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Prezydent-elekt
Bronis³aw Komorowski w Chojnowie uzyska³
57,61% poparcia.

Magiczne fotografie
Podczas zajêæ powsta³o wiele ciekawych prac, które
prezentowane s¹ na wystawie „Otworkowy Chojnów”.

Pierwszoligowe starcie
3 lipca do Chojnowa zawita³a pi³ka na pierwszoligowym poziomie. Zag³êbie Lubin
mierzy³o si³y z beniaminkiem czeskiej pierwszej ligi, zespo³em Hradec - Kralove.

Niedziela na ¿aglowcu
27 czerwca aktorzy legnickiej sceny dali w Chojnowie przedstawienie
oparte na siedemnastowiecznym dramacie “Otello” W. Szekspira.

W co siê bawiæ?!
Wakacje w mieœcie nie brzmi¹ zachêcaj¹co,
ale jak to czêsto bywa „strach ma wielkie oczy”
i mo¿e okazaæ siê, ¿e „nie taki diabe³ straszny…”.

Chojnowianie - powodzianom
Wsparcie dla powodzian organizowa³y szko³y, zbierano dary podczas obchodów Dni Chojnowa. Los powodzian wzruszy³ te¿ cz³onków
chojnowskiego chóru Skoranta.

Chojnowskie
Baszta do remontu
W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010 - Dziedzictwo
Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków,
chojnowski samorz¹d otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 100 tys. z³ na remont Baszty Tkaczy.
Powiod³y siê tak¿e starania w województwie.
Z bud¿etu Województwa Dolnoœl¹skiego
dostaliœmy dodatkowo 40 tys. z³.
Te pieni¹dze plus 125 tys. z³ œrodków w³asnych
pozwol¹ na planowan¹ od dawna renowacjê
zabytkowej baszty. Prace, które maj¹ rozpocz¹æ siê w przysz³ym tygodniu obejm¹ naprawê
i zabezpieczenie murów poprzez za³o¿enie na
ka¿dym piêtrze czterech tzw. œci¹gów spinaj¹cych mury oraz wykonanie „zszycia” widocznych pêkniêæ prêtami stalowymi i zastrzykami odpowiedniej zaprawy. Remontem objêta
bêdzie równie¿ galeria widokowa na zwieñczeniu wie¿y, nadbudówka o konstrukcji
szachulcowej, w której wymienione zostan¹
elementy drewniane oraz okna, a tak¿e dach
baszty. Wewn¹trz wyremontowany zostanie
parter obiektu, gdzie powstanie nowy wêze³
sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Wymieniona bêdzie równie¿
ca³a wewnêtrzna instalacja elektryczna.

rozmaitoœci

bistych w zakresie uniewa¿nienia dowodów
osobistych.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowi¹zek
z³o¿enia wniosku o wymianê dokumentu
w terminie 14 dni od daty zmiany danych
zawartych w dowodzie osobistym.
Osoby, które nie z³o¿¹ wniosku o wymianê
dowodu w ustawowym terminie bêd¹ mia³y
uniewa¿niony dowód osobisty z urzêdu po
up³ywie:
* 3 miesiêcy od zmiany danych - obywatele
polscy zamieszkali na terytorium RP,
* 4 miesiêcy od zmiany danych - obywatele
polscy przebywaj¹cy za granic¹.
Uniewa¿nienie nastêpuje równie¿:
* z dniem zawiadomienia o utracie lub zniszczeniu,
* przekazania dokumentu przez osobê trzeci¹,
* z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
* z dniem zgonu,
* z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego.
W zwi¹zku z powy¿szym zapraszamy wszystkie
osoby do zg³oszenia siê w tej sprawie do Wydzia³u Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Chojnowie - pokój nr. 1.

20.02.2010 r. na ul. Legnickiej 61
w Chojnowie w piwnicy zosta³y
znalezione ko³paki samochodowe
w iloœci 8 sztuk. Przedmioty
te znajduj¹ siê w KP Chojnów.
Kontakt z m³. asp. Wojciechem
Piwowarczykiem,
tel. s³u¿bowy:
(076) 8188680 wew. 201.

Zagin¹³ pies!

Wydzia³ GGiOŒ informuje
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 24.06.2010 r. do 15.07.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 321/11, po³o¿onej przy ul. Miko³aja Reja w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 czerwca
2010 r. Nr 73/2010).

Wydzia³ Spraw Obywatelskich
przypomina
Z dniem 01.01.2009r. zmieni³y siê przepisy
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach oso-
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Od kilku dni w³aœciciele sympatycznego
Morisa szukaj¹ swojego pupila w ró¿nych
miejscach miasta i poza jego granicami bez skutku. Chcemy pomóc i prosiæ jednoczeœnie o pomoc mieszkañców. Kud³aty,
³aciaty Moris jest ³agodny, przyjaŸnie nastawiony do ludzi. Ktokolwiek zatem spotka
„uciekiniera” bez obaw mo¿e go przygarn¹æ i powiadomiæ w³aœcicieli, ewentualnie
poinformowaæ gdzie by³ widziany.
Pod numerem telefonu 781-060-288
na informacje czeka zatroskana rodzina.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonego
numerem geodezyjnym 12/7 (czêœæ dzia³ki)
o pow. 30 m2, po³o¿onego przy ul. Ma³achowskiego w Chojnowie (obok MOKSiR),
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej (kiosk parterowy, niepodpiwiniczony).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
dzier¿awnego - 120,00 z³ (brutto).
Wadium - 600,00 z³.
Okres dzier¿awy – czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 lipca 2010 r.
o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci do dnia 20 lipca 2010 r.
Ustala siê post¹pienie 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 op³at z tytu³u czynszu
dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po
zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca
zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia
ludzkiego a tak¿e innych warunków okreœlonych
w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony
œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów
dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy energii
elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do
wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2011, zgodnie ze wskaŸnikiem
inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim
przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 13/723

Chojnowskie

rozmaitoœci

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA KIEROWNIKA MIÊDZYSZKOLNEGO BASENU KRYTEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE
ul. Kiliñskiego, 59-225 Chojnów
I. Wymagania niezbêdne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykszta³cenie wy¿sze,
3. co najmniej piêcioletni sta¿ pracy,
4. co najmniej 2 letnie doœwiadczenie w pracy na stanowisku
kierowniczym w placówkach upowszechniania sportu i rekreacji,
5. znajomoœæ przepisów prawa niezbêdnych do w³aœciwego wykonywania obowi¹zków z zakresu: kultury fizycznej, sportu, samorz¹du
gminnego oraz innych przepisów reguluj¹cych funkcjonowanie
samorz¹du terytorialnego, finansów publicznych, znajomoœæ kodeksu
postêpowania administracyjnego,
6. umiejêtnoœæ kierowania zespo³em pracowników, zdolnoœci organizacyjno-mened¿erskie,
7. niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie œcigane
z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo umyœlne skarbowe,
8. pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni
praw publicznych,
9. dobry stan zdrowia potwierdzony zaœwiadczeniem lekarskim.
II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomoœæ obs³ugi komputera,
2. znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem obiektów
sportowych,
3. znajomoœæ jêzyka obcego,
4. komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ, dyspozycyjnoœæ,
5. wykazywanie w³asnej inicjatywy,
6. nieposzlakowana opinia.
III. Dodatkowym atutem bêdzie:
1. doœwiadczenie w zakresie organizowania masowych imprez
sportowo-rekreacyjno-kulturalnych,
2. doœwiadczenie w zarz¹dzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi
o charakterze krytych p³ywalni.
IV. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. prowadzenie w³aœciwej, zgodnej z obowi¹zuj¹cymi przepisami
eksploatacji, zabezpieczenie obiektu i administrowanie,
2. organizacja pracy i œwiadczenie us³ug w zakresie udostêpniania obiektu,
3. zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie obiektu,
4. prowadzenie w³aœciwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2010
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 25.07.10, 29.08.10,
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
01.08.10, 05.09.10,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
08.08.10, 12.09.10,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
11.07.10, 15.08.10, 19.09.10,
5. Apteka ,,Stokrotka”:
18.07.10, 22.08.10, 26.09.10,
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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5. nadzór nad utrzymaniem sprawnoœci sprzêtu, urz¹dzeñ oraz œrodków
trwa³ych w obiekcie,
6. zapewnienie sprawnoœci eksploatacyjnej obiektu,
7. nadzór nad utrzymaniem porz¹dku i czystoœci w obiekcie zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i wymogami.
V. Wymagane dokumenty:
1. ¿yciorys z opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie (dyplom
ukoñczenia studiów),
4. kwestionariusz osobowy,
5. kopie œwiadectw pracy,
6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane kwalifikacje
i umiejêtnoœci,
7. zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazañ zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierownika basenu,
8. oœwiadczenie kandydata, ¿e posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych oraz ¿e korzysta z pe³ni praw publicznych,
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
umyœlnie oraz ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
10. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 920
z póŸn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 19 lipca 2010 r.
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, pok. Nr 6
z dopiskiem “Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Miêdzyszkolnego Basenu Krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Chojnowie”. Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po wy¿ej okreœlonym
terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wymagane dokumenty, powinny byæ opatrzone klauzul¹ “Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji przebiegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101
poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458).

Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³
ponadgimnazjalnych, oœrodków i s³uchaczy kolegiów, zamieszka³ych
na terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok
szkolny 2010/2011 wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze kolegiów
mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia 15 paŸdziernika br.).
Pomoc przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta Chojnowa,
w rodzinie których dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym
datê z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Druki wniosków do pobrania od dnia 16.08.2010r. w macierzystych szko³ach
(teren Chojnowa) oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5
(parter) w godz. 8.00 - 15.00.
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Na sesji
Na czerwcowej sesji mówiono o bezpieczeñstwie w mieœcie.
O stanie bezpieczeñstwa po¿arowego i dzia³alnoœci PSP na terenie powiatu mówi³ zastêpca
komendanta Miejskiej Stra¿y Po¿arnej st. kpt.
mgr in¿. Zdzis³aw Sokó³. Jego sprawozdanie
dotyczy³o g³ównie statystyk za 2009 rok,
obejmuj¹cych Legnicê i powiat legnicki.

