Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Koncert na Trzech Króli
Sympatycy chóru Skoranta licznie przybyli 6 stycznia
do œwi¹tyni pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a.

Liderzy Animacji Spo³ecznej (4)
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Chojnowie
Hufiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Chojnowie powsta³ w 1975 roku. Swoim
terytorium obejmowa³ miasto Chojnów i nale¿a³ do Chor¹gwi Legnickiej.

PójdŸmy wszyscy do stajenki...
Nauczyciele jak co roku spotkali siê przy wigilijnym stole. Tym razem w swoich progach
goœci³o ich Gimnazjum Nr. 1 im. Jana Paw³a II.

Malujemy samodzielnie i z pomoc¹
Na wystawie prac plastycznych wychowanków Zespo³u Placówek Specjalnych
w Legnicy zaprezentowano 70 prac wykonanych przez 15. autorów.

Ferie w mieœcie
Dla dzieci pragn¹cych aktywnie spêdziæ ferie w mieœcie
z propozycj¹ zajêæ wyszed³ MOKSiR i MBP.

To ju¿ pi¹ta edycja
19 grudnia 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê fina³
V edycji konkursu plastycznego „Kszta³ty i barwy mojego œwiata”.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ SO
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje, ¿e w roku
2012 up³ywa termin wa¿noœci dowodów osobistych wydanych w roku 2002. W zwi¹zku
z powy¿szym prosimy mieszkañców chojnowa o sprawdzenie na swoich dowodach
osobistych daty ich wa¿noœci.
Osoby, którym zbli¿a siê lub up³yn¹³ termin
wa¿noœci dokumentu prosimy o zg³aszanie
siê do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pokój nr 1 (parter) w celu z³o¿enia wniosku
o wydanie nowego dowodu w zwi¹zku
z up³ywem terminu wa¿noœci poprzedniego.
Datê wa¿noœci dowodu osobistego mo¿na
sprawdziæ w dolnym prawym rogu dokumentu.
Wymiana dowodu nie podlega op³acie. Wszystkie dowody osobiste, którym up³yn¹³ termin
wa¿noœci s¹ niewa¿ne.
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W sprawie PIT-ów
Pocz¹wszy od 7 marca w ka¿d¹ kolejn¹ œrodê, a¿ do koñca kwietnia, w Urzêdzie
Miejskim, wzorem lat poprzednich, uruchomiony zostanie punkt przyjmowania
druków rocznego zeznania podatkowego. W pokoju nr 3 (parter), od godziny
8.00 do godz. 15.00 pracownik Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowa³ i jednoczeœnie sprawdza³ prawid³owoœæ wype³nionych dokumentów. Druki PIT bêd¹
dostêpne do pobrania od przysz³ego tygodnia w pokoju nr 5 (parter).

tym obrady jury. Ale nie mo¿emy narzekaæ.
W poprzednich latach oprócz nagród dla naszych wokalistów by³o te¿ Grand Prix i pierwsza
nagroda dla Skoranty. A i w tym roku chojnowski chór nie zawiód³ i wróci³ do grodu nad
Skor¹ ze srebrnym laurem. Gratulujemy
wszystkim naszym wykonawcom.

Pan, pani i pies
W najbli¿sz¹ sobotê na ulicy £u¿yckiej spotykaj¹ siê mi³oœnicy wypoczynku dla psa i jego
w³aœciciela czyli dogtrekkingu. Pomys³odawcy
Anna i Tadeusz Rybczyñscy zapraszaj¹
wszystkich preferuj¹cych tak¹ formê relaksu

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu w dniach od 17.01.2012 r. do
07.02.2012 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców,
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
przy ul. ul. W. Witosa 11 i 28, ul. D¹browskiego 2, ul. Drzyma³y 15, 17 i 19. ul. F. Chopina 4, ul. Samorz¹dowej 2a - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2012 r. Nr 6/2012.
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 28.02.2012r.

Grand Prix dla naszych
38 uczestników wziê³o udzia³ w czwartej
edycji Festiwalu Kolêd i Pastora³ek zorganizowanym przez Gminny Oœrodek Kultury
i Sportu w Mi³kowicach. Kolejny raz swoje
zg³oszenia na festiwal przes³ali umuzykalnieni chojnowianie. Nasze miasto reprezentowa³o w tym roku 7 wykonawców - Rafa³
D¹browa (SP4), Ma³gorzata Szklarz (Gimnazjum nr 2), Kuba Koziar (Spo³eczne Ognisko Muzyczne), Joanna Cieœlak (MOKSiR),
Gra¿yna Klucznik (MOKSiR), Chór Skoranta
(MOKSiR) oraz zespó³ muzyki dawnej
All Antico, który urzek³ nie tylko sêdziów,
ale i publicznoœæ, otrzymuj¹c zas³u¿on¹ nagrodê Grand Prix.
Konkurencja z roku na rok jest wiêksza. Soliœci,
zespo³y wokalne, chóry, grupy instrumentalne podnosz¹ poprzeczkê komplikuj¹c przy
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Pani Stanis³awie Janczyn z powodu œmierci Syna

œp. Ryszarda Janczyna
oraz wszystkim bliskim zmar³ego
sk³ada

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta
Jan Skowroñski
Jan Serkies
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
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zachêcaj¹c do wspólnego pokonania kilkukilometrowej trasy. Do tej niecodziennej wyprawy zapraszaj¹ równie¿ wytrawnych piechurów i pasjonatów Nordic Walking. Wymarsz o godzinie 13. Kontakt z ogranizatorem
pod nr tel. 608 517 342

Og³oszenie TARR
Oddzia³ Terenowy Agencji Rynku Rolnego
we Wroc³awiu uprzejmie informuje, ¿e zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

terminów sk³adania wniosków o przyznanie
dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu
wyp³aty tej dop³aty (Dz.U.Nr 113, poz.945
z póŸn.zm.) wnioski o przyznanie dop³aty
z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany maj¹cej charakter pomocy de minimis w rolnictwie mo¿na sk³adaæ w oddzia³ach terenowych Agencji w terminie od
15 stycznia do 25 czerwca 2012r.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A
po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C,
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug
komercyjnych. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 15 lutego 2012 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 1.070,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 23.01.-15.02.2012 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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„Warunki uzyskania dop³aty z tytu³u zu¿ytego
do siewu lub sadzenia materia³u siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach
pomocy de minimis w rolnictwie” oraz nowy
wzór wniosku o przyznanie dop³aty z tytu³u
zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
maj¹cej charakter pomocy de minimis w rolnictwie zosta³ opublikowany na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Komunikat Inspektora
Budowlanego
Komunikat G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do w³aœcicieli i zarz¹dców obiektów budowlanych w zwi¹zku z potencjalnymi zagro¿eniami wystêpuj¹cymi w okresie zimowym.
Przypominam, ¿e w razie wystêpowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które
mog¹ spowodowaæ uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadziæ zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia lub œrodowiska, w³aœciciele i zarz¹dcy zobowi¹zania s¹
do zapewnienia bezpiecznego u¿ytkowania obiektu
budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z poŸn. zm.).
W szczególnoœci do obowi¹zków w³aœcicieli
i zarz¹dców nale¿y dba³oœæ o nale¿yty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeci¹¿enia konstrukcji budynku przez zalegaj¹cy na
dachu œnieg i zapewnienie w razie koniecznoœci
odœnie¿ania dachu i elementów elewacji budynku.
Obowi¹zek ten obejmuje tak¿e usuwanie sopli,
bry³, nawisów lodowych i œniegowych, mog¹cych
zagroziæ bezpieczeñstwu osób znajduj¹cych siê na
ci¹gach pieszych i jezdnych przebiegaj¹cych
bezpoœrednio przy budynku.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e niew³aœciwe wykonywanie prac zwi¹zanych z usuwaniem œniegu
z dachu mo¿e stwarzaæ ogromne zagro¿enie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonuj¹cych
te prace. Dlatego musz¹ byæ one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa i przepisów BHP.
Przypominam jednoczeœnie, ¿e niew³aœciwe
utrzymanie i u¿ytkowanie obiektu budowlanego
oraz niezapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania
obiektu budowlanego zagro¿one jest grzywn¹ nie
mniejsz¹ ni¿ 100 stawek dziennych, kar¹ ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
W zwi¹zku z powy¿szym, w celu unikniêcia zagro¿eñ, zwracam siê do wszystkich zobowi¹zanych
o bezzw³oczne spe³nienie obowi¹zków wynikaj¹cych
z ww. przepisów.
G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiñski
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Miejskie inwestycje
* Dom Schrama *
Jedn¹ z wiêkszych inwestycji w naszym mieœcie - remont Domu Schrama,
mo¿na uznaæ za zakoñczon¹. Wewn¹trz budynku prace zosta³y ju¿
wykonane, a obiekt ka¿dego goœcia wprawia w zdumienie. Ju¿ sama
elewacja i odrestaurowany portal zabytkowej kamienicy zachêca do
wejœcia w jej progi. Po ich przekroczeniu wita odnowiona klatka schodowa.

