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Kombatancki op³atek
Kombatancki op³atek by³ wiêc nie tylko
œwi¹teczn¹ okolicznoœci¹, ale tak¿e
spotkaniem ludzi, których ³¹cz¹ podobne
prze¿ycia, a takie wiêzi s¹ najsilniejsze.

2 lutego br. chojnowscy bryd¿yœci
zorganizowali tradycyjny turniej par w
bryd¿u sportowym dedykowany
pamiêci zmar³ych kolegów,
z którymi niegdyœ spotykali siê przy
zielonym stoliku.

W czasie ferii organizowano dla dzieci
i m³odzie¿y m.in. zajêcia taneczne,
warsztaty plastyczne i Spotkania
z Bajk¹, a tak¿e nowatorskie zajêcia
malowania tuszem i lekcje takctwa.

¥

¥
Pamiêci kolegów

Ferie w miejskich placówkach

¥

Seniorzy z werw¹
Na jedno z pierwszych spotkañ Klubu
Seniora zaproszono mgr rehabilitacji
Joannê Sakowsk¹, która poprowadzi³a
spotkanie pod has³em „Ruch
– najtañsze lekarstwo”.

Chojnowskie rozmaitoœci
Zmiany w Planie
Urz¹d Miejski w Chojnowie przyst¹pi³ do
uaktualnienia Planu Rozwoju Lokalnego
naszego miasta. Burmistrz powo³a³ zespó³
do wprowadzania zmian i do dnia 15 marca
br., na adres urzêdu mo¿na sk³adaæ swoje
propozycje w zakresie kierunków rozwoju
Chojnowa. Dokument ten opracowany by³
na lata 2003-2007 i zachodzi potrzeba jego
weryfikacji. Dotychczasowy Plan jest do
wgl¹du w UM w pokoju nr 10.

Czas rozliczeñ
Wzorem poprzednich lat, Urz¹d Miejski
w porozumieniu z Urzêdem Skarbowym
uruchamia w Chojnowie punkt przyjmowania zeznañ podatkowych. Pracownik US
przyjmowaæ bêdzie PIT-y od marca do
kwietnia w wyznaczonym pomieszczeniu
budynku urzêdu. O szczegó³ach – dniach
i godzinach przyjêæ poinformujemy w nastêpnym wydaniu GCh.

Promocja na szczepionki
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, ¿e posiada jeszcze szczepionki przeciwko grypie. Zainteresowanym oferuje
promocyjn¹ cenê w wysokoœci 20 z³.
Iloœæ szczepionek jest ograniczona – chêtnych zapraszamy do zg³aszania siê w punkcie szczepieñ b¹dŸ gabinecie zabiegowym
w godzinach pracy przychodni.

Firma Impel-Perfekta og³asza nabór pracowników,
do powstaj¹cej w Chojnowie przy ul. Okrzei nowoczesnej
pralni przemys³owej na nastêpuj¹ce stanowiska:
1. Kierownik zak³adu pralniczego
Oczekiwania wobec kandydata:
- wykszta³cenie: preferowane wy¿sze techniczne,
- doœwiadczenie w zarz¹dzaniu i organizacji,
- doœwiadczenie w kontaktach z klientami
i kierowanie dzia³em lub zak³adem przemys³owym,
- dobra znajomoœæ obs³ugi komputera,
- prawo jazdy.
2. Pracownik techniczny
Oczekiwania wobec kandydata:
- wykszta³cenie o profilu elektromechanicznym, elektrycznym lub elektronicznym,
- wskazane doœwiadczenie w obs³udze nowoczesnych maszyn w zak³adzie produkcyjnym,
- mile widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego,
- prawo jazdy.
3. Specjalista biurowo-ksiêgowy
Oczekiwania wobec kandydata:
- znajomoœæ ksiêgowoœci,
- dobra znajomoœæ obs³ugi komputera,
- prawo jazdy.
4. Opiekun klienta/przedstawiciel handlowy
Oczekiwania wobec kandydata:
- minimum œrednie wykszta³cenie,
- preferowane doœwiadczenie w dziale sprzeda¿y i w kontaktach z kontrahentami,

Wandal te¿ cz³owiek?
Podobne widoki s³u¿by miejskie odkrywaj¹ œwitem przynajmniej
dwa razy w tygodniu. Powyginane znaki drogowe, poprzewracane
kontenery, po³amane drzewka, zniszczone ³awki, to najczêstsze
akty wandalizmu, które ka¿dego roku kosztuj¹ nasze miasto wiele
pieniêdzy.
W minion¹ sobotê z koryta Skory wyjêto 2 kosze, które wandale
wyrwali z betonow¹ podstaw¹ i wrzucili do rzeki. Innym razem
pracownicy urzêdu zmuszeni byli zdemontowaæ kilka znaków drogowych i wymieniæ wygiête s³upki.
Za taki stan rzeczy najczêœciej obwinia siê policjê, nie zmienia to
jednak faktu, ¿e w ostatnim czasie zdecydowanie os³ab³a kontrola

2

- ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów,
- dobra znajomoœæ obs³ugi komputera,
- prawo jazdy.
5. Palacz kot³owy
Oczekiwania wobec kandydata:
- uprawnienia do obs³ugi kot³ów ciœnieniowych,
doœwiadczenie w obs³udze przemys³owych
kot³ów wêglowych.
6. Pracownik produkcyjny do obs³ugi
maszyn pior¹cych, magli, suszarek,
sk³adarek
Oczekiwania wobec kandydata:
- zdolnoœci manualne,
- ³atwoœæ przyswajania zasad obs³ugi maszyn.
Zainteresowanym kandydatom firma oferuje
samodzieln¹ i odpowiedzialn¹ pracê w dynamicznym zespole, mo¿liwoœæ szkoleñ i realizacji ambicji zawodowych.
Osoby zainteresowane zapraszamy
na spotkanie w Domu Chemika
w poniedzia³ek 26 lutego w godz. 14.00 -17.00
oraz we wtorek 27 lutego w godz. 11.00 - 13.00.
Dokumenty – podanie o pracê, CV i list
motywacyjny mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie
Miejskim (sekretariat, pokój nr 6)
lub w trakcie spotkañ w Domu Chemika.

spo³eczna, a z tzw. opini¹ publiczn¹ przestano siê liczyæ. Nie ulega
w¹tpliwoœci fakt, ¿e wandalami s¹ w zdecydowanej wiêkszoœci
ludzie m³odzi. Rodzice z du¿¹ pob³a¿liwoœci¹ zaczêli siê odnosiæ
do zachowania swych dzieci. Wyznaj¹ swobodniejsze zasady
moralne - albo w ogóle ich nie wyznaj¹. Preferuj¹ czêsto tzw.
wychowanie bezstresowe, którego efektem jest os³abienie - czy
wrêcz utrata - wp³ywu na m³ode pokolenie.
Doros³ym trudno dziœ, bêd¹c œwiadkiem aktu wandalizmu, zwróciæ
uwagê czy wrêcz zdecydowanie zainterweniowaæ, w sytuacji kiedy
naprzeciw stoi grupa wyrostków bez zahamowañ. Jakie jest wiêc
wyjœcie? Edukacja w szkole, bardziej rygorystyczne wychowanie
w domu, dyscyplina, prewencja…? Mo¿e Pañstwo macie skuteczny pomys³ na to jak zachowaæ od zniszczenia, to co wspólnie
staramy siê w tym mieœcie stworzyæ? Czekamy na propozycje.
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Chojnowskie rozmaitoœci
Prosimy o pomoc
13 stycznia przy ul. Koœciuszki zaginê³a
kotka, która jest po operacji oka i potrzebuje dalszego leczenia. Ktokolwiek
widzia³ b³¹kaj¹cego siê kota o wielobarwnym umaszczeniu (cecha charakterystyczna – plamka na Ÿrenicy) proszony jest o
natychmiastowy kontakt pod numerem
telefonu (076) 819-13-70 lub 0608-029858. Na znalazcê czeka nagroda.