Organizacjê ochrony przeciwpo¿arowej na
terenie powiatu legnickiego zapewnia utworzona
w 1999 roku sieæ stra¿y po¿arnych - Komenda
Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wraz
z trzema Jednostkami Ratowniczo-Gaœniczymi,
13 Jednostkami Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w³¹czonymi do Krajowego Systemu Ratowniczego
-Gaœniczego i 10 Jednostkami Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych spoza Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego.
Do ich podstawowych zadañ nale¿y rozpoznanie
zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych
zagro¿eñ, organizowanie i prowadzenie akcji
ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ,
wykonywanie pomocniczych specjalistycznych
czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk ¿ywio³owych lub podczas likwidacji miejscowych

zagro¿eñ prowadzonych przez inne s³u¿by
ratownicze, kszta³cenie kadr dla potrzeb
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej oraz powszechnego
systemu ochrony ludnoœci, a tak¿e nadzór nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych.
Dzia³ania operacyjne jednostek wchodz¹cych
w sk³ad Krajowego Systemu RatowniczoGaœniczego realizowane s¹ w formach dzia³añ
gaœniczych, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego i ratownictwa medycznego. Podjête
przez Komendanta Miejskiego dzia³ania
w kierunku uruchomienia dodatkowej grupy
ratownictwa specjalistycznego, spowodowa³y
uruchomienie w 2009 roku grupy chemicznej,
która bêdzie realizowa³a zadania ratownictwa
chemicznego i ekologicznego. Potrzeba taka
wynika z analizy potencjalnych zagro¿eñ wynikaj¹cych z awarii przemys³owych na terenie
miasta i powiatu.
- W ubieg³ym roku na terenie powiatu odnotowano 3035 interwencji, z czego by³o 1123
po¿arów, 1748 miejscowych zagro¿eñ
i 164 alarmów fa³szywych - mówi³ Z. Sokó³.
W 2009 odnotowano spadek iloœci po¿arów
na terenach wszystkich gmin.
Najwiêksza liczba po¿arów w roku 2009 powsta³a na terenie miasta Legnica i wynios³a
782 po¿arów, co stanowi 69,6 % ogólnej liczby
po¿arów. Na drugim miejscu pod wzglêdem
iloœci po¿arów znalaz³o siê miasto Chojnów,
na terenie którego odnotowano 115 po¿arów
co stanowi 10,2 % ogólnej liczby po¿arów.
Podinsp. Przemys³aw Kozio³ przedstawi³ radnym statystyki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
publicznego.
W Komisariacie Policji w Chojnowie o nasze
bezpieczeñstwo dba 44 funkcjonariuszy.

W 2010 roku w Komisariacie Policji w Chojnowie zg³oszono ogó³em 110 przestêpstw
kryminalnych zaistnia³ych na terenie miasta.

G³ównie by³y to zniszczenia mienia, kradzie¿e, kradzie¿e z w³amaniem.
- W bie¿¹cym roku nast¹pi³ zdecydowany
spadek przestêpczoœci, o 26%, spad³a te¿ dynamika przestêpstw o du¿ym ciê¿arze gatunkowym czyli przestêpstwa rozbójnicze, bójki i pobicia. Zatrzymaliœmy 123 sprawców przestêpstw,
z czego 51 w kategorii przestêpstw kryminalnych, 72 nietrzeŸwych kieruj¹cych i 38 osób
poszukiwanych przez s¹dy i prokuratury celem
doprowadzenia do Zak³adów Karnych i Aresztów
Œledczych. Praca policji to tak¿e dzia³ania prewencyjne. Tylko w tym pó³roczu przeprowadzono 35 akcji maj¹cych zapobiegaæ przestêpczoœci g³ównie w œrodowisku m³odzie¿y.
“Dyskotekom Tak - Narkotykom Nie”, “Stop
³obuzom na ulicach”, “Stop wagarom wybieram
szko³ê”, to tylko kilka z nich. Prowadzono
tak¿e spotkania z uczniami, rodzicami, szkolnymi pedagogami. Zorganizowano te¿ akcjê
pn. “Otwarte drzwi komisariatu” dla dzieci
z przedszkoli i szkó³ podstawowych z terenu
Chojnowa.
eg

Sprawozdanie 4/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 kwietnia 2010 r. do dnia 22 czerwca 2010 r. z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 23 czerwca 2010 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy Szkole
Podstawowej Nr 4 - prowadzone s¹ rozruchy technologiczne instalacji
i urz¹dzeñ basenów.
2. Trwa budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska.
3. Trwa przebudowa sieci wodoci¹gowej w ul. Legnickiej.
4. Trwa remont wewnêtrznej instalacji elektrycznej i odgromowej
w Gimnazjum Nr 1.
5. Zakoñczono remont Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno administracyjnym przy Gimnazjum Nr 2. Inwestycja zosta³a odebrana.
6. Zakoñczono i odebrano inwestycjê: przebudowa sieci wodoci¹gowej
i kanalizacji sanitarnej w rejonie Rynku.
7. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na remont Baszty Tkaczy.
8. Ustawiono 8 szt. kolumn i zawieszono na s³upach oœwietlenia
ulicznego 360 donic z kwitn¹cymi kwiatami.
9. Przeprowadzono naprawy 3 ogrodów zabaw przy ul. Drzyma³y,
ul. £okietka - ul. Maczka, ul. Kiliñskiego.
10. Rozpoczêto prace zwi¹zane z naprawami cz¹stkowymi nawierzchni
jezdni asfaltowych.
11. Prowadzone s¹ prace przy odnawianiu oznakowania poziomego -
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przejœcia dla pieszych.
12. Zatrudniono pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych:
10 malarzy, 12 meliorantów, 6 konserwatorów terenów zielonych, 8 brukarzy.
13. Wykonano przebudowê chodników z regulacj¹ krawê¿ników na
ul. Chmielnej i ul. Piotra Skargi.
14. Uruchomiono roboty melioracyjne na rowach KS.
15. Zakoñczono oczyszczanie Parku Piastowskiego i dzia³ki przy ul. Parkowej z zaroœli.
16. Zakoñczono izolacjê fundamentów budynku MOPS.
17. Rozpoczêto wymianê nawierzchni chodników na ul. Bohaterów
Powstania Warszawskiego.
18. Rozpoczêto nabór bezrobotnych do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych na okres 17.06 - 16.12.2010 r. - planowane zatrudnienie 35 osób.
19. Wykonano przebudowê chodników przy ul Paderewskiego.
20. Kontynuowane s¹ prace przy wykaszaniu terenów zielonych objêtych
przetargiem.
21. Pomalowano fragmenty elewacji budynku MOKSiR i przeprowadzono renowacjê schodów do kawiarni.
22. Oddelegowano do CHZGKiM 20 pracowników robót publicznych
i prac interwencyjnych.

Â
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Na sesji
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemcy 17 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92%
i 95% bonifikaty,
- dzia³kê zabudowan¹ gara¿em na rzecz najemcy po³o¿on¹ przy ul. D¹browskiego,
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- 11 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ po³o¿on¹ przy ul. Koœciuszki 26 (teren
by³ego „Hosmetu”),
- nieruchomoœæ zabudowan¹ gara¿em po³o¿on¹ przy ul. Witosa.
3. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- nieruchomoœci niezabudowanej i 2 zabudowanych przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”), zakoñczony wynikiem negatywnym,
- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 28B
(teren by³ej Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska), zakoñczony
wy³onieniem nabywcy.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia
o przetargach:
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej przy ul. Ma³achowskiego,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4b/1,
- na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Broniewskiego.
5. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w odniesieniu do dzia³ki
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie 6 miasta Chojnowa o powierzchni
9.219 m2, przeznaczonej pod budowê pawilonu handlowo-us³ugowego, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê 2.500.000 z³,
a zbywanej na rzecz NETTO Sp. z o.o. z siedzib¹ w Motañcu.
6. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci na rzecz osób fizycznych na kwotê 2.075 z³,

7. Zawarto 8 umów dzier¿awy z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej oraz na ogrody przydomowe.
8. Rozwi¹zano umowê u¿yczenia z Chojnowskim Stowarzyszeniem
Pomocy Wzajemnej „BARKA” na nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy
ul. Drzyma³y.
9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Kraszewskiego – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
krzewu gatunku ¿ywotnik dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Okrzei - wydano 2 decyzje odmawiaj¹ce zezwolenia na usuniêcie
2 drzew gatunku lipa i drzewa gatunku d¹b dla osób fizycznych,
- przy ul. Legnickiej – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 30 m2
¿ywop³otu dla firmy EURO-CONSULTING z Tarnowa Opolskiego.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 92 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono 87 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 12.306,62 z³, (wydano 84 decyzji pozytywnych
i 3 decyzje negatywne). Za miesi¹c V i VI 2010 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 101.512,35 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 167 wniosków, wydano 153 dowody
osobiste.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 20 decyzji administracyjnych, 1 zaœwiadczenie do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 17 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 8 aktów urodzenia, 19 aktów ma³¿eñstwa, 13 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 109 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 155
wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 1 korespondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 85 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie

UCHWA£A NR LIV/221/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWA£A NR LIV/222/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 23 czerwca 2010 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu p³atnoœci, wysokoœci stawek op³aty
targowej oraz zarz¹dzania poboru op³aty targowej w drodze inkasa i okreœlenia inkasenta.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie lokalizacji
targowiska na terenie Miasta Chojnowa oraz
ustalenia regulaminu targowiska