w bocznych uliczkach. Mo¿na zauwa¿yæ wmontowane stylizowane
lampy i kinkiety na elewacjach kamienic. Szarobura aura zaburza nieco
efekty postêpuj¹cych prac, ale wraz z nadejœciem wiosny z pewnoœci¹

odkryjemy nowe uroki tego miejsca. Otwarcie rynku zaplanowano na
wrzesieñ. Do tego czasu pojawi¹ siê tu kwiaty, krzewy, drzewa i ma³a
architektura - ³awki, kosze, itp. Do wrzeœnia nie tak daleko - czekamy
z niecierpliwoœci¹.

* Oœwietlenie na Zielonej *
Oryginalne balustrady, nowe schody i œciany z eleganck¹ tapet¹
zapowiadaj¹ kolejne zmiany. Na tej kondygnacji znajduje siê sala
konferencyjna i pokoje biurowe.
Na pierwszym piêtrze najwiêksze wra¿enie robi sala klubowa - przestronna a jednoczeœnie kameralna, subtelnie stylizowana i elegancka.
Tu tak¿e zlokalizowano szatniê i ³azienki oraz efektowny hol spe³niaj¹cy
funkcjê wypoczynkow¹.
G³ówne pomieszczenie kolejnego piêtra to sala bankietowa, ta sama,
w której przez lata odbywa³y siê studniówki, wesela, bale... Jej obecny
wygl¹d zdecydowanie jednak odbiega od poprzedniego. Nowoczesne
materia³y, urz¹dzenia i klimatyzacja robi¹ wra¿enie. Poprzednie
pomieszczenia kuchenne przystosowano do obs³ugi cateringowej.
Wygospodarowano tak¿e miejsce na ch³odniê i pomieszczenia socjalne.
Ostatnie piêtro to czêœæ hotelowa. Zaadoptowano tu kilka pokoi - jasnych,
estetycznych, z ³azienkami oraz pomieszczenia gospodarcze.
Efektowne wnêtrza wymagaj¹ teraz równie piêknej aran¿acji.
Inwestor planuje otwarcie obiektu za kilka miesiêcy. Do tego czasu
z pewnoœci¹ w gazecie ukazywaæ siê bêd¹ informacje o prowadzonych
pracach dekoratorskich dope³nionych fotograficznymi ilustracjami.

Ulica Zielona wkrótce rozb³yœnie œwiat³em nowych lamp ulicznych.
Rozpoczêta pod koniec listopada inwestycja dobieg³a koñca. W minion¹
œrodê inwestor dokona³ odbioru prac i w przysz³ym tygodniu ten ci¹g komunikacyjny bêdzie zdecydowanie przyjemniejszy i bezpieczniejszy.
eg

* Rewitalizacja rynku *
Prace przy rewitalizacji przebiegaj¹ wyznaczonym tempem. Pogoda
sprzyja, na razie nie ma du¿ych mrozów, remont zatem posuwa siê do przodu. Nawierzchnia agory w zdecydowanej wiêkszoœci pokryta jest ju¿
kostk¹ brukow¹, zarysowane s¹ miejsca rabatowe, wykonano betonowy
fundament pod fontannê, trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni
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Rada radzi ca³y rok
Pocz¹tek roku to czas planowania i koncepcji na najbli¿szych dwanaœcie miesiêcy. Uznaliœmy, ¿e mieszkañcy chêtnie zapoznaj¹ siê z planem spotkañ tematycznych naszych radnych, bêd¹cych organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
W styczniu (26) podczas sesji rajcy zdadz¹ sprawozdanie z pracy
w ubieg³ym roku, wys³uchaj¹ tak¿e rocznego sprawozdania burmistrza
i Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
W marcu podobn¹ relacjê zda radzie Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Dzia³alnoœci¹ organizacji pozarz¹dowych na terenie Chojnowa oraz
wspó³prac¹ Chojnowa z miastami partnerskimi radni zajm¹ siê
w maju. Miesi¹c póŸniej ocenie zostanie poddane wykonanie bud¿etu
za 2011 rok, radni podejm¹ tak¿e decyzjê w sprawie absolutorium dla
burmistrza. Na tej samej sesji przewidziano informacjê o dzia³alnoœci
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej zawieraj¹c¹ ocenê zjawiska
sieroctwa spo³ecznego wywo³anego emigracj¹ zarobkow¹ w naszym
mieœcie.
W sierpniu s³u¿by miejskie przedstawi¹ sprawozdanie z realizacji miejskich
inwestycji. Ocenie poddana bêdzie te¿ sytuacja na rynku pracy na podstawie informacji z³o¿onej przez PUP Filia w Chojnowie.
Podczas kolejnej, wrzeœniowej sesji radni wys³uchaj¹ raportu o stanie chojnowskiej oœwiaty, przeanalizuj¹ oœwiadczenia maj¹tkowe, zapoznaj¹ siê
z informacj¹ o przebiegu wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze 2012 roku.
O tym jaki jest stan mienia komunalnego i stan bezpieczeñstwa w mieœcie
rajcy dowiedz¹ siê na listopadowym posiedzeniu, w grudniu zdadz¹

sprawozdanie z prac Komisji sta³ych, przyjm¹ plan pracy na kolejny
rok i obradowaæ bêd¹ nad bud¿etem 2013 roku.
Plan pracy Rady Miejskiej jest otwarty. Rada mo¿e dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ zgodnie z bie¿¹cymi potrzebami i inicjatywami o charakterze
uchwa³odawczym, zwi¹zanymi z prac¹ burmistrza i Komisji Rady.
Wszystkie tematy, jakie stan¹ na sesjach omawiane bêd¹ tak¿e na
Komisjach Rady - Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa,
Komisji Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz
Komisji Zdrowia, Ochrony Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych.

