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200 tys. z³ z Ministerstwa
Sportu na budowê boiska
wielofunkcyjnego 
przy ul. Ma³achowskiego.

Trwaj¹ prace przy czyszczeniu
konstrukcji stalowych mostu 
i zabezpieczaniu antykorozyjnym.

Ka¿dy chce tu wypaœæ jak
najefektowniej. Wœród 35
tegorocznych wystawców 
by³ te¿ Chojnów.

7 wrzeœnia, na zaproszenie
Chojnowskiego
Stowarzyszenia Miast
Partnerskich do Chojnowa
przyjecha³a 26. osobowa
grupa mieszkañców
Egelsbach – naszego
partnerskiego miasta.
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PPrreezzeennttaaccjjaa    CChhoojjnnoowwaa

NNaa    kk³³aaddccee

NNNNiiiicccc    nnnnaaaassss    nnnniiiieeee    ddddzzzziiiieeeellll iiii



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 18/6342

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee         rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii
Z prac wydzia³ów

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego
* W wyniku przetargu nieograniczonego pod-

pisano umowê na dostawê samochodu do od-

bioru odpadów komunalnych. Now¹ œmieciarkê

na ulicach miasta zobaczymy w paŸdzierniku.

* W budynku socjalnym przy ul. Z³otoryj-

skiej kontynuowane s¹ prace wykoñczeniowe.

Czêœæ robotników koñczy uk³adanie chodników

wokó³ obiektu, pozostali „dopieszczaj¹” wnêtrza.

* Postêpuj¹ prace przy budowie ul. Kazimierza

Wielkiego. Zamontowano ju¿ krawê¿niki od-

dzielaj¹ce jezdniê od chodnika, ulica wyk³a-

dana jest kostk¹ polbrukow¹.

* Zaawansowanie prac widaæ tak¿e przy re-

moncie k³adki. Trwa obecnie czyszczenie kon-

strukcji stalowych mostu i zabezpieczanie

antykorozyjne.

* Przy ul. PoŸniaków wymieniana jest na-

wierzchnia chodnika, trwaj¹ tak¿e prace przy

regulacji chodnika przed budynkiem Gimna-

zjum nr 2 oraz przy budowie boiska wielo-

funkcyjnego przy tej szkole. Budowa boiska

finansowana jest m.in. z œrodków przyzna-

nych przez Urz¹d Marsza³kowski (154.443 z³) i

Ministerstwo Spotru (103.600 z³).

* W Gimnazjum nr 1 zakoñczono wymianê

okien na frontowej œcianie budynku.

* Og³oszono przetarg na budowê boiska wie-

lofunkcyjnego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ i oœwie-

tleniem przy ul. Ma³achowskiego. Wy³onie-

nie wykonawcy w tym tygodniu, rozpoczêcie

prac na pocz¹tku paŸdziernika. Miasto uzys-

ka³o dotacjê na to zadanie z Ministerstwa

Sportu w wysokoœci 200 tys. z³.

Wydzia³ Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska
* Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy

przypomina, ¿e od dnia 1 stycznia 2006 r. ist-

nieje obowi¹zek zg³oszenia do Powiatowego

Lekarza Weterynarii w Legnicy o fakcie prowa-

dzenia dzia³alnoœci w zakresie: produkcji,

przetwarzania, przechowywania, transportu

lub dystrybucji œrodków ¿ywienia zwierz¹t. 

Formularz zg³oszenia do pobrania w Wy-

dziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-

dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl.

Zamkowy 1, pokój nr 12.

* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomoœciami

/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmia-

nami/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-

ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie informuje o wywieszeniu na tablicy

og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 04.09.2006 r. do 25.09.2006 r.:

- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-

nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej

na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budyn-

kach po³o¿onych przy ul. Grunwaldzkiej 4,

ul. Drzyma³y 8, ul. Samorz¹dowej 2b i 3a, ul.

Sienkiewicza 2, ul. Legnickiej 14, ul. Witosa 28

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojno-

wa z dnia 04 wrzeœnia 2006 r. Nr 96/2006). 

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w

nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

ustawy o gospodarstwie nieruchomoœciami

winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim

w Chojnowie w terminie do dnia 16.10.2006 r. 

2) w dniach od  07.09.2006 r. do 28.09.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ

dzia³ki nr 48/2 po³o¿onej przy ul. Æwikliñ-

skiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmi-

strza Miasta Chojnowa z dnia 7 wrzeœnia

2006 r. Nr 98/2006),

3) w dniach od 11.09.2006 r. do 02.10.2006 r.:

- wykazu lokalu u¿ytkowego przeznaczonego

do sprzeda¿y w formie przetargu – lokal nr 1a,

po³o¿ony przy ul. Legnickiej 38 (Zarz¹dze-

nie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 

11 wrzeœnia 2006 r. Nr 100/2006).

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 23.10.2006 r.

Pomoc dla dotkniêtych susz¹
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choj-

nowie informuje, i¿ rodziny rolnicze, których

gospodarstwa rolne zosta³y dotkniête susz¹ 

w 2006r., a zamieszkuj¹ na terenie miasta Choj-

nowa, mog¹ zwracaæ siê o pomoc celow¹ 

w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Choj-

nowie przy ul. Kolejowej 9. Termin sk³adania

wniosków do 15 paŸdziernika 2006r.

I po co to by³o?!
Rankiem 31 sierpnia, wschodz¹ce nad „ma-

³ym parkiem” s³oñce ukaza³o przechodniom

wstrz¹saj¹cy widok. 27 drzewek posadzo-

nych wzd³u¿ alejek le¿a³o prze³amanych wpó³

wzbudzaj¹c ¿al i z³oœæ. 

Dwa lata temu miejskie s³u¿by posadzi³y tu

kilkadziesi¹t klonów.

Noc z 30 na 31 sierpnia by³a jednak dla wiêk-

szoœci z nich ostatni¹ w parkowej przestrzeni.

Ktoœ (trudno tu przytoczyæ odpowiedni epitet)

bez przyczyny, bezmyœlnie po³ama³ zako-

rzenione ju¿ drzewka, za nic maj¹c ochronê

przyrody i estetykê miejskiego parku. Obraz

po³amanych klonów robi³ naprawdê przygnê-

biaj¹ce wra¿enie. Jeden z mieszkañców pró-

buj¹c ratowaæ ¿ycie m³odych drzew poprzyci-

na³ delikatne pnie i zabezpieczy³ „kikuty”

œrodkiem bakteriobójczym. Czy ten zabieg

pomo¿e? Maj¹c na uwadze dobrze rozwiniêty

system korzeniowy drzewek, jest nadzieja, ale

póki co musimy czekaæ do wiosny.

Chojnowska policja prowadzi w tej sprawie

dochodzenie.

Chojnów-Commentry-Egelsbach

Na rogatkach miasta, obok tablic informu-

j¹cych o wjeŸdzie na teren Chojnowa zamon-

towano tablice z herbami naszych miast part-

nerskich. Wkrótce stan¹ one przy wszystkich

ulicach wjazdowych.

Wychodzimy w pi¹tek
Pocz¹wszy od pierwszego paŸdziernikowego

wydania (6.10.) „Gazeta Chojnowska” ukazy-

waæ siê bêdzie w pierwszy i trzeci pi¹tek mie-

si¹ca. Dzieñ wydania zmieniamy na proœbê

naszych Czytelników, którzy pragn¹ otrzy-

mywaæ gazetê przed weekendem.
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Kablówka czy RTV?
Zmobilizowani przez naszych Czytelników

wyjaœniliœmy sprawê op³at abonenckich sieci

kablowej oraz odbiorników radiofonicznych 

i telewizyjnych.

U¿ytkownicy „Martonu” wielokrotnie pytaj¹

czy, op³acaj¹c kablówkê, s¹ tym samym

zwolnieni z abonamentu RTV?

Ka¿da op³ata, która nie jest cen¹ us³ugi lub

towaru, jest podatkiem. Abonament RTV jest

podatkiem za posiadanie odbiornika radiowe-

go lub odbiornika telewizyjnego, pobieranym

na podstawie ustawy. 

Abonament p³acony nadawcy sieci kablowej

jest cen¹ us³ugi, podstawê do jego pobierania

stanowi umowa cywilna. Z obowi¹zku wno-

szenia op³at za u¿ywanie odbiorników RTV

nie zwalnia op³acanie rachunków za korzys-

tanie z telewizji kablowej i z platform cyfro-

wych oraz posiadanie zestawów satelitar-

nych. Z op³aty abonamentowej zwolnione s¹

komputery wyposa¿one w kartê telewizyjn¹,

poniewa¿ zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29 grudnia

1992 o radiofonii i telewizji, nie maj¹ one

charakteru odbiornika RTV.

Dok³adne informacje dostêpne s¹ na stronie

internetowej KRRiTV - www.krrit.gov.pl

Zbieramy zu¿yte baterie!
Od pocz¹tku wrzeœnia w Gimnazjum nr 1 

w Chojnowie rozpoczêto akcjê zbiórki zu¿y-

tych baterii. Zbiórka jest czêœci¹ ogólnopol-

skiego programu prowadzonego przez Orga-

nizacjê Odzysku REBA, którego koordyna-

torem na Dolnym Œl¹sku jest Dolnoœl¹ska

Fundacja Ekorozwoju. 

W szkole umieszczono zielone kartonowe

pojemniki na zu¿yte baterii.

Prowadz¹c zbiórkê szko³a uczestniczy w kon-

kursie punktowym – za zebrane i przekazane

baterie placówka otrzymuje punkty, które mo¿e

wymieniæ na wybrane przez siebie nagrody. 

Nagrody mog¹ równie¿ otrzymaæ najaktyw-

niejsi w zbiórce uczniowie.

Nied³ugo z podobn¹ akcj¹ rusz¹ chojnowscy

harcerze. Zielone pojemniki pojawi¹ siê 

w ró¿nych punktach naszego miasta. Zapra-

szamy wszystkich mieszkañców Chojnowa

do w³¹czenia siê w selektywn¹ zbiórkê baterii.

Co dzieje siê z zebranymi bateriami? Od

2001 r. dzia³a specjalistyczna linia technolo-

giczna do odzysku i recyklingu baterii w Dol-

noœl¹skiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o.

w Polkowicach. Mo¿liwy jest tam przerób ok.

500 kg baterii/godz. Linia przetwarza baterie i

akumulatory nastêpuj¹cych rodzajów: alka-

liczne, cynkowo-powietrzne, niklowo-kad-

mowe, niklowo-wodorkowe, litowe, litowojo-

nowe, srebrowe, guzikowe. W 2004 r. przero-

bowi poddanych zosta³o 127 ton (4,6 mln sztuk

baterii). Ale zak³ady w Polkowicach nie s¹

jedynymi. Inne to Boles³aw Recycling Sp. z o.o.,

Orze³ Bia³y S.A., Baterpol Sp. z o.o. itp.