(podsatwa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie
zasad ustalania i poboru, terminu p³atnoœci, wysokoœci
stawek op³aty targowej oraz zarz¹dzania poboru
op³aty targowej w drodze inkasa i okreœlenia
inkasenta, zmienionej Uchwa³¹ Nr IV/15/06 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2006 r., Uchwa³¹
Nr XVI/82/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. i Uchwa³¹
Nr XXXVI/165/09 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz.Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego z 2005 r. Nr 167, poz. 3089 ze zm.)
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na
terenie miasta Chojnowa w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1) przy sprzeda¿y towarów za zajêt¹ pod tê sprzeda¿
powierzchniê wyra¿on¹ w m2:
a) p³odów rolnych i artyku³ów rolno-spo¿ywczych
od ka¿dego rozpoczêtego 1 m2 zajêtej powierzchni:
3,00 z³
b) pozosta³ych artyku³ów od ka¿dego rozpoczêtego
3,00 z³
1 m2 zajêtej powierzchni:
c) artyku³ów mieszanych od ka¿dego rozpoczêtego
1 m2 zajêtej powierzchni: 3,00 z³ z zastrze¿eniem pkt 2
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2) przy sprzeda¿y z:
a) rêki, kosza, wiadra:
- p³odów rolnych:
1,00 z³
- pozosta³ych artyku³ów:
2,00 z³
b) miejskiego stoiska zadaszonego od ka¿dego
rozpoczêtego 1 mb zajêtej powierzchni:
3,00 z³
c) miejskiego stoiska niezadaszonego, wyznaczonego
do sprzeda¿y nabia³u, od ka¿dego rozpoczêtego
1 mb zajêtej powierzchni:
1,00 z³
3) przy sprzeda¿y towarów na terenie przyleg³ym
do targowiska, od ka¿dego zajêtego - wyznaczonego
stanowiska:
- p³odów rolnych:
8,00 z³
- pozosta³ych artyku³ów:
10,00 z³.”
§ 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i na
targowisku miejskim oraz og³oszeniu w Gazecie
Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/208/05 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie
lokalizacji targowiska na terenie Miasta Chojnowa
oraz ustalenia regulaminu targowiska (Dz. Urz.
Woj. Dolnoœl¹skiego z 2005 r. Nr 201, poz. 3370)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: § 6 pkt. f
otrzymuje brzmienie: „pobieranie op³at za urz¹dzenia
oraz czynnoœci i us³ugi u³atwiaj¹ce dzia³alnoœæ
handlow¹ na targowisku, za pokwitowaniem na
drukach œcis³ego zarachowania, w wysokoœci ustalonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa.”
§ 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i na
targowisku miejskim oraz og³oszeniu w Gazecie
Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Prezydent-elekt
W minion¹ niedzielê wybraliœmy prezydenta. Oficjalne
wyniki Pañstwowej Komisji Wyborczej uruchomi³y procedurê, po zakoñczeniu której Bronis³aw Komorowski z³o¿y
przysiêgê przed Zgromadzeniem Narodowym. Do tego
czasu jest prezydentem - elektem.
W drugiej turze wyborów prezydenckich
frekwencja w naszym mieœcie by³a o nieca³y
procent ni¿sza. Czy znaczy to, ¿e chojnowianie mniej chêtnie uczestniczyli w wyborach?
Niekoniecznie - wydzia³ Spraw Obywatelskich wyda³ blisko 300 zaœwiadczeñ o prawie
do g³osowania.
Bronis³aw Komorowski uzyska³ w Chojnowie
57,61% poparcia, w Gminie Wiejskiej Chojnów
przewagê mia³ Jaros³aw Kaczyñski (51,11%).
Walka o prezydencki fotel by³a bardzo wyrównana. O zwyciêstwie B. Komorowskiego
zadecydowa³o niewiele ponad 6% g³osów.

Teraz obwieszczenie Pañstwowej Komisji
Wyborczej w sprawie wyników wyborów
zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.
PKW niezw³ocznie przedstawi S¹dowi
Najwy¿szemu sprawozdanie z wyborów. Na
podstawie tego sprawozdania oraz opinii
w przedmiocie ewentualnych protestów, S¹d
Najwy¿szy w sk³adzie ca³ej Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych,
nie póŸniej ni¿ w 30-tym dniu po podaniu do
wiadomoœci publicznej wyników wyborów,
rozstrzygnie w formie uchwa³y o wa¿noœci

Bronis³aw Komorowski
W Sejmie RP jest ju¿ szóst¹ kadencjê. Pose³, póŸniej wiceprzewodnicz¹cy i przewodnicz¹cy komisji,
w pi¹tej kadencji wicemarsza³ek.
Bronis³aw Komorowski urodzi³ siê 4.06.1952
roku w Obornikach Œl¹skich k. Wroc³awia,
w rodzinie o silnych tradycjach niepodleg³oœciowych i ziemiañskich. Wczesne dzieciñstwo spêdzi³ w Poznaniu. W latach 19571959 mieszka³ w Józefowie k. Otwocka pod
Warszaw¹. Od 1959 do 1966 roku - w Pruszkowie pod Warszaw¹, tam te¿ uczêszcza³ do
szko³y podstawowej. Od 1966 roku mieszka
w Warszawie. Jest absolwentem XXIV LO
im. Cypriana Kamila Norwida, nastêpnie historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zwi¹zany z ruchem harcerskim, który ukszta³towa³ jego ¿ycie. W harcerstwie pozna³ ¿onê
i grono wypróbowanych przyjació³.
Aktywnoœæ spo³eczn¹ rozpocz¹³ w samorz¹dzie szkolnym w liceum, instruktor i organizator turystyki kwalifikowanej (pieszej
i kajakowej); nastêpnie w studenckim ruchu
naukowym.
W PRL-u by³ zaanga¿owany w dzia³alnoœæ
opozycyjn¹. Jako licealista bra³ udzia³
w manifestacjach, m.in. w czasie wydarzeñ
marcowych w 1968 roku. Pierwszy raz zosta³
aresztowany za dzia³alnoœæ opozycyjn¹
w 1971 roku. Uczestniczy³ w akcjach pomocowych dla poszkodowanych robotników
Radomia i Ursusa. Wspó³pracowa³ z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem
Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela. Organizowa³ manifestacje patriotyczne. By³ podziemnym drukarzem, kolporterem, redaktorem i wydawc¹, m.in. Biblioteki Historycznej
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i Literackiej. W czasie stanu wojennego
internowany. PóŸniej redaktor niezale¿nego,
podziemnego pisma “ABC”.
Od 1977 roku pracowa³ w Zespole Prasy
PAX na stanowisku sta¿ysty redakcyjnego.
W latach 1980 - 1981 w Oœrodku Badañ
Spo³ecznych NSZZ “Solidarnoœæ” Regionu
Mazowsze. W okresie stanu wojennego
i póŸniej, do 1989 roku - nauczyciel w Ni¿szym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie.
Po 1989 roku zosta³ cz³onkiem w³adz krajowych Wspólnoty Polskiej - stowarzyszenia
wspomagaj¹cego Polaków poza granicami
kraju. By³ tak¿e przewodnicz¹cym Fundacji
Pomocy Bibliotekom Polskim. Jest prezesem
Zarz¹du Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
oraz prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest
te¿ przewodnicz¹cym Polsko-Ukraiñskiego
Zgromadzenia Parlamentarnego V kadencji
oraz cz³onkiem Rady Powierniczej Zamku
Królewskiego w Warszawie.

wyborów. Prezydent-elekt z³o¿y przysiêgê
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wa¿noœci wyborów.
eg
Od 1989 roku w s³u¿bie pañstwowej. W latach
1989 - 1990 dyrektor gabinetu w Urzêdzie
Rady Ministrów. W 1991 roku zosta³ pos³em
na Sejm. Zacz¹³ od pracy w Komisji ds.
Polaków poza granicami kraju oraz Obrony
Narodowej; nastêpnie w Komisji Spraw
Zagranicznych.
W latach 1990 - 1993 cywilny wiceminister
obrony narodowej ds. wychowawczospo³ecznych w rz¹dach T. Mazowieckiego,
J. K. Bieleckiego i H. Suchockiej;
By³ sekretarzem Generalnym Unii Wolnoœci
i wiceprzewodnicz¹cym Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego; od 1997 do 2000 roku
przewodniczy³ Sejmowej Komisji Obrony
Narodowej; w latach 2000 - 2001 piastowa³
stanowisko Ministra Obrony Narodowej.
Od 2001 roku by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
oraz cz³onkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Od 23.10.2004 do 22.04.2006
roku pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Regionu Mazowsze Platformy Obywatelskiej;
nastêpnie zosta³ wiceprzewodnicz¹cym
Zarz¹du PO, od paŸdziernika 2005 roku sprawowa³ funkcjê Wicemarsza³ka Sejmu RP
V kadencji.
opr. eg
Ÿród³o PKW, Wikipedia
fot. PAP/Bart³omiej Zborowski
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Chojnowianie - powodzianom
Koszmar, tragedia, rozpacz tysiêcy rodzin - w tych kilku s³owach uj¹æ
mo¿na tegoroczn¹ powódŸ jaka nawiedzi³a wiele rejonów naszego kraju.
Do dziœ powodzianie borykaj¹ siê z jej skutkami, a koñca ich dramatu
nie widaæ.
Kiedy woda opad³a ujawni³ siê ogrom zniszczeñ - jak d³ugo mieszkañcy
zalanych terenów bêd¹ wracaæ do normalnego ¿ycia, nikt nie wie. Oczekuj¹
wsparcia w³adz, ale wdziêczni s¹ za ka¿d¹ pomoc szczerych, dziel¹cych ich
dramat serc.
Jak zatem mo¿na im pomóc?
W Chojnowie wiele mówi³o siê o kataklizmie, jaki dotkn¹³ naszych
rodaków. Wsparcie dla powodzian organizowa³y szko³y, zbierano
dary podczas obchodów Dni Chojnowa. Los powodzian wzruszy³ te¿
cz³onków chojnowskiego chóru Skoranta. Ich pierwsz¹, spontaniczn¹
myœl¹ by³a organizacja charytatywnego koncertu. Szybko skrzyknêli
sympatyków, przyjació³ i 22 czerwca w sali MOKSiR chojnowianie
pomagali powodzianom. Ci, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mogli
wyst¹piæ na scenie (nie ka¿dy przecie¿ obdarzony jest talentem
artystycznym), wspierali poszkodowanych swoj¹ obecnoœci¹ i trzymanymi w d³oniach biletami. To w³aœnie dochód z ich sprzeda¿y by³
g³ównym Ÿród³em pomocy. Na scenie obok, co oczywiste, chóru Skoranta
publicznoœæ bawi³ kabaret „Krycha”, zespó³ gitarowy z Gimnazjum nr 1,
grupa taneczna Bronx z PZS, m³odzi soliœci chojnowskiej sceny wokalnej, a ca³oœæ uzupe³nia³y indywidualne wystêpy cz³onków Skoranty.
Goœcinnie na naszej scenie zaprezentowa³ siê legnicki zespó³ flamenco,
a tego w Chojnowie jeszcze nie by³o.
Urozmaiceniem koncertu by³a tak¿e loteria. Spoœród przyby³ych do
MOKSiR, drog¹ losowania wy³aniano szczêœliwców, których obdarowywano niewielkimi acz oryginalnymi upominkami. Nagrody fundowali prywatni sponsorzy, którzy w ten sposób w³¹czali siê do charytatywnej akcji.
Ten koncert by³ wyj¹tkowy. Na scenie i na widowni czu³o siê atmosferê solidarnoœci i ¿yczliwoœci. W naszej spo³ecznoœci wiele jest
takich emocji, chojnowianie nie raz dowiedli, ¿e s¹ wra¿liwi na cudz¹
tragediê, ¿e potrafi¹ siê dzieliæ i chc¹ pomagaæ. Tym razem przekazali
dok³adnie 4.210 z³otych, które organizatorzy przelali na specjalne
konto Urzêdu Gminy w Wilkowie.
To kropla w morzu potrzeb, ale przecie¿ liczy siê gest, pamiêæ i, jak
mówi powiedzenie - „ziarnko do ziarnka…”.
Za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej pomys³odawcy koncertu
pragn¹ gor¹co podziêkowaæ wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê pomocy - wykonawcom, publicznoœci, mieszkañcom, obs³udze
oraz darczyñcom loteryjnych fantów - p. Danucie Iwanickiej „Kwiaciarnia na Rogu”, p. Halinie Chyb ksiêgarnia „Alfa”, Zbigniewowi
Halikowskiemu „Wizual Studio”, Kamili i Janowi Wengrzynom
Restauracja Milenium w Jadwisinie, oraz p. Joannie Zabiegale
i Krystynie Czapskiej.
eg