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

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina
posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 8 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani
s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 3 lutego 2012 r. na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze
wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. O wysokoœci post¹pienia
decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 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 Nr 138644 00000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca 2010 r., drugi 29 wrzeœnia 2010 r., trzeci 21 grudnia 2010 r., czwarty 9 marca 2011 r., pi¹ty 25 maja 2011 r., szósty 23 sierpnia 2011 r.,
siódmy 9 listopada 2011 r. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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opr. eg

Godzina do decyzji NFZ
Protest lekarzy doprowadzi³ do protestu aptekarzy. 14 stycznia Naczelna Rada Aptekarska
wyda³a komunikat informuj¹cy o podjêciu
decyzji o rozpoczêciu protestu i wzywaj¹cy
wszystkich aptekarzy do ograniczenia pocz¹wszy od dnia 16 stycznia 2012 r. pracy
w godzinach 13.00 - 14.00 jedynie do realizacji

recept w nag³ych przypadkach. Protestuj¹cy
aptekarze domagaj¹ siê zniesienia kar dla farmaceutów, którzy realizuj¹ niew³aœciwie wypisane recepty.
Poprzez protest aptekarze ¿¹daj¹ mo¿liwoœci
uzyskania przez pacjenta leku tañszego ni¿
przepisany na recepcie, zaprzestania karania
aptekarzy za b³êdy na receptach i abolicji dla
aptek w zwi¹zku z wydawaniem leków na
wadliwe recepty wystawione przez lekarzy.
W naszym mieœcie na szeœæ funkcjonuj¹cych
aptek do strajku w³¹czy³y siê cztery. Bez godzinnej przerwy w ci¹gu dnia pracuj¹ tzw. apteki
sieciowe - Farmed na ul. Szpitalnej i apteka
w Intermarche.
Jeœli Sejm nie uchwali kolejnej nowelizacji
ustawy refundacyjnej, aptekarze zaostrz¹ protest.
Ju¿ teraz 70 proc. ma³ych aptek nie sprzedaje
leków przez godzinê dziennie.
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Socjologiczny fenomen - WOŒP
Od pocz¹tku,
od 1992 roku
swoj¹ cegie³kê
do akcji
Jurka Owsiaka
dok³adaj¹
chojnowianie.

Tegoroczny
fina³ w grodzie
nad Skor¹
przyniós³
rekordow¹
kwotê.
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ankiem 9 stycznia na ulice
miast w Polsce i za granic¹
wysz³o 120 tys wolontariuszy
dwudziestego ju¿ fina³u Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Z ka¿d¹ godzin¹ oznakowane puszki wype³nia³y siê datkami, przestrzeñ
zape³nia³a siê czerwonymi serduszkami, a w dziesi¹tkach sztabów
ros³a góra grosza i z³otego polskiego. O pó³nocy podano do wiadomoœci, ¿e zebrano ponad 40 mln
z³otych. Nie jest to jednak ostateczna kwota. Tê poznamy dopiero
za kilka tygodni, kiedy raport zdadz¹
wszystkie sztaby, zakoñcz¹ siê
aukcje internetowe i na konto Orkiestry wp³yn¹ deklarowane kwoty.
Wszystko wskazuje jednak, ¿e
kolejny raz pobiliœmy w³asny rekord.
Od pocz¹tku, od 1992 roku swoj¹
cegie³kê do akcji Jurka Owsiaka
dok³adaj¹ chojnowianie. My te¿
mamy swoje lokalne sukcesy w tym roku zebraliœmy rekordow¹
kwotê 17.120,32 z³!!!

R

W tych dniach, kiedy gra Orkiestra,
nasze serca bij¹ mocniej, bij¹ szybciej, otwieraj¹ siê szeroko i infekuj¹
¿yczliwoœci¹ kolejne. Nie zniechêca
nas pogoda (przez tych 20 lat ró¿nie bywa³o), nie powstrzymuje lenistwo (w koñcu to dzieñ odpoczynku),
nie ograniczaj¹ nas finanse (nikomu
przecie¿ nie jest lekko). Z mniejszym
lub wiêkszym zaanga¿owaniem
w³¹czamy siê by wspieraæ i ratowaæ
¿ycie najs³abszych.
W Chojnowie wspieraj¹cych by³o
wielu. Przede wszystkim wszyscy
Ci, którzy siêgnêli do portfeli i do
orkiestrowych puszek wrzucili co
³aska. 50 wolontariuszy, którzy
przez kilka godzin na terenie miasta
i gminy zbierali datki. M³odzie¿
MRM pracuj¹ca w sztabie, licz¹ca
skrupulatnie ka¿dy grosik i czuwaj¹ca nad prawid³owym przebiegiem zbiórki. Organizatorzy koncertu, pracownicy MOKSiR, artyœci
wystêpuj¹cy na scenie, publicznoœæ
oklaskuj¹ca wykonawców i uczestnicz¹ca w licytacji, sponsorzy przedmiotów na licytacje - w sumie
kilkaset osób.
Tegoroczny fina³ w grodzie nad
Skor¹ przyniós³ rekordow¹ kwotê.
Z³o¿y³y siê na ni¹ pieni¹dze z puszek i z licytacji, która odbywa³a
siê w przerwach miêdzy artystycznymi wystêpami na scenie w MOKSiR.
Najwy¿sz¹ kwotê osi¹gnê³a orkiestrowa koszulka, któr¹ sprzedano
za 240 z³. Nowy w³aœciciel, Piotr
Maœlej, okaza³ siê wielkim filantropem, do kasy bowiem wp³aci³

ca³e 300 z³. Niebagatelna kwota,
bo a¿ 400 z³ wp³ynê³a ze sprzeda¿y biletów na ufundowan¹ przez
Quad-Cross Chojnów terenow¹
jazdê quadem. Mi³oœnicy dwuœladów
umieli siê zareklamowaæ - tu¿ przed
aukcj¹ wjechali quadem na scenê
potêguj¹c wra¿enie barwnymi kombinezonami, efektami dŸwiêkowymi i zapachowymi, no i bilety posz³y
jak œwie¿e bu³eczki. O prawo posiadania „walczono” te¿ przy licytacji pi³ki “Tango” - oficjalnej footbolówki tegorocznych Mistrzostw
Europy. W ogólnym rozrachunku
aukcja przynios³a 1.737 z³.
Jej przebieg przeplata³y wystêpy
artystyczne chojnowskich artystów.
Widzowie obejrzeli taneczne wystêpy
Karambola, wys³uchali wokalnych
prezentacji £ukasza Sypienia i Rafa³a
Wyciszkiewicza oraz zespo³u Haward,
oklaskiwali kabaretowe wejœcia
grup „Na czworaka” i „Byle do
przodu”. W sali recitalowej domu
kultury zainstalowano punkt szkolenia z pierwszej pomocy medycznej. Zainteresowani mogli poznaæ
tu stronê teoretyczn¹ i techniczn¹
zachowañ w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia.
Dwudziesty fina³ WOŒP by³ okazj¹
do podsumowañ i statystyk. Z medialnych doniesieñ wynika, ¿e do
tej pory, dziêki Orkiestrze zakupiono
sprzêt wartoœci 140 mln dolarów.
Nikt jednak nie jest w stanie oszacowaæ wartoœci uratowanych istnieñ.
W tym roku zbieraliœmy na zakup
najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ
dla ratowania ¿ycia wczeœniaków
oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciê¿arnych z cukrzyc¹.
Ogromne podziêkowania dla
wszystkich, którzy w jakiejkolwiek
formie wsparli orkiestrê!!! Sie ma!
eg
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PójdŸmy wszyscy do stajenki...
Nauczyciele jak co roku spotkali siê przy wigilijnym stole. Tym razem
w swoich progach goœci³o ich Gimnazjum Nr. 1 im. Jana Paw³a II.
Spotkanie rozpoczê³o siê Msz¹ œw. w koœciele N.M.P., któr¹ celebrowa³ ks. infu³at W³adys³aw Bochnak. Nastêpnie nauczyciele udali siê
do szko³y gdzie czeka³a na nich œwi¹tecznie przystrojona sala i uczta
nie tylko dla ducha, ale i cia³a.

