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Zielony biznes
Ambicj¹ Pañstwa Sylwii i Edwarda
Œwita³ów by³a praca zwi¹zana z ich
wykszta³ceniem. Dziœ mog¹ poszczyciæ
siê trzema dobrze prosperuj¹cymi
punktami handlowymi i piêtnastoletnim
sta¿em w wymarzonej bran¿y.

Przesiadka - z floty na rower
Józef G³owacki - chojnowianin, od lat
mieszkaj¹cy w Gdyni, rodzinne miasto
odwiedza czêsto i wraca tu z przyjemnoœci¹.
Tegoroczna wizyta by³a jednak wyj¹tkowa.

Plastyczne sprawozdanie
Przeprowadzenie konkursu "Z wakacyjnych
wêdrówek po Ziemi Legnickiej" umo¿liwi³o
dzieciom i m³odzie¿y powiatu legnickiego
twórcze spêdzenie czasu podczas wakacji i
pog³êbienie zainteresowania
ich "ma³¹ ojczyzn¹".

TERAMO - 35`
COPPA INTERAMNIA cz. II
Zespó³ dziewcz¹t rocznik 1991 wieczorem
spotyka siê z zespo³em w³oskim z Teramo.
Mimo zaciêtego oporu W³oszek i ich bardzo
ambitnej gry odnosimy zwyciêstwo 13:7.
czarnyniebieskiczerwonyżółty

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Na ulicy Marii Sk³odowskiej-Curie trwaj¹
prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wymianie sieci wodoci¹gowej. Wykonawca
prowadzi obecnie roboty przy monta¿u ruroci¹gu z rur PE.

* Kontynuowane s¹ prace przy budowie ulicy
Tuwima i Broniewskiego. Zakoñczono ju¿
budowê sieci kanalizacyjnej, wkrótce ulice
i chodniki pokryte zostan¹ now¹ nawierzchni¹.
* Zakoñczono i zg³oszono do odbioru remont
dachów na segmencie budynków A i B
Szko³y Podstawowej nr 4.

* Trwa wymiana nawierzchni chodników
przy ul. Kiliñskiego na odcinku od ul. Wolnoœci do Wojska Polskiego po obu stronach
jezdni.

* Drugi przetarg na budowê ul. £u¿yckiej nie
zosta³ rozstrzygniêty. Zgodnie z procedurami
wynikaj¹cymi z prawa zamówieñ publicznych, urz¹d og³osi³ ten przetarg po raz
trzeci.

Wydzia³ GGiOŒ

- wykazu lokalu u¿ytkowego przeznaczonego
do sprzeda¿y w formie przetargu - lokal
u¿ytkowy nr 1a, po³o¿ony w budynku przy
ul. Kolejowej 18 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 98/2007
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
24.09.2007 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze
zmianami/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 13.08.2007 r. do 03.09.2007 r.:

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
og³asza nabór na naukê gry na akordeonie,
skrzypcach, pianinie, gitarze i keyboardzie.
Zapisy rozpoczynaj¹ siê od 27 sierpnia
w siedzibie Ogniska – Plac Zamkowy 2
w godzinach 10.00-14.00.

* Trzeci raz og³oszono tak¿e przetarg na
wykonanie dokumentacj projektowo–kosztorysowej na adaptacjê Domu Szrama na
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

Zapisy do Ogniska

Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrodków i s³uchaczy kolegiów,
zamieszka³ych na terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br.. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9
mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008
wraz z wymaganymi za³¹cznikami (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 terenie
miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu
poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych
realizowanych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów
potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podrêczników
i innych pomocy edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem
macierzystych 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 wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa
uzna, ¿e udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿liwe lub w przypadku
s³uchaczy kolegiów - niecelowe.
Druki wniosków s¹ do pobrania od dnia 20.08.2007r. w macierzystych szko³ach
(teren Chojnowa) oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00.
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Chojnowskie rozmaitoœci
Uwaga
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina o obowi¹zku
wymiany do dnia 31 grudnia 2007 r. dowodów osobistych wydanych w formie „ksi¹¿eczkowej”.
Wydzia³ Spraw Obywatelskich UM wyd³u¿y³ godziny
urzêdowania i przyjmuje wnioski we wtorki i czwartki
do godz. 18.00, w œrody i pi¹tki do godz. 15.30.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobistego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie – Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 1 lub ze strony internetowej:
chojnow.eu
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczonym na nim
pouczeniem – podpis na wniosku sk³ada siê w obecnoœci
urzêdnika przyjmuj¹cego wniosek.
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie – parter, pokój nr 1
za³¹czaj¹c do niego:
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów
z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê
w pozycji lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem,
z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która nie wst¹pi³a
w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa
wraz z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia
siê z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Chojnowie.
W tym przypadku prosi siê wnioskodawców o potwierdzenie danych zawartych we wniosku w USC w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego nr 5.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- lipiec, sierpieñ, wrzesieñ -

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”
16.09.07
2. Apteka ,,Salix”:
23.09.07
3. Apteka ,,Melisa”:
26.08.07, 30.09.07
4. Apteka ,,Farmed”:
02.09.07
5. Apteka ,,Stokrotka”:
09.09.07
Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

Wszystkim uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze
œp.

Bronis³awa Grz¹dkowskiego
serdeczne podziêkowania
sk³ada rodzina.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 16/656