Degradacja œrodowiska naturalnego przez ba-

terie jest niezauwa¿alna, ale powolny rozk³ad

baterii czyni olbrzymie szkody. Guzikowa

bateria srebrowa jest w stanie skaziæ 1 m3 gleby

i zatruæ 400 litrów wody!

Musimy zdecydowaæ co wybieramy – degra-

dacjê czy segregacjê?

Twórcy, ³¹czcie siê
Jeœli tworzysz s³owem, obrazem, dŸwiêkiem,

lub wykonujesz rêkodzie³o - twoja twórczoœæ

trwa od co najmniej 3 lat i mieszkasz/miesz-

ka³eœ na terenie Chojnowa lub gminy Choj-

nów, to ten apel jest w³aœnie do ciebie!

Nie ukrywaj swojego talentu, pozwól poznaæ

siê innym i zaistniej w „Almanachu artystyczno-

kulturalnym Ziemi Chojnowskiej”, który prag-

niemy wydaæ w przysz³oœci. 

Zg³oszenia twórców, profesjonalnych i nieprofe-

sjonalnych, przyjmujemy pod nr tel: 0 600 471 890,

oraz pod adresem: em-ka@gazeta.pl

Wa¿ne dla emerytów i rencistów
1 wrzeœnia 2006 r. zmieniaj¹ siê kwoty do-

puszczalnego przychodu powoduj¹ce zmniej-

szenie lub zawieszenie emerytury – renty so-

cjalnej.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu,

w przypadku osi¹gania przychodu przekra-

czaj¹cego 30% przeciêtnego miesiêcznego

wynagrodzenia tj. kwoty 728,20 z³.

Przychody emeryta – rencisty przekraczaj¹ce

kwotê 1699,10 z³, tj. 70% przeciêtnego mie-

siêcznego wynagrodzenia, powoduje zmniej-

szenie œwiadczenia. Kwota przychodu przekra-

czaj¹ca 130% przeciêtnego miesiêcznego

wynagrodzenia tj. 3155, 50 z³ powoduje za-

wieszenie wyp³aty emerytury – renty.

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w II kwar-

tale 2006 r. wynios³o 2427,27 z³.

Sprostowanie
W ostatnim numerze „G.Ch.” w tekœcie „Com-

mentry est tres jolie!!!” wymieniaj¹c uczest-

ników wycieczki do partnerskiego miasta we

Francji Commentry, b³êdnie opublikowaliœmy

kilka nazwisk. Zainteresowanych serdecznie

przepraszamy, a poni¿ej podajemy pe³n¹,

poprawn¹ listê naszych reprezentantów:

Kasia Hyckowska, Kamil Hyckowski, Dagmara

Ozimek, Patrycja Piasecka, Damian Piasecki,

Dominika Rudzik, Natalia Gadzina, Jakub

Stasiewicz, Joanna Kogut, Jakub Mormul,

Marcin Semczuk, Kasia Sienkiewicz, Ania

D¹browska, Jacek Dzia³o.
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Nic  nas  nie  dzieli
Wiêkszoœæ z nich przyjecha³a
do Polski po raz pierwszy –
z mieszanymi uczuciami i nie-
pokojem. 
Wyje¿d¿aj¹c serdecznie ¿e-
gnali siê z chojnowianami 
i z entuzjazmem zapowia-
dali kolejn¹ wizytê.

7 wrzeœnia, na zaproszenie Chojnowskiego

Stowarzyszenia Miast Partnerskich do Choj-

nowa przyjecha³a 26. osobowa grupa miesz-

kañców Egelsbach – naszego partnerskiego

miasta.

Dotychczasowe wizyty egelsbachczyków

by³y oficjalnymi wizytami przedstawicieli

w³adz lokalnych i bliŸniaczego stowarzy-

szenia z Niemiec. Tym razem wœród goœci

byli tak¿e mieszkañcy, którzy nie tylko pier-

wszy raz jechali do grodu nad Skor¹, ale

nigdy wczeœniej nie przekraczali polsko-

niemieckiej granicy. 

Program wizyty nie by³ przypadkowy. Cz³on-

kowie chojnowskiego stowarzyszenia opra-

cowali go pod has³em „Wspólne polsko-nie-

mieckie korzenie Œl¹ska”. Ideê chojnowian

popar³a komisja Unii Europejskiej zajmuj¹ca

siê rozwojem stosunków partnerskich pañstw

cz³onkowskich, wa¿ne wiêc by³o, aby ka¿dy

punkt wspólnego spotkania mia³ przes³anie,

odpowiada³ unijnym wymogom i zosta³ 

w pe³ni zrealizowany.

Dwudniowy pobyt Niemcy rozpoczêli od

wizyty w urzêdzie, gdzie przywita³y ich w³a-

dze miejskie i gdzie jednoczeœnie przeprowa-

dzono tematyczn¹ prelekcje dotycz¹c¹ wspól-

nej historii i dzisiejszego Œl¹ska. Uzupe³ni³a

j¹ wizyta w chojnowskim muzeum, w którym

czêœæ wi¹¿¹cej nas przesz³oœci obrazowa³y

zebrane w tym miejscu eksponaty. 

- Dzisiejsza Pañstwa wizyta, to efekt umowy

partnerskiej podpisanej z w³adzami obu miast

oraz zaanga¿owania przedstawicieli stowa-

rzyszeñ z Chojnowa i Egelsbach, którzy tej

inicjatywie poœwiêcili wiele czasu i energii –

powiedzia³ m.in. burmistrz Jan Serkies pod-

czas spotkania w ratuszu. - Dziêki nim dziœ

spotykamy siê w tym gronie z nadziej¹, ¿e na-

wi¹¿¹ siê przyjaŸnie, znajomoœci i serdeczne

stosunki miêdzy mieszkañcami Chojnowa 

i Egelsbach. Zwi¹zki te s¹ dla nas szczególnie

wa¿ne i pragniemy, aby by³y one obecne 

w naszej wspólnej europejskiej to¿samoœci.

W podobnym tonie by³a wypowiedŸ prze-

wodnicz¹cego niemieckiego stowarzyszenia

miast partnerskich Horsta Miltenbergera

– Jestem przekonany, ¿e nasza wspó³praca

przyczyni siê do nawi¹zania serdecznych kon-

taktów, do rozbudzenia obopólnego zrozu-

mienia, do likwidowania uprzedzeñ i napiêæ

niezale¿nie od istniej¹cych granic.

Burmistrz Egelsbach Rudi Moritz, który 

z Chojnowem i jego mieszkañcami jest ju¿

zaprzyjaŸniony, w swoim wyst¹pieniu

po³o¿y³ nacisk na przyjaŸñ i odsuniêcie za-

sz³oœci historycznych na boczny tor. Pod-

kreœli³, ¿e ogromna czêœæ niemieckiego naro-

du nie identyfikuje siê z dzia³aniami Eriki

Steinbach i jej zwi¹zkiem. Wystosowa³ nawet

do niej pismo mówi¹ce o wizycie w Choj-

nowie w ramach istniej¹cego partnerstwa

miast. Erika Steinbach odpowiedzia³a, ¿e

porozumienie polsko-niemieckie na p³asz-

czyŸnie samorz¹dowej i miêdzyludzkiej jest

wed³ug niej bardziej znacz¹ce ni¿ to miêdzy-

rz¹dowe.

Oryginalne przyjêcie zgotowali naszym goœ-

ciom pensjonariusze i personel „Niebieskiego

Parasola”. Przyjaciele z Niemiec kilkakrotnie

wspierali ten oœrodek darami, dyrekcja i pa-

cjenci chcieli zatem w wyj¹tkowy sposób oka-

zaæ swoj¹ wdziêcznoœæ. Do tej wizyty przy-

gotowywano siê od kilku tygodni. Efektem

by³y wystêpy wokalne, instrumentalne i ta-

neczne, które przy okazji ocenia³o miêdzy-

narodowe jury. W tej placówce dosz³o tak¿e

do przedstawienia reprezentantów miejskich

zwi¹zków i stowarzyszeñ, które w przysz³oœ-

ci, miejmy nadziejê, bêd¹ ze sob¹ wspó³pra-

cowaæ. Zarówno po stronie polskiej jak i nie-

mieckiej organizacji tego typu jest niema³o,

zasadne wiêc by³o doprowadzenie do wza-

jemnego poznania i wymiany doœwiadczeñ. 

Sobotni program w pierwszym punkcie prze-

widywa³ wizytê w Legnickim Polu. 

Tamtejsze muzeum poœwiêcone g³ównie

bitwie pod Legnic¹, barokowy koœció³ 

pw. œw. Jadwigi oraz przylegaj¹cy do niego

obiekt poklasztorny, by³y po³¹czeniem kul-

turowego dziedzictwa obu narodów.

Pensjonariusze najwiêkszego w Polsce Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej mieszcz¹cego siê dzi-

siaj w by³ym klasztorze, po¿egnali niecodzien-

nych goœci pantomim¹ traktuj¹c¹ o bitwie

pod Legnic¹, która wzruszy³a wielu ogl¹-

daj¹cych. 

Innego rodzaju wzruszenia dostarczy³ (nie

tylko egelsbachczykom) pobyt w Koœciele

Pokoju w Jaworze. Okaza³o siê, ¿e nie

wszyscy chojnowianie znaj¹ to miejsce,

mimo, ¿e ten wspania³y obiekt maj¹ niemal

„na swoim podwórku”.

Wycieczka do Parku Krajobrazowego

„Che³my” by³a dope³nieniem turystycznych

atrakcji. 

Za³o¿eniem wspó³pracy obu stron jest wza-

jemne poznanie, zawi¹zanie przyjaŸni,

obopólne zrozumienie, likwidacja uprzedzeñ

i motywacja do nauki jêzyków obcych.

Niemcy goœcili w domach chojnowian, poz-

nali ich rodziny i warunki w jakich ¿yjemy. 

- Nie bêdê owija³ w bawe³nê – powiedzia³

Gazecie jeden z uczestników wizyty. –

Jecha³em do Polski z nienajlepszym nasta-

wieniem. Ostrzegano mnie przed kradzie¿ami,

nieprzyjemnymi zaczepkami, ma³o komfor-

towymi warunkami bytowania. Ci „¿yczliwi”,

albo nie mieli pojêcia o czym mówi¹, albo

mieli nieprzyjemne doœwiadczenie, które

mo¿e zdarzyæ siê wszêdzie. Wasze ¿ycie

w³aœciwie niczym nie ró¿ni siê od naszego.