Spotkanie op³atkowe rozpoczê³a p. dyrektor mgr. El¿bieta Fa³at witaj¹c
dostojnych goœci - ks. infu³ata, ks proboszczów obydwu chojnowskich
parafii - ks. dziekana Tadeusza Jurka, ks. dr. Marka Osmulskiego,
przyjaciela szko³y i wieloletniego jej pracownika - ks. W³adys³awa
Bystrka, dyrektorów chojnowskich szkó³, nauczycieli - w tym siostry
zakonne i ksiê¿y oraz nauczycieli emerytów, jak ¿artowa³a stypendystów ZUS-u oraz w³adze miasta. ¯yczy³a im, aby blask betlejemskiej
gwiazdy rozœwietla³ drogê do polskiego Betlejem, domu pe³nego
mi³oœci, zrozumienia i ufnoœci, aby w nat³oku pracy, nawale
obowi¹zków w tempie przyzwyczajeñ nie zapomnieli o czasie s³usznego
odpoczynku i chwili refleksji nad sob¹ i swoim pos³annictewem.
A ka¿dy kolejny rok niós³ nadzieje na zmiany i lepszy byt.
Potem goœcie obejrzeli przygotowane przez gimnazjalistów pod
kierunkiem p. Moniki Inglot „Misterium Bo¿onarodzeniowe: droga do

Betlejem” i œpiewali kolêdy razem ze szkolnym chórem i zespo³em
gitarowym, których opiekunami s¹ p. Anna Rozmus i p. Tomasz Susmêd.
Spotkanie op³atkowe by³o doskona³¹ okazj¹ do zwolnienia tempa,
rozmów, wspomnieñ i noworocznych ¿yczeñ. Przy wigilijnym stole,
przy blasku œwiec, roznosz¹cym siê zapachu œwierkowego igliwia
i nuceniu kolêd mo¿na by³o celebrowaæ ten szczególny czas przepe³niony
serdecznoœci¹, mi³oœci¹ i radoœci¹. To by³a rzeczywiœcie swoista
“Œwiêta noc, co pokój ludziom niesie wszem...”
Op³atek w Gimnazjum Nr 1 nie odby³by siê bez wsparcia sponsorów
w tym rodziców, nauczycieli i uczniów, którym sk³adamy szczególne
podziêkowania..
Organizatorzy
Szczególne podziêkowania dla p. Kupczyka z piekarni “Kupczyk” za tort
niespodziankê.

Koncert na Trzech Króli
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ koncerty chóru Skoranta
w œwiêto Trzech Króli. Sympatycy naszych
chórzystów licznie zatem przybyli 6 stycznia
do œwi¹tyni pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
by w tych niecodziennych klimatach wys³uchaæ
ponad 20 kolêd i pastora³ek. Rzadko siê zdarza
by koœcielne mury odbija³y tak gromkie i liczne
brawa. Trudno siê jednak dziwiæ, bo¿onarodzeniowe polskie utwory zawsze nas wzruszaj¹,
a wykonanie na kilka g³osów, czterdziestoosobo-
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wego chóru musi robiæ wra¿enie. Skoranta
pod dyrekcj¹ Zenona Chmielewskiego z ka¿dym
rokiem brzmi piêkniej, donioœlej, a w otoczeniu œwi¹tyni jej wystêpy zawsze nabieraj¹
wyj¹tkowego wymiaru. Uczestnicy koncertu
z pewnoœci¹ z ukontentowaniem wracali do
swoich domów przez d³ugi czas jeszcze nuc¹c
œwi¹teczne melodie.
eg
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“Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”
- wystawa prac plastycznych wychowanków Zespo³u
Placówek Specjalnych w Legnicy
Na wystawie prac plastycznych wychowanków Zespo³u Placówek
Specjalnych w Legnicy zaprezentowano 70 prac wykonanych przez
15. autorów. W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie - wspólnie z chojnowskim ko³em
Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu oraz Warsztatami
Terapii Zajeciowej - zorganizowa³a kilka wystaw prac osób niepe³nosprawnych. “Malujemy samodzielnie i z pomoc¹” to pierwsze

tego typu przedsiêwziêcie z udzia³em osób niepe³nosprawnych spoza
Chojnowa. Na wernisa¿ wystawy,
który odby³ siê 11.01.2012 r. przyby³a m.in. inicjatorka wystawy
Agnieszka Marczak, autorzy prac
oraz uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Chojnowie i grupa ze
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach.
Tê kolorow¹, pe³n¹ optymizmu wystawê mo¿na zobaczyæ w Galerii M³odych do koñca lutego.
Serdecznie zapraszamy!

Ferie w mieœcie
obiega koñca pierwszy
tydzieñ ferii. Pragn¹cy
aktywnie spêdzaæ ten
wolny czas uczestniczyli w zajêciach proponowanych przez
Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji. Zajêcia plastyczne,
taneczne, teatralne, sportowe,

D

warsztaty s³owa i ruchu, konkursy i fina³owy wielki bal przebierañców wype³ni³y czas dzieciom, które w tym roku spor¹
grup¹ przyby³y do domu kultury.
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W kolejnym tygodniu feryjne
propozycje dla dzieci i m³odzie¿y ma Miejska Biblioteka
Publiczna. Zapraszamy!
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Liderzy Animacji Spo³ecznej (4)
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Chojnowie
Proponujemy Pañstwu cykl artyku³ów pn. „Liderzy
Animacji Spo³ecznej” czyli LAS. Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê
dziesi¹tki osób, które w ró¿ny sposób, na ró¿nych
p³aszczyznach pracuj¹ bezinteresownie na rzecz naszej
lokalnej spo³ecznoœci. Niewiele osób wie, ¿e w Chojnowie dzia³a oko³o 20 zwi¹zków, stowarzyszeñ, kó³,
a przy jednostkach samorz¹dowych i placówkach
oœwiatowych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które
niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia staraj¹ siê wspieraæ,
rozwijaæ i animowaæ naszych mieszkañców. Chcemy
przez ten cykl przybli¿yæ dzia³alnoœæ, sukcesy, zamierzenia tych organizacji i daæ jednoczeœnie mo¿liwoœæ zainteresowanym poznania i kontaktu z wybran¹ jednostk¹.
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego to organizacja z ponad stu letni¹ tradycj¹,
zrzesza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
Hufiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Chojnowie powsta³ w 1975 r.
Swoim terytorium obejmowa³ miasto Chojnów i nale¿a³ do Chor¹gwi
Legnickiej. Pierwszym Komendantem naszego Hufca by³ dh harcmistrz
Wojciech Pêcherzewski. Dru¿yny zuchowe, harcerskie i starszo
harcerskie pochodzi³y z chojnowskich szkó³ podstawowych i œrednich.
Przy ka¿dej z tych szkó³ dzia³a³y szczepy harcerskie, które liczy³y
minimum 3 dru¿yny, a by³o ich wiêcej. Program jaki by³ realizowany
to przede wszystkim wychowanie patriotyczno-obronne, pomoc bliŸniemu
i starszym przez organizowanie akcji pogotowia zimowego, pomoc w nauce
kolegom s³abszym czy robienie zakupów osobom starszym i chorym.
Dru¿yny nasze w wiêkszoœci by³y dru¿ynami specjalnoœciowymi mo¿emy siê pochwaliæ specjalnoœciami - Sanitarno-Medyczn¹ ,
M³odzie¿owej S³u¿by Ruchu Drogowego, Czerwonych Beretów,
Lotnicz¹, Turystyczn¹, Harcerskich Poczt, Modelarsk¹, Rowerow¹,
¯eglarsk¹, Kolekcjonersk¹ i wieloma innymi. Wspó³zawodnictwo
szczepów i dru¿yn to mobilizacja do aktywnoœci, rzetelnoœci i uczciwoœci
w wykonywaniu zadañ, wszystkie formy zadañ by³y nagradzane przez
Chojnowsk¹ Radê Przyjació³ Harcerstwa i Komendê Hufca.
Hufiec nasz rok rocznie organizowa³ wypoczynek letni i zimowy -wyjazdowy. W lecie organizowa³ dodatkowo formê nieobozowej akcji letniej