BEZP£ATNE BADANIA
CYTOLOGICZNE
W RAMACH PROGRAMU
,,PROFILAKTYKA RAKA
SZYJKI MACICY’’
wykonywane s¹
w Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
ul. Legnicka 12 I piêtro,
Poradnia ,,K’’
lek. ginekolog Iwona Ruta
w godzinach:
poniedzia³ki 8.00 -13.00,
wtorki 8.00-13.00,
œrody 13.00-17.00,
czwartki 8.00-13.00,
pi¹tki 13.00-17.00.
Badania dotycz¹ kobiet w wieku 25-59 lat
tel. 076-81-88-514 wew. 38
kom. 601-553-332

Ja Robert Stupak
przepraszam
Pana Zbigniewa Czubatego
za zaistnia³y konflikt
pomiêdzy nami.
Robert Stupak
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
NACZELNIKA WYDZIA£U ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
Plac Zamkowy 1
59-225 Chojnów
1. Wymagania niezbêdne:
1. wykszta³cenie wy¿sze techniczne,
2. co najmniej piêcioletni sta¿ pracy, w tym
co najmniej dwuletni sta¿ pracy na stanowiskach wymienionych w art.3 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Z 2001r.
Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.),
3. obywatelstwo polskie,
4. posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych oraz pe³ni praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. dobry stan zdrowia potwierdzony zaœwiadczeniem lekarskim,
7. niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione
umyœlnie,
8. obs³uga komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejêtnoœæ organizacji pracy w zespole,
2. doœwiadczenie w prowadzeniu inwestycji
infrastrukturalnych ,
3. uprawnienia budowlane w specjalnoœci
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjno-in¿ynieryjnej,
4. znajomoœæ prawa budowlanego, ustawy
o zamówieniach publicznych, przepisów
z zakresu planowania przestrzennego oraz
kodeksu postêpowania administracyjnego,
5. znajomoœæ jêzyków obcych,
6. komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ.
3. Zakres wykonywanych zadañ na
stanowisku:
1. inicjowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do nawi¹zania kontaktów z podmiotami gospodarczymi, krajowymi, zagranicznymi oraz organami samorz¹du terytorialnego,
2.przygotowywanie dokumentacji niezbêdnej do pozyskiwania œrodków finansowych
na realizacjê gminnych inwestycji,
3. koordynowanie prac zwi¹zanych z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie
œrodków finansowych,
4. przygotowywanie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ofert inwestycyjnych w celu pozyskania
inwestorów,

4. Wymagane dokumenty:
1. ¿yciorys z opisem dotychczasowej pracy
(CV),
2. list motywacyjny,
3. potwierdzona kserokopia dyplomu,
4. potwierdzone kopie œwiadectw pracy,
5. kwestionariusz osobowy,
6. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzaj¹ce posiadane uprawnienia,
7. inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnoœciach.
8. zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie
oraz ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
10. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z2002r.Nr 101, poz. 920 z póŸn. zm.)
w celu przeprowadzenia naboru.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ
w terminie do 22 lutego 2007r. w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie lub poczt¹
na adres Urz¹du Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, z dopiskiem: „Dotyczy
naboru na stanowisko Naczelnika Wydzia³u
Rozwoju Gospodarczego”.
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po wy¿ej
okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej bip.chojnow.net.pl
oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, oferty:
list motywacyjny, szczegó³owe cv (z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ opatrzone klauzul¹:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji
przebiegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z
dnia 22 marca 1990r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z póŸn. zm.)”.
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Warto wiedzieæ
Coraz czêœciej aura zaskakuje mieszkañców
ca³ego globu. W naszym klimacie anomalia
pogodowe zdarzaj¹ siê na tyle czêsto, ¿e musz¹
budziæ niepokój. Zmiany klimatyczne w Polsce
s¹ faktem. Anomalie pogodowe: huragany,
tr¹by powietrzne, du¿e wahania temperatury,
gwa³towne opady i d³ugotrwa³e susze sta³y siê
rzeczywistoœci¹ i od kilkunastu lat nie dziwi¹
ju¿ nikogo.
Polska z racji swojego po³o¿enia geograficznego znajduje siê w miejscu sprzyjaj¹cym
œcieraniu siê ró¿norodnych mas powietrza
wp³ywaj¹cych na kszta³towanie siê skrajnie
ró¿nych stanów pogody, a w rezultacie na ca³y
klimat naszego kraju.
Wichura jaka nawiedzi³a nie tak dawno Polskê,
nie ominê³a te¿ Chojnowa.
Mimo, ¿e szkód w naszym mieœcie nie by³o
wiele nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e ka¿da nastêpna nawa³nica mo¿e nie byæ tak ³askawa. A, ¿e
pojawi¹ siê kolejne wichury mo¿emy byæ
pewni. Jak zabezpieczyæ siê przed skutkami
tego pogodowego zjawiska?
Miejski Zespó³ Reagowania dzia³aj¹cy w naszym urzêdzie zaleca w takich sytuacjach dok³adne zamkniêcie wszystkich okien i drzwi,
zabezpieczenie na balkonach i parapetach
sprzêtu mog¹cego stanowiæ zagro¿enie, pochowanie do pomieszczeñ wszelkiego wyposa¿enia i narzêdzi z ogrodów i podwórek, zabezpieczenie na placach budowy wszelkich
rusztowañ, dŸwigów i materia³ów budowlanych. Nale¿y tak¿e ograniczyæ wychodzenie
z budynków do niezbêdnego minimum, a bêd¹c
na zewn¹trz zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ.
Wa¿ne jest tak¿e, aby nie parkowaæ pojazdów
pod drzewami, trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi itp. i œledziæ bie¿¹ce doniesienia lokalnych mediów.
W chwilach zagro¿enia pomoc znajdziemy pod
telefonami policji, pogotowia ratunkowego,
stra¿y po¿arnej oraz Miejskiego Zespo³u Reagowania, który koordynuje i zabezpiecza wszelkie
dzia³ania zwi¹zane z kryzysowymi sytuacjami.
Wa¿ne numery:
Miejski Zespó³ Reagowania
tel. 076-8186-680 lub 076-81-88-285, 076-81-88-677
w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego, a po
godzinach pracy – tel. 604-834-339,
Komisariatu Policji
tel. 997, 076 818-86-87,
Stra¿ Po¿arna
tel. 997, 076 819-64-70,
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999, 076 818-83-33.

Ferie w miejskich placówkach
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie zorganizowa³a podczas ferii zajêcia
dydaktyczne i rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y z chojnowskich szkó³.
Program zajêæ by³ bardzo ró¿norodny
i oferowa³ atrakcje dla ka¿dego.

Teraz wiêc nie pozostaje dzieciom nic
innego jak czekaæ kolejnych ferii z bibliotek¹, na tak udane i interesuj¹ce zajêcia, których nale¿y pogratulowaæ bibliotece i ¿yczyæ sobie takich zajêæ na
przysz³y rok.
Prace wykonane podczas ferii wyeksponowane s¹ w salach biblioteki – zapraszamy do ich obejrzenia.