Wasz standard roœnie, u nas nieco siê obni¿y³

– jesteœmy równymi partnerami i z pewnoœci¹

zdementujê ka¿d¹ b³êdn¹ opiniê o naszych

s¹siadach. Jesteœmy wszyscy bardzo mi³o

zaskoczeni. Przekonaliœmy siê o polskiej

goœcinnoœci, zobaczyliœmy wiele ciekawych

miejsc i poznaliœmy wspania³ych, serdecz-

nych ludzi. Wyje¿d¿amy z Chojnowa pe³ni

nowych doœwiadczeñ i z nadziej¹ na rych³e,

ponowne spotkanie tu lub w Egelsbach. 

Nie wiem tylko czy dorównamy Waszej przy-

s³owiowej polskiej goœcinnoœci.

eg
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Chojnów siê zaprezentowa³
3 wrzeœnia na Wroc³awskim Torze

Wyœcigów Konnych – Partynice, po

raz drugi, odby³y siê obchody „Dnia

Dolnego Œl¹ska”, którego organiza-

torem jest urz¹d marsza³kowski. 

Impreza ma na celu promocjê dolnoœl¹skich po-

wiatów, miast i gmin, które podczas dnia wysta-

wowego prezentuj¹ swoj¹ historiê, dorobek kul-

turalny, zachêcaj¹ do odwiedzin turystów i in-

westorów. Przygotowane stoiska poszczególnych

samorz¹dów zadziwiaj¹ pomys³owoœci¹. Ka¿dy

chce tu wypaœæ jak najefektowniej. Wœród 35

tegorocznych wystawców by³ te¿ Chojnów.

Miasto przy swoim stoisku skupia³o publicznoœæ

przyci¹gaj¹c oryginaln¹ muzyk¹ w wykonaniu

zespo³u muzyki dawnej All’Antico z SP4 oraz

wystêpami naszego Bractwa Rycerskiego. Za-

interesowani przesz³oœci¹ grodu nad Skor¹ mogli

dowiedzieæ siê tu o naszych tkackich tradycjach,

a nasze zabytki obrazowa³a fotograficzna wy-

stawa. Wydany na okolicznoœæ Dni Dolnego

Œl¹ska folder informowa³ o najciekawszych

miejscach Chojnowa, wydarzeniach kulturalnych

i propozycjach inwestycyjnych. O sprawach

bie¿¹cych goœcie stoiska mogli dowiedzieæ siê 

z „Gazety Chojnowskiej”, która w kilku wyda-

niach by³a dostêpna nieodp³atnie.

Chojnowskie stoisko mogli obejrzeæ nie tylko

goœcie odwiedzaj¹cy Partynice, ale i telewi-

dzowie lokalnej „trójki”. Migawki z obchodów

dolnoœl¹skiego œwiêta wyemitowane na tej stacji

objê³y m.in. wystêpy artystyczne naszej m³o-

dzie¿y. Pokazy zaowocowa³y tak¿e wymian¹

kontaktów i zaproszeniami naszych artystów na

kolejne imprezy.

Dni Dolnego Œl¹ska przyci¹gaj¹ setki ogl¹da-

j¹cych. Wœród nich s¹ mi³oœnicy gonitw – w tym

czasie na partynickim torze wyœcigowym odby-

waj¹ siê znacz¹ce konne zawody. Dla amatorów

sportów hippicznych samorz¹dowe stoiska by³y

dodatkow¹ atrakcj¹. 

Prezentacja na Partynicach jest wiêc idealnym

sposobem na promocjê – rzesze zaintereso-

wanych, mo¿liwoœæ wymiany informacji z inny-

mi gminami oraz prezentacja miasta w barwnej,

festynowej formie, to najbardziej trafiaj¹ca do

odbiorcy reklama.

eg

9 wrzeœnia, w ramach akcji „Dolny

Œl¹sk Pisze Dzieciom-Bajki Na-

szych Czytelników” Gazeta Wro-

c³awska opublikowa³a „Baœñ 

o ksiê¿niczce D¹salinie” autorstwa

mieszkanki naszego miasta Ma³-

gorzaty Krzywdy. 

Pani Ma³gosia, chojnowska bi-

bliotekarka, pisze od 20 lat przede

wszystkim wiersze. Proza dla

dzieci, to jakby twórczoœæ uboczna,

pisana sporadycznie. Oprócz tej

opublikowanej baœni, powsta³a

jeszcze ksi¹¿ka dla dzieci pt. „Ba-

bcia Jaga opowiada. Opowiastki

do g³oœnego czytania”. Jej bo-

haterk¹ jest babcia o imieniu Jaga,

zamieszkuj¹ca Domek pod lasem,

nieopodal Miasteczka. Starsza pani,

nie posiadaj¹c w³asnych wnu-ków,

stara siê byæ kochaj¹c¹ babci¹ dla

wszystkich dzieci. Odpo-wiada na

ich listy, próbuj¹c pomóc dzieciom

w ich mniejszych i wiêkszych prob-

lemach. Babcia Jaga opowiada te¿

o Miasteczku, zwy-czajach w nim

panuj¹cych oraz 

o jego niektórych mieszkañcach.

A autorka obu utworów dla dzieci

pragnie (jak chyba wszyscy auto-

rzy), by jej twórczoœæ ukaza³a siê

drukiem i trafi³a do szerszego krê-

gu czytelników i tego jej szczerze

¿yczymy.

(red)

D¹salina
Ma³gosi

Wyrazy wdziêcznoœci 

i serdeczne podziêkowania 

dla cz³onków Bractwa Rycerskiego, 

opiekuna i muzyków zespo³u All’Antico 

oraz Agaty Peimal i Marii Zawiœlañskiej 

za nieocenion¹ pomoc przy organizacji

miejskiej prezentacji sk³ada 

koordynator Emilia Grzeœkowiak.

Zespó³ All’Antico i...

Goœcie stoiska pytali o atrakcje turystyczne 

i imprezy kulturalne

Za udzia³ w imprezie burmistrzowi dziêkowa³

Marsza³ek Pawe³ Wróblewski

...Bractwo Rycerskie przyci¹ga³y oryginalnoœci¹
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Nowy rok szkolny rozpocz¹³ siê 

4 wrzeœnia 2006 r. Naukê w

choj-nowskich szko³ach podjê³o

ok. 2000 uczniów (pierwszaków by³o 166; 44 –

sp. Nr 3; 122 – sp. Nr 4.), do przedszkoli

posz³o 290 dzieci. W miejskich placówkach

oœwiatowych poczyniono remonty,

odmalowano sale i korytarze szkolne. W

Szkole Podsta-wowej Nr 4 wykonano kapi-

talny remont biblioteki, w której uru-

chomiono Centrum Informacji Multime-

dialnej. Zosta³o ono wyposa¿one w 4 kom-

putery skaner, dru-karkê i kserokopiarkê

ze œrodków Euro-pejskiego Funduszu

Strukturalnego. Po-dobne Centra utwor-

zono w Szkole Podsta-wowej Nr 3 i w

Gimnazjum Nr 2. W Gim-nazjum Nr 1

zakoñczono wymianê okien w du¿ym

budynku. W „czwórce” uczniów po-wita³a

nowa dyrektor Pani El¿bieta Borysewicz.

Wymarzony koniec lata
Poniedzia³kowy poranek jest szary, wietrzny,

deszczowy. Mój zegarek siê spóŸnia, pod¹-

¿am dziarskim krokiem K³apouchego - dziœ

wyj¹tkowo nie chcê siê spóŸniæ, œpieszê do

szko³y, która przez jakiœ czas by³a moj¹.

Jestem w Rynku i idê do Gimnazjum Nr 2 

im. Miko³aja Kopernika, na inauguracjê roku szkol-

nego. Pada, kropla za kropl¹. Lubiê Rynek 

w deszczu, kiedy ludzie uciekaj¹ i szukaj¹ schro-

nienia. Kiedy kamienice pozwalaj¹ sobie na

chwilê zapomnienia i przez jakiœ czas przy-

pominaj¹ te z obrazów impresjonistów. I lu-

biê patrzeæ, kiedy do ka³u¿ z deszczem sp³y-

waj¹ s³owa, przekleñstwa i pety.

Za sklepem Mega skrêcam w prawo, widzê

grupy uczniów ubranych na galowo, biegn¹

do szko³y. Wymarzony pocz¹tek szko³y, pada

i nie jest ¿al wakacji.

Kopernik jaki jest…
Przed budynkiem szko³y nowe wielofunkcyj-

ne boisko z trybunami. Rusztowania usta-

wione na frontowej œcianie, jeszcze nie za-

koñczy³o siê czyszczenie elewacji. Wchodzê

przez g³ówne wejœcie, od lat wita uczniów ta

sama mozaika z u³o¿onym napisem SALVE.

Na korytarzach gwar, œcisk, ekscytacja. Przed

apelem uczniowie ze swoimi wychowawcami

udaj¹ siê do sal, na lekcje organizacyjne. Ko-

rytarz nagle pustoszeje, cichnie, usypia. Ko-

rzystam z okazji i idê do czytelni. Powoli, bardzo

powoli wchodzê po schodach na pierwsze

piêtro, kiedyœ na œcianach wisia³y prace ucz-

niów, teraz wisz¹ dyplomy z konkursów ta-

necznych i sportowych. Przystajê na pó³piêtrze -

gablota z Kopernikiem dalej jest na swoim

miejscu. 

Gabinet dyrektora jest na wprost schodów,

drzwi s¹ otwarte. Kierujê siê w prawo do

czytelni. Otwieram drzwi – imponuj¹ce, po

prostu imponuj¹ce – na moim miejscu po-

wiedzia³by K³apouchy. Po prawej stronie,

przy œcianie, gdzie kiedyœ znajdowa³y siê kata-

logi, teraz stoj¹ cztery komputery, zakupione

ze œrodków Europejskiego Funduszu Struk-

turalnego. Na przeciwleg³ej œcianie stoj¹ re-

ga³y z encyklopediami, leksykonami, s³ow-

nikami. Jak bogowie naprzeciw tytanom - po-

myœla³em. Z magazynu wychodzi Pani Jadwi-

ga Stachowicz, wita mnie serdecznie – nic siê

nie zmieni³o.

Inauguracja
Oko³o 9:30 wychodzê z czytelni, schodzê na

dó³ i korytarzem idê w stronê sali gimnastycz-

nej. Po drodze mijam salê nr 8 - teraz mieœci

siê w niej gabinet jêzyka niemieckiego, kiedyœ

odbywa³y siê w niej lekcje jêzyka polskiego,

na œcianie wisia³y szkice ze scenami z Pana

Tadeusza i by³o du¿o kwiatów. 

