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Sesja  po  urlopie

Po przerwie urlopowej, do pracy powracaj¹

miejscy radni. 30 sierpnia spotkaj¹ siê na 60.

sesji. W trakcie posiedzenia burmistrz miasta

przedstawi informacjê z wykonania bud¿etu

za pierwsze pó³rocze bie¿¹cego roku. Radni

wys³uchaj¹ tak¿e relacji przewodnicz¹cej

Chojnowskiego Stowarzyszenia Gmin

(Miast) Partnerskich o dotychczasowej

dzia³alnoœci tej organizacji.

Basen  w  projekcie
8 sierpnia rozstrzygniêty zosta³ przetarg na

opracowanie dokumentacji technicznej na

budowê miejskiego basenu w Chojnowie. Na

przetarg odpowiedzia³y trzy firmy.

Najatrakcyjniejsz¹ ofertê z³o¿y³o Biuro

Projektów „Archiprojekt” z Lubina.

W  sprawie  stypendium
Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych,

gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych,

oœrodków i s³uchaczy kolegiów, zamiesz-

ka³ych na terenie miasta Chojnowa, którzy

maj¹ zamiar ubiegaæ siê o przyznanie stypen-

dium szkolnego na rok szkolny 2006/2007. 

W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br.

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, 

pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyz-

nanie stypendium szkolnego na rok szkol-

ny 2006/2007 wraz z wymaganymi za³¹cz-

nikami (s³uchacze kolegiów mog¹ sk³adaæ

wnioski do dnia 15 paŸdziernika br.). 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do

edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier

dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej

sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.

Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na tere-

nie 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. 316 z³.

Formy przyznawania stypendium:

a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów

udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym

wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajê-

cia realizowane w szkole w ramach planu

nauczania - po przedstawieniu przez

wnioskodawcê dokumentów potwierdza-

j¹cych poniesienie okreœlonych wydatków

(orygina³y imiennych faktur, rachunków 

i innych dokumentów ksiêgowych) 

b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów

udzia³u w zajêciach edukacyjnych reali-

zowanych poza szko³¹ - po przedstawieniu

przez wnioskodawcê dokumentów

potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych

wydatków (orygina³y imiennych faktur,

rachunków i innych dokumentów ksiê-

gowych) 

c) pomoc rzeczowa o charakterze eduka-

cyjnym, w tym zakup podrêczników i innych

pomocy edukacyjnych - realizowane 

w szczególnoœci za poœrednictwem ma-

cierzystych szkó³ poprzez dokonanie przez

nie zakupu podrêczników i innych pomocy

edukacyjnych wskazanych przez ucznia 

i zaakceptowanych przez jego wychowawcê 

d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów

wynikaj¹cych z pobierania nauki poza

miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów

szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy

kolegiów - po przedstawieniu przez wniosko-

dawcê dokumentów potwierdzaj¹cych

poniesienie okreœlonych wydatków (orygi-

na³y imiennych faktur, rachunków i innych

dokumentów ksiêgowych) 

e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypad-

ku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, ¿e

udzielenie œwiadczenia w poprzednich for-

mach jest niemo¿liwe lub w przypadku

s³uchaczy kolegiów - niecelowe. 

Druki wniosków s¹ do pobrania od dnia

20.08.2006r. w macierzystych szko³ach

(teren Chojnowa) oraz w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter)

w godz. 8.00 - 15.00. 

Informacja dla wnioskodawców
Dochody za miesi¹c poprzedzaj¹cy

z³o¿enie wniosku nale¿y udokumentowaæ

poprzez  m.in.: 

- zaœwiadczenie pracodawcy o dochodach

netto uzyskanych w miesi¹cu poprze-

dzaj¹cym z³o¿enie wniosku,

- zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy o pozostawa-

niu bez pracy w miesi¹cu poprzedzaj¹cym

z³o¿enie wniosku (z prawem lub bez prawa

do zasi³ku), 

- oœwiadczenie o pozostawaniu bez pracy 

i nieosi¹ganiu dochodu w miesi¹cu poprze-

dzaj¹cym z³o¿enie wniosku (dotyczy osób

niezarejestrowanych w Urzêdzie Pracy), 

- decyzja lub kserokopia decyzji potwier-

dzona za zgodnoœæ z orygina³em lub zaœwiad-

czenie z Miejskiego Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej o otrzymywanych œwiadczeniach

(zasi³ek sta³y, zasi³ek okresowy, zasi³ek

rodzinny, zasi³ek pielêgnacyjny) – nie nale¿y

ujmowaæ zasi³ków celowych, 

- decyzja lub kserokopia decyzji potwier-

dzona za zgodnoœæ z orygina³em o otrzy-

manym dodatku mieszkaniowym, 

- zaœwiadczenie z gminy o wielkoœci posia-

danego gruntu rolnego (hektarów przelicze-

niowych), 

- wyroki s¹dowe lub ich kserokopie potwier-

dzone z orygina³em mówi¹ce o wysokoœci

zas¹dzonych alimentów, zaœwiadczenia

komornika lub dowody op³aty alimentów, 

- zaœwiadczenie o otrzymywanym innym

stypendium, 

- odcinek renty lub emerytury (w przypadku

braku odcinka - decyzja o wysokoœci emery-

tury lub renty albo jej kserokopia potwier-

dzona z orygina³em),

- oœwiadczenie o wysokoœci dochodów

uzyskiwanych z prac dorywczych, 

- osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹

s¹ zobowi¹zane do przedstawienia informacji

o dochodach z tytu³u prowadzonej

dzia³alnoœci uzyskanych w 2005r. oraz

z³o¿enie oœwiadczenia o wysokoœci

uzyskanego dochodu w miesi¹cu poprze-

dzaj¹cym z³o¿enie wniosku. 

- osoby, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ w 2006r. – oœwiadczenie o wysokoœci

uzyskanego dochodu w miesi¹cu poprze-

dzaj¹cym z³o¿enie wniosku. 

Co  œwiêtujemy?
1 wrzeœnia u ka¿dego z nas budzi skojarzenia

– jedni z t¹ dat¹ wi¹¿¹ zakoñczenie wakacji, 

a co za tym idzie, rozpoczêcie roku szkol-

nego, u innych budzi zadumê i wspomnienie

wybuchu, przed 67 laty, II wojny œwiatowej -

najwiêkszego konfliktu zbrojnego w historii

œwiata, trwaj¹cego do wrzeœnia 1945 r.

Swoim zasiêgiem dzia³añ wojennych obej-

mowa³ on prawie ca³¹ Europê, czêœæ Azji,

pó³nocn¹ Afrykê i wszystkie oceany.

Niektóre epizody wojny rozgrywa³y siê

nawet w Antarktyce. G³ównymi stronami

konfliktu by³y pañstwa osi i pañstwa koalicji

antyhitlerowskiej (alianci).

Dzieñ wczeœniej obchodzimy Dzieñ

Solidarnoœci i Wolnoœci - œwiêto pañstwowe,

obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicê

porozumieñ sierpniowych, ustanowione 

w celu upamiêtnienia historycznego zrywu

Polaków do wolnoœci i niepodleg³oœci z 1980

roku, który zapocz¹tkowa³ proces upadku

komunizmu i wyzwolenia narodów Europy

Œrodkowej i Wschodniej.

W tym roku wyj¹tkowo 4 wrzeœnia dzieci 

i m³odzie¿ rozpocznie kolejny rok nauki. 

W naszym mieœcie w miejskich placówkach

w rok szkolnym 2006/2007 uczyæ siê bêdzie

blisko 2000 uczniów.
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drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych 

w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej (teren obok by³ej oczyszczalni œcieków),

przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.  

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamen-

tów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym

zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 22 wrzeœnia 2006 r.

o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 15 wrzeœnia 2006 r. na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 

z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na

zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 

z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra

przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania

lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie

spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem

076-81-86-680.

Wyrazy wspó³czucia

rodzinie zmar³ej 

Œp. Ludwiki

Jakóbowskiej

sk³ada 

Burmistrz Miasta Chojnowa

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej Chojnowa

Odesz³a  najstarsza  
chojnowianka
12 sierpnia, w wieku 104 lat zmar³a naj-

starsza nasza mieszkanka Ludwika

Jakóbowska. Kiedy cztery lata temu

redakcja „G.Ch.” goœci³a u Pani Ludwiki

na jej setnych urodzinach wra¿enie na

redaktorach zrobi³a witalnoœæ stulatki 

i jej pogoda ducha. Pani Ludwika pod-

kreœla³a wówczas, ¿e radoœæ sprawia jej

pomoc innym. 

Cieszy³a siê, kiedy mog³a czuæ siê

potrzebna. Wspania³y wzrok pozwala³

jeszcze na drobne krawieckie naprawy,

sprawne rêce pomaga³y przy pracach

domowych. Pani Ludwika chêtnie czy-

ta³a prasê i dziêki temu by³a wspania³ym

rozmówc¹ podczas rodzinnych spotkañ. 

