta na doroczne spotkanie do Domu Chemika.
- Dzisiejsza uroczystoœæ jest okazj¹ by pochyliæ siê nad istot¹
nauczycielskiego zawodu, którego nie sposób dobrze wykonywaæ,
jeœli nie towarzyszy mu autentyczne powo³anie i twórczy zapa³ zmierzaj¹cy do ukszta³towania m³odych Polaków na œwiat³ych i twórczych
obywateli - rozpocz¹³ burmistrz. - Edukacja m³odego pokolenia jest
szczególnie wa¿na dla samorz¹du, poniewa¿ dobrze wykszta³cona
i wychowana m³odzie¿ stanowi o wartoœci lokalnej spo³ecznoœci. Jest
jej nadziej¹ na lepsze jutro. Dziêkowaæ Wam nale¿y zawsze, ale podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej te podziêkowania i ¿yczenia maj¹ szczególn¹ moc. Dlatego pozwolê sobie w imieniu w³adz
samorz¹dowych oraz by³ych i obecnych wychowanków gor¹co podziêkowaæ wszystkim Pañstwu za trud i cierpliwoœæ, za m¹droœæ i ogromne
oddanie dzieciom i m³odzie¿y. Jedn¹ z form podziêkowania by³a tak¿e
nagroda za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej oraz zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ dla dobra oœwiaty. W tym roku otrzymali j¹:
Gra¿yna Babiarz (dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1) El¿bieta
Borysewicz (dyrektor SP4), Andrzej Urban (dyrektor Gimnazjum nr 2),
Bernarda Mormul (nauczycielka SP4), Bogus³awa Kruk (nauczycielka SP3) oraz Ryszard Kopacki (nauczyciel SP4).
Prezentem od w³adz miasta by³ koncert zespo³u kameralnego „Todo
Art Trio”, który zabra³ publicznoœæ w podró¿ po czarno-bia³ej taœmie
filmowej. Wystêp zatytu³owany „Powróæmy jak za dawnych lat” by³
prezentacj¹ przedwojennych piosenek w brzmieniu fleta, fagotu
i klarnetu oraz donoœnego tenora?
eg

Dzieñ Edukacji Narodowej w Zarz¹dzie Oddzia³u ZNP w Chojnowie
„Byæ cz³owiekiem, to w³aœnie byæ odpowiedzialnym
To odczuwaæ dumê ze zwyciêstwa odniesionego
przez kolegów.
To czuæ k³ad¹c swoj¹ ceg³ê, ¿e siê bierze udzia³
w budowaniu œwiata”
de Saint Exupery
Oœwiatowe œwiêto tradycyjnie ju¿ Zarz¹d
Oddzia³u ZNP w Chojnowie zorganizowa³
w „Sali Edukacyjnej” Miejskiej Biblioteki
Publicznej. 20 paŸdziernika przybyli tu cz³onkowie zwi¹zku oraz wiceprezes Zarz¹du Okrêgu
Dolnoœl¹skiego ZNP Stanis³aw Mazurek,
Honorowa Prezes Oddzia³u ZNP Stanis³awa
Janczyn, przewodnicz¹ca Oddzia³owej Sekcji
Prac. Administracji i Obs³ugi Anna Krê¿el
oraz cz³onek Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego
Violetta Urban, a tak¿e w³adze miasta, gminy
i powiatu legnickiego.
Goœci przywita³a prezes ZO ZNP Ewa Wiêcek.
Spotkanie, które prowadzi³a Miros³awa Spes
rozpoczêto koncertem uczniów Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego przygotowanych pod
kierunkiem Jerzego Kazika i Ró¿y Paku³y.
Potem nast¹pi³ najbardziej uroczysty moment
- piêciu cz³onków Oddzia³u ZNP w Chojnowie
Uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24 czerwca 2008 r.
zosta³o odznaczonych Z³ot¹ Odznak¹ ZNP:
El¿bieta Cichocka pracownik SP w Starym
£omie, Piotr Ficek - pracownik SP w Bia³ej,
Katarzyna Kapuœciñska - pracownik SP 3
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w Chojnowie, Ewa Szynkiewicz pracownik
SP w Krzywej i Dorota ¯urawska - pracownik
SP w Okmianach. Wrêczenia odznaczeñ
dokona³y Violetta Urban - cz³onek Zarz¹du
Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP we Wroc³awiu
oraz Ewa Wiêcek - Prezes ZO ZNP w Chojnowie.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do oficjalnego
i gremialnego po¿egnania tych, którzy w ostatnim czasie postanowili przejœæ na zas³u¿on¹
emeryturê. Z r¹k prezes Wiêcek, Stanis³awy
Janczyn - przewodnicz¹cej Oddzia³owej
Sekcji Emerytów i Rencistów przy ZO ZNP,
Anna Ja¿d¿yk, Zofia Kopeæ, Jadwiga Stachowicz
oraz Bernarda Sypieñ otrzyma³y listy gratulacyjne i drobne upominki.
Kolejnym punktem spotkania by³a analiza
aktualnej sytuacji oœwiaty chojnowskiej na
rok szkolny 2008/2009. Analizy dokonali
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych miasta