PO¯EGNANIE WAKACJI
Miejski Dom Kultury serdecznie zaprasza na ¿egnaj¹cy wakacje
festyn rodzinny w Parku Piastowskim.
Impreza rozpocznie siê na boisku przy ul. Kiliñskiego
o godz. 16 w dniu 2 wrzeœnia (niedziela).
Gwiazd¹ wieczoru bêdzie zespó³ PRIVATE DANCER BAND
specjalizuj¹cy siê w coverach Tiny Turner i Briana Adamsa,
choæ z pewnoœci¹ nie zabraknie te¿ innych rytmów.
Organizatorzy zaplanowali te¿ szereg niespodzianek zarówno
dla m³odszych jak i starszych uczestników festynu.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹
pod obs³ugê komunikacji – zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 30 sierpnia 2007 r. o
godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 24 sierpnia 2007 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. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Barwnie, g³oœno i weso³o
Pogoda podczas tegorocznych chojnowskich imprez plenerowych nie by³a ³askawa, ale w minion¹ niedzielê kapryœna aura
zrehabilitowa³a siê. Podczas zorganizowanego tego dnia Festynu Rodzinnego
œwieci³o s³onko, a temperatura powietrza
by³a iœcie sierpniowa. Taka pogoda z pewnoœci¹ zachêca³a do wyjœcia na familijny
spacer i udzia³ w zabawie przygotowanej
dla najm³odszych, m³odych i starszych
przez Miejski Dom Kultury. Dzieci do swojej dyspozycji mia³y dmuchan¹ zje¿d¿alniê,
g¹sienicê z torem przeszkód i zamek do
skakania oraz bezpieczn¹ gumow¹ trampolinê. Mali automaniacy jeŸdzili samochodzikami i miniquardami. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ dla najm³odszych i nieco starszych
by³ pokaz baniek mydlanych i nauka ich
puszczania w niekonwencjonalny sposób.
M³odzie¿ skupia³a swoj¹ uwagê na scenie,
gdzie jako pierwszy zaprezentowa³ siê
rodzimy zespó³ Awans Plus – duet instrumentalno-wokalny graj¹cy znane piosenki
polskiej estrady. Po nim, kolejny raz dla
chojnowskiej publicznoœci wyst¹pi³a
Mariola Malik, która z ka¿dym wystêpem
zyskuje kolejnych fanów. Jej krótki koncert
poprzedzi³ wystêp znanego ju¿ w grodzie
nad Skor¹ legnickiego zespo³u Avista.
Mêski duet wykonuj¹cy covery œwiatowych
przebojów „rozbuja³” publicznoœæ przygotowuj¹c j¹ tym samym do kolejnej muzycznej prezentacji – gwiazdy festynu – grupy
Maxel. Ten zespó³ disco-dance wyda³ ju¿
szeœæ p³yt, na swoim koncie ma tak¿e tytu³y
z festiwali Disco-Polo i Dance. Swój wystêp w Chojnowie wzbogaci³ uk³adami
choreograficznymi i krótkimi pokazami
break-dancu. Muzyka chodnikowa wraca
ponownie do ³ask. Rytmiczne brzmienie,
wpadaj¹ce w ucho melodie, a przy tym
taneczne zaplecze przyci¹gaj¹ uwagê i wydaje siê, ¿e tak¿e chojnowian ten gatunek
muzyki porwa³ do zabawy. Pod scen¹ by³o
g³oœno, wielu nie potrafi³o ustaæ w miejscu,
a w odleglejszych od sceny zak¹tkach placu
te¿ mo¿na by³o zaobserwowaæ bawi¹cych
siê festynowiczów. No i o to przecie¿
chodzi³o.
Festyn Rodzinny nie zamyka jeszcze tegorocznego kalendarza plenerowych imprez.
Przed nami tradycyjne „Po¿egnanie
lata” – spotkamy siê 2 wrzeœnia.
eg
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Przesiadka – z floty na rower
Józef G³owacki – chojnowianin, od lat
mieszkaj¹cy w Gdyni, rodzinne miasto
odwiedza czêsto i wraca tu z przyjemnoœci¹.
Tegoroczna wizyta by³a jednak wyj¹tkowa.
Pan Józef, w towarzystwie córki, przeby³ ponad 600. kilometrow¹ trasê z Gdyni do
Chojnowa na rowerze.
Jechali 6 dni, ale nie by³a to szosowa trasa
z wy³¹cznym za³o¿eniem pokonania kilkusetkilometrowej odleg³oœci. Plan podró¿y by³
przemyœlany i nastawiony na turystyczny
szlak poznawczy. Rowerzyœci unikali
g³ównych arterii, zwiedzaj¹c najciekawsze
miejsca, wybieraj¹c ma³o uczêszczane drogi,
obcuj¹c z natur¹ i zabytkow¹ architektur¹.
Dwa rowery, zmierzaj¹ce z nadmorskiej
miejscowoœci w kierunku grodu nad Skor¹,
prowadzi³a mapa i pasja. Rodzina G³owackich
bowiem od lat wypoczywa na dwuœladach,
odrywaj¹c siê w ten sposób od sprawa codziennych i zawodowych. I trudno nie wspomnieæ w tym miejscu, czym rowerowi pasjonaci

zajmuj¹ siê na co dzieñ. Józef G³owacki jest
emerytowanym lotnikiem, jego córka Anna
s³u¿y w marynarce. Kiedy wsiadaj¹ na rowery
s³u¿bowe mundury trafiaj¹ do szafy a Ziemia
w koñcu jest tu¿ pod stopami.
W Chojnowie nie zabawili d³ugo, bo stacjonowanie w jednym miejscu nie le¿y w ich
naturze. W drodze powrotnej by³o ich ju¿ troje
– do³¹czy³a do nich ¿ona pana Józefa, która
dope³ni³a rodzinny team.
Turystyka rowerowa to coraz bardziej popularna forma wypoczynku. Podró¿owaæ na rowerze mo¿e ka¿dy bez wzgl¹du na wiek, p³eæ
czy zasoby finansowe. To nie tylko tani sposób na wakacje, ale i wspania³a profilaktyka
zdrowotna, no i dba³oœæ o œrodowisko.
Polecamy i zachêcamy do naœladowania pañstwa G³owackich i wielu innych chojnowian,
o woja¿ach których nasza gazeta pisa³a ju¿ nie
raz.
eg

Zielony biznes
Zaczynali od handlu opa³em. Ten „czarny” interes
szed³ pomyœlnie, ale nie
sprawia³ satysfakcji. Ambicj¹ Pañstwa Sylwii i Edwarda Œwita³ów by³a praca zwi¹zana z ich wykszta³ceniem. Dziœ mog¹ poszczyciæ siê trzema dobrze
prosperuj¹cymi punktami
handlowymi i piêtnastoletnim sta¿em w wymarzonej
bran¿y.

Firma Agro-Œwit powsta³a
1 lipca 1992 roku – w tym
roku obchodzi³a swój
okr¹g³y jubileusz. Zajmuje
siê g³ównie sprzeda¿¹
artyku³ów ogrodniczych,
rolniczych, kwiatów, nawozów, itp. Kiedy rozpoczyna³a
swoj¹
dzia³alnoœæ, jej siedziba mieœ-

ci³a siê w dzier¿awionych
od GS-u niewielkich pomieszczeniach przy ul.
Koœciuszki. Asortyment siê
powiêksza³, klientów przybywa³o z ka¿dym dniem.
Ju¿ w nied³ugim czasie
okaza³o siê, ¿e powierzchnia sklepu jest za ma³a,
nale¿a³o zatem poszukaæ
czegoœ wiêkszego. Nowy
punkt uruchomiono przy
ul. Fabrycznej w obiekcie
by³ej wartowni Dolzametu.
W tych pomieszczeniach
dzia³alnoœæ rozwija³a siê
przez kolejne trzy lata.
A rozwija³a siê tak prê¿nie,
¿e w³aœciciele mogli pozwoliæ sobie na modernizacjê firmy i poprawê jej wizerunku. Powsta³ zatem
nowy, przestronny sklep,
z przyleg³ym terenem ekspozycyjnym.
Inwestycje w Chojnowie
nie by³y jedynymi jakie
przez ten czas prowadzili
Pañstwo Œwita³a. Jednoczeœnie w po³o¿onym
nieopodal Chocianowie
Agro-Œwit uruchomi³ dwa
kolejne punkty – sklep
ogrodniczy i kwiaciarniê.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 16/656

Rodzinny interes kwitnie
tak dobrze jak roœliny
Œwita³ów. Zaczynali w niedu¿ym pomieszczeniu,
prowadz¹c dzia³alnoœæ
samodzielnie. Dziœ prowadz¹ trzy punkty i zatrudniaj¹ pracowników.
W perspektywie – dalszy
rozwój i kolejne miejsca
pracy.
- Ka¿da praca, która
sprawia satysfakcjê, jest
spe³nieniem i przyjemnoœci¹, musi procentowaæ –
wyjaœnia Edward Œwita³a.
– A w naszym przypadku
tak w³aœnie jest. Pracujemy zgodnie z wybranym
przed
laty
wykszta³ceniem, wybranym z zami³owania do natury,
obserwacji wegetacji i jej
efektów
po
latach.
Zgodnie z naszym mottem
“DOSTAWCA Z ZAKRESU
AGRO NA MIARÊ TWOICH
POTRZEB...” nie zamierzamy poprzestaæ na stanie
obecnym. Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów, w planach mamy dodatkow¹
dzia³alnoœæ - projetowanie
i zak³adanie terenów
zielonych. Architektura