dla dzieci ze wsi (stanica wêdruj¹ca). Mia³a ona za zadanie pomóc
w opiece nad dzieæmi w czasie prac polowych. Dzieci bardzo chêtnie
uczestniczy³y w tych stanicach, bo mia³y mo¿liwoœæ poznania nie
tylko nowych gier, zabaw, piosenek, ale i prawdziwego ¿ycia harcerskiego.
Uczy³y siê pracy w grupie, zdyscyplinowania, odpowiedzialnoœci
i obowi¹zku.
Letni wypoczynek organizowany by³ przez wiele lat nad morzem
w Pogorzelicy i w Mrze¿ynie, w Wise³ce, w D¹bkach, na Jezioraku
w I³awie-Ostróda, nad Jeziorem Zb¹szyñskim, w W¹chabnie, w górach
w Œwieradowie-Zdroju, Radkowie, w Miêdzygórzu, Jarkowicach.
Rok temu dzieci wypoczywa³y na terenie Krajobrazowego Parku
Rogaliñskiego w Rogalinku. Wszystko to mog³o siê odbyæ dziêki
wielkiemu zaanga¿owaniu instruktorów harcerskich i osób wspomagaj¹cych harcerstwo.
Z up³ywem czasu wszystko jednak siê zmienia. Harcerstwo to nie
sposób na zabicie czasu i nie tanie spêdzenie wakacji - to raczej styl
¿ycia, to postawa cz³owieka, dla którego niema rzeczy niemo¿liwych.
Nasze idee towarzysz¹ nam przez ca³e ¿ycie - harcerzem jest siê zawsze.
Dzisiejsze harcerstwo to szko³a nowego formatu, kompetencji, które
nie zawsze dziecko mo¿e zdobyæ w szkole lub w domu.
Planowanie swojego rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zdobywanie
umiejêtnoœci od najprostszych po z³o¿one, samorealizacja - to zadania,
które ka¿dy harcerz stawia sobie za cel w dzia³aniu.
Dzia³alnoœæ naszych dru¿yn harcerskich to modelarstwo, poczty harcerskie,
ratownictwo medyczne, gromady zuchowe. Ka¿da z tych specjalnoœci
ma swoje osi¹gniêcia i uczestniczy w spotkaniach na ró¿nych konkursach
i wystawach.
Chojnowski hufiec jest organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla
zuchów, harcerzy, a tak¿e dla dzieci niezrzeszonych w organizacji.
Formy letnie i zimowe s¹ zawsze skrupulatne przygotowane tematycznie i pozwalaj¹ na poznawanie nowych regionów Polski - Sudety,
Wielkopolska i pas nadmorski. Oprócz form wyjazdowych harcerze
organizuj¹ równie¿ sta³e stanice wypoczynkowe, biwaki oraz wycieczki
i inne formy w zale¿noœci od potrzeb.
Dzia³alnoœæ Komendanta, Komendy Hufca i wszystkich funkcyjnych
opiera siê w ca³oœci na pracy wolontariackiej.

Komenda Hufca znajduje siê przy pl. Zamkowym 1a,
czynna w poniedzia³ek i œroda od godz.10 do godz.12 30.
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Mo¿esz pomóc
Od 5 lat obowi¹zuj¹ nowe przepisy dotycz¹ce przekazywania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych dla
organizacji po¿ytku publicznego. Ka¿dy
z nas ma szansê pomóc potrzebuj¹cym
i wesprzeæ ich np. kosztowne leczenie
czy rehabilitacjê.
Kto mo¿e przekazaæ 1% podatku?
* podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych,
* podatnicy opodatkowani rycza³tem od
przychodów ewidencjonowanych,
* podatnicy prowadz¹cy jednoosobow¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i korzystaj¹cy z
liniowej, 19.procentowej stawki
podatku,
* podatnicy uzyskuj¹cy dochód z obrotu
papierami wartoœciowymi,
* podatnicy uzyskuj¹cy dochód z odp³atnego zbycia nieruchomoœci.

Jak przekazaæ 1% podatku?
1. Wybraæ organizacjê po¿ytku publicznego, której chcemy przekazaæ 1%.
2. Wype³niæ odpowiedni¹ rubrykê w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub
PIT-28). W zeznaniu podajemy nazwê
organizacji oraz numer jej wpisu do
Krajowego Rejestru S¹dowego.
W zeznaniach podatkowych od 2009
roku zosta³a wyodrêbniona rubryka,
w której podatnik mo¿e podaæ dodatkowe informacje, które w jego ocenie
mog¹ mieæ wp³yw na dystrybucjê œrodków gromadzonych przez OPP (np. na
konkretny cel).
Dodatkowo podatnik mo¿e zdecydowaæ
czy do organizacji po¿ytku publicznego
maj¹ zostaæ przekazane jego dane, tj.
imiê, nazwisko, adres oraz wysokoœæ
przekazanej kwoty. W latach wczeœ-

Dla Gabi
Czasem najtrudniej jest prosiæ... Na stronie
wieloletniej tancerki naszego zespo³u, wspó³twórczyni wielu sukcesów “Karambola”
Gabrieli Zenki pojawi³ siê wpis:

Dobro Powraca - fundacja na rzecz
Chorych na stwardnienie rozsiane.
GABRIELA ZENKA.
ul. H³aski 34/12, 54-608 Wroc³aw
NIP: 894-29-86-057.
Numer konta:
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

To, o czym od jakiegoœ czasu rozmawialiœmy
pó³szeptem, jakby boj¹c siê s³owami przywo³aæ z³¹ rzeczywistoœæ, potwierdzi³o siê...
Gabi choruje. Myœlami, dobrymi emocjami, które potrafi¹ mieæ wielk¹ moc - wielu
chojnowian jest z ni¹. Mo¿ecie do nich do³¹czyæ. Tak¿e dziêki przekazaniu 1%
w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jeszcze
niedawno wraz z zespo³em Gabrysia tañczy³a w koncercie charytatywnym dla kogoœ
potrzebuj¹cego pomocy, a teraz... Dziwny
jest ten œwiat... (wiêcej informacji znajdziecie
na stronie www.gabriela-zenka.blogspot.com)

niejszych, gdy podatnicy sami
wp³acali 1% podatku na rzecz
OPP ich dane zawarte by³y na
przelewach, co umo¿liwia³o organizacjom po¿ytku publicznego
wystosowanie podziêkowañ.
W 2008 roku, gdy urzêdy przekazywa³y anonimowe wp³aty nie
by³o takiej mo¿liwoœci.

3. Pieni¹dze - 1% podatku nale¿nego - na konto wybranej organizacji przeka¿e urz¹d skarbowy
w terminie do 3 miesiêcy. Z wyliczonej kwoty potr¹cone zostan¹
koszty przelewu.
Podatnik nie mo¿e podzieliæ swojego 1% miêdzy kilka organizacji.

Dla S³awka
Mój przyjaciel ma na imiê S³awek.
Ma 40 lat. 2 lata temu dowiedzia³ siê, ¿e jest chory na stwardnienie rozsiane.
S³awek jest ciesz¹cym siê ¿yciem optymist¹. Nawet wiadomoœæ o chorobie nie „zabi³a” w nim tej radoœci ¿ycia.
Pomimo tego, sam nie jest w stanie sfinansowaæ leczenia.
Wierzê, ¿e S³awek ma szansê dziêki Waszej pomocy.
Dlatego, w jego imieniu, proszê Was o pomoc poprzez
wpisanie w rubryce ”Wniosek o przekazanie 1% podatku
nale¿nego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego opp”
nr KRS Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, tj. 0000083356, a w rubryce „Informacje uzupe³niaj¹ce” - „Mam szansê: S³awomir Piêta”.
Dziêkujê wszystkim za okazane wsparcie.
Magdalena Pluta

„LECZ LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIÊCEJ
I MOCNO WIERZÊ W TO…”
C. Niemen

PRZEKA¯ SWÓJ 1% DLA JAGODY

FUNDACJA DZIECIOM „ZD¥¯YÆ Z POMOC¥”
KRS 00000 37 904 JAGODA PRUSIK 13140
KONTO JAGODY:
BANK PEKAO S.A. I\WARSZAWA

15106000760000331000182615

CEL 1%

Serdeczne podziêkowania za dar serca i gest sympatii wszystkim mieszkañcom Chojnowa
za 1% przekazanego podatku, który jest dowodem na to, i¿ istniej¹ ludzie dobrej woli.
Proszê nie zapomnijcie o mnie podczas nastêpnych rozliczeñ.
Wasza Jagoda
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„Kszta³ty i barwy mojego
œwiata” ju¿ po raz pi¹ty!