Kolejny  kurs  tañca
Rozpoczyna siê nowy rok szkolny, a to oczy-

wisty znak, ¿e ju¿ wkrótce rozpocznie siê

sezon bali studniówkowych. Daleko? Ale¿

nie, zw³aszcza, ¿e opanowanie tanecznych

umiejêtnoœci wymaga czasu. Miejski Dom

Kultury ju¿ po raz drugi organizuje kurs tañ-

ca towarzyskiego. Zapisy potrwaj¹ ca³y

wrzesieñ, natomiast zajêcia praktyczne 

z walca, tanga, samby, jive’a, rock and roll’a

rozpoczn¹ siê w paŸdzierniku, tak by ze szli-

fowaniem umiejêtnoœci zd¹¿yæ do stycz-

niowych szaleñstw. Bli¿sze informacje pod

nr tel. (076) 8188621.

Autostrada  ju¿  przejezdna
Po dwóch latach prac remontowych, oddano

do u¿ytku odcinek autostrady A-4 na trasie

Legnica-Wroc³aw. Inwestycja kosztowa³a 43

mln euro. Na trakcji trwaj¹ jeszcze

wprawdzie drobne, jak to okreœlaj¹ drogow-

cy, zabiegi kosmetyczne, ale kierowcy nie

narzekaj¹ ciesz¹c siê z drogi o europejskim

standardzie. Na przysz³y rok planowany jest

remont kolejnego odcinka autostrady –

Krzywa – Zgorzelec.
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Prace przy ul. ¯eromskiego s¹ ju¿ na

ukoñczeniu. Mieszkañcy tej ulicy, po wielu

latach doczekali siê kanalizacji ogólno-

sp³awnej.

Zadowoleni mieszkañcy

Na wysoki

standard

Rozpoczêto korytowanie

pod jezdniê na ul. Kazi-

mierza Wielkiego. Na-

wierzchnia wykonana

bêdzie z polbruku.

W mieszkaniach bu-

dynku socjalnego trwaj¹

prace wykoñczeniowe –

k³adzione s¹ pod³ogi 

z paneli,  wyk³adane

p³ytkami œciany ³azienek,

pomieszczenia s¹ ma-

lowane. Na zewn¹trz

uk³adane s¹ chodniki 

i drogi dojazdowe z kost-

ki betonowej.

Wybrukowany 

Kazimierz

Przy „¿ó³tym moœcie” stanê³y rusz-

towania, to znak, ¿e prace remon-

towe rozpoczête. Ekipa obecnie

skuwa star¹, betonow¹ nawierzchniê

k³adki.

Roboty nad

rzek¹

£adnie i ciep³o

12 sierpnia na stadionie KS „Chojnowian-

ka” rozegrano pierwszy mecz na nowej

murawie. Przed meczem starannie przy-

gotowano boisko – wystrzy¿ono œwie¿¹

murawê, pomalowano linie, wyrównano

tak¿e nawierzchniê bie¿ni wokó³ boiska.

W Gimnazjum nr 1 wymieniane s¹ okna

w elewacji frontowej. Oprócz estetyki,

obiekt zyska tak¿e na oszczêdnoœciach

opa³owych.

Efektowne boisko



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 16/632 5

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ‡ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 
nastŒpuj„cej nieruchomo�ci zabudowanej, 

po‡o¿onej przy ul. D„browskiego Nr 10 w Chojnowie (by‡y internat):

Nieruchomo�� wolna jest od obci„¿eæ na rzecz os�b trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi„zaæ.
Termin zagospodarowania nieruchomo�ci: rozpoczŒcie remontu � 1 rok
od nabycia; zakoæczenie remontu � 3 lata od daty nabycia.
Przetarg odbŒdzie siŒ w dniu 22 wrze�nia 2006 r. o godz. 10.00 w sali
nr 11 UrzŒdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Cho-
jn�w.
Wadium (w pieni„dzu) w okre�lonej wysoko�ci nale¿y wp‡aci� do dnia
15 wrze�nia 2006 r. na konto UrzŒdu Miejskiego w Chojnowie 
Nr 55864400000001490620000040 Bank Sp�‡dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19.
Wp‡acenie wadium r�wnoznaczne jest z zapoznaniem siŒ z Roz-
porz„dzeniem Rady Ministr�w z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetarg�w oraz rokowaæ na zbycie nieru-
chomo�ci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siŒ post„pienie w wysoko�ci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo‡awczej, z zaokr„gleniem w g�rŒ do pe‡nych dziesi„tek z‡otych tj.
nie mniej ni¿ 2.100,00 z‡.
Wp‡acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp‡acaj„ca wygra przetarg, zwr�cone za� niezw‡ocznie, tj. nie
p��niej ni¿ przed up‡ywem 3 dni od daty odwo‡ania lub zamkniŒcia
przetargu, pozosta‡ym osobom.
CenŒ nabycia, r�wn„ cenie osi„gniŒtej w przetargu, wp‡aca siŒ na konto
UrzŒdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020
Bank Sp�‡dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najp��niej przed zawar-
ciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomo�ci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie
art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towar�w i us‡ug.
Uchylanie siŒ uczestnika, kt�ry wygra‡ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratŒ wp‡aconego wadium.
Koszty zwi„zane z przeniesieniem prawa w‡asno�ci ponosi w ca‡o�ci
nabywca.
Zastrzega siŒ prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomo�� mo¿na ogl„da� od dnia 28  sierpnia 2006 r. w godz.
900 do 1400. Klucze dostŒpne s„ w Chojnowskim Zak‡adzie Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzyma‡y 30 � 
tel. 076-81-88-370.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyska� w pok. nr 12 tut. UrzŒdu lub
telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.

WWaakkaaccjjee  ddzziiêêkkii  lluuddzziioomm  ddoobbrreejj  wwoollii

W imieniu Ko³a Parafialnego Sto-

warzyszenia Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej przy Parafii

pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a

w Chojnowie – organizatora

wakacyjnych pó³kolonii integra-

cyjnych - serdecznie dziêkujê

wszystkim, którzy swoj¹ prac¹ lub

finansowym darem przyczynili siê

do zapewnienia wypoczynku let-

niego chojnowskim dzieciom. 

Kolejny raz dyrektor Andrzej

Przybysz i jego wspó³pracownicy

goœcinnie przyjmowali pó³kolo-

nistów w murach „czwórki”. Nie

by³oby pó³kolonii, gdyby nie wy-

chowawcy: Zofia Maækowiak, He-

lena Ziêba, Zofia £abuz, Teresa

Hajtko, Krystyna Kalagasidis,

Krystyna i Julita Tomalskie, El¿-

bieta Górniak, El¿bieta Ziêcina,

Gra¿yna Koœnik, Agnieszka Bar-

szczyk oraz  wolontariusze spo-

œród m³odzie¿y PZS: Katarzyna

Burzmiñska i Agnieszka Himniak.

Wychowawcom w zajêciach spor-

towych, artystycznych, organizacji

festynu, pokazów bezpieczeñstwa,

konkursów wiedzy o regionie,

zapewnieniu rozrywek, a tak¿e 

w podejmowaniu niepe³nospraw-

nych dzieci z terenu powiatu leg-

nickiego pomagali pracownicy

MDK, Muzeum Regionalnego 

i Stra¿y Po¿arnej.

Nad zdrowiem dzieci czuwa³a

Gra¿yna Mazur. Jej tak¿e i kie-

rownictwu Przychodni Rejonowej

w Chojnowie zawdziêczamy cie-

kawe pogadanki z programu

prozdrowotnego. 

Bezinteresowny dar na rzecz

dzieci z³o¿yli: Tadeusz Kret,

Ryszard Pacu³a, Zarz¹d Spó³ki

„Komerc”, Zarz¹d NSZZ „Solidar-

noœæ” Zag³êbia Miedziowego,

uczniowie PZS przy wspó³udziale

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom

PZS „Wsparcie”. 

Koloniœci spotykali siê na integra-

cyjnych piknikach w gminach

powiatu legnickiego: w „Starym

M³ynie” w Dunino, na basenie 

w Prochowicach, w Budziwojowie,

w DPS w Brenniku i w Legnickim

Polu. Zwiedzali Szlak Cystersów,

Bitwy z 1241 r. i Bitwy nad Kacza-

w¹. By³o to mo¿liwe dziêki dotacji

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Legnicy, pomocy orga-

nizacyjnej w³adz gmin, domów

kultury, oœrodków pomocy spo-

³ecznej, zespo³ów rehabilitacyjno-

terapeutycznych przygotowuj¹cych

ciekawe zajêcia dla dzieci oraz

darom ze strony parafii chojnow-

skich oraz prochowickiej. 

Jak co roku pomocy rodzinom 

znajduj¹cych siê w trudnej sytu-

acji i m³odzie¿y specjalnej troski

udzieli³y w³adze miasta Chojnowa

i MOPS. Dziêki hojnoœci darczyñ-

ców dzieci mog³y wêdrowaæ Szla-

kiem Wygas³ych Wulkanów, zwie-

dziæ piastowskie zamki w GrodŸ-

cu, Kliczkowie, Ksi¹¿u i Prochowi-

cach, wêdrowaæ Szlakiem Jana

Paw³a II i Benedykta XVI w Kra-

kowie i £agiewnikach, poznawaæ

najdawniejsz¹ historiê Polski,

odwiedzaj¹c Rezerwat Archeolo-

giczny w Biskupinie, Muzeum Po-

cz¹tków Pañstwa Polskiego i Ka-

tedrê w GnieŸnie. Wielkie wra¿e-

nie na dzieciach wywar³ wawelski

smok i Dzwon Zygmunta. Uda³o

siê tak¿e odwiedziæ królewskie

komnaty i groby w³adców oraz

zas³u¿onych Polaków. 