Magiczne
fotografie
Czy robiliœcie kiedyœ zdjêcie w³asnorêcznie
zrobionym aparatem otworkowym? Nie?
Wykonanie kamery otworkowej nie jest skomplikowane. Aby j¹ skonstruowaæ wystarczy
œwiatloszczelny przedmiot i dowolny materia³
œwiat³oczu³y. Mo¿na fotografowaæ puszkami
i pude³kami wszelkiego rodzaju (np. pude³ko
po butach, puszkach po herbatkach dla niemowl¹t czy te¿ pude³kach po zapa³kach) i pomieszczeñ. Wystarczy umieœciæ wewn¹trz materia³
œwiat³oczu³y, nastêpnie uszczelniæ i za pomoc¹
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szpilki wykonaæ otworek. Czas naœwietlania
nale¿y ustaliæ doœwiadczalnie. Ustawiamy
kamerê w odleg³oœci odpowiedniej od przedmiotu lub osoby i naœwietlamy. Potem zostaje
ju¿ tylko wywo³anie zdjêcia w prymitywnej
ciemni. A efekt zaskoczy ka¿dego. Gwarantowana œwietna zabawa. Przy pomocy kamery
otworkowej (znanej ludzkoœci od blisko 2500 lat)

otrzymamy ciekawe i niepowtarzalne zdjêcia.
Niektórzy z nas mieli mo¿liwoœæ zapoznaæ
siê z tego typu fotografi¹ podczas warsztatów
z Grzegorzem Sidorowiczem - fotografem w ramach Projektu CHOJNEWS. Podczas
zajêæ powsta³o wiele bardzo ciekawych prac,
które zaprezentowaliœmy na wystawie
OTWORKOWY CHOJNÓW. Zapraszamy!!!
ek
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W co siê bawiæ?!
Wakacje w mieœcie nie brzmi¹ zachêcaj¹co, ale jak to
czêsto bywa „strach ma wielkie oczy” i mo¿e okazaæ
siê, ¿e „nie taki diabe³ straszny…”.
Dla uczniów, którzy w tym roku nie wybieraj¹ siê na
wyjazdowy odpoczynek i dla wszystkich, którzy nie
wiedz¹ co zrobiæ z wolnym czasem, propozycje maj¹
miejskie placówki kulturalne.
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie ju¿
w niedzielê 27 czerwca zorganizowa³ czynny wypoczynek. Wakacyjny
plan zajêæ rozpocz¹³ Turniej koszykówki open. Pierwszego tygodnia
wakacji w salach MOKSiRu dzieci uczestniczy³y w zajêciach plastycznych i teatralnych, wtorek przebiega³ pod has³em „W zdrowym
ciele…”, œrodê wype³nia³a poezja na weso³o, w czwartek robiono
maski przygotowuj¹c siê do teatralnych zajêæ w pi¹tek.
Przez ca³y okres wakacji mieszkañcy mog¹ korzystaæ tak¿e z: placu
zabaw obok MOKSiR, sztucznego boiska „Chojnowianki” oraz
kortów tenisowych i si³owni na œwie¿ym powietrzu. W lipcu
planowany jest te¿ jednodniowy turniej szachowy dla dzieci szkó³
podstawowych, a w sierpniu festyn w Parku Œródmiejskim na
zakoñczenie wakacji.
Miejska Biblioteka Publiczna, proponuje dzieciom i m³odzie¿y zajêcia
pod nazw¹ „Kolorowy zawrót g³owy” Wszystkie zajêcia odbywaæ siê
bêd¹ w godzinach od 12.00-14.00. W miniony poniedzia³ek zajêcia
multimedialne, czytelnicze i plastyczne ujête by³y pod has³em „Letnie
kino”. Nastêpnego dnia mali artyœci mogli wykazaæ siê zdolnoœciami

prowadzi podczas wakacji konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-III
szko³y podstawowej „Czy znasz bajki Charles’a Perraulta? - fina³
konkursu planowany jest na 30 sierpnia.

Muzeum Regionalne proponuje w okresie wakacyjnym dwie wystaw
czasowe. W lipcu wystawê pod nazw¹ “Najstarsze zbiory przyrodnicze Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze”, w sierpniu “Wspó³czesne srebro polskie”. Bêdzie to wystawa ze zbiorów Dzia³u Sztuki
Muzeum Miedzi w Legnicy. Na wystawie zostan¹ zaprezentowane
prace najwybitniejszych wspó³czesnych projektantów.
Ponadto w Muzeum ogl¹daæ mo¿na wystawy sta³e, m.in. „Historia Chojnowa”, „Plenerowa ekspozycja rzeŸby sepulkralnej i ogrodowej - Lapidarium”, „Pradzieje Ziemi Chojnowskiej”, „Dawne Œlusarstwo i kowalstwo”.
Warto skorzystaæ z tej oferty, zw³aszcza, ¿e w okresie wakacyjnym
dzieci i m³odzie¿ oraz wycieczki zorganizowane bêd¹ mia³y bezp³atny
wstêp do muzeum w soboty i niedziele. Poza tym dla grup zorganizowanych przewidziane s¹ (na ¿yczenie) projekcje na temat sztuki.
eg

***

Wakacje w mieœcie z …

technicznymi i plastycznymi podczas zabawy „Ka¿de dziecko to
potrafi”. W œrodê odby³ siê piknik z ksi¹¿k¹, a w czwartek zajêcia
czytelnicze i plastyczne pn. „Barwy lata”. Tydzieñ zamknê³y prezentacje wokalne, recytatorskie, taneczne. Niezale¿nie od zajêæ, biblioteka

MOKSIR
24 lipca (sobota) – Turniej koszykówki open. Boisko ORLIK.
25 lipca (niedziela) – Turniej siatkówki open. Boisko ORLIK.
02 sierpnia (poniedzia³ek) – S³oneczne rytmy – tañce latino. Zajêcia
taneczne, ruchowe, multimedialne w MOKSiR w godz. 10.00-12.00
03 sierpnia (wtorek) –Nad piêkn¹, modr¹... Tamiz¹, czyli walc angielski.
Zajêcia taneczne, ruchowe, multimedialne. MOKSiR w godz. 10.00-12.00.
04 sierpnia (œroda) – ChodŸ, pomaluj mój œwiat. Zajêcia plastyczne
i mlutimedialne. MOKSiR w godz. 10.00-12.00
05 sierpnia (czwartek) – W rytmie disco. Zajêcia taneczne, ruchowe,
multimedialne. MOKSiR w godz. 10.00-12.00.
06 sierpnia (pi¹tek) – Freestylowo – wystrza³owo. Zajêcia taneczne
i ruchowe. MOKSiR w godz. 10.00-12.00.
28 sierpnia (sobota) – Po¿egnanie wakacji z koszykówk¹. Turniej
open. Boisko ORLIK
29 sierpnia (niedziela) – Turniej pi³ki no¿nej dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. Sztuczne boisko „Chojnowianki”
31 sierpnia (wtorek) – Dyskoteka na po¿egnanie wakacji. MOKSiR
w godz. 10.00-12.00.
Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
23.08.2010 (poniedzia³ek) –„Smokolandia - Planeta smoków” - zajêcia
czytelnicze, plastyczne i techniczne
24.08.2010 (wtorek) –„Letnie kino” - zajêcia multimedialne, czytelnicze
i plastyczne
25.08.2010 (œroda) – piknik z ksi¹¿k¹ „Z ksi¹¿k¹ w plenerze”
26.08.2010 (czwartek) – „Przez rozrywkê do wiedzy” - ³amig³ówki,
gry, rebusy
27.08.2010 (pi¹tek) – „Ka¿de dziecko to potrafi” - zajêcia techniczne
i plastyczne
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Niedziela na ¿aglowcu
Spektakl osadzony w pok³adowej
scenerii to z pewnoœci¹ novum,
podobnie jak akcja teatru dramatycznego im. Modrzejewskiej.
27 czerwca aktorzy legnickiej sceny przedstawili w Chojnowie spektakl oparty na
siedemnastowiecznym dramacie W. Szekspira
pt. Otello. Przyjechali do nas w ramach wêdrownego programu Teatr Polska realizowanego
przez Instytut Teatralny w Warszawie ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Ide¹ programu jest dotarcie do miejsc, gdzie
sztuka teatralna, mimo, ¿e po¿¹dana, to nie
jest dostêpna.
Fabu³a Otella, to znakomite studium dramatycznych, wielkich uczuæ - niepohamowanej
zazdroœci (Otello) i paranoicznej ¿¹dzy zemsty
(Jago). Nie ma tu g³êbokich przemyœleñ,
ukrytych, trudnych dla odbiorcy doznañ.
Przekaz Krzysztofa Kopki adaptuj¹cego orygina³ i re¿ysera Jacka G³omba jest niezwykle
interesuj¹cy.
Scenografiê stanowi pok³ad ¿aglowca - tu rozgrywa siê ca³a akcja. Na niewielkiej, zam-