i gminy Chojnów oraz powiatu legnickiego.
Ten punkt programu wywo³a³ ¿yw¹ dyskusjê,
która potwierdzi³a, ¿e dobro polskiej oœwiaty
le¿y na sercu nie tylko zwi¹zkowcom.
W dalszej czêœci cz³onkowie Oddzia³u poruszyli istotne problemy wewn¹trzzwi¹zkowe.
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Lekarz z pasj¹
Wspania³y m¹¿, ojciec, dziadek i pradziadek, chojnowianom znany przede wszystkim jako znakomity specjalista. Zygmunt Makowski w wywiadzie dla Gazety
Chojnowskiej wspomina pocz¹tek swojej kariery, jej
rozwój oraz trudnoœci zwi¹zane z zawodem lekarza, nie
sk¹pi przy tym wyra¿ania osobistych wspomnieñ i uczuæ.
G.Ch.- Jak rozpoczê³a siê Pana kariera
zawodowa?
Z.M. - Urodzi³em siê w 1932 r. w Sandomierzu, malowniczej miejscowoœci w województwie œwiêtokrzyskim. Tam ukoñczy³em
szko³y: podstawow¹, a nastêpnie œredni¹,
uzyskuj¹c œwiadectwo dojrza³oœci. Rozpocz¹³em
studia na Akademii Medycznej w £odzi. Po
dwóch latach przenios³em siê do Wroc³awia,
gdzie dokoñczy³em naukê. Po studiach
podj¹³em pracê w przychodni. Zosta³em
bardzo ciep³o powitany, gdy¿, jak mi póŸniej
opowiadano, zast¹pi³em wybitnie niemi³ego
cz³owieka.
G.Ch. - Wiem, ¿e pracowa³ Pan w przychodniach w Sycowie i Wrzeœni sk¹d pomys³ na
pracê w Chojnowie?
Z.M. - Przypadkiem dowiedzia³em siê, ¿e
w Chojnowie potrzebny jest lekarz. Zatrudniono
mnie w oœrodku zdrowia. Choæ by³em ju¿
doœwiadczony, mówiono o mnie, ¿e przyszed³em uczyæ siê do ówczesnej pani dyrektor
Haliny Socharskiej. Pamiêtam, ¿e tylko my
dwoje byliœmy wykszta³conymi lekarzami.
W ca³ym kraju brakowa³o specjalistów.
W Chojnowie pracowa³o jeszcze piêciu felczerów. Ja obj¹³em opiekê nad doros³ymi, a moja
prze³o¿ona nad dzieæmi. Oczywiœcie w potrzebie s³u¿yliœmy sobie wzajemn¹ pomoc¹.
Mia³em wówczas mnóstwo obowi¹zków.
Zajmowa³em siê gabinetem zabiegowym,
okulistyk¹, ginekologi¹ i po³o¿nictwem. By³o
nam bardzo ciê¿ko, ale nat³ok pracy motywowa³ nas do jeszcze wiêkszego wysi³ku. Byliœmy
szczêœliwi, ¿e mo¿emy pomagaæ ludziom.
G.Ch. - Kiedy rozpocz¹³ Pan specjalizacjê?
Z.M. - Po pewnym czasie do chojnowskiej
przychodni do³¹czy³ jeszcze jeden lekarz –
Bitner. Dziêki jego pomocy byliœmy trochê
odci¹¿eni. Mog³em wtedy rozpocz¹æ specjalizacjê. W 1967 r. zosta³em specjalist¹ pierwszego stopnia z ginekologii i po³o¿nictwa,
natomiast drugi stopieñ osi¹gn¹³em w 1973 r.
Jako jedyny ginekolog w Chojnowie by³em
wzywany do porodów niemal o ka¿dej porze
dnia i nocy. Pamiêtam, jak raz moja ¿ona,
która by³a po³o¿n¹, zadzwoni³a do mnie, ¿e
jest problem, bo pacjentka nie mo¿e urodziæ.
Rozkaza³a mi natychmiast zjawiæ siê na porodówce. Bez zastanowienia, w pi¿amie i kapciach
wybieg³em z domu. Gdy dotar³em, dziecko
ju¿ siê urodzi³o. Wa¿y³o ponad 5,5 kg. Uradowany spokojnie mog³em wracaæ do domu,
po drodze zbieraj¹c zgubione przedmioty.
Najwiêksz¹ satysfakcjê z pracy mam dlatego,
¿e przez ca³y okres mojej s³u¿by nie straci³em
ani jednego dziecka, ani matki. To naprawdê
ogromny sukces dla ginekologa i po³o¿nika.
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G.Ch. - Jak rozwija³a siê Pana kariera zawodowa?
Z.M. - Mia³em mnóstwo pracy. By³em
zatrudniony w Chojnowie i w Legnicy. Po
dy¿urze w jednym mieœcie jecha³em do
nastêpnego i tak na okr¹g³o. Nie by³o czasu
na odpoczynek.
W 1962 rozpoczêliœmy wraz z w³adzami
samorz¹dowymi starania o przekszta³cenie
szpitala gruŸliczego w placówkê ogóln¹. Po
trudach osi¹gnêliœmy cel. Wtedy do szpitala
przyszed³ lekarz Paw³owski, który zosta³ jego
dyrektorem. Œwietnie nam siê razem pracowa³o. Razem przeprowadzaliœmy najciê¿sze
operacje. Zajmowaliœmy siê niemal wszystkimi
dziedzinami medycyny. Podczas operacji stawaliœmy siê nawet anestezjologami. Oczywiœcie ogromn¹ pomoc¹ s³u¿y³y nam œwietnie
przygotowane pielêgniarki. Kiedy zatrudniono specjalistê anestezjologa – Bogumi³a
Lubowicza by³o nam o wiele ³atwiej. We trójkê
stanowiliœmy ju¿ fachowy zespó³. Staraliœmy
siê najtrudniejsze operacje ustawiaæ na jedn¹
noc. Potrafiliœmy wtedy operowaæ nawet do
godziny 4.00 nad ranem. Lekarz Paw³owski
mia³ niespo¿yte si³y. Czêsto po takich pracowitych nocach z humorem zadawa³
pytanie, „czy nie ma czegoœ na bis?”. To by³
wspania³y cz³owiek.
G.Ch. - Jak dosz³o do tego, ¿e zosta³ Pan
dyrektorem chojnowskiej przychodni?
Z.M. - Zupe³nie naturalnie. Gdy Halina Socharska
odesz³a na emeryturê, ja jako najd³u¿ej pracuj¹cy tam lekarz obj¹³em jej stanowisko.
Przyznam, ¿e nie do koñca odnajdowa³em siê
jako kierownik. Moim powo³aniem by³o pomagaæ ludziom, zarz¹dzanie placówk¹ nie
dawa³o mi satysfakcji. Pracê jako kierownik
wspominam jednak bardzo pozytywnie.
W przychodni personel tworzy³ niemal rodzinn¹
atmosferê. Mo¿na wiêc by³o liczyæ na pomoc
wspó³pracowników.
G.Ch. - By³ Pan lekarzem bardzo aktywnym,
co w Pana ¿yciu zmieni³o siê, gdy przeszed³
Pan na emeryturê?
Z.M. - W 1997 roku przeszed³em na emeryturê. Mia³em wtedy 65 lat i naturalnym by³o,
¿e intensywna praca lekarza by³a dla mnie
za ciê¿ka. Jednak czu³em, ¿e nie usiedzê
w domu. Pracowa³em wówczas na pó³ etatu.
Musia³em mieæ kontakt z pacjentami, bo to
dodawa³o mi si³. Jednak po jakimœ czasie
doszed³em do wniosku, ze czas zwolniæ
miejsce. Ja ju¿ swoje wypracowa³em. To
zrodzi³o decyzjê o zakoñczeniu mojej kariery.
W pi¹tek 12 wrzeœnia tego roku po przepracowanych 50 latach oficjalnie po¿egna³em siê
z zawodem.

Dziêki pracy pozna³em w Z³otoryi wspania³¹
kobietê i znakomit¹ po³o¿n¹ - Aureliê, która
w 1957 r. zosta³a moj¹ ¿on¹. Mimo, ¿e zaœlubiny odby³y siê w pi¹tek 13 marca, nasze ma³¿eñstwo do dziœ przetrwa³o i to w wielkim
szczêœciu. Dochowaliœmy siê dwóch wspania³ych synów. Mamy dwie piêkne synowe,
troje wnucz¹t i dwoje prawnuków. Rodzina
stale nam siê powiêksza. Jestem z niej
ogromnie dumny. Poza tym mogê pochwaliæ
siê, ¿e zwiedzi³em Europê od Gibraltaru a¿
po Azjê i w zwi¹zku z tym mam wiele wspania³ych wspomnieñ. Stara³em siê wykonywaæ
swoj¹ pracê, jak najlepiej potrafi³em. Myœlê,
¿e dziœ skutkuje to tym, ¿e gdy wychodzê
z domu po zakupy nie mogê mieæ w³o¿onej
na g³owê czapki. Co krok witam siê ze znajomymi pacjentami, ich rodzinami b¹dŸ moimi wspó³pracownikami. To dla mnie ogromna nagroda - byæ dziœ jako lekarz emeryt,
pamiêtanym i szanowanym.
rozmawia³a Anna Kozak

***
Uroczyste zakoñczenie kariery zawodowej
chojnowskiego lekarza Zygmunta Makowskiego
odby³o siê w pi¹tek 12 wrzeœnia w Przychodni Rejonowej w Chojnowie.
Kierownik Boles³aw Jakubiak, który ciep³ymi
s³owami podziêkowa³ zas³u¿onemu lekarzowi za
jago trud i zaanga¿owanie w pracê, podkreœli³
równie¿, ¿e to ogromna strata nie tylko dla
pacjentów, ale i personelu, dla którego lekarz
Makowski by³ ¿yczliwym koleg¹.
Burmistrz wrêczaj¹c list uznania oraz upominek,
serdecznie ¿egna³ wspania³ego specjalistê
i cz³owieka. Prezent i kwiaty w podziêkowaniu z³o¿yli na rêce lekarza Makowskiego
równie¿ wspó³pracownicy.
W oczach niejednego ze zgromadzonych pojawi³y siê ³zy, gdy lekarz Makowski odwzajemni³ podziêkowania, mówi¹c, ¿e jego efektywna praca by³a w du¿ej mierze uzale¿niona
od ogromnej pomocy kolegów lekarzy, pielêgniarek, po³o¿nych oraz personelu administracyjnego oœrodka zdrowia. „To dziêki harmonijnej wspó³pracy i niemal rodzinnej atmosferze
nierzadko trudne dni stawa³y siê jakby
³atwiejsze”- mówi³ lekarz Makowski. Przy
kawie i ciastku s³uchano w skupieniu wspomnieñ koñcz¹cego karierê zawodow¹ medyka.
AK
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Poezja na czterech kó³kach
Natchnieniem kultury jest poezja.
Ludzie wiersze pisz¹ by oddaæ nastrój, opiasaæ uczucia, wydarzenia
lub ludzi. Jak mo¿na sobie wyobraziæ poetê? Tacy ludzie zazwyczaj
nie wyró¿niaj¹ siê w t³umie, nie
wychylaj¹ siê, s¹ skromni. Poeciamatorzy to dopiero jest zagadka.
Ni st¹d ni zow¹d, okazuje sê, ¿e
taki to a taki, wiersze pisze - zazwyczaj do szuflady.
Taka twórczoœæ wychodzi na jaw
przypadkiem, ujawnienie tego
faktu wœród najbli¿szych i znajomych przeradza siê w zdumienie.
Takim przyk³adem jest pan