W sali gimnastycznej zgromadzili siê ju¿ ucz-

niowie i nauczyciele. Uczniowie stoj¹ wg rocz-

ników, najpierw klasy pierwsze, potem drugie

i trzecie. To pierwsze rozpoczêcie roku, od kiedy

szkole nadano imiê Miko³aja Kopernika. Po

odœpiewaniu hymnu pañstwowego wprowa-

dzono nowy sztandar – z wizerunkiem Miko-

³aja Kopernika i ³aciñsk¹ maksym¹ Per aspera

ad astra – Przez cierpienie do gwiazd .

Uczniów wita dyrektor Miros³aw Gêbala.

- To Wy jesteœcie pierwszym powodem, dla

którego tutaj jesteœmy. Pragniemy przekazaæ

Wam to, czego sami nauczyliœmy siê kiedyœ od

swoich mistrzów, a nawet wiêcej – chcemy

przekazaæ czêœæ wiedzy ¿yciowej, której nabiera

siê z up³ywem lat […], bez której teoria jest tylko

zbiorem definicji, o których zapominamy po za-

liczonej klasówce czy sprawdzianie. Korzystaj¹c

z tych mo¿liwoœci, nie bójcie siê rozwijaæ swoich

zainteresowañ, pasji i talentów. To, jakimi ludŸmi

staniecie siê w przysz³oœci, zale¿y nie tylko od

nas – rodziców i nauczycieli – ale od Waszego

d¹¿enia do samorozwoju i pracy nad sob¹ –

mówi³ dyrektor.

Nie s¹ to go³os³owne deklaracje. Szko³a posiada

bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych, m. in.:

kó³ka sportowe (pi³ki rêcznej, siatkówki, ko-

szykówki), przedmiotowe, ale równie¿ grupê

taneczn¹ i wokaln¹. Ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ

dla siebie – o tym, ¿e znajduje, œwiadczy fakt,

i¿ w zesz³ym roku w zajêciach pozalekcyj-

nych uczestniczy³o oko³o 200 uczniów.

Koñcz¹c przemówienie, dyrektor Gêbala z³o¿y³

gratulacje nauczycielom, którzy otrzymali

stopnie awansu zawodowego. Po nim uczniów

przywita³a Pani Mazur przewodnicz¹ca Rady

Rodzicielskiej. Pierwszoklasiœci z³o¿yli œlu-

bowanie. Na zakoñczenie uroczystoœci odœpie-

wano nowy hymn szko³y. Wyprowadzono

sztandar, a uczniowie rozeszli siê do domów. 

Wychodzê ze szko³y, przesta³o padaæ, zapo-

wiada siê przyjemne popo³udnie. Wieczorem

mo¿na by gdzieœ wyjœæ, niektórzy na szczêœ-

cie nie musz¹ jutro wstaæ na ósm¹… 

Jaros³aw Domañski

„Jesieni¹ zwykle zaczyna siê szko³a…”
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Tegoroczne matury, to wprawdzie
ju¿ historia, ale obecnych maturzys-
tów (i nie tylko) mog¹ zaintereso-
waæ statystyki dotycz¹ce tegorocz-
nego egzaminu dojrza³oœci.

1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mi-
ko³aja Kopernika w Chojnowie
Do matury w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie przy ulicy PoŸ-
niaków w sesji wiosennej przy-
st¹pi³o 100 osób. 82 to uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Egzamin dojrza³oœci w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym zda³o 76 uczniów, co
stanowi 92,7%. Cieszy fakt, ¿e jest
to wynik wy¿szy ni¿ œrednia
ogólnopolska (89, 60 %) oraz dol-
noœl¹ska (87, 70 %).
2. Technikum Rolnicze i Techni-
kum Hodowli Koni
Egzamin maturalny w Technikum
Rolniczym zda³o 75% absolwentów,
co przewy¿sza wynik osi¹gniêty 
w technikach Dolnego Œl¹ska (59,1%),
i technikach w ca³ej Polsce (65,8%). 
Nieco gorzej wypad³o Technikum
Hodowli Koni, w którym egzamin
maturalny zda³o 60% absolwentów.
Wyniki egzaminu potwierdzaj¹cego
kwalifikacje zawodowe:
TR - etap pisemny zda³o 83,3%, etap
praktyczny - 87,5%. 
THK– etap pisemny zda³o 100% absol-
wentów, a etap praktyczny - 77,7%.
Absolwentom ¿yczymy powodzenia
w dalszej edukacji. Natomiast nauczy-
cielom gratulujemy takich efektów
nauczania, bo przecie¿ o poziomie
ich pracy œwiadcz¹ wyniki osi¹gane
przez uczniów. Jest to sukces tym
bardziej znacz¹cy, ¿e mowa o wyni-
kach egzaminów zewnêtrznych i wew-
nêtrznych. 
Tegorocznym maturzystom ¿yczy-
my podobnych sukcesów. Œmia³o mo¿-
na stwierdziæ, ¿e poziom nauczania
w naszej szkole w niczym nie od-
biega od tego, jaki reprezentuj¹ szko-
³y œrednie w wiêkszych miastach.
Ma³e nie oznacza gorsze! Gimnazja-
liœci! Przy wyborze szko³y œredniej
weŸcie pod uwagê chojnowskie
liceum i technika. 

Uczniowie PZS w Chojnowie

Doniesienia z PZS

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych  

przy ul. Zielonej w Chojnowie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 14654:

1. nieruchomoœæ niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 454/2 o pow. 1124 m2.

Cena wywo³awcza – 32.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).

Wadium – 6.400,00 z³.

2. nieruchomoœæ oznaczona nr geodezyjnym 454/3 o pow. 2230 m2, zabudowana budynkiem jednokondygna-

cyjnym o pow. u¿ytkowej 495 m2 (by³y budynek magazynowy GS „Samopomoc Ch³opska”)

Cena wywo³awcza – 58.000,00 z³ (sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT).

Wadium – 11.000,00 z³.

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

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod us³ugi z preferencj¹ dla us³ug

komercyjnych. Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 paŸdziernika  2006 r. o godz. 1100 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 13 paŸdziernika 2006 r. na konto Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych

dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 320,00 z³ – dot. dz. 454/2 i 580,00 z³ – dot. dz. 454/3.

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.

Asia, uczennica kl. II LO:

- Jestem przeciwna wpro-

wadzeniu mundurków szkol-

nych, gdy¿ ka¿dy ma pra-

wo ubieraæ siê tak, jak chce.

To jest po prostu ograni-

czanie ludzi.

Daria Owczarska, uczenni-

ca kl. IIIc LO:

- Z jednej strony mo¿na

pomyœleæ, ¿e jest to w pew-

nym stopniu zabijanie kre-

atywnoœci ucznia, przesz-

kadzanie mu w uzewnêtrz-

nieniu swojej osobowoœci.

Z drugiej zaœ strony mog³o-

by to zapobiec „szufladko-

waniu ludzi”, przyporz¹d-

kowaniu poszczególnych

ludzi do poszczególnych

grup spo³ecznych na pod-

stawie ich ubioru.

Ola Pêkala i Ola Siwka,

uczennice kl. IIb LO:

- Jesteœmy zdecydowanie

przeciw wprowadzeniu

mundurków do szkó³, po-

niewa¿ jest to dyskryminac-

ja naszych osobowoœci.

Ka¿dy ma prawo ubieraæ

siê w to, co chce i co lubi.

Mundurki ograniczaj¹ nasz

wybór.

60- lecie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego

im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie

Komitet Organizacyjny Obchodów
60- lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
informuje, ¿e 7 paŸdziernika 2006 r.

odbêdzie siê zjazd absolwentów.
Obchody 60 – lecia Liceum

rozpocznie uroczysta msza w koœciele
œw. Piotra i Paw³a o godz. 930.

Program obejmuje m. in. ods³oniêcie
pami¹tkowej tablicy oraz uroczyst¹

akademiê w Miejskim Domu Kultury.
O godzinie 1900 w Piotrowicach
rozpocznie siê bal z udzia³em 

absolwentów, nauczycieli 
i zaproszonych goœci.

Wiêcej szczegó³owych informacji
mo¿na uzyskaæ pod numerem 

telefonu: (076) 8196515,  
w sekretariacie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego 

przy ul. PoŸniaków oraz Internecie
(pzs-chojnow.pl)

Serdecznie zapraszamy 

Szkolna  sonda

Co s¹dzisz o wprowadzeniu w ¿ycie pomys³u Mi-nistra

Edukacji Narodowej dotycz¹cego mundurków szkolnych?

Matura w chojnowskich

szko³ach œrednich 

(budynek przy ul. PoŸniaków)
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AAAA bbbb yyyy         dddd oooo         llll aaaa tttt aaaa
16 wrzeœnia, na placu przy Miejskim Domu

Kultury chojnowianie po¿egnali wakacje i lato.

Chocia¿ „szkoda lata”, to po¿egnanie by³o

radosne i w rytmach wszelakich. 

Mieszkañców bawi³ chojnowski kwartet Deep

– ¿eñska grupa, która od lat próbuje swoich

si³ w bran¿y muzycznej, tym razem by³ to

jednak debiut, dziewczyny po raz pierwszy

zaprezentowa³y w³asne kompozycje w rock-

owych klimatach.

Na scenie pojawi³ siê tak¿e dawno nie ogl¹-

dany Grzegorz Dowgia³³o stypendysta fun-

dacji Jolanty Kwaœniewskiej „Porozumienie

bez barier”. Utalentowany muzyk zaprezen-

towa³ kilka utworów covery we w³asnej inter-

pretacji. Kolejny rodzimy team, to zespó³

Polish Fiction. W ich utworach s³ychaæ ele-

menty punka, graj¹ te¿ rockowe ballady. 

Goœæmi po¿egnalnego festynu by³a grupa ze

Œwiebodzina pod tajemnicz¹ nazw¹ A.S.O.

Urodziwa wokalistka i znaj¹cy rzemios³o

muzycy rozko³ysali publikê rock’n’rollowy-

mi rytmami.

Tu¿ po nich na scenie pojawi³ siê egzotyczny

JamboAfrica. Sympatyczni czarnoskórzy wy-

konawcy wywodz¹ siê z Afryki, choæ kilkoro

z nich ma ju¿ polskie akcenty w ¿yciorysie.

Po³¹czy³a ich £ódŸ, w której wszyscy studiuj¹,

a wykonywane przez nich rytmy s³onecznej

muzyki lat 80-90, zosta³y doskonale przyjête

przez publicznoœæ w ka¿dym wieku.