***
Równie¿ w Miejskim Domu Kultury by³y
prowadzone zajêcia i warsztaty podczas

Tak wiêc w programie znalaz³y siê zajêcia plastyczne pt. “Origami nie jest trudne”, zajêcia terapeutyczne, a tak¿e gry
planszowe, zagadki i mini konkursy.
Zajêcia odbywa³y siê przez ca³y okres
ferii.
Wszystkie zajêcia cieszy³y siê ogromn¹
i nies³abn¹c¹ popularnoœci¹.
By³y skierowane przede wszystkim do

dzieci ze szkó³ podstawowych, a ¿e zima
nieco siê spóŸni³a dzieci t³umnie i ochoczo przychodzi³y i oddawa³y siê opiece
pañ bibliotekarek, które z wielkim zaanga¿owaniem i sprawnoœci¹ prowadzi³y
zajêcie.

ferii. Te, w przeciwieñstwie do zajêæ
organizowanych przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, by³y skierowane do szerszej rzeszy odbiorców, bo zarówno do
dzieci ze szkó³ podstawowych, jak te¿
gimnazjalnych i m³odzie¿y ze szkó³ œrednich.
MDK na czas ferii zaoferowa³ pe³n¹
gamê ró¿norodnych zajêæ.
Organizowane by³y zajêcia taneczne,
warsztaty plastyczne czy Spotkanie z Bajk¹,
równie¿ zupe³nie nowe i nowatorskie
malowanie tuszem i zajêcia tkackie, nawi¹zuj¹ce do tradycji naszego miasta.
Zzajêcia cieszy³y siê równie¿ nies³abn¹c¹
frekwencj¹. Wiêkszoœæ zajêæ i warsztatów
jest sta³ym punktem programu tej
placówki, wiêc ka¿dy kto jest zainteresowany mo¿e jeszcze skorzystaæ z zajêæ.
Spraw¹, o której warto wspomnieæ s¹
zajêcia organizowane przez MDK dla
dzieci i m³odzie¿y z Warsztatu Terapii
Zajêciowej w ramach integracji bez barier.
Jak wiêc widaæ ka¿dy w naszym mieœcie
ma równe szanse i mo¿liwoœci i to nie
tylko w okresie ferii. Warto wiêc siê dobrze rozgl¹daæ by nie przegapiæ okazji do
efektywnego spêdzania czasu.
K.
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Kombatancki op³atek
To by³a ostatnia tego typu uroczystoœæ w tegorocznym okresie
poœwi¹tecznym. Op³atek kombatantów, który odby³ siê 31 stycznia
w Domu Chemika, by³ jednym z wielu spotkañ op³atkowych jakie
w ostatnim czasie mia³y miejsce w naszym mieœcie, w ró¿nego rodzaju placówkach.
Weteranów wojennych na tê uroczystoœæ zaprosi³ burmistrz, który
w trakcie uroczystoœci z³o¿y³ przyby³ym i ich rodzinom ¿yczenia,
przede wszystkim zdrowia i nieustaj¹cej pogody ducha. Ks. Krzysztof
rozpocz¹³ spotkanie wspóln¹ modlitw¹, po niej ¿yczenia i szczere
uœciski wymieniano ju¿ miêdzy sob¹ dziel¹c siê op³atkiem. By³y te¿
kolêdy i suto zastawiony œwi¹teczny stó³.

- W swoim gronie mo¿emy bez obaw, ¿e bêdziemy zanudzaæ s³uchacza,
opowiadaæ o prze¿yciach z lat wojny i trudnym okresie powojennym –
mówi jeden z uczestników spotkania. - A mamy co opowiadaæ, ka¿dy

z nas prze¿y³ jakiœ dramat – œmieræ najbli¿szych, roz³¹kê, g³ód, strach,
okrucieñstwo wojny. Nie ka¿dy rozumie przez co przeszliœmy i jakie
piêtno pozostawi³y na nas tamte lata. Podczas takich spotkañ wspomnienia o¿ywaj¹ i czujemy, ¿e jesteœmy rozumiani.
Kombatancki op³atek by³ wiêc nie tylko œwi¹teczn¹ okolicznoœci¹, ale
tak¿e spotkaniem ludzi, których ³¹cz¹ podobne prze¿ycia, a takie
wiêzi s¹ najsilniejsze.
eg

M³odzi ratownicy
31 stycznia 2007 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II odby³y siê warsztaty udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zaproszenie pañ Bony
Szaban i Iwony Rup z prezentacj¹ przyjecha³a instruktor PCK
pani Krystyna Rutkowska z
Lubina. Od pocz¹tku listopada

panie staraj¹ siê zainteresowaæ
m³odzie¿ gimnazjaln¹ pierwsz¹
pomoc¹ przedmedyczn¹, a efektem ich dzia³añ jest M³odzie¿owa
Grupa Ratownicza, która powsta³a przy szkole. Adepci ratownictwa zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci, które mog¹ okazaæ siê
nieocenione w momencie zagro¿enia ¿ycia, i nie tylko. Warsztaty zorganizowane w Gimnazjum nr 1 nie by³y pierwszymi.
To drugie spotkanie m³odzie¿y

z instruktor Rutkowsk¹. Sk³ada³y
siê z dwóch czêœci: teoretycznej by³a ni¹ prezentacja multimedialna z komentarzem i æwiczeniowej - symulacje sytuacji wypadkowych. Wypadki zdarzaj¹ siê
wszystkim, dlatego ka¿dy powinien wiedzieæ jak pomóc poszkodowanemu ze z³aman¹ rêk¹,

z g³êbokimi ranami albo oparzeniami. Ponadto m³odzie¿ uczy³a
siê zasad PP¯ (podstawowe podtrzymanie ¿ycia). Pani Rut-kowska przywioz³a fantomy doros³ego cz³owieka i dziecka,
dziêki czemu æwiczenia by³y
atrakcyjne i wyj¹tkowo pracowite. Na tym jednak nie koniec,
kolejne warsztaty odbêd¹ siê
wiosn¹.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów o pow. 6,00 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 170,00 z³, (w tym VAT 22 %).
Wadium - 34,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 marca 2007 r. o godz 1000
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
14 marca 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.
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Moja historia

48 godzin

Nie wiem czego siê
spodziewa³am,
co chcia³am us³yszeæ,
ale ta krótka
informacja
spotêgowa³a
zdenerwowanie.
Nie uda³o siê ju¿ tym
razem ukryæ
jak bardzo jestem
roztrzêsiona.

Bior¹c d³ugopis
do rêki, dygota³am
jak w febrze, z trudem
uda³o mi siê czytelnie
wykaligrafowaæ
nazwisko i imiê.