kniêtej przestrzeni bohaterowie, skazani na
siebie, staraj¹ siê trzymaæ na wodzy emocje.
Lêkom, znudzeniu, towarzyszy pijañstwo
i rozpusta. W tych klimatach rodzi siê mi³oœæ
Desdemony i Otella, w tych oparach budzi
siê zawiœæ, w tej atmosferze dochodzi do
tragedii…

Nikt z publicznoœci nie mo¿e ¿a³owaæ - inna
formu³a, oryginalna aran¿acja, ciekawa scenografia, muzyka na ¿ywo, wspaniali aktorzy.
Otello przyniós³ legnickiemu teatrowi a¿
dwie z piêciu regulaminowych nagród
X Miêdzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdañsku: za re¿yseriê Jackowi
G³ombowi i za rolê kobiec¹ Ewie Galusiñskiej (Desdemona).
Chojnowianie mieli zatem sposobnoœæ obejrzeæ
na „w³asnym podwórku” zawodowy, wielokrotnie nagradzany teatr.
Idea ministerialnego programu jak najbardziej
s³uszna i oczekiwana. Kilka miesiêcy temu
aktorzy wystawiali w Chojnowie Szaw³a.
Gros mieszkañców liczy zatem, ¿e ta czêstotliwoœæ zostanie zachowana, bo mi³oœnicy teatru,
zw³aszcza teatru legnickiego, z niecierpliwoœci¹
oczekuj¹ kolejnych goœcinnych wystêpów.
eg

Uwolniæ wyobraŸniê
Kolejne spotkanie Chojnowskiego Klubu Literackiego odby³o siê 17.06.10 r w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. „Jak pisaæ dobr¹ poezjê”
to temat przewodni naszych warsztatowych
rozwa¿añ. Po krêtych œcie¿kach literackiej pracy
twórczej poprowadzi³ nas opiekun merytoryczny pan Tadeusz Sznerch.
Poet¹ siê nie jest, lecz poet¹ siê bywa. T¹ sentencj¹ rozpoczêliœmy rozmowê o pisaniu poezji.
W ró¿nych epokach literackich pisz¹cy odmiennie zapatrywali siê na „bycie” poet¹. Boles³aw
Leœmian w wierszu „Poeta” nazywa siê
„zbójem ob³ocznym” lub „niebieskim wycieruchem”. Inaczej na poetê patrzy Andrzej
Bursa. Dostrzega w poecie zwyk³ego cz³owieka,
korzystaj¹cego z toalety, ale jednoczeœnie kogoœ
„kto cierpi za miliony” i w humorystycznej formie
zawê¿a owo „cierpienie” od godz. 10 do 13.20”.
Na Zachodzie Europy i w Ameryce popularne sta³y siê poradniki, jak pisaæ poezjê.
W latach dziewiêædziesi¹tych na naszym rynku
wydawniczym pojawi³a siê ksi¹¿ka tego typu
„Ucz siê sam, jak pisaæ dobr¹ poezjê” autorstwa Mattehew Sweeney’a, Johna Hartleya
Williamsa - angielskich poetów i wyk³adowców twórczego pisania. Pozycja ta zawiera
dyskretne uwagi i rady, które mog¹ pomóc
w poszukiwaniu w³asnej twórczej drogi. Autorzy
uœwiadamiaj¹ nam, ¿e wizja dawnego poety w¹t³ego, rozdrapuj¹cego rany duszy na poddaszu, odesz³a do lamusa. Wspó³czesny poeta
¿yje pe³ni¹ ¿ycia. Amerykañski autor Robert
Frost powiedzia³: „Poezja to wra¿liwoœæ oka
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i ucha”. Wed³ug niego liczy siê indywidualne
spojrzenie na realistyczny œwiat, w którym
¿yjemy tu i teraz.
„Najwa¿niejszym dla ciebie przedmiotem
powinien staæ siê twój notes i to, co siê w nim
znajdzie” - radz¹ autorzy poradnika wszystkim, którzy weszli na mozoln¹ drogê literackiej twórczoœci. Mo¿na w nim zapisywaæ
wszystko, co nas otacza i co mog³oby staæ siê
zaczynem wiersza. Liczy siê obserwacja, drobiazg, który zainspiruje do napisania utworu.
Rozwijaæ w³asn¹ si³ê ekspresji mo¿na poznaj¹c zadziwiaj¹ce mo¿liwoœci jêzyka. Bawienie siê poetyckimi grami mo¿e w tym
skutecznie pomóc. Surrealistyczni malarze
bawili siê w tak¹ oto grê jêzykow¹.
„Zabawa polega³a na pisaniu jednej linijki
wiersza i zagiêciu kartki tak, by tej linijki nie
by³o widaæ, nastêpnie wrêczeniu kartki innej
osobie, która musia³a dodaæ swój wers (nie
znaj¹c poprzedniego), znowu zagiêciu kartki
i zwróceniu jej pierwszej osobie”.
A oto rezultat zabawy jêzykowej uczestników
naszej grupy:
- Po jej odejœciu kupi³ kolejnego kaktusa.
- R¹bkiem spódnicy dotknê³a nieœwiadomoœci.
- Moje miasto ubrane w skwery i parki.
- By³oby nam jak u Rumcajsa w chacie.
- Zadali mi przestrzeñ.
- Zniszczy³aœ ten miêsisty, cudowny owoc.
- Wszystko masz dzisiaj w jednym odcieniu.

W czêœci organizacyjnej naszych warsztatów
rozmawialiœmy o aktywnoœci twórczej klubowiczów. Wiêkszoœæ uczestników naszego
Klubu Literackiego wziê³a udzia³ w I Chojnowskim Konkursie Poetyckim zorganizowanym
wspólnie przez MBP oraz MOKSiR. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w paŸdzierniku
bie¿¹cego roku, o czym poinformujemy po
og³oszeniu wyników. Niektórzy klubowicze
maj¹ za sob¹ spotkania autorskie z m³odzie¿¹
oraz wystêpy ze swoj¹ twórczoœci¹ przed
dzieæmi przedszkolnymi i uczniami ze szkó³
ponadpodstawowych.
Nastêpne, tym razem plenerowe spotkanie
Chojnowskiego Klubu Literackiego pod
has³em „Natura jako inspiracja literacka”,
odbêdzie siê w „Lokalnym Centrum Aktywizacji - Skrzydlate niebo” w Konradówce
64 C/5 w dniu 07.09.10, na które zaprosi³a
nas Gra¿yna Anna Dudziñska.
El¿bieta Karpiñska

9

Nie lubi¹ byków
18 czerwca w Gimnazjum nr 1 odby³a siê pierwsza Gala Fina³owa
Ogólnoszkolnego Konkursu ,,Zostañ Mistrzem Ortografii”. Imprezê
przygotowa³y klasy: I c i II e pod opiek¹ p. E. Myszograj i p. M. Inglot.
Przez ca³y rok szkolny 2009/2010 wszyscy uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w comiesiêcznych dyktandach. Sprawdza³y one
znajomoœæ ró¿nych zasad pisowni i wyj¹tków. Wyniki by³y dok³adnie
analizowane i publikowane na ³amach szkolnej gazetki ,,GOG, czyli
Gazetka Odlotowa Gimnazjalistów z Chojnowa”. Zadanie wymaga³o
du¿ego wk³adu pracy zarówno ze strony polonistów, sprawdzaj¹cych
dyktanda, jak równie¿ uczniów przygotowuj¹cych siê do sprawdzianów. Trud siê jednak op³aci³.
,,Mistrzem Ortografii Gimnazjum nr 1” w roku szkolnym 2009/2010
zosta³ uczeñ kl. I b - Kacper Mendocha. II miejsce zajê³a Aleksandra
Fokt z kl. I a, a miejsce III Andrzej Kuczyñski z kl. II b.

Czas wypoczynku

W kategorii ,,najlepsza klasa” zwyciê¿y³a III c, drugie miejsce zdoby³a III a, natomiast miejsce III- II b.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz s³odkie upominki
ufundowane przez Radê Rodziców Gimnazjum nr 1.
Sylwetki zwyciêzców zaprezentowali uczniowie naszej szko³y, którzy
równie¿ maj¹ na swoim koncie liczne sukcesy: Aleksandra Ba³ajzdobywczyni wyró¿nienia w finale wojewódzkim konkursu recytatorskiego ,,Pegazik”. Justyna Tymczyszyn - laureatka powiatowego
konkursu ,,Prewencja teatralna”, Pawe³ Piotrowski - mistrz powiatu
w biegach prze³ajowych.
Ponadto podczas gali na scenie zaprezentowali siê: Tomek Biernacki
z kl. III e trenuj¹cy freerunning, zespó³ gitarowy, grupa taneczna
,,D¿ajf” i szkolne ko³o teatralne. Wszystkie wystêpy przyjêto gromkimi
brawami.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwyciêzcom!!! Do zobaczenia za
rok!
kl. II e
z Gimnazjum nr 1
Agnieszka, sta¿ystka

Wakacje - relaks, odpoczynek, laba… Pomys³ów na
spêdzenie wolnego czasu jest wiele. Zazwyczaj
plany snujemy du¿o wczeœniej - nie zawsze
nam wychodz¹ w praktyce, ale co tam, wa¿ne,
¿e mamy wolne…
Justyna, barmanka

Agnieszka i ma³a Kaja
Lato staram siê spêdzaæ bardzo
aktywnie. Lubiê d³ugie spacery
w s³oneczne dni. Wymarzone
wakacje chcia³abym spêdziæ
w podró¿y dooko³a œwiata. Mog³abym ogl¹daæ nasz¹ planetê w ró¿nych jej odcieniach, a przy okazji
poznaæ wielu ciekawych ludzi.