W miêdzyczasie, na przygotowanym przez

organizatora mini-boisku Bartosz Pachucki 

z Chocianowa wspólnie z koleg¹ dali pokaz

grania footbag’iem czyli popularn¹ „zoœk¹”.

Bartek jest wicemistrzem Polski w tej dzie-

dzinie, pokaz by³ wiêc profesjonalny i impo-

nuj¹cy. MDK przygotowa³ kilka zoœkowych

woreczków dla œmia³ków pragn¹cych zmie-

rzyæ siê z mistrzem, ale, co tu kryæ, „zoœka”,

to nie jest to co chojnowianie potrafi¹ najlepiej.

Potrafi¹ natomiast siê bawiæ, przykro tylko,

¿e na kolejny plenerowy festyn przyjdzie

nam czekaæ kilka miesiêcy.

eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci 

niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od naby-

cia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.

Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 paŸdziernika 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 12 paŸdziernika 2006 r.

na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-

niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

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

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê

do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 340 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 naby-

wca. 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.
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OO
tym wyjeŸdzie marzyliœmy od daw-

na. Od kiedy pamiêtam zauralska

Rosja i jej rubie¿e stanowi³y dla

nas miejsce niezwyk³e i tajemnicze. Tak¿e w

œwia-domoœci wielu Polaków tereny te kojarz¹ siê 

z jednej strony jako nieska¿one cywilizacj¹,

dzikie, niedostêpne obszary, a z drugiej jako

miejsce zsy³ki i kaŸni tysiêcy obywateli pols-

kich, którzy nierzadko na zawsze tam po-

zostali. W koñcu zdobyliœmy siê na odwagê 

i postanowiliœmy tegoroczne wakacje spêdziæ

w³aœnie na Syberii, przemierzaj¹c jej bezkres

s³ynn¹ Kolej¹ Transsyberyjsk¹, a nastêpnie

zwiedziæ Bajka³, Dolinê Tongijsk¹ rozci¹ga-

j¹c¹ siê od jeziora, a¿ po granice z Mongoli¹,

a tak¿e Republikê Buriack¹ zamieszkan¹

przez skoœnook¹ grupê etniczn¹ wywodz¹c¹

siê od Mongo³ów.

Pierwszym punktem naszej wyprawy by³a

Moskwa, sk¹d mieliœmy rozpocz¹æ podró¿

Kolej¹ Transsyberyjsk¹. Ta potê¿na metropo-

lia zamieszkiwana, wed³ug statystyk przez 15

mln mieszkañców, zrobi³a na nas wielkie

wra¿enie. To miasto pe³ne antagonizmów,

gdzie przeplataj¹ siê ze sob¹ wielka bieda 

i niewyobra¿alne bogactwo, piêkne zabytkowe

miejsca oraz slumsy, nowoczesnoœæ i nad

wyraz widoczne symbole reprezentuj¹ce mi-

nion¹ epokê. Od kilkunastu lat miasto prze-

¿ywa swój renesans. Ju¿ na pierwszy rzut oka

widaæ jak z wielkim rozmachem powstaj¹

wielkie, nowoczesne budowle, centra hand-

lowe, a zabytki poddawane s¹ drobiazgowej

restauracji. Od pocz¹tku lat 90 zaznacza siê

odnowa ¿ycia religijnego, czego dowodem

mo¿e byæ m.in. odbudowany potê¿ny Sobór

Chrystusa Zbawiciela czy Sobór Kazañski

stoj¹cy na Placu Czerwonym - oba zburzone z

rozkazu Stalina.

Spaceruj¹c ulicami miasta na ka¿dym kroku

napotyka siê miejsca zwi¹zane z wielk¹ his-

tori¹. Plac Czerwony zachwyca swoim dosto-

jeñstwem i majestatycznym wygl¹dem.

Niegdyœ „wype³niony” manifestacjami z okazji

œwiêta paŸdziernikowego, obecnie zape³niony

t³umem turystów z ca³ego œwiata. Do mauzo-

leum Lenina podobnie jak to by³o w czasach

ZSRR, równie¿ dzisiaj ustawiaj¹ siê t³umy

chêtnych do odwiedzenia wodza narodu. Mos-

kiewski Kreml to serce miasta i Rosji, miejsce,

w którym Iwan GroŸny umacnia³ swoj¹ w³adzê,

Napoleon ogl¹da³ po¿ar miasta, a Lenin two-

rzy³ podstawy pañstwa proletariackiego.

Podobnie jak Warszawa ma Pow¹zki tak 

i Moskwa ma Cmentarz Nowodiewiczy, gdzie

spoczywaj¹ wielkie osobistoœci ¿ycia kultu-

ralnego, naukowego i politycznego Rosji

m.in. Raisa Gorbaczowa, Nikita Chruszczow,

Wiaczes³aw Mo³otow, Antoni Czechow, Sergiusz

Prokofiew, Andrzej Tupolew czy Michai³

Bu³hakow. 

Odrêbn¹ atrakcjê miasta stanowi moskiew-

skie metro ze swoimi 260 kilometrami tuneli i

160 stacjami. Równie¿ i mi³oœnicy „Mistrza 

i Ma³gorzaty” Bu³hakowa znajd¹ na Patriarszych

Prudach miejsca, gdzie mo¿na jeszcze dziœ

spotkaæ powieœciowego Wolanda i Behemota.

Opuszczaj¹c Moskwê wrzuciliœmy kilka ko-

piejek do popularnej fontanny na Placu Ma-

ne¿owym na znak, ¿e jeszcze bêdzie nam dane

wróciæ do tego miasta.

Wojciech Drzewiecki

C.D.N.

Syberyjska przygoda, czêœæ 1

Trakingowcy – Wojciech Drzewiecki i Maciej
Dziuba zapraszaj¹ 1 paŸdziernika do ka-
wiarenki w MDK. Punktualnie o godz. 17.00
m³odzi podró¿nicy rozpoczn¹ opowieœæ 
o wyprawie na Sybir ilustruj¹c j¹ barwnymi
slajdami.

Bogat¹ galeriê zdjêæ z syberyjskiej

wyprawy mo¿na tak¿e obejrzeæ 

w holu urzêdu miejskiego.

Mury  KremlaMury  Kremla

ZZ³³oottee    ffoonnttaannnnyy    
--     PPaarrkk    OOssii¹¹ggnniiêêææ    ZZSSSSRR

MMoosskkiieewwsskkiiee    mmeettrroo
MMoonnuummeennttaallnnaa    

ttwwiieerrddzzaa    bbrrzzeesskkaa

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
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drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci

zabudowanej, po³o¿onej 

przy ul. G³owackiego Nr 1 w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz

osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: roz-

poczêcie remontu – 1 rok od nabycia; zakoñcze-

nie remontu – 3 lata od daty nabycia.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków

pod numerem rejestru 535/A/05. Cena sprze-

da¿y budynku zostanie obni¿ona o 25 %. Teren

objêty jest stref¹ A œcis³ej ochrony konserwatorskiej.

Na prowadzenie wszelkich prac i robót nale¿y uzys-

kaæ zezwolenie konserwatorskie Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków (pozwolenie wraz z wa-

runkami sprzeda¿y w/w nieruchomoœci do wgl¹du

w pok. nr 12 tut. Urzêdu oraz w Biuletynie Infor-

macji Publicznej miasta Chojnowa).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 paŸdziernika

2006 r. o godz. 1100 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 12 paŸdziernika 2006 r.

na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr

55864400000001490620000040 Bank Spó³dziel-

czy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadi-

um równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-

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

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-

targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci

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

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej

ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê

do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿

200,00 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

odwo³a-nia lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym

osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,

wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 13864400000001490620000020 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸ-

niej przed zawarciem umowy notarialnej.

Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku

VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,

od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowo-

duje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane

z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœ-

ci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia

przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach od

20.09-12.10.2006 r. w godz. 900 do 1400. Klucze

dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzy-

ma³y 30 – tel. 076-81-88-370.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 

pod numerem 076-81-86-680.
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Patronem i koordynatorem kampanii w Polsce

jest Fundacja Nasza Ziemia. „Sprz¹tanie œwiata”

trafi³o równie¿ za „kraty”. Fundacja Nasza Ziemia

wraz z Centralnym Zarz¹dem S³u¿by Wiêzien-

nej wdra¿a resocjalizacyjny projekt pt. „Skazani

na ekologiê”. Celem programu jest zaanga¿o-

wanie skazanych w Zak³adach Karnych oraz

Aresztach Œledczych w ca³ej Polsce do prostych

dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. Pierwszym

zadaniem wspólnie realizowanym bêdzie udzia³

wiêŸniów w tegorocznej akcji. 

Pomocna segregacja
W tym roku „Sprz¹tanie œwiata” odbywa siê pod

has³em – „Pomó¿my Ziemi”, poprzez codzienne

dzia³ania takie jak segregacja odpadów. Nasze

decyzje maj¹ wp³yw na los naszej Planety i to

od nas zale¿y czy zaszkodzimy, czy pomo¿emy

Ziemi. 

„Sprz¹tanie œwiata” rozpoczyna II edycjê ca³o-

rocznego Programu Publicznej Edukacji Eko-

logicznej w zakresie gospodarki odpadami opa-

kowaniowymi i pou¿ytkowymi, realizowanego

przez Koalicjê Edukacji Ekologicznej. Jest to

najwiêksza w Polsce kampania edukacyjna na 

ten temat. Fundacja przygotowuje kampanie

informacyjne w mediach oraz kampanie outdooro-

w¹. W ramach Programu, Fundacja Nasza

Ziemia przeka¿e 100.000 z³ (20 grantów po

5.000 z³) dla przedszkoli, szkó³ i organizacji spo-

³ecznych w ca³ej Polsce na realizacjê lokalnych

programów ekoedukacyjnych. 

To nie wszystko, poniewa¿ 15 wrzeœnia 2006 r.

rusza Program Orange dla Ziemi, organizowany

przez Grupê TP, którego celem jest przekonanie

nauczycieli i uczniów o tym, ¿e nauka mo¿e

przyj¹æ inspiruj¹c¹ formê, a tak¿e, ¿e ka¿dy

mo¿e mieæ wp³yw na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ.

Nasi sprz¹taj¹
Jak co roku do akcji “Sprz¹tania œwiata” w³¹czy³y

siê chojnowskie szko³y. Dzieci i m³odzie¿ koor-

dynowane przez urz¹d miejski wyczyœci³y miej-

skie parki, skwery, trawniki, teren stadionu i po-

bliskiego stawu oraz brzegi Skory. O tym ile œmieci

zebrano poinformujemy w nastêpnym wydaniu

G.Ch., zapewniamy, ¿e by³o tego sporo…

red.