Strach, przera¿enie,
wstyd, bezsilnoœæ,
rozpacz – to wszystko
ko³ata³o siê we mnie
przez ca³e 48
przeraŸliwie d³ugich
godzin.
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To by³o za g³êbokiej komuny.
Wspomnienia tamtych prze¿yæ
towarzysz¹ mi jednak ka¿dego
dnia i niemal ka¿dej godziny.
By³ styczeñ, ale, jak siê
póŸniej okaza³o, sprawa dotyczy³a zajœcia z grudnia
poprzedniego roku.
Dzwonek do drzwi, za nimi
milicjant. W tamtych czasach
widok umundurowanego funkcjonariusza budzi³ zgo³a inne
ni¿ dziœ odczucia. Nogi mi
zmiêk³y, serce zaczê³o biæ jak
nigdy dot¹d. Czu³am jak p³on¹
mi policzki, a rêce zaczynaj¹
dr¿eæ. Staraj¹c siê ze wszystkich
si³ nie okazywaæ zdenerwowania zapyta³am o co chodzi.
- Proszê podpisaæ, mam dla
pani wezwanie na komendê.
Nie wiem czego siê spodziewa³am, co chcia³am us³yszeæ, ale
ta krótka informacja spotêgowa³a zdenerwowanie. Nie
uda³o siê ju¿ tym razem ukryæ
jak bardzo jestem roztrzêsiona.
Bior¹c d³ugopis do rêki, dygota³am jak w febrze, z trudem
uda³o mi siê czytelnie wykaligrafowaæ nazwisko i imiê.
Drzwi za milicjantem zamknê³y
siê, a ja sta³am jeszcze w bezruchu próbuj¹c zebraæ myœli.
Matko o co chodzi? Czego ONI
chc¹? Szukaj¹c w zakamarkach
pamiêci wydarzeñ z ostatnich
dni, tygodni, miesiêcy próbowa³am znaleŸæ przyczynê. Nic,
pustka. Przecie¿ w nic siê nie
anga¿owa³am, z nikim nie rozmawia³am na „zabronione tematy”, a mo¿e to ktoœ z mojego
otoczenia chcia³ zas³u¿yæ siê
partii i wymyœli³ jak¹œ prowokacjê, a mo¿e to pomy³ka? Tak
to z pewnoœci¹ pomy³ka. Uczepiwszy siê tej myœli, mimo
wszystko w ogromnym napiê-

ciu, doczeka³am terminu wizyty
na komendzie. Strach powróci³
jak tylko przekroczy³am próg
obcego mi dot¹d gmachu.
- Nazwisko – us³ysza³am g³os
dy¿urnego przy okienku. - W jakiej sprawie?... Pokój nr 32…
Wchodzi³am po schodach z przekonaniem, ¿e zaraz, po wyjaœnieniu tej okropnej pomy³ki,
bêdê po nich schodziæ i ze szczerym uœmiechem po¿egnam
funkcjonariusza w okienku.
Znalaz³am drzwi, zapuka³am,
wesz³am, wskazano mi krzes³o.
I znów: nazwisko, adres, data
urodzenia i wszystkie takie formalnoœci.
Odpowiada³am
mecha-nicznie czekaj¹c na
konkretne pytania.
- Czy 15 grudnia w miejscu
pracy zakupi³a pani wyroby
wêdliniarskie i miêso?
Tego spodziewa³am siê najmniej. Czy nale¿ê do jakiejœ
nielegalnej organizacji, czy
jestem przeciwko w³adzy, czy
¿yje mi siê dobrze w socjalistycznej Polsce? – takie pytania
brzmia³y mi w uszach przez
ostatnie dni, a nie jakieœ tam
miêso!
Milcza³am d³u¿sz¹ chwilê usi³uj¹c dopasowaæ podan¹ datê
do czêstych transakcji tego typu.
- Tak - odpowiedzia³am œmia³o
przekonana o nieszkodliwoœci
mojego czynu. Jak¿e siê myli³am. Po kilku kolejnych zdawkowych zdaniach i odpowiedziach na dziwne pytania okaza³o siê, ¿e jestem paserk¹ –
wrogiem ludu i nale¿y mnie zatrzymaæ do wyjaœnienia, zatrzymaæ na 48 godzin. Rodzina
zostanie powiadomiona, mnie
zaprowadzono do celi. Goœæ,
u którego wszystkie moje kole¿anki kupowa³y miêso uzupe³-

niaj¹c kartkowe racje, pracowa³
w masarni. Wiedzia³yœmy, ¿e
wynosi towar z zak³adu, ale kto
wtedy myœla³ o konsekwencjach, a z pewnoœci¹ nikt nie
spodziewa³ siê, ¿e za kupno kilograma schabu trafi za kratki.
To by³ szok jakiego ani wczeœniej, ani póŸniej nie dozna³am.
Strach, przera¿enie, wstyd, bezsilnoœæ, rozpacz – to wszystko
ko³ata³o siê we mnie przez ca³e
48 przeraŸliwie d³ugich godzin.
Mo¿e gdybym wydawa³a gazetkê, g³osi³a na wiecach prawdê, walczy³a o wolnoœæ, mo¿e
wtedy by³abym nawet dumna
z tego gdzie siê znalaz³am, ale
w mojej sytuacji by³o to ¿enuj¹ce i cholernie upokarzaj¹ce.
Trudno opisaæ s³owami ka¿d¹
minutê spêdzon¹ w nieprzyjemnej, wilgotnej celi. Pamiêtam je
po kolei. Do dziœ ka¿dy kês
przetworzonej zwierzyny przywo³uje tamtych kilkadziesi¹t
godzin. M³odemu pokoleniu
wyda siê to zapewne absurdem
– i ja tak wtedy myœla³am. Có¿,
to by³a jednak prawda – siedzia³am za kawa³ek miêsa i kie³basy. Takie to by³y czasy…
wys³ucha³a eg

Cykl „Moja historia” proponujemy z nadziej¹, ¿e zechc¹
Pañ-stwo na ³amach Gazety
po-dzieliæ siê swoimi niecodziennymi opowieœciami. Powy¿sze
zdarzenie mia³o miejsce naprawdê i na takie relacje czekamy – na fragment Waszego
¿ycia, ten najpiêkniejszy lub najbardziej dramatyczny. Mo¿ecie
go Pañstwo napisaæ sami lub
opowiedzieæ naszemu redaktorowi.
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Seniorzy z werw¹
Z myœl¹ o najstarszych mieszkañcach naszego miasta Miejski Dom Kultury uruchomi³
w swojej placówce dzia³alnoœæ Klubu Seniora.
Dyrekcja MDK pragnie skupiæ ludzi aktywnych, którzy dziêki spotkaniom nawi¹¿¹ tu
serdeczne przyjaŸnie, oderw¹ siê od codziennych obowi¹zków, mi³o spêdz¹ czas, bêd¹
mogli liczyæ na pomoc w ró¿nych sytuacjach.
- Chcemy poprzez cykliczne spotkania w³¹czyæ cz³onków w ¿ycie spo³eczne naszego
miasta – mówi dyrektor MDK Stanis³aw
Horodecki. – Planujemy spotkania z ciekawymi ludŸmi, prelekcje, organizacjê wspólnych
imprez okolicznoœciowych, itp. Mam nadziejê,
¿e sami cz³onkowie zainicjuj¹ wiele ciekawych rozwi¹zañ.
7 lutego w kawiarence MDK odby³o siê trzecie spotkanie seniorów, pierwsze jednak, na
którym pad³y konkretne propozycje i ustalenia. Cz³onkowie klubu chc¹ miêdzy innymi
wymieniaæ siê doœwiadczeniami z dziedzin
kulinarnych, rzemios³ artystycznych, organizowaæ tematyczne spotkania, zapraszaæ interesuj¹ce osoby, a przy tym wype³niæ czas dobr¹ zabaw¹.
Na jedno z pierwszych spotkañ Klubu Seniora
zaproszono mgr rehabilitacji Joannê Sakowsk¹,
która poprowadzi³a spotkanie pod has³em
„Ruch – najtañsze lekarstwo”.
Wyk³ad na temat znaczenia ruchu poparty by³
gimnastyk¹, któr¹ ka¿dy mo¿e i powinien
wykonaæ w domu le¿¹c w ³ó¿ku czy siedz¹c
na krzeœle oraz æwiczeniami oddechowymi,
które jak wyjaœni³a prowadz¹ca, równie¿
wzmacniaj¹ ca³y nasz organizm.