Tegoroczne wakacje spêdzê
w domu, w Chojnowie. Zamierzam
jednak wraz z rodzin¹ aktywnie
spêdzaæ czas na dzia³ce oraz nad
wod¹ w Rokitkach. Wymarzone
wakacje spêdzi³abym w Egipcie,
bo tam ci¹gle œwieci s³oñce, a woda,
inaczej ni¿ w naszym Ba³tyku,
jest zawsze bardzo ciep³a.
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Podczas wakacji mam zamiar
spacerowaæ z moj¹ ma³¹ córeczk¹
po mieœcie. W szczególnoœci lubimy chodziæ po parku. Zabieramy
ze sob¹ moich energicznych
siostrzeñców, którzy bardzo lubi¹
siê bawiæ na chojnowskich placach zabaw.

Maciek, student
Latem usi³ujê po³¹czyæ pracê
z odpoczynkiem. Staram siê w pe³ni
korzystaæ ze s³onecznych dni. Wymarzone wakacje chcia³bym spêdziæ w Grecji, gdzie móg³bym po³¹czyæ mo¿liwoœæ zwiedzania staro¿ytnych zabytków z korzystaniem z uroków morskich i s³onecznych k¹pieli. Uwa¿am jednak, ¿e

nawet zostaj¹c w mieœcie nie trzeba
siê nudziæ. Mo¿na np. korzystaæ
z szerokiej oferty sportowej, jak¹
nasze miasto oferuje mieszkañcom.
Jola, pielêgniarka

Dla mnie wymarzone wakacje nie
wi¹¿¹ siê z ¿adnym miejscem,
a z osobami, z którymi je spêdzam:
rodzin¹ i przyjació³mi. Ostatnio
by³am nad jeziorem i by³a to wspania³a odskocznia od codziennoœci.
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BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu u¿ytkowego
o powierzchni u¿ytkowej 29,61 m2,
sk³adaj¹cego siê z pomieszczeñ
o powierzchni: 9,36 m2, 18,72 m2,
1,53 m2 oraz gruntu o powierzchni
41,00 m2, po³o¿onego w Chojnowie
przy ul. D¹browskiego 15 na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym
451/6, z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 22%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 lipca
2010 r. o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1
- II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto Nr 3986440000 0000
212120000050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
28 lipca 2010 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu
najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy
najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane
z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
od 12.07.2010 r. do 29.07.2010 r.
w godz. 10.00 - 14.00. Klucze dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 - pok. nr 13a,
II piêtro, tel. 076 8 18-66-81.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 8 18-66-81.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Skorzystaj z tej szansy!
Nowe umiejêtnoœci i atrakcje!
Chojnowskie liceum zadba o Ciebie!
W wielu ma³ych miasteczkach, takich jak Chojnów,
nie ma zbyt wielu atrakcyjnych zajêæ dla osób
w wieku gimnazjalnym czy licealnym. Nauczyciele i pracownicy Powiatowego Zespo³u Szkó³
postanowili zadbaæ o to, aby chojnowska m³odzie¿
mog³a zape³niæ swój wolny czas ciekawymi rozrywkami a przy tym rozwijaæ swoje talenty
i zdobywaæ nowe umiejêtnoœci. Ca³kowicie za
darmo! Warto wiêc z tego skorzystaæ.
Od 1 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2011r. nauczyciele i pracownicy Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie realizuj¹ projekt Synergia znaczy
wiêcej. Jest on wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Kierowany jest do m³odzie¿y w³aœnie
z takich niewielkich miast jak Chojnów, a jego
celem jest zapewnienie m³odzie¿y interesuj¹cych
form spêdzania wolnego czasu. Mo¿na tak¿e
uczêszczaæ na zajêcia wyrównawcze, uzupe³niæ
zaleg³oœci w nauce i zdobyæ nowe umiejêtnoœci
(na przyk³ad wokalne, taneczne, dziennikarskie
czy aktorskie!). Uczniowie nie musz¹ p³aciæ za
zajêcia, lecz bezp³atnie korzystaj¹ z szerokiej
oferty szko³y.

Dziêki temu projektowi powsta³o wiele kó³ zainteresowañ i zajêæ pozalekcyjnych, na które mog¹
uczêszczaæ uczniowie liceum i gimnazjów. S¹ to
m.in. zajêcia historyczne pod has³em Zmienne
koleje losu Dolnego Œl¹ska, ko³o dziennikarskie
i teatralne, szkolny chór Canterino, zespó³ tañca
nowoczesnego Bronx, zespó³ folklorystyczny
Diabo³ki oraz sekcje sportowe siatkówki dziewcz¹t i ch³opców, a tak¿e fakultety z matematyki,
chemii, biologii i jêzyków obcych. Finansowane
s¹ równie¿ zajêcia psychologiczne i pedagogiczne,
prowadzone przez szkolnych pedagogów.
Dziêki tym przedsiêwziêciom uczniowie mog¹
w po¿yteczny i ciekawy sposób zaj¹æ swój czas.
Projekt obejmuje nie tylko zajêcia szkolne, ale
tak¿e (co bardzo wa¿ne!) liczne wyjazdy. Zespó³
folklorystyczny Diabo³ki w tym roku szkolnym
a¿ cztery razy wyje¿d¿a³ na zgrupowania taneczne,
podczas których uczniowie, oprócz nauki tañca,
zwiedzili wiele ciekawych miejsc - podobnie jak
chórzyœci, który wraz ze swoimi opiekunami
„œpiewaj¹co” pojechali m.in. do Karpacza i nad
morze. Uczestnicy zajêæ historycznych byli
m.in. w zamku Czocha, Karpaczu, G³ogowie,

Boles³awcu oraz Wroc³awiu. Dziêki tym wyprawom mogli lepiej poznaæ piêkne miejsca naszego
województwa, a przy okazji zdobyæ wiedzê na
temat naszego regionu. Równie¿ m³odzi dziennikarze chojnowskiego liceum wiele siê nauczyli.
Nie tylko komentowali wydarzenia z ¿ycia szko³y,
ale uczestniczyli równie¿ w dwóch spektaklach
teatralnych we Wroc³awiu (mogli zobaczyæ aktorów
znanych z telewizji!) oraz odwiedzili redakcjê
Gazety Wroc³awskiej w Lubinie i wroc³awski
oddzia³ telewizji TVP3. Aktorzy zdobywali wiedzê
o teatrze, ogl¹daj¹c spektakle w Teatrze Dramatycznym im. H. Modrzejewskiej w Legnicy,
a tak¿e wcielaj¹c siê w role aktorów podczas
zorganizowanych przez ko³o przedstawieñ.
W rozjazdach byli tak¿e tancerze grupy Bronx,
którzy podczas wielu konkursów i turniejów
tanecznych o zasiêgu ogólnopolskim zdobyli
czo³owe miejsca. Sportowcom równie¿ nie zabrak³o

wra¿eñ podczas zawodów siatkarskich, a przede
wszystkim w trakcie obozu zimowego w Karpaczu.
Wiêcej o naszych dzia³aniach i osi¹gniêciach na
stronie internetowej szko³y: www.pzs-chojnow.pl
Zapraszamy!
Warto wspomnieæ o tym, ¿e wszystkie opisane
przeze mnie dzia³ania s¹ ca³kowicie darmowe.
Wyjazdy tego typu s¹ przecie¿ kosztowne i nie
ka¿dego by³oby na nie staæ. A tak, dziêki projektowi Synergia, wielu mo¿e z nich skorzystaæ.
Nie tylko zwiedzamy ciekawe miejsca, ale te¿
poznajemy bardzo interesuj¹ce i m¹dre osoby.
Byæ mo¿e, w³aœnie dziêki takim dzia³aniom
w przysz³oœci bêdziemy mogli osi¹gn¹æ wysokie
wyniki na maturze, zostaæ dziennikarzami,
aktorami czy piosenkarzami. Tego ¿yczymy
sobie - obecnym uczestnikom projektu, a tak¿e
tym, którzy w przysz³oœci zasil¹ nasze szeregi.
Ma³gosia
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
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Z ksi¹¿ki wydarzeñ
* 4 czerwca przy ulicy Z³otoryjskiej, funkcjonariusze Rewiru
Dzielnicowych zatrzymali 57.letniego mieszkañca Chojnowa
poszukiwanego przez S¹d Rejonowy w Jeleniej Górze celem
zatrzymania i doprowadzenia do
najbli¿szego Aresztu Œledczego
lub Zak³adu Karnego.
* 13 czerwca przy ulicy Rynek
funkcjonariusze Referatu Prewencji, zatrzymali 21.letniego
mieszkañca Chojnowa, który
rêk¹ wybi³ szybê w oknie wystawowym sklepu cukierniczo piekarniczego. Straty powsta³e
w wyniku tego zdarzenia wynosz¹
450 z³otych. Sprawcê umieszczono
w Miejskiej Izbie WytrzeŸwieñ
w Legnicy, grozi mu do piêciu
lat pozbawienia wolnoœci.
* Dwa dni póŸniej przy ulicy
Legnickiej funkcjonariusze
Rewiru Dzielnicowych, zatrzymali 49. letniego mieszkañca
Chojnowa poszukiwanego przez
S¹d Rejonowy w Z³otoryi na podstawie nakazu doprowadzenia
do najbli¿szego Aresztu Œledczego
lub Zak³adu Karnego.
* 16 czerwca Prokuratura Rejonowa w Z³otoryi na wniosek
chojnowskiego komisariatu zastosowa³a œrodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego
wobec czterdziestooœmioletniego mieszkañca Chojnowa
podejrzanego, o to ¿e w dniu
05.06. bie¿¹cego roku, w Chojnowie, zada³ cios rêk¹ w g³owê
mê¿czyŸnie w wieku 47 lat, powoduj¹c u niego ciê¿ki uszczerbek zdrowia. Sprawcy niniejszego
czynu grozi kara pozbawienia
wolnoœci do 10 lat.
* 17 czerwca przy ulicy Piotrowickiej funkcjonariusze Wydzia³u
Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc³awiu
w wyniku podjêtych czynnoœci
na terenie przedsiêbiorstwa transportowego ujawnili samochód
osobowy marki BMW X5 pochodz¹cy z kradzie¿y. Pojazd
zosta³ skradziony kilka dni wczeœniej w Niemczech. Wartoœæ
odzyskanego mienia to ok. 180
tysiêcy z³otych.
* 27 czerwca w Chojnowie przy
ulicy Lubiñskiej zatrzymano
30.letniego mê¿czyznê, mieszkañca Budziwojowa, który kierowa³ samochodem osobowym
marki Opel Astra bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci maj¹c blisko 3,00
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promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Sprawcy grozi kara
pozbawienia wolnoœci do lat 2.
* w czerwcu policja zatrzyma³a
a¿ dwudziestu piêciu (!!!) nietrzeŸwych kieruj¹cych, a tak¿e
dziesiêciu kieruj¹cych pojazdami pomimo orzeczonego zakazu
s¹dowego prowadzenia pojazdów.