To by³y po¿yteczne, interesuj¹ce 

i bezpieczne wakacje. Wszystkim

dzieciom i wychowawcom ¿yczê

dobrego nowego roku szkolnego, 

a darczyñcom gor¹co dziêkujê.

Stanis³awa Repa

Mijaj¹ kolejne wakacje i pó³kolonie, w których uczestniczy³y
nasze dzieci. Przez trzy tygodnie przebywa³y one w grupie,
je¿d¿¹c na atrakcyjne wycieczki i bawi¹c siê z rówieœnikami. To
wszystko dziêki Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich i pani Sta-
nis³awie Repie, która przez ca³y rok zabiega³a o sponsorów 
i planowa³a ka¿dy dzieñ pó³kolonii. Pomaga³y jej w tym panie,
które jako wolontariuszki opiekowa³y siê naszymi dzieæmi. 
Serdecznie dziêkujemy organizatorom, opiekunom i wszystkim,
którzy pomogli w realizacji wspania³ego wypoczynku dla choj-
nowskich dzieci.
Pó³kolonie dobieg³y koñca, ale nasza wdziêcznoœæ pozostanie. 

Rodzice

Dziêki darom i zaanga¿owaniu lokalnych instytucji,
przedsiêbiorców i osób prywatnych siedemdziesiêcioro
chojnowskich dzieci spêdzi³o wspania³e trzy tygodnie na
organizowanych ju¿ od wielu lat pó³koloniach.

Uroczyste zakoñczenie pó³kolonii

odby³o siê  MDK.

Pó³koloniœci zwiedzili wiele miejsc

naszego regionu, podró¿owali tak¿e po

kraju.
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Masz 17 lat. Wiêkszoœæ Twoich rówieœ-

ników najchêtniej spêdza czas wolny na

dyskotece, przy komputerze, lub innych

konwencjonalnych rozrywkach. Sk¹d pas-

ja ¿eglug¹?

Wszystko zaczê³o siê od obozu ¿eglarskiego,

gdzie zakocha³am siê w ¿aglach. Zrobi³am

patent ¿eglarza jachtowego. PóŸniej ¿eglo-

wa³am g³ównie po jeziorze S³awskim, trochê

na Mazurach. Jednak wci¹¿ by³o mi ma³o,

wiêc postanowi³am sprawdziæ siê na morzu.

Rok temu wybra³am siê na rejs szkoleniowy

po Ba³tyku, z nadziej¹, ¿e bêdzie to dla mnie

skuteczne zniechêcenie i ¿e wrócê szybko do

„normalnego”, spokojnego ¿ycia. Myli³am

siê. Morze jest jak narkotyk. Ca³y rok ¿y³am

nadziej¹, ¿e w te wakacje znów pop³ynê. 

I uda³o siê. W³aœnie wróci³am z rejsu ¿aglow-

cem szkoleniowym s/y „Zawisza Czarny”, 

z Gdyni przez Bornholm, Kopenhagê i Ka-

na³ Kiloñski - do Amsterdamu.

Rejs na pe³nym morzu, to ogromna

odpowiedzialnoœæ, ciê¿ka praca, a dla lai-

ków, monotonia. Zgadzasz siê z t¹ opini¹?

O tym, ¿e rejs pe³nomorski wymaga nie tylko

ciê¿kiej pracy i odpowiedzialnoœci, ale tak¿e

wytrzyma³oœci i przystosowania siê do

ka¿dych warunków, przekona³am siê bêd¹c

pierwszy raz na morzu. Pierwszych kilka dni

p³ynêliœmy non stop w sztormie przekra-

czaj¹cym 8 stopni w skali Beauforta. Jacht

by³ niewielki, oœmioosobowy. Mimo braku

doœwiadczenia, przydzielono mi funkcjê II

oficera. Najgorsze chwile prze¿y³am podczas

mojej pierwszej wachty nawigacyjnej, która

przypada³a na godziny nocne, w najwiêk-

szym sztormie. Kapitan po³o¿y³ siê spaæ,

natomiast pierwsza oficer zostawi³a mnie 

z grub¹ ksi¹¿k¹ (w której „jest wszystko”) 

i te¿ posz³a spaæ. A ja zosta³am na pok³adzie

z trzema kolegami potrafi¹cymi jeszcze mniej

ode mnie. To by³a prawdziwa szko³a ¿ycia.

Na rejs Zawisz¹ wybra³am siê, chc¹c g³ównie

posmakowaæ dyscypliny i pracy w wiêkszej

(bo ponad czterdziestoosobowej) za³odze.

Zawisza s³ynny jest na ca³ym œwiecie ze

swoich tradycji ¿eglarskich i umiejêtnego

szkolenia m³odych ¿eglarzy. Rejs tym razem

by³ niezwykle przyjemny, a wiatr sprzyjaj¹-

cy. Musieliœmy siê przyzwyczaiæ do codzien-

nych prac porz¹dkowych, czyli mycie ca³ego

pok³adu, ubikacji i ³azienek, polerowania

mosi¹dzów, ale tak¿e do pracy w kambuzie

(kuchni), na co sk³ada³a siê pomoc przy

posi³kach, obieranie kilkudziesiêciu kilo-

gramów ziemniaków i mycie garów po ca³ej

za³odze. Najprzyjemniejsz¹ prac¹ na

pok³adzie, ale te¿ najciê¿sz¹, by³a praca przy

¿aglach - stawianie ich, wybieranie,

klarowanie. Mozolna praca, ale nic póŸniej

bardziej nie cieszy oka ni¿ widok bia³ych,

w³asnorêcznie postawionych ¿agli, wype³-

niaj¹cych siê powietrzem. 

Najwiêksz¹ udrêk¹, o czym siê zwykle nie

mówi, jest choroba morska, na któr¹ cierpi

niestety znaczna wiêkszoœæ ¿eglarzy. Utar³o

siê nawet powiedzenie, ¿e morze jest jak

wielkie biuro obs³ugi klienta - przyjmuje

wszelkie zwroty! Podobno do choroby

morskiej mo¿na siê przyzwyczaiæ, w koñcu

tak wielu ¿eglarzy funkcjonuje normalnie,

mimo „chwil s³aboœci”. Mnie jakoœ szczêœli-

wie ominê³a przyjemnoœæ doœwiadczenia

choroby morskiej, wiêc nale¿ê do tej radosnej

mniejszoœci.  

Jeœli zaœ chodzi o laików, ¿eglarstwo morskie

mo¿e byæ faktycznie monotoni¹ tylko dla

nich, czyli dla osób, które morze ogl¹da³y

tylko z perspektywy l¹du. Praca na morzu

nigdy nie jest monotonna, nawet jeœli komuœ

nie przypadnie do serca. 

Wiem, ¿e ¿eglarstwo, to nie jedyne Twoje

hobby?

¯eglarstwo to ju¿ nie hobby, ale sposób na

¿ycie. Natomiast, jeœli chodzi o moje zain-

teresowania, to jest ich wiele. Du¿o by

mówiæ na ten temat. Wiêkszoœæ moich zain-

teresowañ sprowadza siê do szeroko pojêtej

sztuki. 

W jaki sposób zachêci³abyœ nastolatków

do ¿eglarstwa?

Szczerze, nie widzê sensu, by kogokolwiek

zachêcaæ. Owszem, zawsze warto spróbowaæ

wejœæ na ¿aglówkê i przep³yn¹æ siê po

jeziorze, by siê przekonaæ, czy „krêci mnie

to” czy te¿ nie. Ka¿dy musi sam odnaleŸæ

w³asne pasje. Jeœli ktoœ z³apie bakcyla, wów-

czas ju¿ nie ma potrzeby go zachêcaæ.

Zawsze te¿ warto mieæ na uwadze, ¿e

¿eglarstwo jest doœæ kosztownym sportem.

Dlatego, jeœli kogoœ faktycznie ci¹gnie na

morze, to najlepiej wyrobiæ sta¿ i zdaæ egza-

min na patent sternika. Sternicy morscy mog¹

ju¿ braæ udzia³ w rejsach jako oficerowie

(p³ac¹ tylko czêœæ ceny) lub nawet kapi-

tanowie na mniejszych jednostkach.

Natomiast jeœli ktoœ pasjonuje siê ¿eglarst-

wem œródl¹dowym, to warto zapisaæ siê do

klubu ¿eglarskiego lub zrobiæ patent instruk-

tora. 

Ja oczywiœcie nikogo nie zachêcam, a raczej

zniechêcam. W chwili obecnej panuje wielki

ba³agan w przepisach na œródl¹dziu, a jeziora

roj¹ siê od pseudo¿eglarzy- piratów, którzy

wypo¿yczaj¹ ekskluzywne jachty i, nie znaj-

¹c nawet zasad pierwszeñstwa, szpanuj¹ 

i wo¿¹ siê po jeziorach. St¹d te¿ wziê³a siê,

niewiele przesadzona, zasada, ¿e „im dro¿szy

jacht, tym wiêkszym ³ukiem nale¿y go omi-

jaæ”.