Nasi w plebiscytach
***
Wybierz najlepszego sportowca

19 grudnia 2011 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odby³ siê fina³ V edycji konkursu
plastycznego „Kszta³ty i barwy mojego œwiata”.
Tym razem, ze wzglêdu na realizowany
przez bibliotekê program „M³odzi Tworz¹
Sztukê”, og³oszony zosta³ on w nietypowym
terminie.

Podczas fina³u og³oszono wyniki, wrêczono
nagrody - dofinansowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - oraz uroczyœcie
otworzono wystawê pokonkursow¹.
W konkursie uczestniczy³a m³odzie¿ z Legnicy i powiatu legnickiego.
Jury w sk³adzie : Jadwiga Jêdrzejczyk - przewodnicz¹ca, Dariusz Matys i Agnieszka
Tworzyd³o oceni³o prace i postanowi³o przyznaæ:
I miejsce - Aleksandrze Stompor z Mi³kowic,
II miejsce - Justynie Mazurkiewicz z Go³aczowa,
III miejsce - Joannie Ruciñskiej z Chojnowa,
oraz wyró¿nienia dla Darii £abiñskiej z Lisowic, Gabrieli Sajnóg z Chojnowa i Eweliny
Kopeæ z Chojnowa.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
- szczególnie Aleksandrze Stompor, która ju¿
po raz trzeci zdoby³a pierwsze miejsce! Dziêkujemy za wszystkie nades³ane prace i zapraszamy do obejrzenia wystawy, która potrwa jeszcze do koñca stycznia.
Konkurs zorganizowany zosta³ przez MBP
w Chojnowie oraz Legnick¹ Bibliotekê
Publiczn¹ i biblioteki powiatu legnickiego,
dlatego wystawa zaprezentowana zostanie
równie¿ w Legnicy i w Prochowicach.
Nastêpna edycja konkursu zaplanowana jest
ju¿ jak zwykle, na wiosnê. Wszystkich chêtnych zapraszamy do udzia³u!
A.T.
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Ruszy³a kolejna edycja plebiscytu na najpopularniejszego sportowca. Organizatorzy portal lca.pl oraz Gazeta Legnicka og³osili
nominowanych z ca³ego powiatu.
Aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, nale¿y
wys³aæ pod numer 71480, SMS o treœci
TYP.SMC.X w miejsce X wpisuj¹c symbol
oznaczaj¹cy wybran¹ pozycjê (numer
porz¹dkowy). Koszt wys³ania SMSa to 1.23 z³
brutto. Chojnowianie mog¹ wybieraæ spoœród
jedenastu kandydatów.
G³osowaæ mo¿na do 5 lutego, 11 lutego podczas
Gali Sportu w Sunny Music Club og³oszone
zostan¹ wyniki.

Kandydaci na najpopularniejszego
sportowca Chojnowa:
1. Klaudia B¹k - pi³ka rêczna, UKS „JEDYNKA”.
2. Piotr Jêdrusiak - pi³ka no¿na, Chojnowianka Chojnów.
3. Przemys³aw Kaczmarek - kolarstwo, UKK
„ORIENS MTB”
4. Patryk Konopnicki - pi³ka siatkowa,
UKS „ORIENS”.
5. Micha³ Mamaj - pi³ka siatkowa, UKS
„ORIENS”.
6. £ukasz Niemczyk - boks, „CHAMPION”
Powiat Legnicki.
7. Jerzy Pud³o - szachy, MDK „DANY
CHOJNÓW”.
8. Daria Szymañska - jeŸdziectwo WKKW,
Klub JeŸdziecki Oœrodek Sportów Konnych
w Jaroszówce.
9. Piotr Œwiat³oñ - pi³ka no¿na, Chojnowianka
Chojnów.
10. Sandra Traczyk - kolarstwo, UKK
„ORIENS MTB”.
11. Dawid WoŸniak - boks, „CHAMPION”
Powiat Legnicki.

Uczymy siê wêdkowaæ

Niecodzienni goœcie

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 rozpocz¹³ siê
cykl zajêæ prowadzonych przez instruktorów
szkolenia m³odzie¿y wêdkarskiej z Ko³a
PZW Chojnów - Miasto. Tematem spotkañ

Przedszkole Miejskie nr 3 goœci³o w swoich
progach Pana leœniczego i Pana górnika.

bêdzie propagowanie wypoczynku nad wod¹
po³¹czonego z uprawianiem wêdkarstwa. Bo
przecie¿ wêdkarstwo to hobby, które pozwala
lepiej poznawaæ przyrodê, to fantastyczna
zabawa i fascynuj¹ce przygody. Pomys³odawc¹ i autorem tego przedsiêwziêcia jest
Pan Jan Wierzbicki - Inspektor Szkolenia
M³odzie¿y Wêdkarskiej. Prowadz¹cymi bêd¹
m.in. instruktorzy Andrzej Wasylkowski
i Robert £êtowski. W pierwszych zajêciach
uczestniczy³y dzieci z grupy „Motylki”.
Spotkanie up³ynê³o w bardzo mi³ej i ciep³ej
atmosferze, przedszkolaki wykaza³y siê
ogromn¹ wiedz¹ przyrodniczo-ekologiczn¹.
Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejn¹ wizytê!

Zaproszeni goœcie w piêknych galowych
mundurach opowiadali o swojej specyficznej
pracy. Przedszkolaki dowiedzia³y siê, jak
bardzo jest wa¿na, ciê¿ka i niebezpieczna.
Zapozna³y siê ze sprzêtem u¿ywanym w tych
zawodach oraz podziwia³y ró¿ne atrybuty
przywiezione przez goœci. Pan leœniczy w prezencie dla ka¿dej z grup przekaza³ pokarm
dla ptaków, a pan górnik przywióz³ dzieciom
s³odycze. Na po¿egnanie dzieci zaœpiewa³y
piosenkê i recytowa³y wiersze...
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Imprezy w mieœcie
Partnerstwo Doliny Skory koñczy w³aœnie opracowanie” Kalendarza
miejskich imprez”. Publikacja ma siê ukazaæ w internecie i bêdzie
informowaæ o imprezach - wystawach, koncertach, festynach,
rozgrywkach sportowych i innych jakie odbêd¹ siê w Chojnowie
na przestrzeni ca³ego roku. Dziêki uprzejmoœci Partnerstwa ju¿
dziœ mo¿emy opublikowaæ harmonogram imprez, które czekaj¹
nas w najbli¿szych tygodniach.
W pi¹tek (20 stycznia) MOKSiR zaprasza
dzieci na wielki bal karnawa³owy, który
rozpocznie siê w domu kultury o godz. 10.00.
29 stycznia w MOKSiR przeprowadzony
bêdzie turniej klasyfikacyjny na IV i V kategoriê szachow¹. Kibice bardzo mile widziani.
3 lutego w tej placówce odbêdzie siê Turniej
Bryd¿owy.
Tego samego dnia Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na koncert zatytu³owany „Harce na
gitarce: Rajkowski i Przyjaciele”.
5 lutego Turniej Szachowy w MOKSiR,
10 lutego turniej pi³ki siatkowej w Szkole
Podstawowej nr 4.
W sobotê 11 lutego MSM czyli Muzyczna
Scena MOKSiR. Tego dnia w sali kinowej

swoje koncerty dadz¹ zespo³y dzia³aj¹ce przy
domu kultury.
25 lutego odbêdzie siê ostatnia impreza tego
miesi¹ca - Turniej Koszykówki Open w Szkole
Podstawowej nr 4.
Zatrzymujemy siê tu¿ przed marcowymi
imprezami. Ich ods³on dokonamy w kolejnym
wydaniu. Byæ mo¿e ju¿ wtedy na stronach
internetowych znajdziecie Pañstwo ca³oroczny
kalendarz. Terminarza szukajcie na chojnow.eu.
Ka¿da z proponowanych imprez jest imprez¹
bezp³atn¹, dostêpn¹ dla wszystkich, a ich organizatorzy bardzo licz¹ na zainteresowanie
mieszkañców.
Twórcy kalendarza natomiast czekaj¹ na
zg³oszenia instytucji, osób prywatnych czy