zieleni i krajobrazu to
nowe wyzwanie, ale
z pewnoœci¹ przyniesie
zadowolenie zarówno
nam jak i naszym odbiorcom.
Rekomendacj¹ firmy jest
z pewnoœci¹ wieloletnia
wspó³praca z lokalnymi
dzia³kowcami, którzy, jak
powszechnie wiadomo,
na uprawach znaj¹ siê jak
nikt inny i kooperuj¹ tylko
z najlepszymi.
I pewnie tu le¿y przyczyna
sukcesu Agro-Œwitu –
jakoœæ, profesjonalizm
i dba³oœæ o klienta, to
sk³adowe
wieloletniej
dzia³alnoœci i ci¹g³ego
rozwoju zielonego biznesu
Pañstwa Œwita³ów.
eg
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Pó³kolonie by³y super
Ko³o Parafialne Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich przy Parafii pw. Œw. Ap. Piotra
i Paw³a w Chojnowie zorganizowa³o po raz
dziewi¹ty 3-tygodniowe integracyjne pó³kolonie letnie. Uczestniczy³o w tej formie
wypoczynku 84 dzieci oraz dzieci specjalnej
troski wraz z rodzicami.
Pó³koloniœci z Chojnowa brali udzia³ w festynach sportowo-rekracyjnych z udzia³em
niepe³nosprawnych dzieci z Prochowice,
Legnickiego Pola, Krotoszyc i Mi³kowic oraz
mieszkañców DPS w Legnickim Polu i Brenniku.
Stowarzyszenie jako organizator serdecznie
dziêkuje za wspania³¹ wspó³pracê w zaproszeniu i zgromadzeniu niepe³nosprawnych
uczestników imprez integracyjnych, przygotowaniu poczêstunku, atrakcyjnego programu
sportowo-rekreacyjnego i kultularnego
po³¹czonego ze zwiedzaniem muzeów, Bitwy
nad Kaczaw¹ i Bitwy na Dobrym Polu, wystaw sta³ych w Muzeum Regionalnym
w Chojnowie i Muzeum Miedzi, barokowej
œwi¹tyni - jedynego w powiecie pomnika historii i zabytków ze Szlaku Cystersów:
Dyrekcjom i Zespo³om OpiekuñczoRehabilitacyjnym i Pracownikom DPS
w Brenniku i Legnickim Polu, GOPS-om
w Krotoszycach, Mi³kowicach, Prochowicach, Legnickim Polu, Domom Kultury
w Prochowicach, Chojnowie i Legnickim
Polu, Burmistrzom i Wójtom tych gmin
powiatu legnickiego, które chcia³y wesprzeæ program i spotkaæ siê z dzieæmi i ich
rodzinami podczas festynu oraz cz³onkom
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Parafianom zaanga¿owanym w pomoc dzieciom
i w³aœcicielom Starego M³yna za goœcinne
przyjêcie dzieci.
W piêciu spotkaniach integracyjnych i wspólnej wyprawie do wroc³awskiego ZOO uczestniczy³o jednorazowo od 120 do 198 osób.
Celem tych spotkañ by³a tak¿e wymiana
doswiadczeñ dotycz¹cych dobrej praktyki
w³¹czania osób niepe³nosprawnych w lokaln¹
spo³ecznoœæ, tworzenia przyjaznego œrodowiska wobec nich, wskazywania, jak przeciwdzia³aæ przejawom dyskryminacji.
Podczas pó³kolonii realizowano 3 programy
edukacyjne: ekologiczny, regionalnosamorz¹dowy oraz profilaktykê uzale¿nieñ
i prozdrowotn¹ poprzez krótkie pogadanki,
dramy, konkursy, zajêcia ruchowe, a przede
wszystkim wycieczki dydaktyczno-turystyczne Szlakiem Powstañ Œl¹skich i Piastowskich Zamków, Szlakiem Bitwy nad Kaczaw¹
i Bitwy w Legnickim Polu. Dzieci wêdruj¹c
Szlakiem Wygas³ych Wulkanów, poznawa³y
œcie¿ki dydaktyczne w Myœliborzu i Leszczynie, przyrodnicze i historyczne atrakcje Parku
Krajobrazowego “Che³my”, bawi³y siê te¿ na
pikniku nieopodal zabytkowych pieców hutniczych. Odwiedzi³y gospodarstwo agrotu-
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rystyczne “U Babuni”, gdzie
mog³y jeŸdziæ bryczk¹, a tak¿e
atrakcyjny “Western City”.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci kierujê do daroczyñców
wspieraj¹cych finansowo program, dziêki którym dzieci nie
musia³y p³aciæ za wypoczynek
i mia³y zapewnione dobre buty
do wêdrówek: Urzêdu Miasta
i MOPS w Chojnowie,
Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, do Dyrekcji i Pracowników SP
nr 4, nieodp³atnie s³u¿¹cym kolonistom
lokalem i osobist¹ prac¹, Przychodni
Rejonowej w Chojnowie, zapewniaj¹cej
opiekê pielêgniarsk¹, do nauczycieli SP 4,
Powiatowego Zespo³u Szkó³ i cz³onków
Stowarzyszenia nieodp³atnie opiekuj¹cych
siê dzieæmi, dbaj¹cych o ich bezpieczeñstwo
i atrakcyjne zajêcia. S¹ nimi: El¿bieta
Borysewicz, Agnieszka Barszczyk,
Gra¿yna Koœnik, Krystyna Kalagasidis,
Gra¿yna Mazur, Zofia Maækowiak, Teresa
Hajtko, Zofia £abuz, Krystyna Szymaszek,
Helena Ziêba, Krystyna Tomalska i Julita
Tomalska, Barbara Dziembulak, Anna
Malmon, Ida Lewandowska-Ko³odziej,
Halina Solarz, Jolanta Jurasz, Jadwiga
Matys, £ucja Drejws, Dariusz Matys,
Krzysztof Kalagasidis. O smaczne posi³ki
zadba³y: Katarzyna Kaczmarek, Barbara
Zborowska, Danuta Kuchmister i Barbara
Ch³odnicka.
Dziêkujê tak¿e Dyrekcji i Pracownikom
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Pracownikom Bibliotek z powiatu legnickiego,
którzy przygotowali pokonkursow¹ wystawê
“Z wakacyjnych wêdrówek po Ziemi
Legnickiej”.
Stanis³awa Repa

W„w z My liborski

Spotkanie z policjantami
podczas festynu w Starym M‡ynie
Na Zamku Czocha

ZajŒ
cia sportowe na festynie w Legnickim Polu
W piastowskim zamku w Prochowicach

Plener malarski w Legnickim Polu
Pogadanka o bezpieczeæstwie na cie¿ce
przyrodniczo-dydaktycznej w Leszczynie