- Mamy nadzieje, ¿e dzia³alnoœæ klubu szybko
siê rozwinie – mówi¹ cz³onkowie. –
W Chojnowie dot¹d nie by³o tego typu organizacji, a z pewnoœci¹ mo¿e ona przynieœæ
wielu ludziom du¿o dobrego. Cieszymy siê, ¿e
pomyœlano o seniorach – my naprawdê mo¿emy
i chcemy robiæ coœ z po¿ytkiem dla nas
samych i lokalnej spo³ecznoœci.
Pierwsi cz³onkowie chojnowskiego Klubu
Seniora ustalili, ¿e spotykaæ siê bêd¹ w ka¿d¹
œrodê o godzinie 16.00. Zapraszamy zatem
wszystkich pragn¹cych w tym gronie spêdziæ
mi³o czas, dowiedzieæ siê czegoœ na temat
zdrowia i prawid³owej diety, poznaæ przyjació³,
zaktywizowaæ siê i podzieliæ w³asnymi
umiejêtnoœciami czy zainteresowaniami.
Mile widziani s¹ tak¿e sympatycy – ludzie
m³odsi chc¹cy wesprzeæ starsze pokolenie
w ich dzia³aniach. Gazeta Chojnowska ju¿
do³¹czy³a do tego grona.
eg

Jak to by³o w Rumunii
Nad ranem dotarliœmy do Konstancy – najwiêkszego miasta
portowego w Rumunii. Nad Morzem Czarnym spêdziliœmy dwa dni
zwiedzaj¹c miasto oraz przyleg³¹ Mamaje, pe³n¹ hoteli, pensjonatów
i tysiêcy turystów z ca³ego œwiata. Nie do koñca zdaj¹c sobie sprawy
z mocy zdradliwego, nadmorskiego s³oñca, na pla¿y pozostaliœmy
calutki dzieñ, podziwiaj¹c piêkne dziewczêta - nie wspominaj¹c

o b³êkitnym morzu - zapominaj¹c o istnieniu takiego wynalazku
jakim jest krem do opalania. Kilka dni póŸniej ¿a³owaliœmy bardzo…
Maj¹c dosyæ morza i pla¿y, luksusowym poci¹giem dotarliœmy do
stolicy Rumunii – Bukaresztu, który wywo³a³ w nas mieszane uczucia. Z jednej strony na ka¿dym kroku spotykaliœmy elementy przypominaj¹ce o niedalekiej przesz³oœci rz¹dów tyrana Ceausescu, z drugiej
¿ywo rozwijaj¹ce siê miasto, pe³ne stylowych budynków z ró¿nych epok…

Miejski Dom Kultury zaprasza na
prelekcje po³¹czon¹ z pokazem slajdów
Wojciecha Drzewickiego i Macieja Dziuby
pt. „Rumunia – mozaika rozmaitoœci”.
Dwaj chojnowscy podró¿nicy, po ka¿dej z wypraw dziel¹ siê
swoimi wra¿eniami na ³amach Gazety Chojnowskie. Powy¿szy
cytat pochodzi z relacji „podboju” Rumunii. Trakingowcy chc¹
dotrzeæ do szerszej rzeszy mieszkañców pragn¹c zachêciæ do
podobnych wypraw. Proponuj¹ zatem spotkanie w kawiarence
Miejskiego Domu Kultury 4 marca o godzinie 17.00.
Ciekawie zaprezento-wana opowieœæ zilustrowana barwnymi
zdjêciami powinna zainte-resowaæ ka¿dego – zapraszamy!
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Taneczny turniej
dolnoœl¹zaków
Dotychczas o tytu³ naj… rywalizowali uczniowie tej szko³y wy³¹cznie miêdzy sob¹.
Karnawa³owy Turniej Tañca cieszy siê
ogromn¹ popularnoœci¹ od kilku lat. Szko³a
Podstawowa nr 4 organizuje go w czasie
zimowych ferii nie brakuje zatem uczestników i kibiców.
W tym roku formu³a turnieju nieco siê zmieni³a. „Czwórka” od pewnego czasu dzia³a
w Stowarzyszeniu Szkó³ i Placówek Korczakowskich. W ramach wspó³pracy miêdzy
tymi placówkami do Chojnowa z okazji
ró¿nego typu przedsiêwziêæ organizowanych przez SP4, zapraszani s¹ przedstawiciele jednostek ze stowarzyszenia.
9 lutego, na pierwszy Turniej Taneczny Szkó³
i Placówek Korczakowskich z Dolnego
Œl¹ska o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie zaproszono zaprzyjaŸnione placówki z Jawora i Jaroszowa.
Tancerze-amatorzy wykazali siê niebanalnym przygotowaniem. Wiêkszoœæ uczestników po³o¿y³o nacisk nie tylko na choreografiê, ale i kostiumy, które zdecydowanie
podnosi³y wra¿enie artystyczny wystêpów.
Turniej zdominowali soliœci. Jury w tej kategorii ocenia³o 39 wystêpów, ustalenie

werdyktu nie by³o wiêc ³atwe. Wybór najlepszego z 9 duetów by³ równie trudny.
Nieco mniej k³opotu sprawi³o sêdziom
wytypowanie najlepszego zespo³u – tanecznych teamów by³o szeœæ.
Gród nad Skor¹ znany jest z nieprzeciêtnych talentów tanecznych nie dziwi wiêc
fakt, ¿e nasi znaleŸli siê, w ka¿dej kategorii, na najwy¿szym podium.
Ale i goœcie SP4 wyjechali z Chojnowa
usatysfakcjonowani.

Kategoria solo:
I miejsce – Karolina Bukowska (VIe – SP 4 Chojnów)
II miejsce – Monika Korol (Va – SP 4 Chojnów)
III miejsce – Martyna Michnej (Vb - SP 4 Chojnów)
Arleta Witke (SP – Jawor)
Wyró¿nienie: Dawid Gacek (SP – Jaroszów) i ¯aneta Wiœniowska
(Vd - SP 4 Chojnów).

Kategoria duety:
I miejsce – Martyna Michnej i Aleksandra Nowak (Vb - SP 4 Chojnów)
II miejsce – Monika Podolska i Pamela Wiktorowicz (Vd SP 4 Chojnów)
Karolina Bukowska i Diana Saj (VIe - SP 4 Chojnów)
III miejsce – Aleksandra Pacaniuk i Justyna Lipiñska (IVc - SP 4 Chojnów) oraz
Karolina Osowska i Agata Plecety (SP – Jawor)

Kategoria zespo³y:
I miejsce – SOS (IVc - SP 4 Chojnów)
II miejsce – Tuptusie (SP – Jaroszów)
III miejsce – Litlle Sparks (VIa - SP 4 Chojnów), Rewers II (SP – Jawor)
Wyró¿nienie: Rewers I (SP – Jawor), Wystrza³owa Szóstka (Vc - SP 4 Chojnów).
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Matematyczne mózgi
Ferie zimowe to czas odpoczynku nauczycieli i zabaw dzieci. Jednak Szko³a Podstawowa nr 4 nie
zamyka drzwi przed swoimi uczniami, wychodzi
z bogat¹ ofert¹ zajêæ i imprez skierowan¹ do dzieci
spêdzaj¹cych ferie w mieœcie. Poniewa¿ ka¿dy czas
jest dobry na rozbudzanie zainteresowañ uczniów,
we wspomnianej ofercie znalaz³o siê te¿ przedsiêwziêcie ³¹cz¹ce elementy zabawy z wysi³kiem umys³owym. By³ to, zorganizowany po raz drugi, Dru¿ynowy Turniej Matematyczny dla klas III i IV
„Czas na zabawê z ... matematyk¹.” Jego inicjatorkami by³y panie: Maria Lepka i Marzena Rudzka-