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

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Ulf Stark - “Czy umiesz gwizdaæ, Joanno?”
Ksi¹¿ka o przyjaŸni, radoœci bycia razem
i o po¿egnaniu.
Bertil bardzo chcia³by mieæ dziadka. Takiego,
który czêstuje kaw¹ i który móg³by nauczyæ
go gwizdaæ. Dziadka, którego móg³by kochaæ.
Na szczêœcie jego przyjaciel Ulf wie, gdzie
takiego dziadka znaleŸæ.
Ulf Stark to jeden z najbardziej cenionych
i lubianych szwedzkich autorów ksi¹¿ek, wyró¿niony wieloma nagrodami. Od lat 70. napisa³ kilkadziesi¹t ksi¹¿ek, w których z w³aœciwym sobie humorem i œwie¿oœci¹ porusza
tematy trudne i wa¿ne.
Warto zwróciæ uwagê równie¿ na ilustracje
Anny H?glund, która niejednokrotnie ilustrowa³a ksi¹¿ki Starka, umiejêtnie oddaj¹c
ich pe³n¹ uczucia prostotê.

Dzia³ dla Doros³ych
Richard M. Watt - “Gorzka chwa³a:
Polska i jej los:1918-1939”
Bestseller zagraniczny, 3 wydania w USA,
gruntowne, przekonujace i b³yskotliwe dzie³o
historyczne. Autor zademonstrowa³ niezrównan¹ zrêcznoœæ, z jak¹ ods³ania najbardziej
skomplikowane zdarzenia historyczne.
“Ksi¹¿ka ta wielce siê przys³u¿y³a sprawie
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reputacji Polski, a dla wszystkich Polaków
bêdzie bardzo potrzebnym lekarstwem na
zranion¹ dumê.”
Dorota Terakowska - “Dobry adres to
cz³owiek”
Przepis na dobry felieton:
1 ³y¿eczka przenikliwoœci, szczypta humoru,
porcja bezpoœredniego jêzyka, pó³ szklanki
¿yczliwoœci, nie dodawaæ pokory! przyprawiaæ na ostro!
Efekt:
Niezwyk³e felietony Doroty Terakowskiej,
pe³ne ciep³a i ¿yciowej m¹droœci.
Podawaæ natychmiast! (od wydawcy: Smakuje
ka¿demu!).

innych podmiotów, które maj¹ w planach
imprezy dla ogó³u i chcieliby umieœciæ je
w rocznym terminarzu. Kontakt przez
redakcjê naszej gazety.

Podziêkowania
UUU
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej
Troski sk³ada podziêkowania na rêce
Pana Stanis³awa Kryszczuka
za bezinteresowne ofiarowanie tortu.
Dziêkujemy tak¿e Bankowi Spó³dzielczemu za wsparcie finansowe przy
organizacji Miko³ajek dla naszych
dzieci. Dziêkujemy sklepowi ABC
Ma³gorzacie Furmanek za przygotowanie paczek dla dzieci. Firmie “Dany”
oraz MOPS za wsparcie finansowe
turnusu rehabilitacyjnego.
Szczególne podziêkowanie kierujemy
w stronê Pani Emilii Grzeœkowiak
za bezinteresowne wsparcie i pomoc.

Prezes Gra¿yna Pruusik
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Nic siê nie sta³o
4 stycznia m³odzi ch³opcy z Chojnowianki (2001r i m³odsi) wziêli udzia³
w kolejnym zimowym turnieju halowym w W¹soszu. Oto wyniki
i koñcowa klasyfikacja:
Komplet wyników Turnieju:
Orla I W¹sosz - Chojnowianka
2:0
MiedŸ Legnica - Prochowiczanka
2:0
Orla II W¹sosz - Konfeks Legnica
0:8
Orla I W¹sosz - Prochowiczanka
1:1 (B.Pedryc)
Chojnowianka - Konfeks Legnica
2:3
MiedŸ Legnica - Orla II W¹sosz
5:0
Orla I W¹sosz - Konfeks
0:5
Prochowiczanka - Orla II W¹sosz
3:0 (M.Godek x2, B.Pedryc)
Chojnowianka - MiedŸ Legnica
0:3
Orla I W¹sosz - Orla II W¹sosz
4:0
Konfeks Legnica - MiedŸ Legnica
4:1
Prochowiczanka - Chojnowianka
0:0
Orla I W¹sosz - MiedŸ Legnica
0:2
Orla II W¹sosz - Chojnowianka
0:4
Konfeks Legnica - Prochowiczanka
4:2 (B.Pedryc x2)

Klasyfikacja koñcowa Turnieju:
1. Konfeks Legnica
15 pkt.
2. MiedŸ Legnica
12
3. Orla I W¹sosz
7
4. Prochowiczanka
5
5. Chojnowianka
4
6. Orla II W¹sosz
0
Chojnowiankê reprezentowali: Krystian Mendel, Wojciech Chmielowski,
Aleksander Kotowicz, Patryk Kamieñ, Jakub Kamieñ, Jakub Wengrzyn,
Ga³aszkiewicz Przemek, Zazulczak Pawe³, Szymañski Kacper.
chojnowianka.futbolowo.pl

Nasze Orliki naj…
8 stycznia KS Chojnowianka zorganizowa³
turniej dla grupy Orlik, który odby³ siê w sali
przy Szkole Podstawowej nr 4. Zawody
wygrali m³odzi ch³opcy z Chojnowa odnosz¹c
3 zwyciêstwa, 1 remis i jedn¹ pora¿kê.

14. Prochowiczanka - MiedŸ Legnica
15. Orla W¹sosz - Konfeks Legnica

0:1
1:1

Do koñca stycznia na miejskiej p³ywalni
obowi¹zuj¹ zmienione godziny otwarcia.

W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn. By³y to:
2 zespo³y Chojnowianki, MiedŸ Legnica,
Konfeks Legnica, Prochowiczanka Prochowice Orla W¹sosz. Wszystkie mecze sta³y na
wysokim poziomie. Licznie zgromadzeni
kibice (rodzic) mogli zobaczyæ wiele ciekawych
akcji, po których wpada³y piêkne bramki.
Rewelacyjnie spisa³ siê nasz pierwszy zespó³,
który w ogólnej klasyfikacji zdoby³ 10 pkt
i tym samym lepszym stosunkiem bramek
wyprzedzi³ Konfeks Legnicê oraz MiedŸ
Legnicê, które tak¿e zgromadzi³y na swoim
koncie 10 identyczn¹ iloœæ oczek.
Nieco gorzej wypad³a nasza druga dru¿yna,
która gra³a bardzo ambitnie w ka¿dym meczu
do ostatniego gwizdka sêdziego. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w jej sk³ad wchodzili ch³opcy, którzy
byli m³odsi o 3 a nawet 4 lata od rywali.
Wyniki:
1. Chojnowianka - Orla W¹sosz
2. MiedŸ Legnica - Chojnowianka 2
3. Konfeks Legnica - Prochowiczanka
4. Chojnowianka2 - Orla W¹sosz
5. Chojnowianka - Prochowiczanka
6. MiedŸ Legnica - Konfeks Legnica
7. Orla W¹sosz - Prochowiczanka
8. Chojnowianka2 - Konfeks Legnica
9. Chojnowianka - MiedŸ Legnica
10. Prochowiczanka - Chojnowianka 2
11. Konfeks Legnica - Chojnowianka
12. MiedŸ Legnica - Orla W¹sosz
13. Chojnowianka2 - Chojnowianka
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2:1
6:0
3:0
0:2
1:2
0:1
3:2
0:6
2:2
5:0
1:2
4:0
0:12