Wybory Miss festynu do lat 10
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MISTRZOSTWA
W GRILLOWANIU
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza
w najbli¿sz¹ sobotê 25 sierpnia na Wielkie
Grillowanie na Kormoranie.
Tegoroczne siódme ju¿ Mistrzostwa odbêd¹ siê
pod has³em: Greckie Smaki i Klimaty.
Dlaczego greckie? Zdaniem
smakoszy kuchnia grecka zalicza siê do najlepszych kuchni
œwiata. Dzieje siê tak dziêki
olbrzymiej ró¿norodnoœci
warzyw, owoców oraz zió³
dojrzewaj¹cych w gor¹cym
greckim s³oñcu. G³ównym
t³uszczem do przyrz¹dzania potraw jest oliwa, która
wraz z zio³ami (oregano, bazyli¹, tymiankiem,
kminkiem, rozmarynem i miêt¹) nadaje potrawom
charakterystyczny smak. I w³aœnie w tym roku organizatorzy chc¹ dotychczasowe typowo miêsne grillowe
menu wzbogaciæ o warzywa: cukiniê, pomidory,
paprykê, a popularne w naszej kuchni przyprawy
(vegetê, paprykê i pieprz) zamieniæ na aromatyczne
zio³a.
Zawody rozegrane zostan¹ na K¹pielisku
„Kormoran”, a wystartowaæ w nich mog¹ kucharze
amatorzy indywidualnie lub w 2 osobowych
zespo³ach.
Liczy siê równie¿ pomys³owoœæ i fantazja uczestników w zakresie wystroju stanowiska oraz ubioru
w³asnego. Mile widziane bêd¹ dodatki w postaci
sosów przygotowanych we w³asnym zakresie.
Grillowanie odbywaæ siê bêdzie na 20 stanowiskach
wyposa¿onych w stosowny sprzêt: grille, wêgiel
drzewny i podpa³kê, naczynia jednorazowe, no¿e i
deski do krojenia.
Do dyspozycji ka¿dej dru¿yny bêd¹ jednakowe
zestawy miêsa wieprzowego i drobiowego, ryb,
warzyw i przypraw.
Przygotowywane potrawy degustowaæ bêdzie
powo³ane przez organizatora jury, a ocenie podlegaæ
bêd¹: smak i wygl¹d potraw, sposób serwowania oraz
dekoracja potraw i stanowiska.
Zwyciêzca Mistrzostw otrzyma tytu³ Mistrza Legnicy
w Grillowaniu 2007, trzy najlepsze zespo³y nagrody
rzeczowe - sprzêt gospodarstwa domowego.
Nie zabraknie atrakcji dla osób, które przyjd¹ pokibicowaæ grilluj¹cym. Dla publicznoœci OSiR przygotowa³ konkursy kulinarne, a po zakoñczeniu
Mistrzostw zabawê taneczn¹ na drewnianej pod³odze.
Czy wœród mieszkañców Chojnowa znajd¹ siê
odwa¿ni z umiejêtnoœciami plenerowej kuchni?
Zachêcamy!
Pocz¹tek imprezy o godz.15.00, wstêp – bilet na
k¹pielisko.
Wiêcej informacji nt. Mistrzostw mo¿na uzyskaæ w
siedzibie OSiR w Legnicy ul. N. M. Panny 7, tel. 076
7233801 lub na stronie www.osir.legnica.pl.
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Wa¿ne informacje ZUS-u
Rencista nie zap³aci sk³adek
Do koñca roku renciœci prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêd¹ p³aciæ jedynie
obowi¹zkow¹ sk³adkê zdrowotn¹.
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych z 15 czerwca 2007 r. po raz kolejny przesunê³a wejœcie w ¿ycie
przepisów nakazuj¹cych rencistom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ op³acanie
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne (Dz. U. nr 115, poz. 791). Osoby prowadz¹ce
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i maj¹ce jednoczeœnie ustalone prawo do renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy, bêd¹ objête obowi¹zkiem ubezpieczeñ spo³ecznych
od 1 stycznia 2008 r. do dnia nabycia prawa do emerytury.
Do tego czasu renciœci - przedsiêbiorcy mog¹ podlegaæ ubezpieczeniom spo³ecznym
dobrowolnie. Obowi¹zkowe jest dla nich jedynie ubezpieczenie zdrowotne.
Serwis internetowy „Moja Emerytura” ju¿ dostêpny
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych informuje, ¿e od 1 sierpnia 2007 r. na stronie internetowej zosta³ udostêpniony nowy serwis “Moja Emerytura”.
Serwis jest przeznaczony dla osób zainteresowanych wysokoœci¹ swoich przysz³ych
œwiadczeñ z I filaru. Zawiera informacje na temat waloryzacji sk³adek zgromadzonych na koncie w ZUS oraz waloryzacji kapita³u pocz¹tkowego.
W ramach serwisu udostêpniony zosta³ kalkulator emerytalny, umo¿liwiaj¹cy obliczanie prognozowanej wysokoœci emerytury z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Infolinia 0 801 400 400 dla klientów ZUS
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyd³u¿y³ godziny funkcjonowania infolinii dla
swoich klientów. Od 1 sierpnia infolinia 0 801 400 400 czynna jest od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 18.00. Zakres informacyjny infolinii zosta³ rozszerzony i dostosowany do potrzeb klientów.
El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy
Oddzia³u ZUS w Legnicy
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 5,50 m2, po³o¿onego na targowisku miejskim
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 160,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 32,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 wrzeœnia 2007 r. o godz 1100 w lokalu nr 11 znajduj¹cym
siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ w kasie
tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do dnia 6 wrzeœnia 2007 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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“By³ sobie blues”

Po kilku latach niebytu, do ³ask
wróci³ koncert fina³owy “Blues
nad Bobrem”. W tym roku odby³a
siê 17-ta edycja tej imprezy. Mia³a
ona jednak nieco inny charakter od
poprzednich. Pocz¹wszy od stycznia tego roku, w ka¿dy czwartek,
w jednym z boles³awieckich klubów, odbywa³y siê bluesowe koncerty.
W roli g³ównej - reaktywowany po
latach zespó³ MARGINES. Czy to
by³ dobry pomys³? Z perspektywy
czasu wygl¹da na to, ¿e chyba nie.
„Margines” siê rozpad³ (za du¿o

grania?), a ich ostatni wystêp,
wypad³ 23 czerwca w kawiarni
“Jubilatka”.
O koncercie fina³owym “BnB”
w tym roku w Chojnowie by³o
wiadomo, dziêki licznym plakatom
na mieœcie. Cieszy fakt, ¿e Boles³awiec nie zapomnia³ o chojnowskich fanach bluesa. Zestaw zaproszonych zespo³ów by³ naprawdê
imponuj¹cy. A wœród nich BARTEK GRUSZECKI BAND, zespó³, który powsta³ na gruzach
grupy „Margines”. Gdy siê jednak

przyj¿eæ zdjêciu zamieszczonemu
na stronie internetowej, to ku
zaskoczeniu odkrywamy, ¿e
Bartkowi Gruszeckiemu towarzyszy znany nam doskonale 59-700
QWINTET, z dwoma chojnowskimi muzykami – gitarzyst¹ Darkiem
Sobañskim i basist¹ Ireneuszem
Matysem. Dwóch chojnowian na
scenie podczas legendarnej
imprezy! Zapowiada³y siê wiêc,
nie lada emocje. Trudno opisaæ
poszczególne wystêpy gwiazd - nie
bêdziemy siê zatem rozwodziæ. Bo
po co? - by³o fajnie. Nie licz¹c
organizacyjnych wpadek. Dlaczego dosz³o do godzinnego opóŸnienia - nie wiemy. Nastêpstwa tego
tzw. poœlizgu by³y jednak niema³e.
Awizowana
na
plakatach
“Orkiestra Festiwalowa” z³o¿ona
z najlepszych uczestników warsztatów muzycznych, jakie odbywa³y

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych przy ul. Zielonej w Chojnowie, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31
dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

siê podczas “BnB”, nie zagra³a. A
to by³o zawsze tradycj¹ tej
imprezy. Lecz to nie by³ koniec
przykrych niespodzianek. Gdy
B.K.BAND mia³ zamiar ju¿ siê
instalowaæ na scenie, okaza³o siê,
¿e nie wyst¹pi¹. Czas goni³ organizatorów, a publice pozosta³ niesmak. Czy B.K.BAND bêdzie ¿y³
dalej w muzycznej symbiozie
z 59-700 QWINTET?. Zaczynamy
ten uk³ad bacznie obserwowaæ.
A co do organizatorów “BnB”trzymamy ich za s³owo w temacie
pomnika Tadeusza Nalepy. I to
jeszcze w tym roku! Idea na pi¹tkê
z plusem, tylko ¿eby znów nie by³o
„obsuwy”.
“To dziedzictwo mam, próg na
którym siada noc¹ blues” - te
s³owa z ok³adki p³yty Breakoutów
przypomnimy za rok.
P.M.
zdj. - B.M.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na
dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 8,60 m2,
po³o¿onego na targowisku miejskim w
Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem
na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
dzier¿awnego - 240,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 48,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
12 wrzeœnia 2007 r. o godz. 13 00 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 6 wrzeœnia 2007 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 post¹pienie 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. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 wrzeœnia 2007 r.
o godz 1200 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ w kasie tut.
Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
wadium do dnia 6 wrzeœnia 2007 r. Ustala siê
post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane
z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Plastyczne sprawozdanie