Kupczyñska. Mimo, i¿ impreza odby³a siê podczas
ferii, spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem dzieci.
Uczestnicy turnieju wykazali siê du¿¹ wiedz¹, wysokimi umiejêtnoœciami matematycznymi i zaprezentowali wyrównany poziom. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje zgodna wspó³praca cz³onków poszczególnych dru¿yn, pomimo ich losowego doboru. Fakt ten
zauwa¿yli równie¿ ich najwierniejsi kibice – rodzice.
Zwyciêzcami II Szkolnego Dru¿ynowego Turnieju
Matematycznego zostali: Daria Koziar z kl.IVa,
Marta Szu³a z kl.IVc, Micha³ Rzepczyñski
z kl.IVd i Marcin Kapusta z kl.IIIc.

Karnawa³ z Maciusiem I
27 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4, jak co roku,
odby³ siê Bal Karnawa³owy dla uczniów klas nauczania pocz¹tkowego. Zabawê uroczyœcie otworzy³
Król Maciuœ I, który od kilku miesiêcy niepodzielnie
króluje w tej placówce uczestnicz¹c niemal w ka¿dej
szkolnej imprezie. Monarcha ¿yczy³ wszystkim szalonej i niezapomnianej zabawy, sam równie¿ tañczy³
ze swoimi poddanymi dogl¹daj¹c jednoczeœnie
zachowania karnawa³owych zwyczajów.

Bal w sposób profesjonalny prowadzony by³ przez
artystów z Lubuskiego Centrum Edukacji artystycznej i koncertowej z Zielonej Góry. Dzieci uczestniczy³y w licznych konkursach i zabawach, a do tañca,
ma³ych przebierañców, porywa³y gor¹ce, dynamiczne rytmy. Stroje – wymagany atrybut ka¿dego
uczestnika balu – by³y ró¿norodne, a weso³a zabawa
udziela³a siê równie¿ rodzicom i nauczycielom.
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Tegoroczny bal zorganizowa³y Alina Bijak i Alicja
Gac, w przygotowaniu sali pomaga³y Bernarda
Mormul i Anna Denisiak, która zaanga¿owa³a do
pomocy równie¿ przedstawicieli Samorz¹du Uczniowskiego.
g.b.

One znaj¹
Musierowiczow¹
25 stycznia w Gimnazjum
nr 1 odby³ siê konkurs pn.
„Znam twórczoœæ Ma³gorzaty Musierowicz” zorganizowany przez szkoln¹ bibliotekê. Uczestnicy, podczas rywalizacji, musieli
wykazaæ siê znajomoœci¹
szeœciu ksi¹¿ek tej autorki.
Poziom wiedzy uczniów
okaza³ siê bardzo wysoki
i wyrównany.
Najlepsza jednak okaza³a

siê uczennica pierwszej
klasy – Anna Koz³owska.
Na drugim miejscu znalaz³y
siê dwie uczestniczki – Jadwiga Pieprz z kl. IIc i Paulina Orlicka z kl. III.
Laureatki otrzyma³y cenne
nagrody ufundowane i wrêczone przez sponsora pani¹
Krystynê Czapk¹.
Konkurs czytelniczy ma na
celu nie tylko zachêcanie
i wdra¿anie do poznawania
zasad zdrowej rywalizacji,
ale przede wszystkim budzenie zami³owañ czytelniczych, æwiczenie koncentracji uwagi i logicznego
myœlenia oraz naukê wy³uskiwania najwa¿niejszych
treœci przeczytanych tekstów. O innych walorach obcowania z ksi¹¿k¹ nikogo nie
trzeba przekonywaæ – z pewnoœci¹ znaj¹ je i doceniaj¹
uczestnicy tego typu konkursów.
Pracownice biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 1 sk³adaj¹ podziêkowania radnej
Krystynie Czapskiej za
ufundowanie nagród dla
zwy-ciêzców konkursu.
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P s i p ro b l e m
Przynajmniej kilka razy
w roku do naszej redakcji zwracaj¹ siê mieszkañcy prosz¹c o interwencjê w sprawie zanieczyszczania przez psy
miejskich trawników,
skwerów,
parków,
chodników i ulic.
Sprawa bulwersuje
wielu, ale ka¿dy przyzna, ¿e jest to jeden z
tych problemów, z
którym trudno sobie
poradziæ. Jeœli w³aœciciele psów nie bêd¹
w pe³ni odpowiedzialni,
a odpowiednie s³u¿by
zdecydowanie konsekwentne, k³opot pozostanie.
Wyprowadzanie psów
w miejsca publiczne jest
nie lada problemem zarówno dla mieszkañców jak i dla policji.
W³aœciciele czworonogów niezwykle rzadko
zwracaj¹ uwagê na miejsca w jakich ich pupile
za³atwiaj¹ swoje potrze-

by i równie rzadko uwa¿aj¹ za swój obowi¹zek
sprz¹tanie psich ekstrementów. Wydaje siê, ¿e
posiadacze psów nie
zdaj¹ sobie sprawy, ¿e
s¹ odpowiedzialni za
zanieczyszczanie miasta, a wystarczy poœwiêciæ jedynie chwilê na
odpowiedni wybór miejsca lub sprz¹tniêcie psich
odchodów. Nie wolno
zapominaæ, ¿e psia sprawa, to nie tylko kwestia
estetyki, ale i zdrowia.
Niedopilnowane psy czêsto brudz¹ w miejscach,
gdzie wiosn¹ i latem
bawi¹ siê dzieci. Rzadko o tym myœlimy, ale
maj¹c tak¹ œwiadomoœæ,
z pewnoœci¹ ¿aden z w³aœcicieli psów nie pozwoli³by na zabawê swojemu dziecku w piaskownicy, w której jakiœ czas
temu by³ piesek.
Warto te¿ dodaæ, ku przestrodze, ¿e za “ten proceder” gro¿¹ mandaty,

59-225 Chojnów, ul. Rynek 18/19
Og³asza przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu
po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Okrzei 6, oznaczonego numerem dzia³ki 12/9, o pow. 3286 m2 i prawa
w³asnoœci po³o¿onego na tym gruncie budynku o pow.

gdy¿ jest to wykroczenie
z kodeksu prawa cywilnego.
Dlatego warto o tym pamiêtaæ i na przysz³oœæ
lepiej wybieraæ miejsca
na psi¹ toaletê, gdy¿ mo¿e
siê okazaæ, ¿e bêdzie to
najdro¿sza toaleta, za
jak¹ kiedykolwiek przysz³o nam p³aciæ. Pomyœlmy te¿ o przyrodzie i wizerunku naszego otoczenia – ka¿dy z nas przecie¿ chce mieszkaæ w czystym, bezpiecznym i przyjemnym miejscu – w³aœciciele psów z pewnoœci¹ te¿.
K.