Zdzis³aw - kierowca busa na
trasie Chojnów - Legnica. JeŸdzi
nim od kilku lat.
Uroda naszych chojnowskich
dziewcz¹t mo¿e zachwyciæ nie
jednego faceta, a co dopiero
poetê. No i nasze miasto, jak siê
okazuje, mo¿e byæ inspiracj¹. Ile
wierszy powsta³o na temat
Chojnowa - tego trudno dociec.
Rodowity wroc³owianin zauroczony Chojnowem potrafi tworzyæ
nawet podczas jazdy (o swoim busie
zreszt¹ te¿ napisal wiersz). Rzucamy has³o, a w odpowiedzi mamy
kilkistrofow¹ rymowankê. Przyk³ad?

Proszê bardzo. Temat? Oczywiœcie
Chojnów.
Kwiaty Chojnowa
Wiosenne s³oñce wysoko na niebie
A ja wci¹¿ wzdycham do Ciebie
Powtarzam wci¹¿ i wci¹¿ od nowa
Jutro jadê za Tob¹ do Chojnowa
O czym porozmawiamy? O kwiatkach
Ró¿ach, goŸdzikach, bzach, b³awatkach
Ale najpiêkniejsze s¹ chojnowianki
Jak kwieciste, pachn¹ce wianki
Czym¿e bez ciebie by³by ten œwiat?
Obrazem smutnym jak zwiêd³y kwiat.
S¹ ju¿ œpiewaj¹cy kelnerzy, tañcz¹cy kurierzy i recytuj¹cy sprze-

dawcy, a my w komunikacji publicznej mamy sympatyka Chojnowa uk³adaj¹cego na poczekaniu przesympatyczne rymy.
pm

Marzenia siê spe³niaj¹
Idziecie wspólnie przez ¿ycie 50 lat. Dzielicie dni smutku i radoœci,
stanowicie jednoœæ ma³¿eñsk¹. Symbolem tej waszej jednoœci jest œlubna
obr¹czka (…).
Tych kilka s³ów odczytanych przez kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego przywo³a³o chwile spêdzone razem i wywo³a³o radoœæ z wieloletniej wspólnej drogi.
18 paŸdziernika w Urzêdzie Stanu Cywilnego Kazimiera i Józef
G¹sior œwiêtowali jubileusz Z³otych Godów.
Burmistrz Chojnowa w imieniu Prezydenta RP wrêczy³ dostojnym
ma³¿onkom medale, honoruj¹c ich wieloletnie, zgodne po¿ycie.

¿e siêgaj¹c po czekoladê do kieszeni, d³oñ wpada³a w klej¹c¹ maziê,
ale na tak¹ okolicznoœæ mia³em zawsze s³odkie s³ówka.
Œlub w majowej scenerii, wesele w rodzinnym domu, pl¹sy na trawie
i grono serdecznych im ludzi wró¿y³y œwietlan¹ przysz³oœæ. Józef
z zak³adu krawieckiego przeniós³ siê do Dolzametu, gdzie zmieni³
profesjê na spawacza, Kazimiera pracowa³a w laboratorium w chojnowskiej winiarni, ale kiedy na œwiat przysz³o pierwsze z ich trojga
dzieci, postanowi³a poœwiêciæ siê rodzinie.

***
Przygl¹da³ jej siê od dawna. Za ka¿dym razem kiedy przechodzi³a
ul. Legnick¹, a on spoza witryny zak³adu krawieckiego widzia³ jej
zgrabn¹ sylwetkê, serce m³odego ch³opaka zaczyna³o mocniej biæ,
a praca zastyga³a w rêkach. Odprowadza³ j¹ wzrokiem i marzy³, ¿e kiedyœ
siê spotkaj¹. Wkrótce mia³ siê przekonaæ, ¿e marzenia siê spe³niaj¹…
Radoœæ miesza³a siê z trem¹, kiedy pewnego dnia, pod kinem kolega
Józka przedstawi³ mu J¹, a potem siedzieli obok siebie w kinowej sali.
Nawet nie pamiêta jaki to by³ film – jego myœli by³y zupe³nie gdzie indziej.
Kazia ujrza³a go wtedy po raz pierwszy i nie mo¿e powiedzieæ, ¿eby
ni¹ targa³y podobne uczucia. Szybko jednak stan obojêtnoœci zmieni³
siê w p³omienn¹ mi³oœæ, a urok Józefa by³ na tyle silny, ¿e ju¿ trzy
miesi¹ce póŸniej stanêli na œlubnym kobiercu.
- By³ szarmancki, dowcipny i piêknie mówi³ o uczuciach - wyjaœnia
pani Kazimiera - która siedemnastolatka opar³aby siê takiemu m³odzieñcowi?
- Spokojna, piêkna i ³asa na s³odycze - ¿artuje pan Józef - Na ka¿de
spotkanie przynosi³em jej czekoladê, a trzeba pamiêtaæ, ¿e wtedy by³
to towar deficytowy. Nie zawsze mog³em go daæ ukochanej, bo zdarza³o siê,
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Ich m³odzieñcz¹ mi³oœæ widaæ do dziœ w gestach, zwrotach i czynach.
I chocia¿ los nie szczêdzi³ im ¿yciowych tragedii, to w³aœnie ona prawdziwa, gor¹ca - pomog³a przetrwaæ i wspólnie doczekaæ
wspania³ego jubileuszu.
- Codziennoœæ, to nie tylko chwile radosne, ale i te smutne. Jeœli jednak
kieruje nami zrozumienie, szacunek i cierpliwoœæ wszystko dobrze siê
koñczy i szybko, to co z³e odchodzi w niepamiêæ - zgodnie twierdz¹
ma³¿onkowie. - A po wielu latach pozostaje satysfakcja i duma
z dzieci, które podobnie jak my, wiod¹ wspania³e, szczêœliwe ¿ycie.
To w³aœnie o nich - dzieciach, ziêciach, wnukach i prawnukach pañstwo
G¹sior opowiadaj¹ najchêtniej. O ich osi¹gniêciach edukacyjnych,
zawodowych i tych prywatnych.
Wiele przyjemnoœci daj¹ im tak¿e wspólne zajêcia - prace na dzia³ce,
spacery, codzienne domowe czynnoœci i wspólna lektura. W ch³odne,
zimowe wieczory pan Józef chêtnie czyta, a potem opowiada zas³uchanej
ma³¿once. I tak razem, we dwoje, u boku ukochanej osoby, marz¹
o wspólnej, d³ugiej jeszcze przysz³oœci. A marzenia przecie¿ siê spe³niaj¹…
P.S.
Pan Józef nadal zasiada za maszyn¹ do szycia - gros rodziny
goszcz¹cej na jubileuszowej uroczystoœci „wyst¹pi³o” w kreacjach
krojonych na miarê przez jubilata. Ma³¿onkowie naturalnie tak¿e.
eg

GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/683

„Skubana”
Tak o swojej kole¿ance, od pewnego czasu wyra¿a siê chojnowskie œrodowisko taneczne. Okreœlenie jak najbardziej trafne, bo Gabrysia Zenka,
w tym sezonie zbiera niemal wszystkie nagrody.
Gabi od dawna jest w czo³ówce naszych reprezentantów, ale tegoroczny sezon by³ dla niej
wyj¹tkowo pomyœlny. Jeszcze w czerwcu, na
turnieju w Boles³awcu stanê³a w szranki
z solistami w trzech kategoriach - disco, hip-hop
i inna forma tañca. W jej kategorii wiekowej
nikt nie mia³ szans - Gabrysia trzykrotnie
stanê³a na najwy¿szym podium.
Po licznych zwyciêstwach na lokalnych przegl¹dach Gabrysia uzna³a, ¿e czas pokazaæ siê poza
województwem i spróbowaæ si³ na innych
turniejach.
- Otwarte Grand Prix Dance we Wrzeœni ko³o
Poznania brzmia³o powa¿nie, ale zdecydowa³am, ¿e spróbujê - opowiada Gabrysia. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jestem jedn¹ z 350
tancerzy, którzy na parkiecie walczyæ bêd¹
o laury. To mnie zmrozi³o. Obecnoœæ w jury
znanego z „Tañca z Gwiazdami” Piotra Galiñskiego te¿ nie dodawa³o mi odwagi, wrêcz
przeciwnie. Có¿, skoro ju¿ stanê³am na tym
obcym parkiecie trzeba by³o walczyæ.