Gdzie planujesz kolejne wakacje?

Nie potrafiê ju¿ sobie wyobraziæ wakacji na

l¹dzie, wiêc oczywiœcie chcê gdzieœ

pop³yn¹æ, zaczê³am ju¿ nawet zbieraæ

pieni¹dze. Chcia³abym tym razem wybraæ siê

na „Szko³ê pod ¿aglami”, organizowan¹

przez ¿aglowiec „Pogoria” lub „Fryderyk

Chopin”. Jeden etap takiego rejsu trwa

miesi¹c, co pozwoli³oby mi zyskaæ wiele

godzin sta¿u, wymaganego na kolejne-

wy¿sze stopnie ¿eglarskie. Jeœli siê uda,

chcia³abym ju¿ w przysz³e wakacje zdaæ

egzamin na patent sternika jachtowego. 

rozmawia³a eg

Lato pod ¿aglami
Wolny czas spêdza przy pianinie, rysowaniu lub s³uchaniu muzyki, lubi bluesa i

filharmoniê. Swoje szerokie zainteresowania, Ula – uczennica szko³y œredniej,

wzbogaci³a ostatnio o ¿eglarstwo, które jak twierdzi nie jest jej pasj¹, ale sposobem

na ¿ycie i nie wyobra¿a ju¿ sobie wakacji na l¹dzie.
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W okresie letniej kaniku³y ³atwo (zw³aszcza, gdy chodzi 
o dzieci) o skaleczenie, zadrapanie czy nawet zaka¿enie
zwi¹zane z przedostaniem siê bakterii do organizmu. I tak
w³aœnie przypuszczaliœmy, kiedy moja kilkuletnia wnuczka
przysz³a z podwórka utykaj¹c na lew¹ nó¿kê. Pocz¹tkowo nie
zwróciliœmy uwagi, ale jednak kuœtykanie by³o coraz bardziej
widoczne. Obejrza³em nó¿kê. Na wysokoœci du¿ego palca by³o,
có¿, trudno w pierwszym momencie powiedzieæ, ale coœ 
w rodzaju skaleczenia i to skaleczenia obustronnego. Tak, jak
gdyby dziecko nadepnê³o na drut, gwóŸdŸ, czy coœ podobnego.
Mniej ciekawie wygl¹da³o to po przemyciu rany. Tym bardziej
- wybaczcie mi Pañstwo, ale chyba w sytuacji, gdy siê jest 
dziadkiem i jest siê (mo¿e) bardziej uczulonym na zdrowie
wnuków. Poza tym mia³em wra¿enie, ¿e od rany ku kostce
pojawiaæ siê poczê³a sina prêga, co œwiadczy³oby o zaka¿eniu...
Poniewa¿ pod rêk¹ mia³em tylko telefon komórkowy,

wywo³a³em numer 112. Po³¹czenie otrzyma³em niemal natych-
miast. Po przedstawieniu sprawy po³¹czony zosta³em z Pogo-
towiem Ratunkowym w Legnicy. Zg³oszenie zosta³o przyjête,
nawet bardzo powa¿nie. Po ustaleniu, ¿e jestem z Chojnowa,
dyspozytorka poinformowa³a mnie, ¿e w tym dniu pod tele-
fonem stacjonarnym w chojnowskim pogotowiu dy¿uruje dok-
tor (pad³o nazwisko, ale z nerwów nie chwyci³em jego
brzmienia), który udzieli dziecku pierwszej pomocy. Doktor,
(jak wiadome by³o w legnickiej dyspozytorni) akurat jest 
w terenie, a wiêc zadzwoniæ mia³em za oko³o pó³ godziny.

W miêdzyczasie opatrzy³em dziecku nó¿kê, po czym

dok³adnie jeszcze raz obejrza³em. Prêga, wydawa³o mi siê, nie

powiêksza³a siê. Trochê, wiêc mnie to uspokoi³o. 

Po pó³ godzinie zadzwoni³em (nadal z komórki) na numer 

chojnowskiego pogotowia. G³os doktora wyda³ mi siê nawet

ca³kiem, ca³kiem sympatyczny. Jednak tylko, do momentu,

kiedy przedstawi³em mu sprawê. “Pan doktor” poleci³ mi...

udaæ siê z dzieckiem do szpitala w Legnicy. Na moj¹ nieœmia³¹

uwagê, czy raczej nie wypada³oby lekarzowi osobiœcie pofaty-

gowaæ siê na wezwanie i obejrzeæ ranê, us³ysza³em. “Proszê

pana, ja nie jestem taksóweczka!” Na pytanie czy na poprzed-

nim wezwaniu by³ mo¿e taksówk¹, “szanowny pan doktor”

rozpocz¹³ wyk³ad w temacie, który krótko uj¹³bym tytu³em:

“Opieka ludzi doros³ych nad dzieæmi” ze szczególnym pod-

kreœleniem roli dziadków w tej kwestii. Rozmowa przybiera³a

coraz mniej przyjemny obrót. Da³em wiêc spokój. Ale w stre-

sie, w jakim siê znajdowa³em zd¹¿y³em na po¿egnanie jeszcze

zaaplikowaæ zdanie “Dobranoc, doktorku Taxi!” i przy-

cisn¹³em wy³¹cznik telefonu. By³em wœciek³y. Bo, po pier-

wsze, czas wyczekiwania na po³¹czenie z chojnowskim pogo-

towiem, po drugie, sprawa zagro¿enia, byæ mo¿e nawet ¿ycia

dziecka. I w efekcie, sprawa potraktowania mnie przez

m³odego (s¹dz¹c po g³osie) “doktora taksóweczki”. 

Nie pierwszy to przypadek, kiedy chojnowskie Pogotowie

Ratunkowe wykaza³o siê - przykro powiedzieæ - indolencj¹, nie

mówi¹c o niegrzecznoœci. Bo jak mo¿na by³o potraktowaæ

zachowanie m³odego cz³owieka, który, jak by nie by³o, chyba

nie tak dawno z³o¿y³ przysiêgê Hipokratesa? I, byæ mo¿e, ¿e

moja reakcja mog³a byæ potraktowana jako panikowanie, ale...

Lepiej na zimne dmuchaæ. Fakt, ¿e dziecku nic siê nie sta³o,

ale... Czy naprawdê musia³o? Pozostawiam bez komentarza...

Wydarzenie mia³o miejsce w minion¹ sobotê, a opisany fakt,

jest niestety, autentyczny.

KAD£UBEK

Chojnowski felietonik

“DOKTOR  TAKSÓWECZKA”

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
serdecznie dziêkuje 

Pañstwu Józefczuk i JóŸwiak 
za przekazanie mebli na rzecz 

podopiecznych stowarzyszenia.
- - - - - - - - - - - 

Jednoczeœnie Zarz¹d „Barki” poszukuje darczyñcy, 
który ofiarowa³by 

„barkowiczom” samochód dostawczy.
Informacja pod nr tel. 076 819 64 80

Dy¿ury aptek w Chojnowie w dni œwi¹teczne i niedziele 
sierpieñ - wrzesieñ 2006

Pod S³oñcem: 27.08.06, 01.10.06 - ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52

Salix: 03.09.06 - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01

Melisa: 10.09.06 - ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58

Farmed: 17.09.06 - ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36

Stokrotka: 24.09.06 - ul. Legnicka 15

Sobota: zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00) - apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00

Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:  9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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Pozostan¹  fotografie,  nowe  przyjaŸnie  i  wspomnienia

To by³o nieuniknione – wakacje dobiegaj¹

koñca. Tych kilkanaœcie dni jakie pozos-

ta³y do rozpoczêcia roku szkolnego, wiê-

kszoœæ wykorzysta na zakupy i przygo-

towania do nauki. Ale przez najbli¿sze

tygodnie, a mo¿e nawet miesi¹ce, wszyscy

bêdziemy wspominaæ letni wypoczynek,

bez wzglêdu na to gdzie spêdziliœmy czas

kaniku³y.

Kacper Jaworski, lat 5

Swoje wakacje spêdzi³em z rodzicami 

w Rokitkach. Du¿o p³ywa³em na pontonie i

wyg³upia³em siê w wodzie – by³o fajnie.

Czêœæ wakacji wykorzysta³em na naukê -

nauczy³em siê ju¿ pisaæ, czytaæ i opanowa³em

tabliczkê mno¿enia – tak mi siê zdaje…

Skoro tyle siê nauczy³em, to chyba nie

muszê, jak wszyscy iœæ do szko³y zaraz na

pocz¹tku wrzeœnia?!

Paula Giwojno, uczennica

Wakacje spêdzi³am w domu. Nie by³o tak Ÿle,

pogoda przez ca³y lipiec dopisywa³a, spoty-

ka³am siê wiêc z przyjació³mi. Gdybym jed-

nak mia³a mo¿liwoœæ gdzieœ wyjechaæ, 

i mog³a wybieraæ, to uda³abym siê do Ame-

ryki Po³udniowej, by wypocz¹æ na piêknych

pla¿ach i poznaæ ludzi innej kultury. G³êboko

wierzê, ¿e kiedyœ to marzenie siê spe³ni –

przecie¿ chcieæ, to móc. 