„Mordki, pyszczki, ryje,
dzioby” - Podziêkowanie
22.XII 2006 roku dokonano wrêczenia nagród finalistom konkursu
fotograficznego „Mordki, pyszczki,
ryje, dzioby”.
Z tej okazji serdecznie dziêkujê za
okazan¹ pomoc finansow¹, rzeczow¹,
merytoryczn¹:
Panu Burmistrzowi Miasta Chojnowa,
Pani Wójt Gminy Chojnów, Pani Dyrektor Banku Spó³dzielczego w Chojnowie, Pañstwu Gizeli, Izabeli, Andrzejowi Bobikom - w³aœcicielom
drukarni „UNIFOT”. W³aœcicielom
sklepów: FOTO KO-DAK Bijak Chojnów, ART. FOTO- ELEKTROPRZEM. Henryk Giersok - Chojnów,
Sklep Zoologiczno- WêdkarskoSportowy Daniel Mosie-wicz Chojnów, Sklep ZoologicznoWêdkarski Roman Bruchal - Chojnów, Sklep Wielobran¿owy Przemys³owy „ARA” Wanda Rosa - Chojnów.
W³aœcicielowi gabinetu weterynaryjnego lek. wet. Kazimierzowi Rabiejowi
i gabinetu weterynaryjnego lek. wet.
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Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie

Markowi Maziarskiemu, pani A. Gurgul, pani J. Józewczuk, panu S. Horodeckiemu.
Redakcji „Gazety Chojnowskiej”
i gazety „Wiadomoœci Gminy Chojnów” za mo¿liwoœæ zamieszczenia
informacji o konkursie.
Henryk S³otwiñski nauczyciel
Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie – organizator konkursu.

552,30 m2 stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ, dla
których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi Ksiêgê
Wieczyst¹ nr 22200.
Cena wywo³awcza – 285.000,00 z³.
Wadium
- 28.500,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ . Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwa³¹
Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 30 stycznia 2002r. po³o¿ona jest w obszarze
oznaczonym symbolem 121U.M – funkcja us³ugowa –
mieszkaniowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14.03.2007r. o godz. 1100
w siedzibie Banku Spó³dzielczego w Chojnowie,
Rynek 18/19.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo aktualny
wyci¹g z w³aœciwego rejestru. Pe³nomocnicy zobowi¹zani s¹ posiadaæ pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu w formie aktu notarialnego.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 09 marca 2007r. na konto Banku
Spó³dzielczego w Chojnowie Nr 69 8644 0000 0000
0013 9000 2110.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania, uniewa¿nienia lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci 2.500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
ustalony w przetargu nabywca zobowi¹zany jest
wp³aciæ na konto Banku Spó³dzielczego w Chojnowie
Nr 48 8644 0000 0000 0013 9000 2100, w terminie
14 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W tym samym
terminie nale¿y zawrzeæ z Bankiem Spó³dzielczym
w Chojnowie umowê kupna – sprzeda¿y. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg od wp³aty ceny nabycia i zawarcia umowy w ustalonym przez Bank 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 21,23 i 27
lutego 2007r. o godz.1100.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie
Banku Spó³dzielczego w Chojnowie lub telefonicznie
pod numerem 076/8188576.
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,,Wielkie
zdziwienie,,
Nasi restauratorzy narzekaj¹ na brak klientów w tygodniu. Ale nie ma siê co dziwiæ
takiemu stanowi rzeczy. Praca, szko³a i inne
obowi¹zki. Od poniedzia³ku do czwartku jest
jak jest. Ostanio by³ jednak pretekst, ¿eby
czêœæ lokali w tygodniu zaludniæ. Tym
pretekstem by³y Mistrzostwa Œwiata w Pi³ce
Rêcznej. By³y emocje wprost niewiarygodne.
Niewiarygodny wprost by³ te¿ sukces
naszych szczypiornistów. Poszli ch³opcy
œladami siatkarzy. Z ciekawoœci¹ zaczêliœmy
dyskretnie obserwowaæ restauracje, gdy
pi³karze rêczni zaczêli iœæ jak burza. I co? A
no nic. Maj¹c jeszcze œwie¿o w pamiêci
ostatnie MS w pi³ce kopanej i wieczorki
footbolowe z konkursami w lokalach, zdziwienie by³o du¿e. A wiêksze jeszcze tym
bardziej, gdy nasi dotarli do fina³u. Byæ
mo¿e transmisje, które nadawa³y stacje
telewizyjne dostêpna np. w kablówce dla
niektórych miejsc rozrywki s¹ technicznie
niemo¿liwe, ale wiadomo z ca³¹ pewnoœci¹,
¿e w innych miejscach, takich przeszkód nie
ma. Przy okazji okaza³o siê, ¿e niewiele osób
wiedzia³o o fakcie, i¿ MS z udzia³em bia³oczerwonych w Niemczech mia³y miejsce
(a teraz wiedz¹). Uk³ad si³ w tej dyscyplinie

Policja radzi...
Jak zabezpieczyæ mieszkanie
¯adna policja, nawet najskuteczniejsza nie
ochroni w pe³ni naszego mienia, je¿eli nie
bêdziemy o nie dbali! Dla przypomnienia
kilka podstawowych zasad:
1) Najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniêdzy, dewiz, cenniejszej
bi¿uterii, akcji i obligacji jest bank.
Amatorzy cudzego mienia stosunkowo
szybko znajduj¹ ukryte precjoza i pieni¹dze w ró¿nego rodzaju bieliŸniarkach, torebkach po cukrze, czy te¿ za
obrazami.
2) Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczk¹,
nie wieszaj ich tak¿e na szyi swej pociechy. Zabezpiecz nale¿ycie drzwi
i okna swojego mieszkania, za³ó¿ dobre
zamki. Wskazanym jest zamontowanie
domofonu alb te¿ instalacji œwietlnej
lub elektronicznej pod³¹czonej do s¹siadów (z wzajemnoœci¹). Jeœli jesteœ w³aœcicielem domku jednorodzinnego, wykonaj solidne (lecz przejrzyste) ogrodzenie, kup psa, za³ó¿ oœwietlenie na
podwórku.

Fot. AFP/AP

3) Zanotuj na kartce lub w podrêcznym
kalendarzyku marki i typy posiadanych
urz¹dzeñ, ich cechy charakterystyczne
oraz numery fabryczne (radio, telewizor,
magnetowid, aparat fotograficzny,
rower, itp.). Te, które nie posiadaj¹ numerów, oznacz swymi inicja³ami lub np.
numerem telefonu albo dat¹ urodzenia
(w przypadku kradzie¿y lub zagubienia
³atwiej bêdzie mo¿na rozpoznaæ i udowodniæ, ¿e s¹ nasz¹ w³asnoœci¹).

nie ma odzwierciedlenia w pi³ce no¿nej. No
i chyba czas najwy¿szy ¿eby 11-tka LEO,
posz³a œladami siatkarzy i szczypiornistów.
Chocia¿by w rozmiarze europejskim.
A przed nami olimpijskie eliminacje oraz
Mistrzostwa Europy w szczypiorniaku.
I kolejne transmisje poza telewizj¹ publiczn¹.
Mo¿e wiêc nastêpnym razem chojnowskie
lokale pomyœl¹ o klientach-kibicach?!
P.S.
A tak przy okazji. Rozgrywki pi³ki no¿nej
w naszym kraju podlegaj¹ Polskiemu
Zwi¹zkowi Pi³ki No¿nej skrót PZPN. A pi³ki
rêcznej? Ni mniej ni wiêcej, wyszed³by
jedynie s³uszny wzór... Domyœlcie siê jaki.
¯eby unikn¹æ zbêdnych komentarzy wybrniêto z opresji przyjmuj¹c nazwê Zwi¹zek Pi³ki
Rêcznej w Polsce. Fajnie brzmi. Co nie?
Piotr Misikiewicz
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4) Nie afiszuj siê swym bogactwem. Unikaj przygodnych znajomoœci, zw³aszcza
zawieranych przy kieliszku, nigdy zaœ w
ten sposób poznanych ludzi nie zapraszaj do swojego mieszkania, zw³aszcza jeœli mieszkasz samotnie.
5) Uwa¿aj na krêc¹cych siê po klatkach
schodowych i w pobli¿u domu ludzi.
Zainteresuj siê nimi, zapytaj kogo szukaj¹, przyjrzyj siê im, by zapamiêtaæ
wygl¹d. Przezornoœæ mo¿e uchroniæ
przed kradzie¿¹ mienie twoje lub s¹siadów, zaœ spostrze¿enia mog¹ byæ przydatne policji, gdyby do w³amania dosz³o.
6) Sprawdzaj to¿samoœæ i wiarygodnoœæ
obcych osób, przychodz¹cych do twojego mieszkania np. w sprawie odkupienia starych zegarów lub ksi¹¿ek, naprawy kaloryferów. Nie wpuszczaj bez