Gabrysia zdaje siê jest z tych, których trema
mobilizuje, bo wypad³a rewelacyjnie, a punktacja sk³adu sêdziowskiego wskazywa³a jednoznacznie - Gabriela Zenka z Chojnowa
w kategorii hip-hop zdoby³a Grand Prix.
Przydomek „skubana” jest zatem jak najbardziej na miejscu, bo wyjaœniaj¹c niezorien-

Podejrzewam, ¿e wnios³am coœ nowego, œwie¿ego… i dlatego zwróci³am na siebie uwagê jury.
towanym, Gabrysia specjalizuje siê g³ównie
w tañcu disco, a hip-hop æwiczy od niedawna
i to we w³asnym pokoju, przed niewielkim
lustrem.
- Zadzia³a³a tu chyba teoria „pocz¹tkuj¹cym
zawsze idzie najlepiej”, bo inaczej nie umiem
tego wyjaœniæ. Tañczy³am ze wspania³ymi
dziewczynami, które trenuj¹ ten styl od wielu lat.

Z cyklu „Warto poznaæ”

Bezpiecznie na motocyklu
Ka¿dy ch³opiec na widok dwuœladu z silnikiem, popada w dziwny, dla p³ci odmiennej
doœæ niezrozumia³y, stan euforii, po¿¹dania
i zazdroœci. Takie te¿ emocje, od najm³odszych
lat towarzyszy³y Grzegorzowi, który dziœ sam,
na stalowym rumaku, w skórzanym kombinezonie, z twarz¹ zakryt¹ lœni¹cym kaskiem rozwija prêdkoœci du¿o ponad 100 km/h.
Robi to jednak pod okiem profesjonalistów,
z zachowaniem maksimum bezpieczeñstwa.
- Na pierwszy motocykl mog³em sobie pozwoliæ
dopiero kiedy zacz¹³em pracowaæ - wyjaœnia
Grzegorz Gawek - to by³a Honda NSR
o pojemnoœci 125cmm. Wczeœniej nie mia³em
stycznoœæ z motocyklami i na tym sprzêcie
stawia³em tzw. pierwsze kroki. Nie ¿a³ujê, ¿e
zaczyna³em od tak ma³ej pojemnoœæ gdy¿ da³o
mi to spore doœwiadczenie. Kolejny sezon to
ju¿ motocykl o pojemnoœci 600cmm, by³a to
Kawasaki ZX6R. PrzejeŸdzi³em ni¹ nieca³y
rok i uda³o mi siê zakupiæ Honde CBR 600RR
2005 rok, któr¹ szybko zamieni³em na Yamahe
R6 rok 2006 i tym w³aœnie motocyklem œciga³em siê w tym sezonie.
Grzegorz, jak wiêkszoœæ motocyklistów zaczyna³ na ulicy. Oburza siê jednak, gdy szufladkuje siê go wespó³ z drogowymi szaleñcami,
którzy ryzykuj¹c w³asne ¿ycie, g³ównie s¹
zagro¿eniem dla innych.
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- Fakt, ¿e na naszych drogach jest wielu takich,
którzy za nic maj¹ przepisy, bezpieczeñstwo
i czuj¹ siê panami szos. Ja sam przez d³ugi
czas mia³em siê za œwietnego kierowcê - do
czasu, kiedy trafi³em na tor.
To w³aœnie tu ujawni³y siê wszystkie braki
i nieprzygotowanie do jazdy motocyklem.
Przez kolejne miesi¹ce Grzegorz trenowa³ æwicz¹c
warsztat, ucz¹c siê techniki jazdy, panowania
nad dwuœladem, doskonal¹c umiejêtnoœci.
- W ubieg³ym roku postanowi³em, ¿e ca³y wolny
czas poœwiêcê na tzw. treningi wolne organizowane na torze w Poznaniu. Czêsto by³o to
tak, ¿e na treningi jeŸdzi³em od razu po pracy
b¹dŸ z treningów szed³em do pracy na nockê
- 400km na motocyklu i 2h jazdy po torze
naprawdê mo¿e zmêczyæ.
Z pewnoœci¹, ale jak to mówi¹, „bez pracy
nie ma ko³aczy” - ko³aczem w tym roku by³
udzia³ w Motocyklowych Mistrzostwach Polski.
- Na 1 rundzie startowa³em w klasie amatorskiej
“Pretendent”. Na 41 startuj¹cych uda³o mi
siê zaj¹æ 14 pozycjê. 2 runda to ju¿ start
w wy¿szej klasie – tzw. “Rookie”. Dla mnie
by³ to doœæ pechowy wyœcig gdy¿ na starcie
motocykl poderwa³o do góry i silnik zgas³.
Musia³em goniæ wszystkich ale dziêki temu
uda³o mi siê poprawiæ mój czas okr¹¿enia
o ponad 2s. 3 runda odbywa³a siê na Torze
w Czechach w Brnie, gdzie rozgrywane s¹ te¿
Mistrzostwa Œwiata Moto GP. Kolejna runda
w Poznaniu. Pierwszy raz œciga³em siê na
mokrym torze, nowe doœwiadczenia i naprawdê
spora dawka emocji. Na 5 rundê uda³em siê
do Czech. Niestety po tej rundzie na treningu
wolnym, przy prêdkoœci 170 km w zakrêcie
puœci³o mi przednie ko³o. Na szczêœcie tylko
naderwa³em bark, ale odpuœci³em przez to
start w ostatniej 6 rundzie. By³ to mój pierwszy