Kacper Ho³owacz, uczeñ

Dopiero wybieram siê na wypoczynek - 

w planach mam wyjazd z rodzicami do £eby.

Czêœæ wakacji spêdzi³em u babci i oczywiœcie

korzysta³em z wodnego akwenu w

Rokitkach. Trochê obawiam siê o pogodê pod

koniec sierpnia, ale myœlê, ¿e jeœli tylko nie

bêdzie pada³o, jak ostatnio, bêdzie ok.

Mateusz Porczak, uczeñ

Nigdzie nie wyje¿d¿a³em na wakacje, 

w Chojnowie te¿ mo¿na wypocz¹æ – wystar-

czy, ¿e nie ma szko³y, rannego wstawania,

kucia i stresów, to ju¿ jest wszystko w po-

rz¹dku. A o jakich wakacjach marzê?

Chcia³bym wyjechaæ do Hiszpanii i poznaæ,

albo chocia¿ zobaczyæ mojego ulubionego

pi³karza Robinho, który obecnie gra w klubie

Real Madryt.

Agnieszka Filipczak, uczennica

By³am na kolonii w D¹bkach ko³o Koszalina.

Bardzo mi³o wspominam ten pobyt nad

morzem. Du¿o zwiedziliœmy i spacerowa-

liœmy brzegiem morza do Dar³owa. Wieczory

spêdzaliœmy bawi¹c siê w dyskotece.

Przywioz³am stamt¹d du¿o pami¹tek. D³ugo

jeszcze bêd¹ mi przypominaæ o tegorocznych

wakacjach.

Barbara Kêdra, uczennica

Niestety w tym roku nigdzie nie wyjecha³am,

ale nie narzekam. ¯a³ujê tylko, ¿e nie mia³am

okazji odwiedziæ naszych polskich gór,

których jestem mi³oœniczk¹. Marzy mi siê

wyjazd do Zakopanego. Wêdrówki po

Tatrach i zwiedzanie tego wspania³ego mias-

ta, niby polskiego, jednak nieco odmiennego,

sprawi³oby mi ogromn¹ przyjemnoœæ. Ale nic

straconego – jeszcze tam pojadê.

Robert Kromo³owski, uczeñ

To by³y bardzo udane wakacje. Wyjecha³em

na 2 tygodnie do rodziny do Strasburga. To

francuskie miasto znajduj¹ce siê, na swego

rodzaju otoczonej ze wszystkich stron

kana³ami wyspie, s³ynie z licznych monu-

mentalnych budowli zbudowanych z charak-

terystycznego dla tego regionu czerwonego

piaskowca (np. katedra Notre Dame) i oczy-

wiœcie z siedziby Parlamentu Europejskiego.

Bardzo du¿o zwiedzi³em, wypoczywa³em te¿

nad okolicznymi jeziorami. 

opr. Justyna Rydzewska

fot. Jaros³aw Burzmiñski
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Chcia³abym podzieliæ siê z Wasz¹ redakcj¹ i Czytelnikami pewnymi

przemyœleniami, które co jakiœ czas wracaj¹ na forum towarzyskich

rozmów w moim œrodowisku i wywo³uj¹ doœæ burzliw¹ dyskusjê.

Wielokrotnie nosi³am siê z myœl¹ napisania do Gazety, ale jakoœ trud-

no by³o zebraæ siê do skreœlenia kilku sensownych zdañ.

Zmobilizowa³a mnie w koñcu rozmowa z moj¹ kilkunastoletni¹

córk¹, która jako ambasador m³odzie¿y krytycznie wypowiada³a siê

na temat…

W³aœnie, o czym chcê powiedzieæ? O naszym mieœcie i lokalnym

patriotyzmie. Jako jedna z nielicznych, zawsze, czy to tu na miejscu,

czy bêd¹c gdzieœ z wizyt¹, bardzo pochlebnie wypowiadam siê 

o Chojnowie i jego mieszkañcach. Jestem zdania, ¿e nasze niewielkie

miasto jest bardzo sympatycznym i ³adnym miasteczkiem, gdzie ¿yje

siê spokojnie (na miarê naszych zwariowanych czasów). Wiêkszoœæ

ludzi (i nie chodzi mi tu tylko o chojnowian), mówi¹c o swoim mieœ-

cie wskazuje na zrujnowane domy, zaniedbane zak³ady pacy, dziu-

rawe ulice, brud, ba³agan i jeszcze kilka innych mankamentów. Nikt

nie stara siê nawet zauwa¿aæ tego co dobre, co jest chlub¹, czym

mo¿na siê pochwaliæ. Zanik³ u nas lokalny patriotyzm i szacunek do

miejsca gdzie ¿yjemy. Potrafimy tylko narzekaæ, wymagaæ i kry-

tykowaæ, tak naprawdê nie daj¹c nic z siebie. M³odzie¿ (co wynika 

z wypowiedzi mojej córki) nudzi siê w Chojnowie, brakuje jej zajê-

cia, rozrywek, itp. To kompletna bzdura. Pomijaj¹c fakt, ¿e pewnego

rodzaju rozrywki oferuje Miejski Dom Kultury i szko³y, to jestem

zdania, ¿e dzisiejsi m³odzi, po prostu nie potrafi¹ siê zorganizowaæ,

zmobilizowaæ do dzia³ania i tak naprawdê sami nie wiedz¹ czym

chcieliby siê zaj¹æ. Brakuje im ikry i chêci. Chc¹ mieæ podane wszys-

tko na tacy a i wtedy potrafi¹ tylko krêciæ nosem, nie szanuj¹c czyjejœ

pracy i zaanga¿owania. 

Krytycyzm do wszystkiego, co nas otacza jest znamienny dla naszych

czasów. Sk¹d to siê bierze? Nie mam pojêcia. Jestem z natury

optymistk¹ i tak postrzegam niemal wszystko, co siê wokó³ mnie

dzieje. Jeœli coœ jest nie tak, zastanawiam siê jak by to zmieniæ i jak ja

mog³abym w tym pomóc. Gdybyœmy mieli chocia¿ odrobinê zrozu-

mienia i serdecznoœci, wiele spraw w naszym otoczeniu i w naszej

rodzinie wygl¹da³oby inaczej. Nie potrafimy cieszyæ siê, doceniaæ

najdrobniejszych spraw szukaj¹c nieustannie przys³owiowej „dziury

w ca³ym”. Co to daje? Pewnego rodzaju, niezrozumia³¹ dla mnie,

satysfakcjê i poczucie wy¿szoœci, co jest bezsensowne.

Czêsto moi rozmówcy z politowaniem s³uchaj¹ moich wypowiedzi,

podsumowuj¹c moj¹ postawê jako naiwn¹ i utopijn¹. Ja tak nie

uwa¿am. Nie wstydzê siê patriotyzmu ani lokalnego ani narodowego,

jestem dumna z tego, kim jestem, gdzie ¿yjê i, mimo wszystko, jakich

mam rodaków. Myœlê, ¿e te cechy nale¿y odnieœæ do najmniejszej

komórki spo³ecznej, jak¹ jest rodzina. Przecie¿ i tu zdarzaj¹ siê prob-

lemy, nie zawsze jest tak, jak byœmy sobie ¿yczyli, nie na wszystko

nas staæ, ale jakby siê nie dzia³o, stajemy murem za swoj¹ rodzin¹ 

i zawsze wypowiadamy siê o niej z mi³oœci¹. Nasze miasto, pañstwo

to te¿ rodzina i nie rozumiem dlaczego tak czêsto Ÿle o nich mówimy.

Jestem ciekawa, czy ktoœ podziela moje zdanie? Wierzê, ¿e tak. 

A tym wszystkim, którzy uwa¿aj¹, ¿e Chojnów, to zaniedbane,

nieciekawe i œpi¹ce miasteczko, polecam spacer w s³oneczny dzieñ 

i spojrzenie na nie przyjaznym okiem.

B.P.

Listy  do  redakcji
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„Jubilatka” zaprasza

Koniec wakacji niew¹tpliwie oznacza rozpoczêcie

sezonu w temacie imprez kulturalnych w kawiarni

„Jubilatka”.

A to oznacza natomiast, ¿e teraz w ka¿d¹ pierwsz¹

sobotê miesi¹ca (oprócz tej wrzeœniowej) za

spraw¹ zespo³u KOCIUBY powracaj¹ niezapom-

niane stare przeboje i szlagiery.

Cena biletów – 10 z³. Pocz¹tek tañców i pl¹sów

od godziny 20.00. Inauguracja pod koniec

wrzeœnia.

Je¿eli jest mowa o „Jubilatce”, to w menu nie mo¿e

zabrakn¹æ wieczorku blusrockowego.

Takowy jest planowany te¿ pod koniec wrzeœnia.

Trwa w³aœnie ustalanie dok³adnego terminu 

i sk³adów zespo³ów, jakie mog³yby wywo³aæ

objawy zwane gor¹czk¹ wrzeœniowej soboty.