Konkurs pn. “Z wakacyjnych wêdrówek po Ziemi Legnickiej”, to propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej skierowana do dzieci i m³odzie¿y
od 6 do 14 lat, której fina³ odby³ siê 8 sierpnia. Uczestnicy konkursu wykonywali prace m.in. podczas zajêæ plastycznych przeprowadzanych
w bibliotekach oraz zajêæ i festynów integracyjnych zorganizowanych
w ramach pó³kolonii przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Legnickiej - Ko³o Parafialne w Chojnowie.
Prace plastyczne w dowolnej technice ukazywa³y bogactwo krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego powiatu legnickiego.
W œrodowe przedpo³udnie autorzy prac spotkali siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie og³oszono oficjalne wyniki konkursu. Plastycy odbierali nagrody w Galerii M³odych, tu te¿ wyeksponowano najciekawsze
– zdaniem jury, prace. Sk³ad sêdziowski, dwa dni wczeœniej przejrza³
ponad 40 rysunków, wiele z nich nagradzaj¹c, ale na uwagê zas³uguje
fakt, ¿e wszyscy uczestnicy za zaanga¿owanie i staranny wk³ad pracy
otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej - Ko³o Parafialne w Chojnowie i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie.
Przeprowadzenie konkursu “Z wakacyjnych wêdrówek po Ziemi Legnickiej” umo¿liwi³o dzieciom i m³odzie¿y powiatu legnickiego nie tylko
twórcze spêdzenie czasu podczas wakacji i pog³êbienie zainteresowania
ich “ma³¹ ojczyzn¹”, ale tak¿e
zaprezentowanie ich zdolnoœci
Wyniki konkursu:
plastycznych szerokiej pub- w I grupie wiekowej od 6. do 9. lat:
licznoœci. Wystawê bowiem do
Daria Macewicz
tej pory odwiedzi³o ju¿ ponad I miejsce:
II miejsce:
Nikola Adaszyñska
200 ogl¹daj¹cych.
Filip Zalewski
Zainteresowanych zapraszamy
III
miejsce:
Kinga Chocho³owicz
do Galerii M³odych – wystawa
Kamil
Saja
czynna bêdzie jeszcze do 15
- wyró¿nienie:
Dominika Mi³uch
wrzeœnia.
opr. eg
Martyna Oleœniewicz
Weronika Brzeziñska
Agnieszka Kozubal
Aleksandra Zawada
- w II grupie wiekowej:
I miejsce:
Izabela Pawlak
II miejsce:
Piotr Moszyñski
Patryk Osip
III miejsce:
Aleksandra Ba³aj
Rafa³ Cieœlik
wyró¿nienie:
Kamila Chocho³owicz
Agnieszka Mi³uch
Izabela Mi³uch
Daniel Sochacki
Adrianna Prus
Katarzyna ¯uk
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Prochowice
Prochowice
Tyniec Legnicki
Chojnów
Chojnów
Chojnów
Chojnów
Prochowice
Prochowice
Prochowice
Lasowice
Goliszów
Krzywa
Chojnów
Chojnów
Chojnów
Chojnów
Chojnów
Chojnów
Prochowice
Ruja
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TERAMO - 35` COPPA INTERAMNIA cz. II
35 Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki Rêcznej w Teramo zakoñczony sukcesem naszych zawodniczek
5 lipca - dalszy ci¹g zmagañ turniejowych. M³odszy zespó³ do
po³udnia zalicza kolejne zwyciêstwo tym razem nad Wêgierkami 6:0.
Zespó³ starszy do po³udnia spotyka siê z kolejnym zespo³em z Danii.
Mimo pocz¹tkowo dobrej gry i utrzymywaniu remisu pope³niamy
sporo b³êdów w ataku nie wykorzystuj¹c kilku stuprocentowych sytuacji i ostatecznie ulegamy Dunkom 9:13.

Po po³udniu (17.15) kolejny mecz w grupie m³odszej z W³oszkami.
Okazuje siê, ¿e nie jest tak ³atwo. Praktycznie nic nam nie wychodzi.
Jest to potwierdzona teoria, ¿e graj¹c kilka gier turniejowych zawsze
musi siê trafiæ mecz s³abszy (nic nie ujmuj¹c zespo³owi w³oskiemu).
Zespó³ z L`Aqulii ani myœla³ kapitulowaæ i postawi³ nam trudne
warunki. Ostatecznie po kilku udanych przechwytach udaje nam siê
"odskoczyæ" na kilka bramek, co pozwala nam kontrolowaæ wynik.
Ostatecznie wygrywamy 12:8. Zajmujemy z kompletem zwyciêstw
pierwsze miejsce w grupie. Czekaj¹ nas jeszcze "play offy".

6 lipca. Organizatorzy nie mieli litoœci. Zespó³ starszy gra o 8.30 rano
na boisku przy piêknym kempingu "Holiday", ale w Giulianovej!
Musimy dojechaæ na boisko odleg³e o 25km! SpóŸniamy siê kilka
minut, ale mieœcimy siê w limicie czasowym. Mamy kilka minut na
rozgrzewkê i gramy. Kolejny mecz i kolejny zespó³ z Danii! Zespó³
nasz jest wyraŸnie senny (wyjechaliœmy o 7.30 zaliczaj¹c kilka
"korków" drogowych). Tak wczeœnie do tej pory dziewczêta nie
musia³y wstawaæ. Do przerwy gramy doœæ dobrze i by³o 4:4. Niestety
po przerwie Dunki pokaza³y nam, ¿e s¹ zdecydowanymi liderkami
grupy i ogrywaj¹ nas 17:7. Po meczu pami¹tkowe zdjêcie i czas
wreszcie odwiedziæ pla¿ê nad Adriatykiem.
Pla¿a w Giulianovej. Wiêkszoœæ uczestników goœci pierwszy raz nad
Adriatykiem. Okazja do porównania z naszym Ba³tykiem. Jest godzina 10.30, a s³oñce ju¿ mocno operuje. Pla¿owiczów niewielu. Lustro
wody mieni siê w promieniach s³oñca i ma piêkny lazurowy kolor.
Temperatura wody w granicach +27oC! Z nad morza powiewa
delikatna koj¹ca skórê bryza. Robi siê upalnie. Jest okazja pozbieraæ
sporej wielkoœci ró¿ne muszle. W Giulianovej spêdzamy kilka godzin
korzystaj¹c z piêknej pogody. D³u¿szy pobyt w pal¹cym s³oñcu grozi
poparzeniami skóry mimo korzystania z mocnych filtrów!
Obok naszej pla¿y znajduje siê port, gdzie mo¿emy podziwiaæ
wspania³e jachty i ³odzie motorowe.

Wieczorem kolejny mecz zespo³u rocznik 1991 i kolejny w grupie z
Dunkami! Mecz ma bardzo wyrównany przebieg. Niestety dla nas 11
sekund przed gwizdkiem koñcowym Dunki zdobywaj¹ 11 bramkê i
przegrywamy 10:11.

Zespó³ dziewcz¹t rocznik 1991 wieczorem spotyka siê z zespo³em
W³oskim z Teramo. Mimo zaciêtego oporu W³oszek i ich bardzo
ambitnej gry odnosimy zwyciêstwo 13:7.