Z pewnoœci¹ nie tylko to zadecydowa³o o klasyfikacji. Sêdziowie na turniejach tañca to
profesjonaliœci i nie daj¹ siê „z³apaæ” w³¹cznie na urok osobisty.
Gabrysia po prostu taniec ma w genach i bez
wzglêdu na styl jest w czo³ówce. Jaki st¹d
wniosek? Gabi do „You can dance”!
eg
sezon startów i traktowa³em go raczej treningowo. Jednak du¿ym sukcesem dla mnie jest
poprawianie czasu okr¹¿enia za ka¿dym
razem gdy odwiedzam poznañski tor.
Grzegorz chce propagowaæ bezpieczn¹ jazdê
i przekonaæ (tych którzy je¿d¿¹ na motocyklach
i tych, u których dŸwiêk motoru budzi lêk),
¿e jazda motocyklem mo¿e byæ przyjemnoœci¹, a nie tylko sposobem na podnoszenie
w³asnego ego.
- Bardzo wa¿na w jeŸdzie jest przygotowanie
i (co mo¿e dziwiæ) kondycja fizyczna. Na
torze nie liczy siê moc motocykla, ani tysi¹ce
z³otych wpakowane w oprzyrz¹dowanie. Tutaj
liczy siê wy³¹cznie technika jazdy i opanowanie motocykla. Automobil Wielkopolska organizuje cotygodniowe treningi wolne, na
których w bezpieczny sposób mo¿na podnosiæ
swoje umiejêtnoœci. Mo¿na tak¿e wzi¹æ udzia³
w dwudniowych treningach, prowadzonych
pod okiem zawodników z kadry polskiej.
Pasjê Grzegorza podziela lubinianin, £ukasz
B¹k - zdobywca 1 miejsca w jednym ze
startów w klasie „Pretendent”. Obaj chc¹ pi¹æ
siê w górê i zdobywaæ kolejne trofea. To nie
tylko presti¿ dla zawodnika, ale równie¿ dla
miast, które reprezentuj¹ i ewentualnych
sponsorów.
- Niestety to kosztowne hobby. Liczymy, ¿e wœród
lokalnych przedsiêbiorców znajd¹ siê tacy,
którzy doskonale rozumiej¹ tê pasjê i zechc¹
wesprzeæ nasze d¹¿enia do wysokich pozycji
w motocyklowych rankingach. Wyœcigi motocyklowe w Polsce s¹ obecnie najbardziej rozwijaj¹c¹ siê dyscyplin¹, przybywa te¿
kibiców. Ich liczbê podczas zawodów okreœla
siê w tysi¹cach. To z pewnoœci¹ ogromna
grupa odbiorców. Dlatego korzystaj¹c z okazji,
za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej
serdecznie zapraszam przedsiêbiorców do
wspó³pracy. To mo¿e przynieœæ obopóln¹
korzyœæ.
rozmawia³a eg
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Przychodz¹ i nie odchodz¹
Nawet przy swoim œwiêcie nie rozstaj¹ siê ze
œpiewnikami. Chojnowski chór Skoranta, który
21 paŸdziernika obchodzi³ „roczek”, urodziny
rozpocz¹³ (jak¿eby inaczej) od wspólnego œpiewania. Œpiew rozbrzmiewa³ na pocz¹tku, w trakcie
i na koniec - to jak widaæ nie mo¿e siê znudziæ i
bez tego nie ma przyjemnoœci.
Kiedy rok temu MDK og³osi³ nabór do miejskiego chóru, na pierwsze spotkanie przysz³o kilka
osób, na kolejne jeszcze mniej. Wtedy sprawê
w soje rêce wziê³a Krystyna Czapska - chojnowska radna, która nie da³a za wygran¹ i si³¹
perswazji oraz urokiem osobistym postanowi³a
przekonaæ ludzi do œpiewania.
- Najpierw by³o nas trzy - opowiada pani Krystyna
- potem szeœæ, dziesiêæ, piêtnaœcie… Dziœ chojnowski chór liczy ponad 30 osób i jesteœmy chyba
najwiêksz¹ rodzin¹ w mieœcie.
Tak siê traktuj¹, jak cz³onków rodziny. Ka¿de
spotkanie na próbach czy wystêpach to okolicznoœæ, na któr¹ niecierpliwie czekaj¹. I chocia¿
ró¿ni ich wiele – wiek, profesje, p³eæ, to ³¹czy
ich ogromna pasja i mi³oœæ do muzyki.
Pierwsze urodziny, to nie tylko œwiêto jubileuszowe,
ale tak¿e sukces, bo sceptyków i pesymistów
zawsze by³o wielu. „To siê nie uda, ju¿ tyle
razy próbowano…” - komentarze tego typu pojawia³y siê czêsto. Pocz¹tki rzeczywiœcie nie by³y
³atwe. Narodziny przebiega³y ciê¿ko, a i potem
chór napotyka³ przeszkody.
- Pierwszy publiczny wystêp chóru podczas
ubieg³orocznych Jase³ek w Rynku nie wypali³,
a w³aœciwie wypali³, bo „strzeli³a” instalacja
elektryczna. Przy niskiej temperaturze sprzêt
nag³aœniaj¹cy i oœwietleniowy odmówi³ pos³uszeñstwa i pogr¹¿y³ nas w ciszy i ciemnoœci. Kolejny
wystêp w ramach „Muzycznych inspiracji”
organizowanych przez MBP zosta³ odwo³any
z powodu lotniczej tragedii i zwi¹zanej z ni¹
narodowej ¿a³oby.
Potem jednak to ju¿ by³y same sukcesy. Wystêpy
okolicznoœciowe, prezentacje, koncerty - ka¿de
z nich oklaskiwane i pozytywnie komentowane
przez publikê.

Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %)
- 73.000,00 z³.
Wadium
- 14.600,00 z³.

To z pewnoœci¹ zas³uga prowadz¹cego chór
Zenona Chmielewskiego, daj¹cych z siebie
wszystko cz³onków Skoranty, ale przede wszystkim powodzenia nale¿y upatrywaæ w ich
emocjach, pasji z jak¹ œpiewaj¹ i pozytywnej
energii, któr¹ emanuj¹.
Okazuje siê jednak, ¿e wokal to nie jedyny talent
w tej rodzinie - s¹ tu plastycy, poeci, re¿yserzy,
a na urodzinach objawi³ siê te¿ talent satyryczny.
Krystyna Czapska wspólnie z Reni¹ ¯ymañczyk
przygotowa³y i przedstawi³y skecz o cz³onkach
pewnego chóru, bawi¹c widzów do rozpuku.
Bo Oni tak maj¹ - œmiej¹ siê z siebie, do siebie
i innych, nios¹c radoœæ i rozsiewaj¹c melodyjne
wirusy, którymi zara¿aj¹. Jak inaczej t³umaczyæ
fakt, ¿e kto przyjdzie do chóru, to ju¿ z niego
nie odchodzi …
eg

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr1?

„Urodziny Kubusia Puchatka”
O tym, ¿e Kubuœ Puchatek to jedna z najbardziej
ulubionych postaci bajkowych dzieci, wiedz¹
chyba wszyscy. Ale na pewno nie wszyscy wiedz¹
o tym, ¿e w paŸdzierniku Puchatek obchodzi
swoje urodziny.
Dlatego te¿ dzieci z naszego przedszkola po raz
kolejny bra³y udzia³ w przyjêciu urodzinowym
ksi¹¿kowego bohatera. By³y konkursy, zagadki,
podarunki dla Jubilata w postaci rysunków
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 154/8
o pow. 1017 m2, po³o¿onej przy
ul. Broniewskiego w Chojnowie, wpisanej
w ksiêdze wieczystej 13615.

i prac plastycznych, zabawy z balonami i tañce
przy weso³ej i skocznej muzyce.
Urodziny Kubusia Puchatka obchodzone s¹
w ramach kampanii „Ca³a Polska czyta dzieciom”
- nie zabrak³o wiêc g³oœnego czytania przygód
o ma³ym misiu i jego przyjacio³ach. Uwieñczeniem przyjêcia by³ wspólny poczêstunek i pami¹tkowe zdjêcia. Uœmiechniête twarze naszych
dzieci wskazywa³y na to, ¿e zabawa by³a wyœmienita!

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 jednorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji 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 28 listopada
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 21 listopada 2008 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¿ 730,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 1386440000000149062
0000020 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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Z Frauen auf dem Weg Nach
Europa” w Brukseli

Skromna
i utalentowana

Ju¿ po raz drugi niemiecka eurodeputowana Gisela
Kallenbach zaprosi³a cz³onków stowarzyszenia
“Frauen auf dem Weg nach Europa” do odwiedzenia
instytucji unijnych, tym razem do Brukseli. Wœród
grupy „ Kobiet buduj¹cych mosty w Europie” by³a
tak¿e nasza reprezentantka - El¿bieta K³apciñska.
- W maju br. na zaproszenie europose³ odwiedziliœmy
Parlament Europejski w Strassburgu - opowiada
chojnowianka. - W dniach 07. - 10. paŸdziernika
wczesnym rankiem wyjechaliœmy z Göerlitz do Antwerpii,
gdzie mieliœmy noclegi. Po ca³odniowej podró¿y byliœmy
zadowoleni, ¿e mamy tak wygodny hotel (Ramada
Plazza). Nastêpnego dnia, rano po œniadaniu udaliœmy
siê do Brukseli. Odleg³oœæ od Antwerpii ok. 49 km
nasz autobus pokonywa³ prawie dwie godziny ze wzglêdu
na bardzo du¿e natê¿enie ruchu w godz. szczytu. W Brukseli