Szczegó³owe informacje po numerem telefonu:

818-85-61. 

ZAPRASZAMY!

Spó³dzielnia Mieszkaniowa "M³odoœæ"
w Chojnowie ul. I. Paderewskiego 12,

tel. 076 8188-308, fax. 076 8188-681,
og³asza przetarg  nieograniczony na:

I. Pierwszeñstwo przyjêcia w poczet
cz³onków, celem ustanowienia spó³dziel-
czego w³asnoœciowego prawa do lokalu
mieszkalnego po³o¿onego w Chojnowie
przy ul. P. Skargi 8/13, IV piêtro, o
pow. u¿ytkowej 21,41 m2. Wartoœæ
wk³adu budowlanego wynosi 21.046,00
z³ /s³ownie: dwadzieœcia jeden tysiêcy
czterdzieœci szeœæ z³otych 00/100/
Przetarg odbêdzie siê w dniu
05.09.2006 r. o godz. 14.00.

II. Pierwszeñstwo przyjêcia w poczet
cz³onków, celem ustanowienia spó³dziel-
czego w³asnoœciowego prawa do lokalu
mieszkalnego po³o¿onego w Chojnowie
przy ul. £okietka 7B /1, parter, o pow.
u¿ytkowej 52,70 m2. Wartoœæ wk³adu
budowlanego wynosi 51.541,00 z³.
/s³ownie: piêædziesi¹t jeden tysiêcy
piêæset czterdzieœci jeden z³otych
00/100/.

Przetarg odbêdzie siê w dniu
05.09.2006  r.  o  godz.  15.00.

Specyfikacje istotnych warunków prze-
targu w cenie 15 z³ z VAT, mo¿na ode-
braæ w siedzibie Spó³dzielni Mieszka-
niowej, pokój nr 8, I piêtro.
Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega sobie pra-
wo uniewa¿nienia przetargu bez poda-
nia przyczyn.

W ka¿dym numerze miesiêcznika „Teraz Rock” og³aszany jest sta³y konkurs polegaj¹cy na

stworzeniu parafrazy, kopii ok³adki p³yty krajowej lub zagranicznej. Mog¹ byæ one

przetwarzane komputerowo. W grê wchodz¹ tak¿e grafiki, kola¿e, jednak bez elementów ory-

ginalnego projektu. Ten ostatni wymóg zadecydowa³, ¿e jeden z moich projektów nie zosta³

wys³any na konkurs. 

Nietypowy konkurs zainteresowa³ mnie na tyle, ¿e postanowi³em spróbowaæ swoich si³ twór-

czych i zdolnoœci koncepcyjnych. Pierwsza z prezentowanych propozycji, co prawda konkursu

w majowej edycji nie wygra³a, ale przy okazji zosta³a wys³ana do Anji Orthodox z zespo³u

CLOSTERKELLER. Komentarz samej odbiorczymi by³ nastêpuj¹cy: „czad i odjazd”. Jest to

ok³adka pierwszej studyjnej p³yty CLOSTERKELLER pr. „Purple”. Z pocz¹tku wydawa³o siê

wszystko jest nie mo¿liwe, a same plany nierealne.

Jednak ¿ycie pokaza³o ¿e jak siê chce – to siê uda. Trzeba by³o tylko znaleŸæ dziewczynê 

o odpowiedniej urodzie. I uda³o siê. Wszystko by³o dos³ownie w zasiêgu rêki, pod nosem - 

w sali prób MDK. I w dodatku te¿ Ania - S³adkiewicz, wokalistka zespo³u Polisach Fiction.

¯eby jednak zadbaæ o wygl¹d Ani – trzeba by³o znaleŸæ odpowiedni¹ stylistkê. Z tego zadania

wyœmienicie wywi¹za³a siê wschodz¹ca gwiazda chojnowskiej sztuki fryzjerskiej Gosia

Sieniek. Sesja fotograficzna odby³a siê u niezawodnego Tadeusza Bijaka.

Druga koncepcja dotyczy³a zespo³u MOSKWA – p³yta koncertowa pt. „1984”.

Zespó³ MOSKWA zosta³ „dorwany” w kwietniu podczas imprezy „Jarocin w Legnicy”. 

I potraktowany tak¹ w³aœnie fot¹. Pomys³ by³ bardzo spontaniczny i pojawi³ siê dosyæ

niespodziewanie. Wiadomo, ¿e wokalista Moskwy Pawe³ „Guma” Gumola jest jednym

wielkim orygina³em. Jednak punkt regulaminu konkursu, który brzmi „ bez elementu oryginal-

nego projekty” zadecydowa³ o rezygnacji. 

Ok³adkowe szaleñstwa narodzi³y siê w naszym skromnym redakcyjnym gronie.

A mo¿e tym artyku³em, sk³onimy któregoœ z chojnowskich fanów rocka do wziêcia udzia³u 

w tym ogólnopolskim konkursie?

Piotr Misikiewicz 

Czad  i  odjazd
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Remis na pocz¹tek

12 sierpnia, w meczu inauguracyjnym, nasz zespó³

po przeciêtnym meczu zremisowa³ 2:2 z Konfeksem

Legnica. Goœcie od pocz¹tku ustawili siê na tzw.

“kontrê”, licz¹c, ¿e uda im siê w ten sposób wygraæ

spotkanie. Jednak szyki pokrzy¿owa³ im ju¿ w trze-

ciej minucie meczu Krzysztof Kowalczyk, który

wyszed³ sam na sam z bramkarzem Konfeksu 

i pewnie umieœci³ pi³kê w siatce. Pierwsze 30 mi-

nut to nieustaj¹ce ataki naszych pi³karzy, którzy

stworzyli kilka groŸnych sytuacji do strzelenia

bramki. Najlepsz¹ z nich mia³ Marcin Rabanda,

który przej¹³ pi³kê na 15 metrze i maj¹c przed sob¹

tylko bramkarza uderzy³ silnie, lecz trafi³ w po-

przeczkê. Goœcie strzelili nam bramkê po ewident-

nym b³êdzie bramkarza, który wychodz¹c do

doœrodkowania wypuœci³ pi³kê z r¹k, a zawodnik

Konfeksu strzelaj¹c, co prawda na raty, trafia do

naszej bramki. 

W pierwszej ods³onie goœcie mogli zdobyæ jeszcze

jedn¹ bramkê, jednak pi³ka po strzale z 20 metrów

trafi³a w poprzeczkê. Druga po³owa to szarpane

akcje obydwu zespo³ów, a tak¿e czerwona kartka

dla zawodnika goœci. Trener Zieleñ widz¹c, ¿e gra

naszego zespo³u nie uk³ada siê, dokona³ zmiany,

wprowadzaj¹c do gry doœwiadczonego Paw³a

Ziomka. Jak siê okaza³o zmiana ta by³a trafna, gdy¿

tu¿ po wejœciu, w zamieszaniu podbramkowym,

Ziomek strzeli³ bramkê zmieniaj¹c wynik na 2:1.

Jednak d³ugo nie cieszyliœmy siê z prowadzenia,

poniewa¿ goœcie zaraz po straconej bramce zdo³ali

wyrównaæ, po drugim b³êdzie bramkarza, który

przepuœci³ strza³ oddany z 25 metrów. Mimo przewagi jednego zawodnika 

w koñcówce meczu, nie uda³o siê Chojnowiance strzeliæ bramki. Wydaje siê, ¿e

zawiedli nasi czo³owi zawodnicy: Rabanda, £osiñski i Grz¹dkowski, którzy 

w tym dniu byli w nieco s³abszej dyspozycji, a tak¿e nasz bramkarz.

Sêdzia g³ówny: Marek Kotlarz

Zagrali:
Soszyñski, R.Kryszczuk, Marciniak, P³achta, Ptasznik, K.Kryszczuk, Rabanda,

Grz¹dkowski, £osiñski, Kowalczyk, Gromala.

Rezerwa: W.Rajczakowski, Alachna, Szczud³o, Ziomek, Baszczak

LIGA OKRÊGOWA

Lp. Dru¿yna Pkt.

1. Arkon Przemków 3

2. Zamet Przemków 3

3. Orla W¹sosz 3

7. Czarni Rokitki 1

8. Chojnowianka 1

9. Konfeks Legnica 1

16. Pogoñ Góra 0

Zarz¹d Klubu Sportowego CHOJNOWIANKA informuje, ¿e mecz pomiêdzy

naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Klasy Okrêgowej

Seniorów – rundy jesiennej sezonu 2006/2007 odbêdzie siê na stadionie klubu

Chojnowianka ul. Ma³achowskiego 1 w nastêpuj¹cych terminach:

- KS „CHOJNOWIANKA” – „Stal” Chocianów 26.08.2006 r. godz. 17.00

- KS „CHOJNOWIANKA” – „Chrobry” II G³ogów 06.08.2006 r. godz. 17.00

- KS „CHOJNOWIANKA” – „KuŸnia” Jawor 16.09.2006 r. godz. 16.00

- KS „CHOJNOWIANKA” – „Zamet” Przemków 30.09.2006 r. godz. 16.00

- KS „CHOJNOWIANKA” – „Iskra” Kochliwe 14.10.2006 r. godz. 15.00

- KS „CHOJNOWIANKA” – Szczedrzykowice  28.10.2006 r. godz. 15.00

- KS „CHOJNOWIANKA” – „Arkon” Przemków 04.11.2006 r. godz. 13.00

wg
www.ks-chojnowianka.prv.pl

15 sierpnia „Chjnowianka” rozegra³a mecz pucharowy ze Skor¹

Jadwisin wygrywaj¹c 7:0.