Koñczy siê szósty dzieñ naszego pobytu. 7 lipca wyje¿d¿amy do
Rzymu. Trzeba wczeœnie wstaæ. Wyjazd o 6.oo rano.
Wra¿enia z wycieczki oraz dalsze wyniki gier w nastêpnym
numerze.
A.M.
c.d.n.
Wieczorem udajemy siê do centrum miasta na lody i pizzê.
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Z ksi¹¿ki
wydarzeñ
Pseudopielêgniarka
14 sierpnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali
mieszkankê Legnicy, która od kilku lat
oszukiwa³a starsze osoby. Legniczanka,
narodowoœci romskiej, dzia³a³a na terenie naszego miasta i gminy, prawdopodobnie od 2003r. Podawa³a siê za
pracownicê przychodni i oferowa³a
ró¿nego typu zabiegi lecznicze, za
odpowiedni¹ kwotê. Puka³a najczêœciej
do drzwi osób starszych i schorowanych, które czêsto z ¿yczliwoœci¹
przyjmowa³y fa³szyw¹ pielêgniarkê, bez
obaw poddaj¹c siê np. masa¿om.
Cennik oszustki by³ zmienny i dyktowany prawdopodobnie ocen¹ zamo¿noœci „pacjenta”. Zdarzy³o siê, ¿e
za swoje us³ugi zainkasowa³a nawet
2000 z³. Na ten moment policja nie
ustali³a ile osób oszuka³a legniczanka
i ile pieniêdzy uda³o jej siê wy³udziæ.
Trwa postêpowanie w tej sprawie,
a osoby, które mia³y kontakt z pseudopielêgniark¹ proszone s¹ o kontakt
z policj¹.

Rozbój na dworcu
Z pewnoœci¹ Ÿle bêdzie wspominaæ
pobyt w Chojnowie pewien lubinianin,
który 15 sierpnia w godzinach rannych
znalaz³ siê, na swoje nieszczêœcie, na
chojnowskim dworcu PKP. Natkn¹³ siê
tu na dwóch wyrostków, którzy upatrzyli go sobie jako ofiarê rozboju.
Sprawcy dotkliwie pobili mê¿czyznê
doprowadzaj¹c go do nieprzytomnoœci
i zabrali mu telefon, karty kredytowe
i pieni¹dze. Nie zd¹¿yli jednak nacieszyæ siê ³upem, szybko bowiem wpadli
w rêce chojnowskich funkcjonariuszy.

Mocni w nogach?
Kilka dni póŸniej w Mi³kowicach policja zatrzyma³a trzech nietrzeŸwych
m³odych mê¿czyzn, którzy wolny czas
wype³niali sobie niekonwencjonaln¹
rozrywk¹. Wed³ug zatrzymanych
wspania³¹ zabaw¹ by³o kopanie
zaparkowanych samochodów. Zniszczyli w ten sposób dwa auta. Ich w³aœciciel nie tylko bêd¹ musieli wyklepaæ
karoseriê, ale i zamontowaæ nowe szyby.
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Kronika
towarzyska
Sukcesów w ¿yciu,
szczêœcia w mi-³oœci
Du¿o uœmiechu, du¿o radoœci
Spe³nienia wszystkich
najskrytszych marzeñ
Samych przyjemnych
w Twym ¿yciu zdarzeñ.
Wszystkiego co najlepsze, naszemu
drogiemu koledze W³adys³awowi
Ostropolskiemu, z okazji urodzin,
¿yczy Zarz¹d i cz³onkowie Stowarzyszenia Diabetyków w Chojnowie.

CCC
Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu
Jest uœmiechaæ siê zawsze i wszêdzie
I nie baæ siê tego co by³o
I nie baæ siê tego co bêdzie
Tê m¹dr¹ maksymê dedykujê mojej
przyjació³ce – Lidii, która w tych
dniach œwiêtuje kolejne urodziny.
Z tej okazji ¿yczê Ci wszelkiej
pomyœlnoœci, spe³nienia marzeñ
i samych sukcesów – Kaœka.

CCC
PamiŒtaj o ¿yczeniach dla:
24. VIII - Bart³omieja, Jerzego
25. VIII - Luizy, Józefa
26. VIII - Sandry, Teresy
27. VIII - Moniki, Cezarego
28. VIII - Patrycji, Augustyna
29. VIII - Beaty, Jana
30. VIII - Szczêsnego, Feliksa
31. VIII - Bohdana, Rajmunda
1. IX - Bronis³awy, Idziego
2. IX - Stefana, Juliana
3. IX - Izabeli, Szymona
4. IX - Ró¿y, Liliany
5. IX - Doroty, Wawrzyñca
6. IX - Beaty, Eugeniusza

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej
nr geodezyjnym 44/1 o pow. 833 m2 po³o¿onej
przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego Nr 5
w Chojnowie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13615.
Cena wywo³awcza – 40.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium – 8.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury
podziemnej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych
na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany
jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ra-mach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona
jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielo- i jednorodzinn¹,
us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 wrzeœnia 2007 r. o godz.
11 00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 30 sierpnia 2007 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 558644 00000001490620000040
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¿ 400,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefo-nicznie pod numerem 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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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

Z WAKACYJNYCH WÊDRÓWEK PO ZIEMI LEGNICKIEJ
Zapraszamy na wystawê prac plastycznych powiatowego konkursu
„Z wakacyjnych wêdrówek po Ziemi Legnickiej”- sierpieñ-wrzesieñ,
Galeria M³odych, Plac Zamkowy 2.
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Jacek Lelonkiewicz "OKRUSZEK Z ZACZAROWANEGO LASU"
Niezwyk³a bajkowa opowieœæ fantasy dla najm³odszych. Dzielny
Okruszek i strachliwy Szczurek
wyruszaj¹ na niebezpieczn¹ wyprawê, ¿eby uratowaæ Magiczny Las
zagro¿ony znikniêciem.
Bajkê psychologa Jacka Lelonkiewicza, zilustrowa³ znany grafik
Pawe³ Pawlak, laureat nagrody
IBBY "Ksi¹¿ka Roku 2002".
Werner Ulrich - "¯Ó£WIE:
portret, dom dla ¿ó³wia, hodowla,
zdrowie"
Kto chce hodowaæ i pielêgnowaæ
¿ó³wie, potrzebuje wiedzy na temat
trybu ¿ycia tych zwierz¹t. S¹ one
bardziej delikatne, ni¿ nam siê wydaje. W tym poradniku z serii Nasi ulubieñcy pokazano na co nale¿y
zwracaæ uwagê, aby zapewniæ
¿ó³wiowi w³aœciw¹ opiekê.
Dzia³ dla Doros³ych:
Józef Baran - "TANIEC
Z ZIEMI•: wiersze najnowsze
z lat 2001-2006"