„Pomó¿my Ziemi!”
W ostatnim numerze gazety w artykule 

pt. „Pasja namiêtnoœci serca”, przez

niezamierzony techniczny b³¹d, znie-

kszta³cone zosta³o zdjêcie zespo³u

TRIO £ÓDZKO – CHOJNOWSKIE -

zespó³ przepraszamy!

Przypomnijmy, ¿e TRIO wykonuje

utwory Jacka Kaczmarskiego. Jednym z

jego muzycznych filarów jest cho-

jnowianin Tomek Susmêd, który gra na

fortepianie.

Z kronikarskiego obowi¹zku mo¿e do-

damy, ¿e Tomek udziela siê tak¿e 

w chojnowskiej formacji REPUTACJA

– grupie graj¹cej utwory Grzegorza

Ciechowskiego. 

Popuœæmy wiêc wodze fantazji - gdzieœ 

w naszym mieœcie odbywa siê wieczorek

muzyczny z twórczoœci¹ akurat obu ju¿

nie¿yj¹cych i legendarnych kompozy-

torów…

Fajnie jest pofantazjowaæ, ale czy nie

ma rzeczy niemo¿liwych?

Stawiamy kilka gruszek przeciw gwoŸ-

dziom, ¿e taka impreza mog³aby dojœæ

do skutku.

RED.

„Techniczny b³¹d”

Mieszkañcy Chojnowa zg³o-

sili dwa miejsca pod danon-

kowe place zabaw - przy uli-

cy £okietka i ulicy Pade-

rewskiego, na które mo¿na

g³osowaæ na stronie interne-

towej www.danonki.pl 

G³osowanie potrwa do 31

grudnia 2006 r. i mo¿na od-

daæ jeden g³os co 24 godziny. 

Zachêcamy mieszkañców

Chojnowa do g³osowania.

W ramach akcji odnowione

zostan¹ odpowiednio: 3 pla-

ce zabaw z miejscowoœci do

25000 mieszkañców, 3 place

zabaw z miejscowoœci o licz-

bie mieszkañców pomiêdzy

25000 a 200 000 i 4 place

zabaw z miejscowoœci po-

wy¿ej 200000 mieszkañców,

które uzyska³y najwiêksz¹

liczbê g³osów oraz g³o-

sowa³o na nie odpowiednio

minimum 50, 75 i 100 osób.

red. 

DDaannoonnkkoowwyy  ppllaacc

Sprz¹tanie œwiata – Polska! 15, 16 i 17 wrzeœnia, by³ czêœci¹ miêdzy-
narodowej kampanii. Ka¿dego roku, w trzeci weekend wrzeœnia ok.
30 milionów ludzi z 80 krajów wychodzi ze swoich domów, miejsc
pracy, szkó³, by sprz¹taæ swoje otoczenie. W Polsce akcja odbywa
siê co roku, pocz¹wszy od 1994 r. 
A wszystko zaczê³o siê w 1989 roku w Sydney, kiedy grupa 40 ty-
siêcy mieszkañców wziê³a udzia³ w akcji sprz¹tania portu.

„Mocne koœci moc radoœæ” jest programem w ramach, którego marka Danonki

odnowi 10 placów zabaw na terenie Polski.

REPUTACJA

TRIO £ÓDZKO-CHOJNOWSKIE
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Ludzie pêdz¹ za pieni¹dzem,
a ¿ycie szybko minie.
Pamiêtajcie, ¿e najwiêkszym
bogactwem 
jest szczêœcie i radoœæ w rodzinie.
Samych radosnych chwil, mnóstwa
mi³oœci i wiele szczêœcia z okazji
czwartej rocznicy œlubu – AAggnniieesszzccee  
ii  PPiioottrroowwii  DDeemmiiaaññcczzuukk ¿yczy 
rodzina Malików.

Na drodze ¿ycia s¹ œwiat³a i mroki,
Raz szczêœcie jasne, raz smutek
g³êboki,
Ale gdy razem idzie siê we dwoje
£atwiej siê znosi nawet ciê¿kie znoje.

20  lat temu na œlubnym kobiercu
stanêli JJooaannnnaa  ii  JJaannuusszz  FFiieebbiicchh. 
Z okazji okr¹g³ego jubileuszu
serdeczne ¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci, du¿o zdrowia i szczêœ-
cia ¿ycz¹ dzieci. Wyrazy wdziêcz-
noœci i podziêkowania za dwadzieœ-
cia lat wspólnego po¿ycia ma³¿once
sk³ada – Janusz.

Serdeczne podziêkowania za oka-
zan¹ pomoc i zrozumienie w trud-
nej sytuacji kkss..  TTaaddeeuusszzoowwii
JJuurrkkoowwii sk³ada mama Kewina.

Jakiœ czas temu zaprezentowa³em w tym k¹-

ciku felieton pt. „Doktor Taksóweczka”, opi-

suj¹c wydarzenie, które mia³o miejsce gdzieœ

na pocz¹tku sierpnia. Trudno te¿ powiedzieæ,

¿eby opisywany „Doktor-taksóweczka” na-

wet zaoponowa³ na postawione w artykule

zarzuty. Bo - nie ma co owijaæ w bawe³nê –

by³y to konkretne zarzuty. S¹dzê jednak , ¿e

do wspomnianego lekarza niewiele z moich

uwag dotar³o. Byæ mo¿e nie jest on naszym

sta³ym czytelnikiem. Z tym wiêksz¹ przyjem-

noœci¹ muszê zaznaczyæ, ¿e jednak wœród

pracowników Pogotowia Ratunkowego 

w Chojnowie, s¹ jeszcze ¿yczliwi ludzie.

Nie tak dawno odwiedzi³em znajomego. Nie

wiem, czy rozmowa z nim mog³a mieæ wp³yw

na to, co mia³o miejsce po up³ywie pó³ go-

dziny (a nie by³a ona, niestety, zbyt przyjem-

na). Byæ mo¿e, by³ to efekt pogody, która 

w tym czasie uleg³a za³amaniu. W ka¿dym

razie, w pewnym momencie poczu³em ból

serca, który pocz¹³ siê potêgowaæ w miarê

up³ywu czasu.

Czuj¹c siê coraz gorzej, zaproponowa³em

znajomemu, by odprowadzi³ mnie do domu -

nie odmówi³. Czu³em siê coraz gorzej, ude-

rzy³y na mnie siódme poty. Znajomy, czu³em

to, zacz¹³ siê - œmia³o mo¿na powiedzieæ -

baæ. Zaproponowa³ mi podejœcie na pogo-

towie. I – muszê powiedzieæ - z jednej strony

- sam zacz¹³em zdawaæ sobie sprawê z tego,

¿e nale¿a³oby tak zrobiæ. Z drugiej strony –

przed oczami stawa³a mi historia z „Dokto-

rem-taksóweczk¹”. Nic wiêc chyba dziw-

nego, ¿e czu³em pewny opór. A serce coraz

bardziej sygnalizowa³o niedyspozycjê. Prze-

chodziliœmy akurat obok Przychodni Rejo-

nowej, ale ta by³a ju¿ zamkniêta.

Dotar³em do domu. Tutaj zaaplikowa³em

sobie krople nasercowe i nervosol. W tym

czasie znajomy - wbrew moim oporom –

siad³ do telefonu i zadzwoni³ na pogotowie.

Rejestratorka przeprowadzi³a dok³adny wy-

wiad pod k¹tem moich dolegliwoœci. Poinfor-

mowa³a, ¿e jedyna karetka aktualnie jest 

w drodze z pacjentem do Legnicy, ale naty-

chmiast w drodze powrotnej do Chojnowa

skie-rowana zostanie pod wskazany adres.

W miêdzyczasie dolegliwoœci poczê³y ustê-

powaæ. Ból serca – prawdopodobnie pod dzia-

³aniem podanych leków – ust¹pi³. Zacz¹³em

siê niepokoiæ. A je¿eli lekarz uzna, ¿e karetka

by³a wezwana niepotrzebnie?...

Oko³o pó³ godziny po wezwaniu, karetka na

sygnale zajecha³a pod dom. M³oda lekarka 

w towarzystwie dwóch sanitariuszy wesz³a

do mieszkania. Natychmiast zaczê³a wypyty-

waæ o rodzaj dolegliwoœci. Przyzna³em, ¿e

ju¿ ust¹pi³y. Mia³em skrupu³y, jeœli chodzi³o

o wezwanie karetki. „To nie ma znaczenia.

Coœ jednak by³o”. Zmierzy³a ciœnienie, zro-

bi³a elektrokardiogram. “Czy ma pan stany

depresyjne?”- spyta³a. Potwierdzi³em.

Dalej to by³a rozmowa pod k¹tem tych ostat-

nich. Potem jeszcze tylko tabletka pod jêzyk 

i zastrzyk. „Pani doktor serdecznie przepra-

szam za niepotrzebne wezwanie... ”Niepo-

trzebne? - zdziwi³a siê. – „W takich sytua-

cjach, nie ma wezwañ niepotrzebnych...” Jeszcze

parê czynnoœci administracyjnych i... poje-

chali dalej do kolejnego wezwania...

I to by³aby ca³a historia...

By³aby. Jakie jednak inne by³o podejœcie do

sprawy tej lekarki (i ca³ego jej zespo³u), jak

to, które znalaz³o miejsce w poprzednim 

felietonie? Dwójka lekarzy i dwie ró¿ne po-

stawy. I, w tym miejscu – równie¿ pozosta-

wiê bez zbêdnego komentarza. Nasuwa siê

tylko jedno - nie ka¿dy jest „doktorem tak-

sóweczk¹”.

KAD£UBEK

A przy okazji – pani doktor nazywa siê

Ma³gorzata B³aszczyk, jest mieszkank¹

Boles³awca i specjalist¹ medycyny rodzinnej.