Na nowej murawie wyniki z pewnoœci¹ bêd¹ lepsze
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SSSSttttrrrraaaa¿¿¿¿aaaacccckkkk iiii eeee     
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Na temat nazwy Egelsbach snuto

ju¿ od dawna mnóstwo przypu-

szczeñ i domys³ów. Istniej¹ dwie

wersje wyjaœniaj¹ce sk¹d siê

wziê³a nazwa naszego miasta

partnerskiego. Pierwsza z nich

mówi, ¿e w strumieniu, który

przep³ywa przez Egelsbach i by³

dla jego mieszkañców podstaw¹

egzystencji, ¿y³y kiedyœ pijawki –

Blutegel, gdzie Egel jest podsta-

w¹ s³owa, i musia³y one siê przy-

czyniæ do nazwy Egelsbach, co

oznacza w jêzyku polskim stru-

mieñ z pijawkami.

Z drugiej strony starano siê zna-

leŸæ bardziej powa¿ne wyjaœnie-

nie nazwy Egelsbach, ni¿ stru-

mieñ z pijawkami.

Wg tej wersji nazwa naszego

miasta partnerskiego mia³aby

pochodziæ od legendarnego za³o-

¿yciela, który nosi³ starogermañ-

skie imiê Agilo lub Egilo.

Jednak-¿e ¿adnej z tych dwóch

wersji nie mo¿na udowodniæ. 

W starych dokumentach figuruje

nazwa „Elsbach”. Ten sposób

pisowni nazwy miasta sk³oni³ his-

toryka Karla Knössa do poszuki-

wania trzeciego wyjaœnienia naz-

wy jego miasta. W dokumencie 

z 1275 roku znajduje siê pierwsza

wzmianka o „Elsbach”. S³owo

„Els” jest nazw¹ potoczn¹ drzewa

olchy „Erle”. Byæ mo¿e nazwa

Egelsbach wziê³a siê od rosn¹-

cych do dziœ nad strumieniem

olch.

By³y jeszcze inne wersje pocho-

dzenia nazwy naszego miasta

partnerskiego, (np. jakoby pocho-

dzi³a ona od imienia dziewczyny),

ale nie znalaz³y one w oczach his-

toryków i bajarzy uznania. 

W nastêpnym numerze Gazety

Chojnowskiej dalsze informacje 

o naszym mieœcie partnerskim

Egelsbach.

E.K.

W pierwszej po³owie sierpnia choj-

nowska stra¿ po¿arna wyje¿d¿a³a do

ponad 20 wezwañ. Kilkakrotnie w tym

okresie stra¿acy brali udzia³ w czyn-

noœciach zwi¹zanych z wypadkami drogowymi. 7 sierpnia na trasie

Czernikowice – Chojnów, kierowca jad¹cy z bardzo du¿¹ prêdkoœci¹,

podczas manewru wyprzedzania doprowadzi³ do czo³owego zderzenia

z jad¹cym z naprzeciwka pojazdem. 

Kolejny wypadek spowodowa³o dwóch nietrzeŸwych pieszych, którzy

wtargnêli na jezdniê i weszli pod jad¹cy samochód.

12 sierpnia w Studnicy stra¿acy prowadzili czynnoœci usuwania

skutków wypadku drogowego, w którym uczestniczy³y cztery samo-

chody osobowe. Kierowca jad¹cy tras¹ Legnica Chojnów w pewnym

momencie zjecha³ na pobocze. Wykonuj¹c manewr skrêtu straci³

panowanie nad pojazdem i wjecha³ na przeciwleg³y pas i uderzy³ 

w jad¹cy z naprzeciwka samochód. Pchniêty si³¹ uderzenia sprawca

wypadku uderzy³ w kolejne auto, które zosta³o zepchniête do rowu 

i dachowa³o. Jednoczeœnie urwane ko³o uderzy³o w nastêpny pojazd.

Interwencje dotycz¹ce gniazd szerszeni i zagra¿aj¹cych bezpieczeñ-

stwu suchych konarów oraz po¿ary traw, to najczêstsze wydarzenia 

w tym okresie.

opr. eg

Burmistrz  Miasta  Chojnowa

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu

u¿ytkowego nr 1a po³o¿onego w budynku mieszkalnym przy ul.

Legnickiej 81 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geo-

dezyjnym 175/3 o pow. 272 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej

czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ Nr 19842.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest

przedmiotem zobowi¹zañ. 

Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie

zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 wrzeœnia 2006 r. o godz. 1100 w sali

nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium

(w pieni¹dzu) w wysokoœci 9.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 15 wrzeœnia  2006 r.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-

porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie

nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli

osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie

póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia

przetargu, pozosta³ym osobom.

Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%

ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek

z³otych tj. nie mniej ni¿ 490,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na kon-

to Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem

umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,

od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê

wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa

w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona

jest od podatku od towarów i us³ug. 

Budynek ujêty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszelkie

prace zwi¹zane z remontem lokalu wymagaj¹ pozwolenia

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Legnicy. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ od dnia 28 sierpnia 2006 r. w godz. 

900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 

(tel. 076-81-88-370).  Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z

uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub

telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.

SSkk¹¹dd  ppoocchhooddzzii  nnaazzwwaa  

Egelsbach?
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, 

tel. 818-83-46; Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

Uczestników wakacyjnych

konkursów

Miejska Biblioteka Publiczna

serdecznie zaprasza do

swojej siedziby 

30 sierpnia o godz.12.00 -

w Oddziale dla Dzieci 

i M³odzie¿y og³oszone

bêd¹ wyniki konkursów

oraz wrêczone nagrody.

PO ANGIELSKU I NIEMIECKU

W Dziale dla Doros³ych skorzystaæ

mo¿na obecnie z kilkudziesiêciu

tytu³ów ksi¹¿ek w jêzyku angielskim,

niemieckim, francuskim i hisz-

pañskim. S¹ one opracowane specjal-

nie dla osób ucz¹cych siê jêzyków

obcych na ró¿nym poziomie zaawan-

sowania.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Grzegorz Kasdepke, Gabriela

Niedzielska -“S£ODKI ROK KUBY 

I BUBY: 28 opowiadañ i trochê wiêcej

przepisów na s³odkoœci”

Prawdziwa ksi¹¿ka kucharska dla dzieci.

Prawdziwa, poniewa¿ wszystkie zawarte

tu przepisy s¹ na tyle proste, ¿e dzieci

poradz¹ sobie z ich wykonaniem bez

pomocy doros³ych.

Osoba Grzegorza Kasdepke, popu-

larnego autora ksi¹¿ek dla dzieci, jest

gwarancj¹, ¿e ksi¹¿ka ubawi zarówno

du¿ych, jak i ma³ych czytelników.

Czasami nawet do ³ez.

Joanna Laskowska -

“EUROPA  PE£NA  BAŒNI”

Gdy popatrzymy na baœnie Europy,

³atwo zauwa¿ymy, jak wiele zawsze nas

ze sob¹ ³¹czy³o. 

Mali Francuzi czy Niemcy s³uchali przed

wiekami tych samych czarodziej-skich

historii, co ich rówieœnicy 

z W³och, Grecji czy Polski. Zaprezen-

towane w tej ksi¹¿ce 25 tekstów stanowi

zaproszenie w podró¿ pe³n¹ marzeñ.

Dzia³ dla Doros³ych:

Thomas Feibel - “ZABÓJCA 

W DZIECINNYM POKOJU: 

przemoc i gry komputerowe”

Autor omawia i klasyfikuje gry kompu-

terowe oraz analizuje ich miejsce poœród

innych zajêæ i zabaw dziecka w kontekœ-

cie wspó³czesnego spo³eczeñstwa. 

W rezultacie czytelnik dostaje do rêki

bezcenny przewodnik, u³atwiaj¹cy orien-

tacjê w nie do koñca rozpoznawalnym

œwiecie. Otrzymuje te¿ s³owa zachêty do

dialogu z “pokoleniem komputera”,

pozwalaj¹ce mu sprostaæ nowym

wyzwaniom wychowawczym.

Ewa Kraskowska - 

“SIOSTRY BRONTË”

To biografia znanych XIX-wiecznych

autorek – trzech oryginalnych sióstr

wyrastaj¹cych poza normy swojej epoki,

uwik³anych w tragiczne losy rodziny

wiktoriañskiej. Szuka³y g³êbokich uczuæ,

marzy³y o wielkiej mi³oœci, ceni³y nieza-

le¿noœæ, têskni³y za wolnoœci¹ i namiêt-

noœci¹ – w ksi¹¿kach i w ¿yciu. 

Historia nieznanych relacji rodzinnych,

które na nowo staj¹ siê intryguj¹ce dla

czytelników, krytyków i filmowców. 