Najnowszy tomik wierszy znanego
krakowskiego poety, zawieraj¹cy
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w wiêkszoœci nowe, niepublikowane
w ksi¹¿kach wiersze, powsta³e w latach 2001-2006, który to okres ze
wzglêdu na chorobê poety okaza³ siê
dla jego ¿ycia i twórczoœci momentem prze³omowym. Józef Baran jest
autorem wielu nagradzanych zbiorków i wyborów wierszy, a tak¿e
wysoko ocenianego przez krytykê
"dziennika z prze³omu wieków"
pt. "Koncert dla nosoro¿ca". Za swoje ksi¹¿ki otrzyma³ m.in. Nagrodê
Fundacji Koœcielskich, Bursy,
Piêtaka, Orkana, Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a tak¿e
wyró¿nienie PEN WEST w Los
Angeles.
"CZARNA KSIÊGA KOBIET"
pod red. Christine Ockrent
Ta ksi¹¿ka - z³o¿ona z artyku³ów,
raportów i œwiadectw opracowanych
przez miêdzynarodowy zespó³
autorów - jest pierwsz¹ publikacj¹
ukazuj¹c¹ tak szeroki przekrój problemów zwi¹zanych z sytuacj¹ kobiet
na œwiecie. Uœwiadamia przy tym,
jak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Podzielona jest na czêœci,
które odpowiadaj¹ has³om deklaracji
ONZ z 1993 roku poœwiêconej eliminacji przemocy wobec kobiet:
Bezpie-czeñstwo, Nietykalnoœæ osobista, Wolnoœæ, Godnoœæ, Równoœæ.
Udostêpniana w czytelni.
Andrzej Strzelecki "CZ£OWIEK W JEDNEJ
RÊKAWICZCE"
Golf i aktorstwo - tym dwóm
dziedzinom poœwiêci³ Andrzej
Strzelecki swoj¹ pe³n¹ humoru
i pogodnej kpiny ksi¹¿kê. Autor
okazuje siê niewyczerpaln¹ skarbnic¹ anegdot i historyjek, w których
przewijaj¹ siê postaci znane ze œwiata teatru, filmu, kabaretu i muzyki.
Ksi¹¿ka lekka, odœwie¿aj¹ca, napisana w ciep³ym i sympatycznym
stylu.

MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

Odprê¿ siê przy krosnach
Integracyjna pracownia tkacka w MDK pod okiem
kompetentnej instruktorki kszta³ci zainteresowanych
rzemios³em tkackim i wszystkich pragn¹cych poznaæ
tajniki tego warsztatu. Wed³ug opinii dotychczasowych
czeladników, to rzemios³o nie jest tak trudne, jak wydaje siê laikowi, a co najwa¿niejsze daje du¿o satysfakcji
i wspaniale odprê¿a.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 17
w sali plastycznej domu kultury, zapraszamy serdecznie
chêtnych. Liczba miejsc (jeszcze) nie jest ograniczona.

Wzmocnij kondycjê na sali
W poniedzia³ki, œrody i pi¹tki Miejski Dom Kultury
zaprasza chojnowian w ka¿dym wieku na zajêcia
ruchowe czyli popularny aerobik. Dzieci i m³odzie¿
spotykaj¹ siê o godzinie 10, doroœli mog¹ skorzystaæ
z tych zajêæ w poniedzia³ki, œrody o godz. 18.30 oraz
w pi¹tki o godz. 18.

Muzeum Regionalne w Chojnowie
pl. Zamkowy 3
Zaprasza na wystawê
Anny Jesinowicz - Nguyen
pt. ,,SPLOTY DUSZY”

Jeszcze tylko kilkanaœcie dni potrwa wystawa prac
Anny Jasinowicz-Nguyen pn. "Sploty duszy".
Zapraszamy do obejrzenia tkanej ekspozycji inspirowanej
poezj¹ i muzyk¹.
Anna Jesinowicz - Nguyen
Urodzona 16.01.1956 r. w G³ogowie. Absolwentka Akademii
Sztuk Pieknych w Krakowie (Wydzia³ Konserwcjii Dzie³ Sztuki),
zwi¹zana z Galeri¹ Tkack¹ “Na Jatkach” we Wroc³awiu.
Projektuje tkaninê artystyczn¹ i realizuje swoje projekty. Bierze
aktywny udzia³ w wystawach zbio-rowych (Wroc³aw, Oleœnica,
Kamienna Góra, Kowary, Chojnów, Poznañ, Sopot, Warszawa,
£ódŸ.)
2000 r. – Czêstochowa - wyró¿nienie honorowe w konkursie
“Wiersze Haliny Poœwiatowskiej ujête w splotach tkaniny
artystycznej”.
2004 r. – Wroc³aw - wystawa indywidualna “Poezja
i sploty.”
2006 r. – Krosno - II Nagroda na Miêdzynarodowym Biennale
Artystycznej Tkaniny Lnianej.
Autorka inspiruje siê poezj¹, muzyk¹, psychologi¹ analityczn¹
C. G. Junga. Stosuje elementarne formy geometryczne oraz
uniwersalne symbole. Do realizacji swoich tkanin u¿ywa lnu,
we³ny, bawe³ny, anilany, wiskozy.
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Jesienna runda
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Zarz¹d Klubu Sportowego ,,KS. CHOJNOWIANKA" w Chojnowie informuje, ¿e mecz pomiêdzy Naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek
o Mistrzostwo Klasy Okrêgowej Seniorów, rundy jesiennej sezonu
2007/2008 odbêdzie siê na stadionie Klubu w Chojnowie przy
ul. St. Ma³achowskiego 1 w nastêpuj¹cym terminie:
KS. CHOJNOWIANKA - CHROBRY II G£OGÓW
KS. CHOJNOWIANKA - ISKRA Droglowice
KS. CHOJNOWIANKA - ORKAN Szczedrzykowice
KS. CHOJNOWIANKA - PLATAN Sichów
KS. CHOJNOWIANKA - SPARTA Rudna
KS. CHOJNOWIANKA - CZARNI Rokitki

01.09.07 o godz. 13.00
15.09.07 o godz 16.00
29.09.07 o godz. 16.00
13.10.07 o godz. 15.00
27.10.07 o godz. 15.00
10.11.07 o godz. 13.00

Klub nasz wystêpuje w meczach mistrzowskich w barwach klubowych tj. koszulki - bia³o niebieskie pionowe pasy, spodenki i getry - niebieskie. W zwi¹zku z powy¿szym prosimy
o respektowanie Regulaminu rozgrywek na sezon 2007/2008.

Chojnowianka na fali
11 sierpnia rozpoczê³y siê rozgrywki pi³karskie na szczeblu okrêgowym.
Naszej dru¿ynie na pierwszy ogieñ, przysz³o siê zmierzyæ
z jedenastk¹ KONFEKSU LEGNICA. Jednym s³owem szlagier. KONFEKS ostatnio wzmocni³ siê kilkoma pi³karzami, którzy w przesz³oœci
grali w MIEDZI LEGNICA. Tak wiêc wypada³o siê baæ, ale na boisku,
obraz by³ nieco inny. To zawodnicy Chojnowianki, pokazali kto tu
rz¹dzi. Ju¿ do przerwy , na tablicy widnia³ wynik 2:0. W drugiej
po³owie spotkania, w sk³adnych akcjach, naszej dru¿ynie zawsze brakowa³o szczêœcia na
koniec. I zamiast dwucyfrówki, utrzyma³ siê wynik, ustalony do przerwy. Ale ten mecz
pokaza³, ¿e trener Miros³aw Zieleñ, dobrze przygotowa³ dru¿ynê do kolejnego sezonu. Mia³o
siê to potwierdziæ, podczas meczu wyjazdowego z Odr¹ Chobienia - 15 sierpnia. Dru¿yna ta
w poprzednim sezonie uplasowa³a siê o oczko wy¿ej od naszych, na 3 pozycji. Pojedynek
zapowiada³ siê z gatunku jak równy z równym. I skoñczy³o siê po równo. Cenny remis - 2:2.
Niewiele odpoczêli jednak nasi pi³karze. Kolejny mecz wyznaczono ju¿ na sobotnie
popo³udnie 18 sierpnia. Tym razem, goœciliœmy - ISKRÊ KOCHLICE. Dwie doby wystarczy³y naszym pi³karzom na regeneracjê si³. Przy wspania³ej pogodzie i pe³nych trybunach,
zgaszono p³omieñ KOCHLIC a¿ piêcioma trafieniami. Ani przez moment wynik spotkania nie
by³ zagro¿ony. Choæ do przerwy by³o tylko 1:0.
Dru¿yna Chojnowianki jest na fali. I oby tak dalej.
KS CHOJNOWIANKA - KONFEKS LEGNICA