Bezpieczne wakacje
W celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeñstwa w sezonie turystycznym w okresie wakacyjnym na terenie miasta i gminy
Chojnów oraz gminy Mi³kowice
funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Chojnowie bêd¹ realizowaæ zadania wynikaj¹ce
z planu pod nazw¹ „Bezpieczne
Wakacje 2010”.
W zwi¹zku z powy¿szym asp.
Tomasz Jagielski z Komisariatu
Policji w Chojnowie informuje,
i¿ podczas letniego wypoczynku
warto przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad: - k¹p siê tylko w miejscach dozwolonych i strze¿onych,
- przestrzegaj zasad k¹pieliska,
- nie p³ywaj w czasie burzy, mg³y,
czy silnego wiatru,
- p³ywanie po zachodzie s³oñca
jest ryzykowne,
- przed wejœciem do wody nale¿y
sch³odziæ siê wod¹ - g³ównie,
kark, okolice serca i nogi,
- lekkomyœlne zabawy typu wrzucanie do wody, „przytapianie”,
czy zrzucanie z materaca mog¹
skoñczyæ siê tragicznie,
- skoki do wody „na g³ówkê” s¹
bardzo niebezpieczne, dlatego
te¿ nie ryzykuj
- zachowaj umiar w przebywaniu na s³oñcu,
- noœ nakrycie g³owy i stosuj filtry ochronne.
W minionym miesi¹cu funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Chojnowie wraz z pracownikami Urzêdu
Miasta w Chojnowie w ramach
akcji prewencyjnej pn. „Posesja”
na terenie miasta przeprowadzili
dzia³ania porz¹dkowe maj¹ce na
celu utrzymanie czystoœci i porz¹dku w obrêbie nieruchomoœci,
gospodarstw, a tak¿e obejœæ
oraz stosowania siê do wskazañ
i nakazów wydanych przez w³aœciwe organy w celu zabezpieczenia
nale¿ytego stanu sanitarnego.
Dzia³ania te mia³y na celu tak¿e
poprawê poczucia bezpieczeñstwa wœród lokalnej spo³ecznoœci
oraz eliminowanie wszelkich
zagro¿eñ, szczególnie ze strony
agresywnych grup m³odzie¿y.
T.J.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2,
tel. 076 818 83 46, e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu

Patrycja Malik
Wzorowym Czytelnikiem 2009
26 maja w Legnickiej Bibliotece
Publicznej odby³ siê fina³ powiatowego konkursu „Wzorowy Czytelnik”. Konkurs ma na celu zapoznanie dzieci z pracami biblioteki,
wyrobienie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê katalogami i samodzielnego wyboru lektury. Chojnów
reprezentowa³a Patrycja Malik,
uczennica kl. V SP nr 4, wybrana
przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹.
Goœciem spotkania by³ znany powieœciopisarz Arkadiusz Niemirski,
autor ksi¹¿ek dla m³odzie¿y, w tym
kontynuacji przygód popularnego
Pana Samochodzika. Podczas tej
uroczystoœci zaprezentowa³ on w formie nowoczesnej prezentacji
multimedialnej - w³asn¹ dzia³alnoœæ
artystyczn¹ oraz mini wyk³ad o literaturze detektywistycznej i sensacyjnej. Spotkanie zakoñczy³o siê
wrêczeniem dyplomów i ksi¹¿ek
finalistom konkursu oraz wspólnym pami¹tkowym zdjêciem.

j¹ce emocje przedszkolaków podczas s³uchania chopinowskich mazurków i polonezów, zosta³y wykonane technik¹ dowoln¹ w przedszkolach. Wystawê ma³ych artystów mo¿na obejrzeæ w bibliotece do
koñca lipca. Serdecznie zapraszamy!

***

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Beata Andrzejczuk - „Tatusiada:
nowe opowieœci”
Ksi¹¿ka dla tatusiów i ich pociech.
Œwiat wielkiej przygody, której
bohaterami s¹ tatusiowie i ich kochane dzieciaki. Wspólna lektura
ksi¹¿ki bêdzie z pewnoœci¹ cudownym i niezapomnianym prze¿yciem,
czasem humoru i ¿artów, ale te¿
wzruszeñ i czu³oœci.
Anna Onichimowska, Grzegorz
Kasdepke - „Kiedy by³em ma³y/kiedy
by³am ma³a”
Ksi¹¿ka pe³na wzruszaj¹cych
wspomnieñ i zabawnych anegdotek o dzieciñstwie dwójki pisarzy,

okraszona zdjêciami z albumów
rodzinnych autorów i ilustracjami
Joanny Olech.

Zaczarowane nutki
Fryderyka Chopina
Z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Przedszkole
Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 3, Przedszkole Sióstr S³u¿ebniczek i Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie zorganizowa³y konkurs plastyczny „Co
œpiewa w zaczarowanych nutkach
Fryderyka Chopina?”. Dzieci z klas
zerowych, przychodz¹c na lekcje
biblioteczne z przysposobienia czytelniczego, poznawa³y wybrane
utwory naszego wielkiego kompozytora. Prace plastyczne, odda-

Dzia³ dla Doros³ych:
Izabela Szewczyk, Robert Szewczyk „Szlaki turystyczne”
Tematyczne wêdrówki po Polsce
mog¹ byæ naprawdê fascynuj¹ce!
Ta ksi¹¿ka poprowadzi Ciê œladami
wielkich wydarzeñ historycznych,
unikatowych zabytków architektury i techniki, wybitnych postaci,
urzekaj¹cych atrakcji przyrodniczych, wska¿e najbardziej urokliwe
górskie trasy i najpiêkniejsze szlaki
wodne.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.
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Pierwszoligowe starcie

Aktualnoœci szachowe
I Ogólnopolski Turniej Szachowy
o Puchar Karkonoszy
Turniej rozegrano 27 czerwca w restauracji “Orient
Express” w Jeleniej Górze. Do rozgrywek przyst¹pi³o 52 zawodników z ró¿nych miast w tym
1 zawodnik z Czech oraz czterech zawodników
sekcji MDK DANY Chojnów. Czas gry 15 min dla
zawodników (gra szybka) 9 rund, kojarzenie komputerowe.
W turnieju bra³o udzia³ 3 arcymistrzów oraz grupa
bardzo dobrych zawodników - 28 zawodników
posiada³o ranking FIDE.
Walka o czo³owe pozycje trwa³a od pierwszej do
ostatniej rundy. Faworytem by³ arcymistrz Pawe³
Jaracz z rankingiem 2540pkt.
Zaskoczeniem by³ fakt, ¿e do walki do³¹czy³ nasz zawodnik, który ostatecznie zaj¹³ miejsce 3 - 6 z równ¹ iloœci¹ pkt.

W upaln¹ sobotê 3. lipca do Chojnowa
zawita³a pi³ka na pierwszoligowym poziomie. Zag³êbie Lubin mierzy³o si³y
z beniaminkiem czeskiej pierwszej ligi,
zespo³em Hradec - Kralove.
Mecz sta³ na dobrym, wyrównanym
poziomie. Obydwie dru¿yny stwarza³y
sobie sytuacje podbramkowe, ale ku
uciesze zgromadzonych na stadionie
kibiców, to dru¿yna Zag³êbia jako pierwsza zdoby³a bramkê. W 33 minucie
Bahodir Nasimov wykorzysta³ doœrodkowanie z prawej strony i ³adnym
strza³em g³ówk¹ pokona³ czeskiego
bramkarza.
W drugiej po³owie trener Zag³êbia wymieni³ ca³¹ jedenastkê. Od pocz¹tku tej
czêœci gry inicjatywê przejê³a dru¿yna

Hradc-Kralove, która za wszelk¹ cenê
d¹¿y³a do zdobycia wyrównuj¹cego gola.
Sztuka ta uda³a siê w 63 minucie, kiedy
to fenomenalnym strza³em zza pola
karnego popisa³ siê Roman Dobes. Ostatnie pó³ godziny spotkania to zdecydowane ataki Zag³êbia. Zwyciêskiego gola
zdoby³ w 74 minucie Wojciech Kêdziora,
który z niewielkiej odleg³oœci wpakowa³
pi³kê do siatki rywala. Gdyby lubiñska
dru¿yna by³a skuteczniejsza to mecz
móg³by zakoñczyæ siê bardziej okaza³¹
wygran¹. Ogólnie jednak sparing wypad³
pozytywnie, a trener Marek Bajor mia³
okazjê przetestowaæ nowych zawodników,
którzy maj¹ ewentualnie wzmocniæ dru¿ynê w nadchodz¹cym sezonie ekstraklasy.
el fenomeno