Upodoba³a sobie konie, naturê i pejza¿e.
To maluje najczêœciej i to one s¹ dla niej
inspiracj¹.
Kamila Wiœniewska, uczennica liceum ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie, 15 paŸdziernika mia³a swoj¹ pierwsz¹ autorsk¹ wystawê. Liczne laury zdobywane na kolejnych
konkursach plastycznych ciesz¹, ale w³asna,
indywidualna prezentacja, to ju¿ coœ powa¿niejszego.
Rysuje od trzech lat, nadal jednak twierdzi,
¿e niewiele potrafi i czêsto dziwi siê wszelkim „ochom i achom”.
- Niemal ka¿da z moich prac powstaje w kilkadziesi¹t minut - wyjaœnia m³oda artystka
- póŸniej nie sprawia mi to przyjemnoœci i zaczynam siê nudziæ. Rysujê o³ówkiem b¹dŸ
such¹ pastel¹, ale próbujê te¿ akwareli.
Jej przygoda z plastyk¹ zaczê³a siê po tym
jak odwiedzi³a wystawê chojnowskich
artystów w miejskim muzeum. Chyba w³aœnie
wtedy zakie³kowa³o te¿ pragnienie o autorskiej wystawie. I doczeka³a siê.
- Z myœl¹ o takich w³aœnie ludziach, dwa
lata temu uruchamialiœmy nasz¹ Galeriê
M³odych - mówi dyrektor MBP Barbara
Landzberg - To miejsce, z za³o¿enia przeznaczone jest dla pocz¹tkuj¹cych artystów,
a tych zapewniam, w Chojnowie mamy
wielu. Wystawa Kamili jest drug¹ wystaw¹ indywidualn¹. Liczymy, ¿e zachêci

przewodnik oprowadzi³ nas po Starym Mieœcie. Rynek,
malownicze zabytkowe kamieniczki, w¹skie ulice
i zabytkowe pasa¿e zrobi³y na nas du¿e wra¿enie.
Równie¿ spróbowaliœmy belgijskiej czekolady, która
jest wytwarzana wg pilnie strze¿onych receptur i uchodzi
za najlepsz¹ na œwiecie. Po obiedzie udaliœmy siê do
Rady Europy. Podczas rozmowy pani Kallenbach
przedstawi³a nam pracê Rady Europy “od kuchni”.
Chêtnie odpowiada³a na nurtuj¹ce nas pytania. Potem
udaliœmy siê do sali plenarnej, gdzie przys³uchiwaliœmy siê debacie dotycz¹cej kryzysu i Bia³orusi (wys³uchaliœmy m. in. wyst¹pienia polskiego europos³a
p. J. Onyszkiewicza). Podczas kolacji, na któr¹ ca³¹ grupê
zaprosi³a pani Kallenbach, dowiedzieliœmy siê, ¿e otrzyma³a ona tytu³ “Eroparlamentarzysta roku 2008”.
Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy Antwerpiê. Jest to
piêkne, czyste i zadbane miasto. Katedra w Antwerpii
przypomina nieco katedrê w Kolonii. Miasto le¿y nad
rzek¹ Schelde. Brzegów nie ³¹czy ¿aden most. Ca³y
ruch odbywa siê tunelami.
Do domu wróciliœmy zmêczeni, ale bogatsi o nowe
doœwiadczenia.
Do r¹k eurodeputowanej, za poœrednictwem pani
K³apciñskiej trafi³a p³yta prezentuj¹ca nasze miasto
na archiwalnych zdjêciach. Wraz z podziêkowaniami
nasza reprezentantka otrzyma³a zapewnienie, ¿e podczas jednej z wizyty w Görlitz, pani europose³ wygospodaruje czas na odwiedziny w Chojnowie, o którym,
jak mówi, wiele s³ysza³a i jest go niezmiernie ciekawa.
eg
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ona do autoprezentacji innych m³odych
twórców, bo artyœci chocia¿ w dziele wymowni i kreatywni, w ¿yciu na ogó³ s¹ nieœmiali i skromni.
Kamila swój talent traktuje marginalnie.
Tegoroczna maturzystka marzy raczej
o dziennikarstwie lub studiach filozoficznych. Jeœli nie powiedzie jej siê w tych
kierunkach, wtedy pomyœli o Akademii
Sztuk Piêknych.
Wystawê m³odej plastyczki ogl¹daæ
mo¿na w Galerii do koñca listopada.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym z poddaszem przy ul. Mickiewicza 13
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 17/8 o pow. 263 m2,
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 17-05-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 11881:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Lokal wyposa¿ony jest
w ogrzewanie gazowe.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 listopada
2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 39864400000000212120000050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do
dnia 21 listopada 2008 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¿ 1.350,00 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.
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 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³
siê dnia 7 maja 2008 r., drugi przetarg odby³
siê dnia 8 lipca 2008 r., trzeci przetarg odby³
siê dnia 24 wrzeœnia 2008 r. Lokal mo¿na
ogl¹daæ w dniach 03-21.11.2008 r. w godz. 10.00
do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 81-88-370). Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 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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Z

notatnika dy¿urnego

2 paŸdziernika w Chojnowie sprawca
rzucaj¹c butelk¹ po piwie w kierunku
radiowozu policyjnego uszkodzi³ przedni¹ szybê. W wyniku tego zdarzenia
straty oszacowano powy¿ej 250 z³,
na szkodê Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wroc³awiu.
13 paŸdziernika nieustalony sprawca
dokona³ kradzie¿y samochodu osobowego marki Volkswagen Passat
koloru czarny metalik na francuskich
numerach rejestracyjnych o wartoœci
70.000 z³
Dzieñ póŸniej Komisariat Policji
w Chojnowie zosta³ powiadomiony
o fakcie kradzie¿y telefonu komórkowego z mieszkania przy ul. Witosa.
W toku podjêtych natychmiast czynnoœci policjanci Referatu Prewencji
z KP Chojnów dokonali zatrzymali
piêtnastolatka, któremu udowodniono dokonanie przedmiotowej kradzie¿y. Skradziony telefon odzyskano.
W poniedzia³ek przy ul. Grodzkiej
zaistnia³ po¿ar dwóch pawilonów
handlowych na targowisku miejskim.
W wyniku podjêtych czynnoœci
z udzia³em bieg³ego z zakresu po¿arnictwa ustalono, ¿e przyczyn¹ po¿aru
by³o zwarcie instalacji elektrycznej
w jednym z pawilonów, z którego
ogieñ przeniós³ siê na drugi.
pk
Tragedia na drodze
To wydarzenie poruszy³o ca³e miasto.
8 paŸdziernika o godz. 14.25 na
drodze Chojnów - Lubin kieruj¹cy
samochodem marki Skoda, 24-letni
mê¿czyzna w trakcie manewru wyprzedzania samochodu ciê¿arowego
potr¹ci³ dwie prawid³owo id¹ce poboczem nastolatki. W wyniku wypadku 12-letnia dziewczynka ponios³a
œmieræ na miejscu. Jej 13-letnia kole¿anka z ogólnymi obra¿eniami cia³a
przewieziona zosta³a do legnickiego
szpitala.
Kierowca Skody zosta³ zatrzymany.
Pobrano mu krew na zawartoœæ alkoholu. Wstêpne badanie wykaza³o, ¿e
by³ trzeŸwy. Media informowa³y
jednak, ¿e sprawca dwukrotnie mia³
ju¿ odbierane prawo jazdy - w marcu,
kolejny raz je odzyska³.
***