Muzeum Regionalne zaprasza do

obejrzenia wystawy tkactwa artysty-

cznego grupy „W¹tek” z Wroc³awia

pn. „Odzyskana sztuka Wandy

Bibrowicz”

Muzeum Regionalne 

w Chojnowie
Czynne  od  œrody  do  pi¹tku  

w  godz.  8.00  -  16.00

w  soboty  i  niedziele  od  11.00  -  16.00,  

w  soboty  wstêp  bezp³atny.

Miejska Biblioteka Publiczna

zaprasza do obejrzenia

wystawy prac plastycznych 

uczniów klas I-III SP 4

wykonane na konkurs 

pod has³em 

„Szko³a moim drugim

domem” zorganizowanym

wakacyjnych okazji

20.lecia Szko³y

Podstawowej nr 4.
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OG£OSZENIA  DROBNE

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

tel. (076) 818-80-50 ; 
0696-468-441

FFFFiiii rrrrmmmmaaaa     „„„„AAAAPPPPIIIISSSS””””

moœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ – 15 arów,

plus media w Konradówce, miêdzy nowymi

budynkami na nowo powstaj¹cym osiedlu.

Wiadomoœæ: 

tel. (076) 877-38-71 lub 0887-231-863.

Oddam w d³ugoletni¹ dzier¿awê teren pod

dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ lub inn¹ w

Chojnowie przy ul. Boh. Pow. Warszaw-

skiego (osiedle). 

Wiadomoœæ: tel. 0609-496-736.

Oddam drzewo za wyciêcie – d¹b, œrednica

pnia 2,8m. 

Wiadomoœæ: tel. 0691-806-066, Chojnów.

Sprzedam ³ódkê wêdkarsk¹ plastikow¹

„NORTON-1” + wios³a + ciê¿arki + linki +

kapok. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-36 lub

0509-692-547.

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom wolnostoj¹cy w Chojnowie 

w stanie surowym, zadaszony, ogrodzony,

wszystkie media pod³¹czone. 

Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Dom wolnostoj¹cy, nowy, 132 m2 z

gara¿em, dzia³ka 755 m2, 3 pokoje, salon,

k u c h n i a ,

2 ³azienki, 2 tarasy, atrakcyjna lokalizacja,

sprzedam z pe³nym wyposa¿eniem i mebla-

mi, cena 340 tys. z³. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-40.

Sprzedam nowo wybudowany, komfortowy

dom w Chojnowie o pow. u¿ytkowej 266 m2,

dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 650 m2, 4 sy-

pialnie, 2 dzia³ki, ogród zimowy, ogrzewanie

pod³ogowe, podwójny system ogrzewania,

okna termiczne, zagospodarowany ogród,

bardzo atrakcyjna cena – 370 tys. z³.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Sprzedam dom poniemiecki do remontu +

dzia³ka 21 arów, cena 48 tys. z³ – Jadwisin 20.

Wiadomoœæ: 

tel. (076) 877-37-13 lub 0601-507-624.

Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie, dom

w zabudowie bliŸniaczej, o pow. 130 m2

+strych, podpiwniczony (60 m2), 6 pokoi,

kuchnia, ³azienka, 2 x wc, rok budowy 1994,

po³o¿ony w Chojnowie na dzia³ce 394 m2, 

w cichej, spokojnej dzielnicy (ul. Akacjowa),

cena 220 tys. z³, stan dobry. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 818-66-40 lub 0660-710-502.

Sprzedam rozpoczêt¹ budowê + 1 ha ziemi 

w Piotrowicach 1. 

Wiadomoœæ: tel. 0696-797-131.

Kupiê w Chojnowie lub okolicy rozpoczêta

budowê domku jednorodzinnego lub gospo-

darstwo rolne, b¹dŸ pomieszczenia gospodar-

cze. Wiadomoœæ: tel. 0509-695-773.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe o pow.

62,23 m2, spó³dzielczo-w³asnoœciowe, w

centrum, Ip., z ceg³y, œrodkowe, rozk³adowe,

balkon, du¿a piwnica, nowe budownictwo,

budynek 2.piêtrowy. 

Wiadomoœæ: tel. 0513-030-369.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Jaro-

szówce, o pow. 60 m2, 2 pokoje, kuchnia,

przedpokój, ³azienka, wc, du¿a piwnica, c.o.,

gara¿ – stan dobry. 

Wiadomoœæ: tel. 0606-614-185. 

Kupiê mieszkanie 3. lub 4. pokojowe 

w nowym lub starym budownictwie, mo¿e

byæ do remontu. 

Wiadomoœæ: tel. 0604-798-576.

Zamieniê na mniejsze mieszkanie komunalne

o pow. 54 m2 – 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,

komórka, du¿a piwnica, wysoki parter, osob-

ne wejœcie. Wiadomoœæ: tel. 0601-459-861.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, 50 m2

w Chojnowie, stare budownictwo, parter, po

remoncie, niskie op³aty, na wiêksze w Choj-

nowie lub Z³otoryi, mo¿liwoœæ dop³aty lub

sp³aty zad³u¿enia. 

Wiadomoœæ: tel. 0697-466-426.

Zamieniê mieszkanie w starym budow-

nictwie, 110 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,

pomieszczenie gospodarcze z mo¿liwoœci¹

przebudowy na pokój, na dwa mniejsze.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-57.

Do wynajêcia mieszkanie jednopokojowe 

w Chojnowie, Ip., ogrzewanie – piec

kaflowy. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 819-15-82 lub 0506-003-747.

Sprzedam lokal przy ul. Wolnoœci.

Wiadomoœæ: tel. 0605-357-423.

AUTO-MOTO

Sprzedam OPLA Astrê, trzydrzwiowy, rok

prod. 1997, przebieg 128 tys. km, poj. 1,4l,

wspomaganie, el. szyby, kolor malinowy,

cena 9 tys. z³. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 819-62-97 lub 0607-523-015.

Sprzedam RENAULT 19, 1992r., 1,8, prze-

bieg 178 tys. km, granatowy metalik, wspo-

maganie, alarm, stan bardzo dobry, cena do

uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0505-196-919.

US£UGI

Nauczyciel informatyki i chemii, uczestnik 

i laureat licznych olimpiad, dwukrotny sty-

pendysta zagraniczny, chêtnie pomo¿e 

w nauce matematyki i chemii. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-69-43 lub 0694-

242-029.

PRACA

Potrafisz zarz¹dzaæ ludŸmi i jesteœ piekarzem,

zg³oœ siê do nas – gwarantujemy wysokie

zarobki. Wiadomoœæ: Zak³ad Produkcyjno

Handlowy „U Borka” ul. T. Koœciuszki 24;

tel. (076) 818-13-19.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-
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Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza przetarg nieograniczony na:

budowê wielofunkcyjnego boiska sportowego z odwodnieniem i oœwietleniem przy ul. Ma³achowskiego w Chojnowie

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 45 21 22 21-1

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ:
- w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów, II piêtro, pokój nr 13B, 
- na stronie intrnetowej:  chojnow.eu,
- lub za poœrednictwem poczty. 

Cena specyfikacji -  30,60 z³ + koszt przesy³ki
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.
3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2006 r. 
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm).
5. Zamawiaj¹cy wymaga z³o¿enia nastêpuj¹cych dokumentów:

a) Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli odrêbne 
przepisy wymagaj¹ wpisu do rejestru lub zg³oszenia do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, wystawione nie wczeœniej ni¿ 
6 m-cy przed terminem sk³adania ofert.

b) Umowy reguluj¹ce wspó³pracê podmiotów wystêpuj¹cych wspólnie.
c) Dokumenty stwierdzaj¹ce, ¿e osoby, które bêd¹ wykonywaæ zamówienie, posiadaj¹ wymagane uprawnienia:

- uprawnienia budowlane okreœlone przepisami prawa budowlanego,
- aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do okrêgowej izby in¿ynierów budownictwa.

d) Wykaz wykonanych w ci¹gu ostatnich piêciu lat robót budowlanych, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alnoœci jest krótszy - z tego 
okresu, odpowiadaj¹cych swoim rodzajem i wartoœci¹ robotom budowlanym stanowi¹cym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartoœci oraz daty i miejsca wykonania oraz za³¹czeniem dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e roboty te zosta³y wykonane 
z nale¿yt¹ starannoœci¹ (wykaz potwierdzony referencjami).

e) Dowód wp³aty wadium.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto (wg Za³¹cznika nr 2) - znaczenie   - 100 %

Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat). 
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 14.09.2006  r.   do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 14.09.2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ).
Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do dnia  14.10.2006 r.  Wymagana jest wp³ata wadium w wysokoœci 5 000,00 z³.
Kontakt w sprawie przetargu: Janusz Miko³ajczyk Insp. d/s Inwestycji i Pozyskiwania Œrodków Pozabud¿etowych  -  tel. 076 81 86 681.

Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

zatrudni nauczyciela
jêzyka angielskiego 

w pe³nym wymiarze czasu pracy

od 1.09.2006r.

Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

zatrudni 

nauczyciela muzyki 

w niepe³nym wymiarze czasu pracy

od 1.09.2006r.