Zapraszamy
na basen

Tabela
1. Chojnowianka
2. Konfeks Legnica
3. MiedŸ Legnica
4. Orla W¹sosz
5. Prochowiczanka
6. Chojnowianka 2

pkt
10
10
10
7
6
0

bramki
19-6
12-3
15-3

W dni powszednie basen czynny
bêdzie dla klientów komercyjnych ju¿
od 7:00. Do dyspozycji bêdzie 1 tor na
basenie sportowym oraz wanny jacuzzi
i basen rekreacyjny. Od godz. 16:00
do dyspozycji bêd¹ wszystkie atrakcje
na naszym basenie wraz z SPA. W dni
œwi¹teczne i weekendowe basen i SPA
czynne bêd¹ od godz. 8:00. Zamkniêcie
basenu pozostaje bez zmian, czyli 22:00
(ostatnie wejœcie 20:45).
Do koñca ferii zimowych w dni powszednie basen czynny bêdzie od 7:00
dla wszystkich klientów, natomiast SPA
od 16:00. W weekendy od 8:00 do
22:00. W tym okresie wprowadzono
ulgi na bilety - ulgowy 4 z³, normalny 6 z³,
rodzinny 4 z³, basen + sauna - 10 z³.
Serdecznie zapraszamy.

Nasze dru¿yny reprezentowali ch³opcy: Jakub
Wengrzyn, Maciej Wengrzyn, Micha³ Janusz,
Kacper Laskowski, Przemys³aw Ga³aszkiewicz, Alksander Kotowicz, Patryk Kamieñ,
Igor Izbiñski, Zazulczak Pawe³, Chmielowski
Wojciech, Kacper Szymañski, Krystian Mendel,
Kacper Ko³odziejski.
Trener dru¿yny:
Piotr Seheniewicz
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom po kapitalnym remoncie,
pow. 164 m2, gara¿, poddasze do zagospodarowania, 2 du¿e tarasy, 4 pokoje, kuchnia,
2 ³azienki, garderoba, pokój wypoczynkowy
z saun¹. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie Ip., w kamienicy blisko centrum,
pow. 36 m2, wymienione okna, ogrzewanie
gazowe z piecem dwufunkcyjnym. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 664-465-996
lub 668-171-811.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze, ul. Gen. Maczka, pow. 63 m2, IIp.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539
lub 608-287-451.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 30 m 2 , pokój, kuchnia, w starym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 697-667-324.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
przy ul. Krasickiego, stare budownictwo,
pow. 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, gara¿, strych, mieszkanie po kapitalnym remoncie, cena 3 tys. z³/m2. Wiadomoœæ:
tel. 604-209-068.
Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m 2
w Chojnowie przy ul. Kochanowskiego 3,
Ip., cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 604-672-111.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
bezczynszowe przy ul. D¹browskiego, blisko
koœcio³a i kina, pow. 84 m2, IIp., 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie. Wiadomoœæ:
tel. 533-553-774. www.hainau.neostrada.pl

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno,
IIIp., cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 699-919-473.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 44 m 2 (wspólnota mieszkaniowa).
Wiadomoœæ: tel. 609-239-659.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 62 m2, 2 pokoje, Ip. w kamienicy.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip.,
ciep³e, œrodkowe + gara¿, cena 65 tys. z³ - do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia, ³azienka, przedpokój. Wiadomoœæ:
tel. 606-995-852.

Dzia³ki

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 50 m 2 , Ip. (nad bankiem PKO),
w centrum Chojnowa, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Wiadomoœæ: tel. 77 436-11-35
lub 604-952-662.
Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, pow. 53 m2,
IVp., ul. Niemcewicza, po remoncie kapitalnym, blok z ceg³y, balkon, piwnica, cena
147 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 608-872-524.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje
mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie 897 m 2 , 887 m 2 , 1.104 m 2 , 935 m 2 .
Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar
w Bia³ej-Kolonia Ko³³¹taja, cena 35 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.
Do sprzedania 2 dzia³ki budowlane
o pow. 0,12 ha w Jerzmanowicach 59 A, cena
3600 z³/ar. Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe
„Narzêdziowiec” Sp. z o.o.w Chojnowie
tel. 76 81 86 491 wew. 17
www. narzêdziowiec-chojnow.pl

Praca
Zatrudniê fryzjerkê/fryzjera. Wymagane
doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komunikatywna, umiej¹ca pracowaæ w grupie, niekonfliktowa. Atrakcyjne warunki pracy, gwarancja ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji
(kursy/szkolenia). List motywacyjny oraz CV
mo¿na sk³adaæ w „Elits” Salon Fryzjerski
ul. Sikorskiego 12 Chojnów, lub
elits@onet.eu; tel. kontaktowy 663-651-362.

Inne
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu przy ul. Kolejowej od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 - 17.00,
a w soboty od godz. 9.00 - 13.00. Sklep oferuje sprzeda¿ oraz wypo¿yczanie sukien œlubnych i wieczorowych, artyku³ów dekoracyjnych od A do Z na wesela oraz inne przyjêcia
okolicznoœciowe. Oferujemy tak¿e nag³oœnienie i oœwietlenie imprez plenerowych oraz
rodzinnych. W ofercie sprzêt najwy¿szej klasy
wraz z obs³ug¹ DJ. Sklep „Sandra” serdecznie
zaprasza. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590
(sklep), 661-553-088 (DJ).
Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Z³otoryjskiej.
Wiadomoœæ: tel. 605-306-876.
Sprzedam grunt na terenie Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 781-199-200.
Sprzedam projekt domu jednorodzinnego
Benedykt II - nowy, niekreœlony w 4 egzemplarzach wykonany przez MG „Projekt”.
Tanio - cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 668-152-626.

BIURO POMOCY
PRAWNEJ
„LEXUNICA”
biuro czynne od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 13:30 - 18:00

zatrudni:
1. Operatorów obrabiarek numerycznych
2. œlusarzy narzêdziowych wysoko wykwalifikowanych
3. spawaczy z uprawnieniami MIG i TIG
Zainteresowanych podjêciem zatrudnienia w naszej firmie
prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt
z komórk¹ kadrow¹ Spó³ki.

14

- porady prawne
- pisma procesowe
- pomoc zad³u¿onym
- obs³uga przedsiêbiorców
Chojnów ul. Kolejowa 12 E
Tel. 507-052-910, 505- 896-735
GAZETA CHOJNOWSKA NR 2/758

Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- styczeñ - grudzieñ 2012
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
05.02.2012, 18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012,
24.06.2012, 05.08.2012, 09.09.2011, 21.10.2012,
25.11.2012, 26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301: 19.02.2012,
01.04.2012, 01.05.2012, 03.06.2012, 08.07.2012,
15.08.2012, 23.09.2012, 01.11.2012, 09.12.2012,
01.01.2013.
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 26.02.2012,
08.04.2012, 03.05.2012, 07.06.2012, 15.07.2012,
19.08.2012, 30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 22.01.2012,
04.03.2012, 09.04.2012, 06.05.2012, 10.06.2012,
22.07.2012, 26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012,
23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 29.01.2012, 11.03.2012,
15.04.2012, 13.05.2012, 17.06.2012, 29.07.2012,
02.09.2012, 14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.
6. Apteka Intermarche:

12.02.2012, 25.03.2012,
29.04.2012, 27.05.2012, 01.07.2012, 12.08.2012,
16.09.2012, 28.10.2012, 02.12. 2012, 30.12.2012.

Cennik i formaty reklam w Gazecie Chojnowskiej

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz
17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz
17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych czynna
jest apteka w Intermarche - w soboty
do godz. 20, a w niedziele do godz. 18

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
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
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

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84;
fax: (076) 818-75-15,
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 800 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej
Bobik ul. Okrzei 2, Chojnów
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 2/758

15

Socjologiczny fenomen - WOŒP