Od rzecznika KMP
Efekt wyg³upów
Oryginaln¹ rozrywkê znalaz³ sobie
17 latek, który skaka³ po radiowozach,
pstryka³ zdjêcia, a fotografie zamieszcza³ w Internecie. S³awa, której zapewne
siê spodziewa³, zaprowadzi³a go przed
oblicze wymiaru sprawiedliwoœci.
Sprawa wysz³a na jaw, kiedy zdjêcia
ukaza³y siê na portalu „Nasza klasa”.
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Po zatrzymaniu, mê¿czyzna przyzna³
siê, ¿e kiedy widzia³ w mieœcie zaparkowany radiowóz, a policjanci wyszli

na interwencjê do bloku lub sklepu,
k³ad³ siê lub wskakiwa³ na samochód,
a jego kolega robi³ zdjêcia. W trakcie przeszukania mieszkania zatrzymanego, zabezpieczono sprzêt komputerowy i oko³o 30 p³yt CD. Mê¿czyzna przyzna³ tak¿e, ¿e w komputerze
znajduj¹ siê pirackie programy. Zatrzymanego po przes³uchaniu zwolniono. Odpowie za uszkodzenie mienia,
a jeœli biegli potwierdz¹ jego zeznania, to równie¿ za posiadanie nielegalnego oprogramowania. Grozi mu
do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Oszuœci wci¹¿ dzia³aj¹
Policja ostrzega przed oszustami podaj¹cymi siê za pracowników gazowni. Mê¿czyŸni oferuj¹ us³ugi zwi¹zane
z instalacj¹ czujników gazu i czujników dymu.
Do mieszkania poszkodowanego przychodzi elegancko ubrany mê¿czyzna
proponuj¹c instalacjê czujnika gazu
lub czujnika dymu w mieszkaniu.
Przedstawia siê jako pracownik gazowni. Warunki wykonania us³ugi s¹
bardzo korzystne. Po uzyskaniu zgody
w³aœciciela mieszkania na zamontowanie czujnika wzywa swojego kolegê. Do mieszkania przychodzi drugi mê¿czyzna ubrany w strój roboczy. Rozpoczyna instalacjê urz¹dzeñ
zagaduj¹c przy tym w³aœciciela mieszkania.
„Monter” prosi o pomoc w przytrzymaniu przyklejonego silikonem do
œciany czujnika. Kiedy lokator dociska do œciany czujnik i prowadzi
mi³¹ rozmowê z „monterem” drugi
sprawca pl¹druje mieszkanie.
W ubieg³ym tygodniu legnicka Policja
otrzyma³a dwa zg³oszenia tego typu
przestêpstw. Kolejna kobieta na szczêœcie przegoni³a oszustów. Ofiarami
padaj¹ osoby starsze mieszkaj¹ce
samotnie.
Sprawcy tego typu przestêpstw podawaæ siê mog¹ jako pracownicy wielu
ró¿nych instytucji - gazowni, ubezpieczeñ spo³ecznych, pomocy spo³ecznej.
Prosimy o rozwagê i informowanie
dy¿urnego policji o ka¿dym przypadku lub próbie podobnego
oszustwa. Przypominamy, ¿e
w³aœciciel mieszkania nie ma obowi¹zku wpuszczania do œrodka
osób, których to¿samoœæ i zachowanie wzbudza podejrzenia.
nadkom. S³awomir Masojæ

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych
w 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 26 listopada 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 20 listopada 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 post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 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. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 04-09-2008 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 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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Z cyklu warto poznaæ

Chojnowianin ze szczytu piramidy
Kto z nas wie, ¿e chojnowskimi uliczkami, skwerach i parkach przechadza
siê br¹zowy medalista Mistrzostw Œwiata w Akrobatyce Sportowej?
Z pewnoœci¹ niewielu, bo Marcin Rudziak tytu³ drugiego wicemistrza
œwiata dumnie nosi od niedawna.
Szpagat, krokodylek, chor¹giewka - te akrobatyczne elementy, to
bana³ dla dwunastolatka. Wielokrotny mistrz Polski dziœ skupia siê
raczej na wypryszce, skomplikowanych piramidach i saltach.
Marcin akrobatykê trenuje od 7 lat, czyli jak ³atwo policzyæ, przez wiêksz¹
czêœæ swojego ¿ycia. Do tej dyscypliny zachêci³ go dziadek, który
obserwuj¹c fikaj¹cego kozio³ki wnuka, uzna³, ¿e nale¿y z ma³ego
akrobaty zrobiæ mistrza. Og³oszenie o naborze do z³otoryjskiej grupy
akrobatycznej, u³atwi³o sprawê.
Pocz¹tki, jak dziœ wspomina Marcin, nie by³y ³atwe, ale okaza³o siê,
¿e w tym drobnym ciele, jest wielki duch i m³ody chojnowianin szybko
stan¹³ – najpierw na szczycie piramidy - potem, wraz z trzema innymi
z dru¿yny, tak¿e na podium.
Tytu³y sypa³y siê jak z rêkawa, nadszed³ w koñcu czas na ten najwa¿niejszy. Ju¿ w ubieg³ym roku, w Glasgow, ZTA AURUM Z³otoryja
stanê³o do rywalizacji ze œwiatow¹ czo³ówk¹. Nie uda³o siê, ale rok
2008 przyniós³ satysfakcjê i upragniony medal. Wprawdzie nie z³oty,
ale jak¿e istotny.
- Czuliœmy wielk¹ radoœæ, ale i niedosyt - wyjaœnia Marcin. - Wed³ug
naszej oceny werdyk nie by³ do koñca sprawiedliwy, ale w tych kwestiach
siê nie dyskutuje. Br¹zowy medal, to wspania³a nagroda i zamierzamy
d³ugo siê ni¹ cieszyæ.

Br¹zowy medalista mistrzotw œwiata - u do³u, piewszy od lewej
Na œwiêtowanie dru¿yna nie mia³a zbyt wiele czasu - szeœæ dni w tygodniu, wype³nionych ciê¿kimi treningami, skutecznie utrudnia realizacjê planów zwi¹zanych z innymi zajêciami. Marcin zapewnia, ¿e
przez tych kilka lat przywyk³ i ma doskonale skoordynowane wszelkie
zajêcia. W szkole radzi sobie nieŸle, a w tym napiêtym planie znajduje
tak¿e czas na grê w pi³kê i spotkania z przyjació³mi zarówno w tzw.
„realu”, jak i w sieci.
- Gimnastyka rzeczywiœcie zabiera mi gros czasu, ale s¹ przecie¿ weekendy,
przerwy w nauce, ferie, wakacje. Nie czujê siê szczególnie zajêty. Jestem
normalnym nastolatkiem, który poza szko³¹, czas poœwiêca swojej pasji.
Marzeniem Marcina jest byæ jednym ze znanej grupy Ocelot. Z takimi
osi¹gniêciami, z takimi umiejêtnoœciami i z takim zapa³em nasz akrobata ma ogromne szanse.
eg

Pora¿ki i remisy
Mo¿na podziwiaæ naszych kibiców - szczelnie zape³nione trybuny. Wiadomo - IV liga to
nie kaszka z mleczkiem. Niektórzy rywale to pi³karskie przedsionki extraligi, jak np.
Œlê¿a Wroc³aw. To ju¿ inna pi³ka, gra, technika, taktyka. A nasza dru¿yna? - gdzieœ znik³
ten blask i determinacja, tak charakterystyczne z bojów z ligi okrêgowej.
Za jakiœ miesi¹c, napewno przyjdzie czas na
podsumowanie. Obraz bêdzie zapewne taki
jaki jest - w tym sezonie po prostu, odpuszczono
sobie Puchar Polski.
Wyprawa do Przemkowa, zakoñczy³a siê
niewielk¹ pora¿k¹, ale jednak pora¿k¹!
Zomet Przemków - KS Chojnowianka 1:0
Kolejne dwie tury kolejek i kolejne 6 punktów pobieg³y w sin¹ dal. Oj nie tak panowie,
nie tak...
Victoria Œwiebodzice - KS Chojnowianka 3:1
KS Chojnowianka - Polonia Trzebnica 1:4
Teraz raporcik z rezerw.
Bezpoœrednie zaplecze pierwszej dru¿yny,
gra na miarê swoich mo¿liwoœci.
Tego w³aœnie oczekiwali wszyscy. Tym razem
dwa ostatnie pojedynki zakoñczy³y siê remisami. Co ciekawe, ¿eby uratowaæ ten jeden
punkt, który przys³uguje za remis, trzeba by³o
“goniæ wynik”. Ambicja zawsze pop³aca
i przynosi efekty. Martwi tylko jedno - nasza
formacja obrony. Gdy zawodnicy przeciwnika
s¹ wybiegani to wchodz¹ w naszych jak „nó¿
w mas³o”. W meczu ze Skor¹ Jadwisin, tylko
minimalnie niecelne koñcowe strzsza³y
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lub udane interwencje naszego bramkarza,
uratowa³y przed utrat¹ bramki. UF!
KS Chojnowianka II - Orpal Sokó³ Krzywa 1:1
KS Chojnowianka II - Skora Jadwisin 2:2
pm
IV liga
1. Wa³brzych
2. Prochowice
3. Œlê¿a
4. Karkonosze
5. Jawor
6. Trzebnica
7. MiedŸ II
8. Z³otoryja
9. Œwiebodzice
10. Szczawno
11. Boles³awiec
12. Lechia
13. Puma
14. Kobierzyce
15. Kamienna Góra
16. Chojnów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