Chojnowski felietonik

NIE KA¯DY JEST 

„DOKTOREM TAKSÓWECZK•”

Kronika  towarzyska

Podziêkowania
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KS “Chojnowianka” 
harmonogram meczów „u siebie”

sezonu 2006/2007  - runda jesienna - 
23.09.06 Chojnowianka –  Udanin – godz. 13.00

24.09.06 Chojnowianka –  Polonia Witków – godz. 11.00

30.09.06 Chojnowianka –  Zamet Przemków – godz. 16.00

1.10.06 Chojnowianka –  KuŸnia Jawor – godz. 11.00 

(Trampkarze); godz. 12.30 (M³odzicy)

7.10.06 Chojnowianka –  Zag³êbie Lubin – godz. 13.00

8.10.06 Chojnowianka –  Orlik Okmiany – godz. 11.00

14.10.06 Chojnowianka –  Iskra Kochliwe – godz. 15.00

15.10.06 Chojnowianka –  Amico Lubin – godz. 12.30

21.10.06 Chojnowianka –  MiedŸ Legnica – godz. 13.00

22.10.06 Chojnowianka –  Kolejarz Mi³kowice – godz. 11.00

22.10.06 Chojnowianka –  Iskra Kochliwe – godz. 12.30

22.10.06 Chojnowianka –  Premium Budziwojów – godz. 11.00

28.10.06 Chojnowianka –  Szczedrzykowice – godz. 15.00

5.11.06 Chojnowianka – P³omieñ Michów – godz. 11.00

* Z dniem 04. 09. 2006 r. Ko-
misariat Policji w Chojnowie
rozpocz¹³ realizacjê programu
„Bezpieczna Droga do Szko-
³y”. Funkcjonariusze komi-
sariatu prowadz¹ pogadanki 
z dzieæmi, m³odzie¿¹ szkó³
podstawowych i gimnazjalnych
na terenie miasta i gminy Choj-
nów oraz gminy Mi³kowice.

* 08. 09. „Nie wszystko, co
pozytywne jest legalne”.
Przekona³ siê o tym 18 letni
chojnowianin, który wybra³ siê
na spacer z MariHuan¹ i zosta³
zatrzymany. Nie pomog³y
t³umaczenia, ¿e “Marysia” jest
ju¿ pe³noletnia.

* W Chojnowie najwiêksze
branie ma ubranie. 11.09. po-
licjanci zatrzymali chojnowia-
nina, który w³ama³ siê do kios-
ku odzie¿owego na terenie Tar-
gowiska Miejskiego. Skradzio-
ne mienie odzyskano. Tego
samego dnia zatrzymano miesz-

kañca Chojnowa, który 
w nocy 03. 09. w³ama³ siê do
sklepu odzie¿owego przy ulicy
Legnickiej.

* Jak pisa³ Karol Marks w spo-
³eczeñstwie kapitalistycznym
jednostk¹ ludzk¹ jest posia-
dacz i nikt wiêcej. Skrajnym
antyhumanitaryzmem wyka-
zali siê funkcjonariusze choj-
nowskiej Policji, zatrzymuj¹c
08. 09. chojnowianina, który
posiada³ przedmioty pocho-
dz¹ce z w³amania do Firmy
Feerum w Chojnowie, a 11. 09.
schwytali sprawcê w³amania.

* Na przestrzeni dwóch tygodni
funkcjonariusze na terenie
miasta i gminy Chojnów za-
trzymali 19 nietrzeŸwych kie-
ruj¹cych. Mo¿na jeŸdziæ jak
nale¿y, a mo¿na jak Broni-
s³aw C., niegdysiejszy dzielny
porucznik z serialu TV. 

opr. J. Domañski

Letnie  kopanie
Zaplanowany na ostatni¹ dekadê sierpnia wakacyjny turniej pi³ki no¿nej,

którego organizatorem by³ Miejski Dom Kultury, z przyczyn tzw. obiekty-

wnych, czyli pogody zakoñczy³ siê dopiero 12 wrzeœnia br. Emocji jednak

nie zabrak³o. Rozegrany w trzech kategoriach wiekowych turniej przyniós³

nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia:

Kategoria wiekowa rocznik 1994 i m³odsi:

Kategoria wiekowa rocznik 1992/93:

Kategoria wiekowa rocznik 1990/91

A. Matuszewski

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 

nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej numerem 

geodezyjnym 377/3 o pow. 1879 m2, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta

Chojnowa przy ul. Samorz¹dowej (by³a kot³ownia), dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.

Cena wywo³awcza – 80.000,00 z³  (w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 16.000,00 z³.

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

przedmiotem zobowi¹zañ. W planie zagospodarowania przestrzennego

miasta Chojnowa przeznaczona jest pod nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne

(handel, rzemios³o, gastronomia). Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ

infrastruktury podziemnej i nabywca zobowi¹zany jest do umo¿-

liwienia dostêpu do niej. Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e nast¹piæ za

zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 paŸdziernika  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

13 paŸdziernika 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê

z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie

nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Ustala siê post¹pienie

w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem

w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 800,00 z³.

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

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

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

przetargu, pozosta³ym osobom. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej

w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie

siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym ter-

minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z prze-

niesieniem 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.

Z ksi¹¿ki
wydarzeñ kp
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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
PO  FRANCUSKU I NIEMIECKU

W Dziale dla Doros³ych skorzystaæ mo¿na

obecnie z kilkudziesiêciu tytu³ów ksi¹¿ek 

w jêzyku angielskim, niemieckim, francu-

skim i hiszpañskim. S¹ one opracowane

specjalnie dla osób ucz¹cych siê jêzyków obcych

na ró¿nym poziomie zaawansowania.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y :

“RADOSNE MAJSTERKOWANIE Z DZIEÆ-

MI: ciekawe pomys³y na ca³y rok kalenda-

rzowy”

200 pomys³ów dla dzieci do pracy z papierem

ró¿nego rodzaju, materia³ami przyrodniczymi,

filcem itp. Dane dotycz¹ce stopnia trudnoœci

przy ka¿dym opisie s¹ wskazówk¹ przy do-

borze prac do wykonania. Ksi¹¿ka zawiera

wyczerpuj¹ce informacje podstawowe o sto-

sowanych materia³ach, technikach oraz du¿o

interesuj¹cych wskazówek, pomys³ów i trików.

Dzia³ dla Doros³ych:

Ewa Matuszewska - “UCIEC JAK NAJWY-

¯EJ: nie dokoñczone ¿ycie Wandy Rutkiewicz”

Ewa Matuszewska, dziennikarka, jest m.in.

wspó³autork¹ ksi¹¿ek Wandy Rutkiewicz

“Na jednej linie” i “Karawana do marzeñ”. Od

wielu lat zwi¹zana emocjonalnie z Tatrami, 

w roku 1998 przenios³a siê z Warszawy do

Zakopanego. W swej ksi¹¿ce opisuje przyjaŸñ 

z wielk¹ alpinistk¹ – nie³atw¹, lecz nie daj¹-

cej siê zast¹piæ ¿adn¹ inn¹. Jest to jej po¿eg-

nanie z Wand¹, z pisaniem o niej. S¹ w nim,

obok wywiadów, wspomnienia, niekiedy sen-

tymentalne, egzaltowane, innym razem ods³a-

niaj¹ce brutaln¹ prawdê o górach i ludziach.

Anthony Pratkanis, Elliot Aronson - “WIEK

PROPAGANY: u¿ywanie i nadu¿ywanie

perswazji na co dzieñ”

Znakomita ksi¹¿ka o propagandzie napisana

przez œwiatowej s³awy psychologów amerykañ-

skich. Autorzy m.in. ukazuj¹ w niej rosn¹c¹

rolê informacji i propagandy we wspó³czesnym

œwiecie, przedstawiaj¹ formy i mechanizmy

skutecznej perswazji zarówno w bezpoœred-

nich kontaktach miêdzyludzkich, jak i upoœred-

nianych przez media. Ksi¹¿ka napisana jest 

w sposób wyj¹tkowo ciekawy i ¿ywy, ilustrowana

licznymi przyk³adami z historii i wspó³czesnoœci.

Filia nr 1:

Miko³aj £oziñski - “REISEFIEBER”

Takiego debiutu nie by³o w polskiej literaturze

od dawna. 25-letni autor napisa³ dojrza³¹, utrzy-

man¹ w bergmanowskim nastroju powieœæ 

o skomplikowaniu ludzkich relacji, niemo¿noœci

porozumienia sie i lêku przed bliskoœci¹. Bohater

ksi¹¿ki, Daniel Reis,  przyje¿d¿a do Pary¿a na

wieœæ o œmierci swojej matki, Astrid, której nie

widzia³ od lat. Nag³y wstrz¹s wywo³a w nim fale

wspomnieñ i potrzebê poznania ostatniego okre-

su ¿ycia Astrid. Odkrywaj¹c prawdê o matce,

Daniel stopniowo pozna prawdê o samym sobie.

Ksi¹¿ka otrzyma³a II nagrodê w konkursie

Fundacji Kultury. 

Wieœci 
z Hufca ZHP Chojnów

Rozpocz¹³ siê rok szkolny, czas wiêc na

inauguracjê i rozpoczêcie nowego roku har-

cerskiego. Niektórzy mo¿e pomyœl¹, ¿e

przecie¿ harcerzy w Chojnowie nie ma.

Ale tak nie jest. To, ¿e nas nie widaæ, nie zna-

czy ¿e nas nie ma. Najlepsze lata hufiec

ma ju¿ za sob¹. Harcerstwo jako masowa

organizacja nie ma dzisiaj racji bytu. Ale

nadal istnieje, i dopóki zostanie w hufcu

choæby jeden instruktor istnieæ bêdzie. Jakby

na potwierdzenie tych s³ów œpieszymy

donieœæ, ¿e w Gimnazjum nr 1 od pocz¹t-

ku roku harcerskiego zacznie dzia³aæ dru-

¿yna harcerska o specjalnoœci ratowniczej.

Podobne dru¿yny dzia³aj¹ w Legnicy i we

Wroc³awiu. Harcerskie Grupy Ratowni-

cze szkol¹ siê w udzielaniu pierwszej po-

mocy przedmedycznej i przygotowuj¹ do pro-

wadzenia ró¿nego rodzaju dzia³añ ratowni-

czych, od których niejednokrotnie zale¿y

¿ycie ludzkie. D¹¿ymy do tego, aby har-

cerz bêd¹c œwiadkiem wypadku lub zda-

rzenia potrafi³ prawid³owo oceniæ i udzie-

liæ pomocy przedmedycznej.

START HARCERSKI odbêdzie siê w dniach

23-24 wrzeœnia w Okmianach. W progra-

mie miêdzy innymi: bieg harcerski, ognisko,

uroczyste przyrzeczenie harcerskie oraz

wiele innych zabaw i pl¹sów.

Do zobaczenia na harcerskim szlaku! Czuwaj!
B.Sz.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, 

oznaczonej numerem geodezyjnym 377/1 o pow. 8138 m2, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta

Chojnowa przy ul. Parkowej (droga krajowa Legnica-Zgorzelec), dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.

Cena wywo³awcza – 180.000,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 36.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê

stacj¹ paliw wraz z parkingiem dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne oraz us³ugi hotelarskie. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 paŸdziernika 2006 r. o godz. 1100 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  17 paŸdziernika 2006 r. na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

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

cone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,

pozosta³ym osobom.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych

dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³.