Optyk „SOCZEWKA”
Joanna Kamieñ
ul. Z³otoryjska 2,

Koñcowa tabela 10 - zawodników
Cyborowski £ukasz 2523 7.5 pkt Lublin
Sienb¹b Bartosz 2276 7.0 pkt Radków
Veliczka Petr 2486 6.5 pkt Ostrawa
Jaracz Pawe³ 2540 6.5 pkt Jelenia Góra
Dracyn Kamil 2378 6.5 pkt Gorzów Wlkp.
Rzymaszewski Dariusz 2206 6.5 pkt Chojnów
Klim Kamil 2256 6.0 pkt Gorzów Wlkp.
Ga³a¿ewski Tomasz 2239 6.0 pkt Bogatynia
Siwiec Arkadiusz 2060 6.0 pkt Wroc³aw
Kacpnak Robert 1923 5.0 pkt Wa³brzych

Pozycje znanych zawodników
12. CzerwoñskiAleksander 2378 5.5 pkt
14. Kowalczuk Wojciech 2196 5.5 pkt
15. £ada Ireneusz 2143 5.5 pkt
27. Kot Jerzy 2186 5.0 pkt
28. Grossman Ryszard 2193 4.5 pkt

Miejsca pozosta³ych naszych zawodników
16. Hajnrych Jakub 5.5 pkt
17. Pud³o Jerzy 5.0 pkt
41. Zatylny Jan 4.0 pkt

Jerzy Pud³o

Sekcja szachowa zaprasza na zajêcia szachowe
w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek o godz. 17.00
Dom Chemika, Rynek

pn-pt 10.00 – 17.00
sob. 10.00 – 13.00

Badanie wzroku - 20 z³
przy z³o¿eniu zamówienia na okulary badanie gratis!
*
*
*

Okulary na recepty NFZ i prywatnie
Soczewki Bausch&Lomb; Johnson&Johnson
Okulary przeciws³oneczne
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom wybudowany w 2007 r.
w Chojnowie, do zamieszkania. Ogrodzony,
zagospodarowany teren. 4 sypialnie, 2 ³azienki,
salon, kuchnia + kuchnia letnia, wszystkie media.
Wiadomoœæ: tel. 601-585-894.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 53 m2 + 4 m2 piwnica, mieszkanie na parterze przy ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny
uk³ad pomieszczeñ, du¿y pokój z balkonem, ma³y
pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta,
po remoncie - nowe okna i drzwi wewnêtrzne.
Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie w cichej,
spokojnej dzielnicy przy ul. Mickiewicza, parter,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
po remoncie, c.o. gazowe, pow. 52 m2.
Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.

Sprzedam 2.pokojowe mieszkanie w³asnoœciowe
w Rokitkach o pow. 42 m2 + piwnica, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-162-245.
Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,
98 m 2, 3 pokoje, w centrum miasta, na dwa
mniejsze lub jedno z dop³at¹ lub sprzedam.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.
Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie
o pow. 60 m2, niski czynsz, spokojna okolica,
IIp., 2 pokoje. Wiadomoœæ: tel. 697-109-280.
Kupiê mieszkanie 2.pokojowe w Chojnowie,
na parterze, preferowane nowe budownictwo
w okolicy centrum. Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.

Sprzedam dzia³ki budowlane 12.arowe
w Konradówce, dojazd od szosy Chojnów-Go³aczów.
Wiadomoœæ: tel. 606-343-973 lub 500-094-028.

Mam do wynajêcia mieszkanie 2.pokojowe
w Chojnowie na osiedlu.
Wiadomoœæ: tel. 608-352-160.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Mieszkanie do wynajêcia na d³u¿szy okres 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka z wc i przedpokój,
ul. D¹browskiego 18/7. Wiadomoœæ: tel. 504-539-490.
Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe, po
remoncie, ul. Chrobrego w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 519-140-577.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe w Chocianowie, s³oneczne, IVp., balkon, blisko centrum,
cena 135.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.

Wynajmê pomieszczenia pod hurtowniê lub
sk³ad budowlany o pow. 200 m 2 + posesja,
osobny wjazd. Wiadomoœæ: tel. 880-051-004.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, stare budownictwo, dobra lokalizacja
(blisko centrum), o pow. 60,5 m 2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, Ip., cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-262-706.

Wynajmê mieszkanie w Legnicy - centrum
z basenem, solarium, saun¹, si³owni¹.
Wiadomoœæ: tel. 667-354-282.

Sprzedam tanio mieszkanie o pow. 52 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, po remoncie,
nowe okna, tynki strukturalne, sufity podwieszane,
do mieszkania przynale¿y piwnica oraz strych,
cena 79000 z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze, 3 pokoje, pow. 63 m2, ul. Sikorskiego.
Wiadomoœæ: tel. 784-273-870.
Sprzedam nowe mieszkanie w centrum,
ogrzewanie indywidualne, bezczynszowe.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie w Rynku, IIp., pow. 55,30 m 2
+ piwnica 5,1 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
piece kaflowe. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 86 m2 - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
co, gara¿, strych, piwnica. Witków (6 km od
Chojnowa). Wiadomoœæ: tel. 668-621-460.
Mieszkanie w starym budownictwie, Ip., 56 m2,
ul. Legnicka, Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 76 818-73-50.
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Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Jerzmanowicach o pow. 0,5 hektara, na
dzia³ce jest pr¹d i woda, dzia³ka po³o¿ona pod
lasem, mo¿liwoœæ podzia³u, cena 35 z³/m 2 .
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna
(ok. 3 ar), nieskie op³aty sta³e, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
o pow. 64 m2, wc, co gazowe, 2 pokoje, kuchnia,
IIIp., cena 140.000 z³ do uzgodnienia (mo¿liwoœæ
du¿ego upustu). Wiadomoœæ: tel. 507-053-214.

Gwarantowana jakoœæ, konkurencyjne ceny.
Wystawiamy faktury VAT.
Wiadomoœæ: Firma EnelEko tel: 517-333-722,
e-mail: stefan.luczkanyn@onet.eu

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
o pow. 80 m2 w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 28D,
ogrzewanie gazowe, wc, biuro, 2 pomieszczenia
handlowo-us³ugowe. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy, Ip.,
pow. 350 m2, do remontu w Chojnowie przy
ul. Koœciuszki 28D. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do 3600 m2,
czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.

Us³ugi
ŒPIEW na uroczystoœciach œlubnych - solistka sopran liryczny - Chojnów, Legnica i okolice.
Wiadomoœæ: tel. 664-583-453, e-mail:
emu2001@wp.pl.
Warsztat stolarski przy ul. Koœciuszki 28D
oferuje us³ugi w zakresie ciêcia p³yt, blatów,
wykonania szaf wnêkowych, rega³ów, pó³ek, itp.
Zapraszamy. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Œwiadectwa charakterystyki energetycznej
(certyfikaty). Audyty energetyczne budynków.
Doradztwo zwi¹zane z racjonalnym prowadzeniem gospodarki energetycznej w firmach.

Dzia³ka budowlana przy ul. Bielawskiej
w Chojnowie (w pobli¿u stawu), przeznaczona pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, pow. 9,6 a.
Wiadomoœæ: tel. 604-152-947.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej ko³o
koœcio³a. Wiadomoœæ: tel. 76 819-60-02.
Dzia³ki budowlane w Chojnowie - wakacyjna
cena. Wiadomoœæ: 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie,
ul. Zielona 4, 1000 m2 przy ulicy (obok tartaku).
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Wydzier¿awiê 3,04 ha ziemi uprawnej
w Michowie. Wiadomoœæ: tel. 604-407-844.

Inne
Wynajmê gara¿ w okolicy ”Biedronki” przy
ul. Kolejowej. Wiadomoœæ: tel. 693-543-191.
Sprzedam psy rasy bokser, br¹zowe, 5.tygodniowe. Psy maj¹ ksi¹¿eczki, s¹ szczepione i odrobaczone, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 695-757-659.
Tanio sprzedam meble m³odzie¿owe koloru
jasny d¹b, w zestawie 3 rega³y + szafa ubraniowa.
Stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145
lub 792-242-114.
Studio Meblowe Ina Koœciuszki 28D w Chojnowie oferuje najlepsze i najtañsze kuchnie pod
wymiar oraz szafy wnêkowe. Pomiar, wycena,
projekt - gratis. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzeda¿ mleka koziego, ka¿da iloœæ, Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 880-051-004.
„Piaskowy las” zaprasza! Domek letniskowy
do wynajêcia w okolicach Rokitek. Cicha
i zielona okolica. Posiada wiatê na biesiady, grila,
boisko do siatkówki. W domku znajduj¹ siê
dwie sypialnie, ³azienka, pokój wypoczynkowy
z aneksem kuchennym oraz ganek z huœtawk¹.
Cena 20 z³ za dobê od osoby.
Wiadomoœæ: tel. 602-173-504.
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Kupiê
kawalerkê
w Chojnowie
tel. 609 621 555
Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
(42) 19 436
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
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Prawo i Sprawiedliwoœæ
Biuro Poselskie
pose³ Adam Lipiñski
Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN”
Zdzis³aw Karpiak

Chojnów ul. Kolejowa 3
poniedzia³ek, czwartek
7.00 - 18.00

Szko³a nauki
jazdy zaprasza
na prawo jazdy
kat. „B”.
Szkolenie – Toyota Yaris
6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6
(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem
601-798-771.

Ceny promocyjne!

Tartak w Zamienicach
– Henryk Szapowa³

oferuje:

* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna

* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcicê iglast¹ i liœciast¹
* deskê tarasowa

Kontakt telefoniczny: 6 6 0 - 4 1 8 - 5 9 6
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