2:0

ODRA CHOBIENIA - KS CHOJNOWIANKA

2:2

KS CHOJNOWIANKA- ISKRA KOCHLICE

5:0

Tabela
1. Jawor
2. Chojnów
3. Chobienia
4. Szczedrzykowice
5. G³ogów
6. Rudna
7. Wiadrów
8. Zamet
9. Kochlice
10. Legnica
11. Sichów
12. Arkon
13. Polkowice
14. Serby
15. Droglowice
16. Rokitki

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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7
7
6
6
6
4
4
3
3
3
3
2
1
1
0

9-2
9-2
7-3
10-4
10-5
7-4
6-6
3-4
5-7
3-5
3-8
3-8
4-7
2-4
4-8
1-8

pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem
warsztatowo-magazynowym o pow. 582,51 m2
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (obok
Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej), oznaczonej
numerem geodezyjnym 35/6 o pow. 5248 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 35574.
Cena wywo³awcza – 120.000,00 z³.
Wadium - 24.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. W przypadku wyst¹pienia nie
ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu
nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Na czêœci dzia³ki (od
strony Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej) znajduje
siê stanowisko archeologiczne.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako
tereny produkcji, baz i sk³adów, us³ugi komercyjne (w zakresie produkcji), us³ugi publiczne.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 sierpnia 2007 r.
o godz. 12 30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 24 sierpnia 2007 r. na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr
5586440000000149062 0000040 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, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 1.200,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644
00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej 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 spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieruchomoœæ
mo¿na ogl¹daæ w dniach 1 - 24 sierpnia 2007 r.
w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76)
81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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PrzedsiŒbiorstwo Handlowo - Produkcyjne MERCUS Sp. z o.o. w Polkowicach
w zwi„zku z uruchomieniem WYDZIA£U PRODUKCJI ZAK£ADU PRODUKCJI
ELEKTRO - MECHANICZNEJ W LEGNICY przy AL. Rzeczypospolitej
zatrudni pracownik w na stanowiskach:

HTM Kowalczyk
STACJA PALIW

UK£ADACZ WI¥ZKI i OPERATOR PRASY
Warunki zatrudnienia:
- praca w systemie trzyzmianowym
w pozycji stoj„cej
- zatrudnienie na warunkach umowy
o pracŒ

Wymagania:
- wykszta‡cenie minimum zawodowe
- zdolno ci manualne
- wymagana orientacja w problemach tech
nicznych, ze wzglŒdu na obs‡ugŒ maszyn

Prosimy o do‡„czenie do aplikacji nastŒpuj„cej klauzuli: Wyra¿am zgodŒ na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw„ z dnia
29.98.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
Zainteresowane osoby prosimy o przysy‡anie listu motywacyjnego oraz CV, na adres:
Dyrektor Biura Zarz„du PHP Mercus Sp. z o.o., 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 11,
z dopiskiem Oferta pracy
Adres email: d.mikolajczyk @ mercus. com. pl.
Kontakt telefoniczny: PHP Mercus Sp. z o.o. w Polkowicach,
Dzia‡ Spraw Pracowniczych, nr tel. 076 - 724 81 49.

Firma w Chojnowie przyjmie od zaraz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Œlusarza narzêdziowego
Tokarza - frezera
Spawacza (metoda MIG - MAG oraz TIG)
Pracowników na przyuczenie
Pracowników pilnuj¹cych obiekty (mog¹ byæ emeryci lub renciœci)
Kontrolera jakoœci

zatrudni
- pracownika myjni samochodowej rêcznej
oraz
-pracownika do obs³ugi
stacji paliw.
Bli¿sze informacje
pod numerem telefonu
(076) 818-82-52.

Pilnie zatrudnimy
pracowników
do produkcji
bezo³owiowych
okien PVC,
w nowo otwartym
zak³adzie w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ
przeszkolenia zawodowego.

Podanie o pracê oraz CV proszê kierowaæ na adres:
“Höcker” Sp. z. o. o.
ul. Piotrowicka 4
59-225 Chojnów

***
Kontakt:
"Royal sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 1,
tel. 076 819 1020,

Pod adres e-mail: hoecker@hoecker.pl

e-mail: royaleco@neostrada.pl.

Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tku pod nr (076) 81-88-389
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam domek jednorodzinny (poniemiecki) w Chojnowie, po remoncie,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ok. 70 m2,
strych, piwnica, c.o. gazowe, okna plastikowe, czysta hipoteka. Wiadomoœæ:
tel. 0663-734-384, po godz. 18.
Sprzedam budowê domu jednorodzinnego w Konradówce na nowo powstaj¹cym osiedlu. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-61-33, po godz. 16.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72 m 2
w Konradówce (w by³ym Domu Nauczyciela w parku). Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-61-33, po godz. 16.
Sprzedam mieszkanie o pow. 61 m 2
w Chojnowie – ul. Samorz¹dowa.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-78-95 lub
0694-481-911.
Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m 2 –
Rynek 42. Wiadomoœæ:
tel. 0791-391-432 po godz. 20.
Kupiê mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie w Chojnowie, mo¿e
byæ do remontu. Wiadomoœæ:
tel. 0667-215-201, 0667-337-157.
Pilnie kupiê kawalerkê w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0661-114-830.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
75m2 na mniejsze z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 0693-986-007.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, 33 m2, nowe budownictwo, niskie koszty
utrzymania. £adna okolica, blisko centrum i parku.
Wiadomoœæ: tel. 0600-368-678.

Sprzedam lub wydzier¿awiê pawilon
handlowy o pow. 25 m2, na osiedlu przy
ul. Sikorskiego. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-77-25 lub 0694-203-523.
PRACA
Potrzebna opiekunka do starszego
ma³¿eñstwa.
Wiadomoœæ: tel. 0605-359-034.
Zespó³ AWANS PLUS graj¹cy muzykê
popularn¹ poszukuje wokalisty; osoby
zainteresowane proszone s¹ o kontakt
telefoniczny (na sms-y nie odpowiadamy). Wiadomoœæ: tel. 0661-236-910.
Zatrudniê pracowników na ³upiarkiprzyuczê. Kamienio³om, okolice Z³otoryi. Wiadomoœæ:
tel. 0601-923-112, 0605-851-151.
INNE
Pozosta³y do sprzedania dzia³ki budowlane po³o¿one w Chojnowie o powierzchni: 959m 2 , 933m 2 , 1104m 2 ,
1102m 2 , 1083m 2 , 942m 2 , 986m 2 ,
1029m2, 920m2, 935m2, 951m2 w cenie
50 z³/m2. Wiadomoœæ:
tel. 0694-876-456 po godz. 16.
Sprzedam dzia³ki budowlane obok
Chojnowa – 30 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453.
Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow.
powy¿ej 10 ar w Chojnowie lub okolicy.
Wiadomoœæ: tel. 0608-619-378.
Sprzedam gara¿ przy ul. Zielonej, 50 m2.
Wiadomoœæ:
tel. 0791-391-432 po godz. 20.
Sprzedam komputer – dysk twardy
Seagate 80Gb (na gwarancji), procesor
AMD DURON 1200, p³yta g³ówna MSI

KT266 Pro2-U, karta graficzna Geforce
2 MX 400 MB, klawiatura PS2, monitor
AOC 17”, drukarka LEXMARK Z35,
ca³oœæ 800 z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-68-06 lub 0607-925-165.
Sprzedam 9 paczek styropianu (0,28 m3,
paczka – 8 cm gruboœci), cena 44 z³ za
paczkê.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-90 po
godz. 18 lub 0693-715-598.
Sprzedam tanio segment pokojowy,
naro¿nik, dwie pufy i ³awê.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-38 lub
0609-808-742 w godzinach 18-19.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe – 999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) – 076 818 76 89
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14
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