29
27
22
18
17
16
16
16
14
13
13
11
10
10
8
8

Grupa III
1. Chocianów
2. Krzywa
3. Go³aczów
4. Jadwisin
5. Ró¿ana
6. Chojnów
7. Jerzmanice
8. Pielgrzymka
9. Jawor
10. Granowice
11. Ernestów
12. Rokitnica
13. Wilków

9
8
8
9
9
10
9
9
9
9
10
9
9

22
19
19
19
18
17
12
10
8
7
7
6
6

30-3
26-10
20-15
24-17
18-15
14-8
25-22
11-16
12-14
9-12
14-18
11-16
14-22
14-26
16-33
8-19

Szachiœci gotowi
na start w III lidze
Za zajêcie I miejsca w lidze okrêgowej nasza
dru¿yna uzyska³a awans do III ligi. Przys³owie
do trzech razy sztuka sprawdzi³o siê w 100%
- po trzyletniej walce zdobyliœmy upragniony
awans. W tej chwili trwa za³atwianie licencji
zawodników, wzmocnienie dru¿yny.
Pierwsze trzy spotkania rozegramy na wyjeŸdzie, pierwszy z nich z siln¹ dru¿yn¹ Miedzi
Legnica, drugi z KS- Polanica Zdrój trzeci
z UKS Giecek Radków (zwyciêzcy sprzed 2 lat.)
Zawodnicy III ligi posiadaj¹ wysokie rankingi
miedzynarodowy ELo, naszym zadaniem jest
zajêcie bezpiecznego miejsca, które pozwoli
na utrzymanie siê w lidze.
jp

Burmistrz Miasta Chojnowa
1. Og³asza przetarg na najem lokalu u¿ytkowego, po³o¿onego w Chojnowie :
Lokal u¿ytkowy - gara¿ przy ul. Kolejowej
Nr 18 pow. 12,60 m2
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29.10.2008r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, sala nr 11, II piêtro.
Wadium w kwocie - 100 z³ nale¿y wp³aciæ
w kasie Urzêdu Miejskiego do godz. 9.45,
dnia 29.10.2008r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
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OG£OSZENIA

DROBNE

Domy mieszkania lokale

Auto-moto

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie, 3 pokoje o pow. 50 m2
przy ul. Mickiewicza w Lubinie. Wiadomoœæ:
tel. (076) 841-17-95 lub 600-351-950.

Sprzedam Fiata 125p, rok prod. 1985, silnik
Poloneza, 5.biegowa skrzynia, instalacja gazowa. Wiadomoœæ: tel. 0508-656-186.

Kupiê ma³e mieszkanie do remontu
w Chojnowie lub okolicach.
Wiadomoœæ: tel. 0787-417-844.
Kupiê mieszkanie 2-3.pokojowe w Chojnowie, mo¿e byæ do remontu. Wiadomoœæ:
tel. 0663-626-063.
Zamieniê 3.pokojowe mieszkanie w Rokitkach,
Ip., 60 m 2 , komfortowe, na 2.pokojowe
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. (76) 817-88-80
w godz. 8.00 - 20.00.
Posiadam 2.pokojowe mieszkanie do wynajêcia w starym budownictwie w centrum
Chojnowa, o pow. 63 m2, Ip.
Wiadomoœæ: tel. 0790-355-333.
Poszukujê 2.pokojowego mieszkania do
wynajêcia w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0608-669-932.
M³ode ma³¿eñstwo pilnie poszukuje do
wynajêcia mieszkania 1 lub 2.pokojowego w starym lub nowym budownictwie. Wiadomoœæ:
tel. 0607-498-791 lub 0607-689-456.

Sprzedam Skodê Felicjê 2000r., 82,7 tys. km,
130 ccm, MPI, ciemnozielony, alarm, centr.
zamek, kpl. opon zimowych z felgami, stan b.
dobry, cena 8000 z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-88-30 lub 0669-240-942.

Us³ugi
Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.
Us³ugi ogólnobudowlane, remonty, wykoñczenia mieszkañ, p³ytki, g³adzie, murowanie
z klinkieru, piaskowiec.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
(520m2), uzbrojona, (woda, pr¹d), z zabudowaniem - sklep, magazyn na ul. Baczyñskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.
Sprzedam gara¿ - Chojnów, ul. Lubiñska.
Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432.

Sprzedam ci¹gnik, kultywator oraz p³ug
trzyskrzyd³owy w dobrym stanie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-02; Bia³a 69.
Sprzedam po atrakcyjnej cenie naro¿nik
pokojowy z funkcj¹ spania + 2 fotele i 2 pufy
oraz biurko szkolne z krzes³em obrotowym.
Wiadomoœæ: tel. (076) 877-30-44.
Sprzedam sukienkê œlubn¹ z kolekcji Sincerity Bridal. Rozmiar 42, bardzo ³adna, gorset
wyszywany drobnymi kamieniami, doczepiany
tren. Cena: 1700z³ (do negocjacji).
Wiadomoœæ: tel. 604 178 939.

Prywatna opieka nad dzieæmi
"BAJKOWA DOLINA"
zaprasza
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.00 - 17.00
"Bajkowa dolina" mieœci siê
w Chojnowie w domku
jednorodzinnym z ogródkiem
jordanowskim przystosowanym
dla milusiñskich
Oferujemy
* opiekê w mi³ej, domowej atmosferze
* wy¿ywienie
* organizowanie zabaw dydaktycznowychowawczych i rozwojowych zarówno
w pomieszczeniach jak i na powietrzu
* dzia³ania na rzecz kszta³towania postaw
prospo³ecznych i usamodzielnienia
* bie¿¹cy kontakt z rodzicami
lub prawnymi opiekunami.
Szczegó³owe informacje
i zapisy pod nr telefonu
721 582 987 lub 721 591 783

* PO¯YCZKI * KREDYTY *
"Wiele banków w jednym miejscu"
- gotówkowe
- samochodowe
- konsolidacyjne
* bez zaœwiadczeñ o dochodach
* bez zabezpieczeñ
Klient zg³aszaj¹cy siê z t¹ reklam¹
otrzyma zwrot 3% prowizji bankowej

tel. (076) 818-14-33
ul. Kolejowa 12, 59-225 Chojnów
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Restauracja "ZAJAZD POD KOGUTEM"
w miejscowoœci Krzywa k/autostrady
og³asza nabór pracowników na
nastêpuj¹ce stanowisko:

kelner - obs³uga baru

Studio
Car men
Chojnów,
ul. Ma³achowskiego 4/2
(naprzeciw stadionu)

Osoby bez doœwiadczenia
przyuczamy do zawodu.
Zwracamy koszty dojazdu.
Informacje telefoniczne:
0605 888 039, 0691 407 985
e-mail: czoch@invest.neostrada.pl

tel. 0603-950-259;
(076) 81-88-827
Wideofilmowanie i monta¿ filmu
z uroczystoœci rodzinnych, szkolnych
i innych oraz przegrywanie
kaset VHS i mini DV na p³yty DVD.
D³ugoletnia dzia³alnoœæ w bran¿y.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/683

503-197-857;

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
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –
076 819 63 53
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Orlik dla ka¿dego