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

Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19  najpóŸniej przed zawar-

ciem 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 (0-76) 81-86-680.
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Szko³a Jêzykowa AVANS w Chojnowie

Zapisy i informacje
Chojnów ul. Paderewskiego 12 (by³e biuro telekomunikacji)

Tel. (076) 819-65-64, www.giganet.biz.pl

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

og³asza nabór na wolne 
stanowisko urzêdnicze:

Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ
w Dziale Kadr

tel. 076 81 88 370, 371, 372 
lub na stronie internetowej:

bip.chojnow.net.pl

zaprasza do nauki jêzyków 
- angielskiego i niemieckiego 

we wszystkich grupach zaawansowania.
Specjalna oferta dla dzieci i maturzystów

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom w centrum Chojnowa

(boczna ul. Szpitalnej) o pow. 220 m2. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-74-15.

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 mieszkanie w³asnoœciowe 

w nowym budownictwie o pow. 62,23 m2, 

3 pokoje, balkon, wc osobno, Ip., z ceg³y,

œrodkowe, ul. Legnicka 45, cena 95 tys z³.

Wiadomoœæ: tel. 0513-030-369.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy

ul. Paderewskiego, parter, 1 pokój, o pow. 37 m2,

po remoncie. Wiadomoœæ: tel. 0888-599-344.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 

o pow. 96 m2, 5 pokoi z mo¿liwoœci¹ podzia³u

na dwa dwupokojowe z osobnym wejœciem –

Legnica, ul. Z³otoryjska, cena 175 tys. z³. Wia-

domoœæ: tel. (076) 85-60-281 lub 0887-359-229.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 

o pow. 48,10 m2, wyremontowane, na wiêk-

sze ok. 80 m2 w starym budownictwie lub

domek w okolicach Chojnowa. Wiadomoœæ:

tel. 0601-981-622.

Kupiê mieszkanie przy ul. Samorz¹do-

wej. Wiadomoœæ: tel. 0691-110-076 lub

0607-557-280.

Kupiê mieszkanie 1.pokojowe w Choj-

nowie na parterze lub I piêtrze. Wiadomoœæ:

tel. (076) 856-43-22 lub 0509—325-073.

Kupiê mieszkanie 3-4.pokojowe w sta-

rym lub nowym budownictwie. Wiadomoœæ:

tel. 0515-240-225.

Zamieniê na mniejsze mieszkanie komu-

nalne o pow. 54 m2 – 2 pokoje, kuchnia, ³a-

zienka, komórka, du¿a piwnica, wysoki parter,

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

Posiadam do wynajêcia mieszkanie

3.pokojowe o pow. 64 m2 po remoncie, ul. Ki-

liñskiego. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-47

lub 0696-487-433.

US£UGI

Uczennica trzeciej klasy liceum ogólno-

kszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie

szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!

Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Nauczyciel informatyki i chemii, uczest-

nik i laureat licznych olimpiad, dwukrotny

stypendysta zagraniczny, chêtnie pomo¿e 

w nauce matematyki i chemii. Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-69-43 lub 0694-242-029.

Magister filologii germañskiej udzieli ko-

repetycji z jêzyka niemieckiego w zakresie

szko³y podstawowej, gimnazjum i œredniej

oraz przygotowania do matury. Wiadomoœæ:

tel. 0600-760-728.

PRACA

Potrafisz zarz¹dzaæ ludŸmi i jesteœ pieka-

rzem, zg³oœ siê do nas – gwarantujemy wyso-

kie zarobki. Wiadomoœæ: Zak³ad Produkcyjno-

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

tel. (076) 818-13-19.

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê

– wymagane wykszta³cenie gastronomiczne 

i praktyka zawodowa. Wynagrodzenie – 2000 z³

brutto. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kelnerkê -

wymagane wykszta³cenie œrednie. Wynagrodzenie

- 1000 z³ netto. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

Stacja paliw przy ul. Lubiñskiej 5 zatrudni

kierowcê z uprawnieniami kategorii II w wieku

do 40 lat. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-52.

Dam pracê - wypisywanie ankiet. Wiado-

moœæ: tel. 0500-057-977.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 50 a

z pozwoleniem na budowê i projektem domu

przy drodze asfaltowej, dzia³ka uzbrojona

(energia) w miejscowoœci Goliszów. Wiado-

moœæ: tel. 0604-229-230.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzma-

nowicach o pow. 0,5ha z pozwoleniem na

budowê. Wiadomoœæ: tel. 0603-676-120.

Sprzedam sadzonki œwierka z bry³¹ ziemi

wysokoœæ 0,8-1,2 m, cena do 10 szt. – 6,00 z³,

ponad 10 szt. – 5,00 z³. Du¿y wybór – 

ok. 2000 szt. z plantacji blisko Chojnowa.

Najlepszy czas nasadzeñ drzewek 1 – 30

wrzeœnia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-17-24

lub 0608-556-221.

Wyhaftujê obraz w ka¿dym rozmiarze

haftem krzy¿ykowym lub gobelinowym.

Wiadomoœæ: tel. 0888-104-041.

OG£OSZENIA  DROBNE

ZASTÊPCA KIEROWNIKA 
D/S REMONTÓW

Do wynajêcia

mieszkanie 

dwupokojowe 

- nowe budownictwo, 

59 m2, balkon, centrum.

Wiadomoœæ: 

tel. (076) 877-37-01 

po godz. 20 

lub 0665-638-664.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie –

076 818 82 85

MOPS – 076 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe – 

999; 076 181 83 33

Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 70

Policja – 997; 076 87616 00

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70

Pogotowie gazowe –

992; 076 850 90 00

Pogotowie energetyczne – 

991; 076 818 82 83

Informacja PKP – 076 866 95 42

Informacja PKS – 076 818 84 76

Cmentarz (administrator) – 076 819 63 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 188 370

Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

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

FFiirrmmaa     „„AAPPIISS””SZYBKO! TANIO!

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi

przepisami wykonujemy 

us³ugi archiwizacyjno-biurowe

na fakturê VAT, 

umowê o dzie³o, lub zlecenie.

Informacje pod numerem telefonu 

- (076) 818-74-89.

ZZaapprraasszzaammyy    nnaa    zzaakkuuppyy    ddoo    EElleekkttrroommaarrkkeettuu    AAVVAANNSS

TTTTyyyy llll kkkk oooo     wwww     AAAA vvvv aaaa nnnn ssss iiii eeee     nnnn aaaa jjjj wwww iiii êêêê kkkk ssss zzzz yyyy     wwww yyyy bbbb óóóó rrrr,,,,     nnnn aaaa jjjj nnnn iiii ¿¿¿¿ ssss zzzz eeee     cccc eeee nnnn yyyy,,,,     
nnnnaaaajjjj ttttaaaaññññsssszzzzeeee    rrrraaaattttyyyy::::     cccchhhh³³³³ooooddddzzzziiiiaaaarrrrkkkkiiii ,,,,     pppprrrraaaallllkkkkiiii ,,,,     kkkkuuuucccchhhhnnnniiiieeee,,,,     tttteeeelllleeeewwwwiiiizzzzoooorrrryyyy    LLLLCCCCDDDD
iiii     ppppllllaaaazzzzmmmmoooowwwweeee,,,,     kkkkaaaammmmeeeerrrryyyy,,,,     aaaappppaaaarrrraaaattttyyyy    ccccyyyyffffrrrroooowwwweeee,,,,     kkkkoooommmmppppuuuutttteeeerrrryyyy,,,,     tttteeeelllleeeeffffoooonnnnyyyy
kkkkoooommmmóóóó rrrr kkkkoooowwwweeee     oooo rrrr aaaazzzz     wwwwiiii eeee llll eeee     iiii nnnnnnnnyyyy cccchhhh     pppp rrrroooodddduuuukkkk tttt óóóówwww    nnnn iiii eeee zzzzbbbbêêêêddddnnnnyyyy cccchhhh     
ddddllllaaaa    PPPPaaaaññññssssttttwwwwaaaa....

SSeerrddeecczznniiee    zzaapprraasszzaammyy

Chojnów ul. Piotra Skargi 10

* pon. - pt. 9.00 – 17.00

* sob. 9.00 – 13.00

tel. (076) 818-89-88

OFERTA PRACY 

DLA SZWACZEK 

Szanowni Pañstwo!

Chcielibyœmy zaproponowaæ Pañstwu

mo¿liwoœæ podjêcia pracy w Lubinie. 

Oferta dotyczy pracy na stanowiskach szwal-

niczych. Bêdzie polegaæ na szyciu wyrobów

odzie¿owych na akord.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

tel. (071) 794 78 00, 515 260 095

e-mail: wroclaw@alpharec.com

Z powa¿aniem Zespó³ Alpharec 

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Drzyma³y 30 59 – 225 Chojnów

tel. 076 81 88 370, 076 81 88 371 fax 076 81 88 372

informuje o zamierzonych postêpowaniach o udzielenie zamówieñ 
- postêpowanie na remonty kapitalne dachów ceramiczno – papowych w Chojnowie:

ul. Kolejowa 7, ul. D¹browskiego 24, ul. Legnicka 15,

- postêpowanie na remonty kapitalne dachów papowych w Chojnowie: ul. Z³otoryjska 13,

ul. Kolejowa 32.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. postêpowañ dostêpne bêd¹ na stronie portalu interne-

towego Urzêdu Zamówieñ Publicznych (/www.portal.uzp.gov.pl/ - wyszukiwanie og³oszeñ pod-

progowych) oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie ChZGKiM. 

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ponadto informuje, ¿e prowadzone

s¹ postêpowania o zamówienia publiczne na roboty dekarskie og³oszone wczeœniej na stronie por-

talu internetowego Urzêdu Zamówieñ Publicznych oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie

ChZGKiM przy ulicy Drzyma³y 30. Szczegó³owe informacje – tel. 076 81 88 302.



SSSS yyyy bbbb eeee rrrr yyyy jjjj ssss kkkk aaaa     pppp rrrr zzzz yyyy gggg oooo dddd aaaa

Maciej Dziuba i Wojciech Dzrewiecki spêdzili wakacje 

na Syberii, przemierzaj¹c jej bezkres s³ynn¹ Kolej¹

Transsyberyjska, a nastêpnie zwiedzaj¹c Bajka³, 

Dolinê Tongijsk¹ rozci¹gaj¹c¹ siê od jeziora 

a¿ po granice z Mongoli¹, a tak¿e Republikê 

Buriack¹ zamieszkan¹ przez skoœnook¹ grupê 

etniczn¹ wywodz¹c¹ siê od Mongo³ów. (wiêcej na str.9)