uzasadnionych powodów nieznanych ci
osób. Z policyjnych doœwiadczeñ wynika, ¿e prawie po³owa kradzie¿y mia³a
swój pocz¹tek i Ÿród³o w nawi¹zywanych wczeœniej tego typu kontaktach.
Tacy niby-znajomi, nawet jeœli sami nie
dokonuj¹ kradzie¿y, mog¹ przyprowadzaæ tzw. z³odziejski wywiad i dzieliæ siê
ustaleniami z grup¹, która dokonuje
w³amañ.
7) Nie toleruj w swym bloku mieszkalnym
(na klatce schodowej, w piwnicy lub na
strychu) istnienia melin pijackich, skupiaj¹cych ludzi z marginesu spo³ecznego.
8) Wspó³dzia³aj zawsze z s¹siadami.
Zwracaj uwagê tak¿e na ich mieszkanie.
Podczas ich nieobecnoœci interesuj siê
ludŸmi stoj¹cymi pod ich drzwiami,
zwracaj uwagê na ha³asy, niecodzienne
odg³osy dochodz¹ce z klatki schodowej,
wynoszenie mebli lub sprzêtów domowych przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych s¹siadów.
9) Opuszczaj¹c na d³u¿ej mieszkanie
(wczasy, odwiedziny znajomych, pobyt
w szpitalu) nie zostawiaj widocznych
oznak swej nieobecnoœci. Poproœ s¹siadkê, by podlewa³a kwiaty, otwiera³a
na krótko okna, opró¿nia³a skrzynkê
z korespondencj¹, wieczorem w³¹cza³a
na jakiœ czas œwiat³o w kuchni lub
w którymœ z pokoi.
10) Ubezpiecz swoje mieszkanie, by w razie nieszczêœcia, chocia¿ czêœciowo mieæ
zrekompensowane straty.

Z notatnika dy¿urnego
Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Chojnowie zatrzymali na gor¹cym
uczynku kradzie¿y energii elektrycznej
mieszkañca Chojnowa, który narazi³ na
straty Koncern Energetyczny Energia Pro
w Legnicy. Z uwagi na krótki czasookres
straty s¹ dopiero szacowane.
Nieznany sprawca w nocy z 2/3 lutego
skrad³ lewe lusterko w samochodzie marki
Audi A4 a prawe ca³kowicie zniszczy³.
Straty w wyniku takiego zachowania to
400 z³otych na szkodê w³aœciciela samochodu.
Przed ostatnim weekendem nieznany sprawca skrad³ tablice rejestracyjne z samochodu marki Ford Orion czym narazi³ na
straty w³aœciciela pojazdu. 150 z³otych tyle kosztuj¹ nowe tabliczki rejestracyjne.
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Pamiêci kolegów
2 lutego br. chojnowscy bryd¿yœci
zorganizowali tradycyjny turniej par
w bryd¿u sportowym dedykowany
pamiêci zmar³ych kolegów, z którymi niegdyœ spotykali siê przy zielonym stoliku. Jak zawsze turniej poprzedzi³a wyprawa na cmentarz,
zapalenie zniczy i chwila zadumy
nad mogi³ami. Potem, w kawiarence
Miejskiego Domu Kultury, do stolików zasiad³o 16 par reprezentuj¹cych
Legnicê, Z³otoryjê, Œwierzawê, Mi³kowice oraz gospodarzy.
Ostateczne wyniki (podajemy pierwszych piêæ par) przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
Pierwsze miejsce zdoby³a para
z³otoryjsko-chojnowska Andrzej
Janiak i Ryszard Wodziñski (213
pkt.). Na drugim miejscu z dorobkiem 205 pkt. uplasowali siê chojnowianie Zbigniew Góralewski
i Gerard Nowak. Trzecie miejsce to
wspólny sukces legnicko-chojnowski
– panowie Andrzej Bartosik i Henryk
Wiszniewski ugrali 202 pkt. Miejsca
czwarte i pi¹te to identyczna liczba

zdobytych pkt. – 196 (o kolejnoœci
zadecydowa³ wynik bezpoœredniego
pojedynku). Ostatecznie na czwartym sklasyfikowano Zbigniewa
Kuliga i Józefa Sudo³a (Œwierzawa),
na pi¹tym Marka Czerniawskiego
i Wojciecha Raczyñskiego (Legnica).
s.h.

Wêdkarskie doniesienia
Zarz¹d Ko³a Chojnów-Miasto zawiadamia, ¿e Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze cz³onków Ko³a odbêdzie siê dnia 11.03.2007r. w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie ul. Wojska Polskiego (szko³a 109)
o godz. 9.00 (I termin), godz. 9.30
(II termin).
W programie:
- sprawozdanie z dzia³alnoœci w³adz
i organów Ko³a za rok 2006,
- przedstawienie i zatwierdzenie planu
pracy zarz¹du Ko³a na rok 2007,
- przedstawienie i zatwierdzenie kalendarza imprez sportowo-turystycznych,
- wolne wnioski.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u
w obradach.
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***************
Zarz¹d Ko³a Chojnów-Miasto informuje, ¿e w Kole prowadzona jest
Szkó³ka Wêdkarska dla dzieci i m³odzie¿y. Warsztaty wêdkarskie odbywaj¹ siê w pi¹tki od godz. 16.00 do
godz. 17.00 w siedzibie Ko³a - ul. Z³otoryjska 1. W porze letniej zajêcia
odbywaæ siê bêd¹ nad stawem Miejskim w Chojnowie.

Uczestnicy warsztatów zwolnieni s¹
z egzaminów na kartê wêdkarsk¹.
Zaœwiadczenia na kartê dla dzieci i m³odzie¿y wydawane s¹ bezp³atnie.
Zapisy do Szkó³ki prowadzone s¹
w pi¹tki w trakcie zajêæ oraz w œrody
od godz. 18.00 do godz. 20.00.
Ko³o zapewnia uczestnikom szkó³ki
udzia³ w m³odzie¿owych zawodach
wêdkarskich.
Wiêcej informacji pod numerem
telefonu 0692-579-188.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
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: rozpoczêcie
remontu – 1 rok od nabycia; zakoñczenie remontu – 3 lata od
daty nabycia.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem rejestru 535/A/05. Cena sprzeda¿y budynku zostanie obni¿ona o 50 %. Teren objêty jest stref¹ A œcis³ej
ochrony konserwatorskiej. Na prowadzenie wszelkich prac
i robót nale¿y uzyskaæ zezwolenie konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie wraz
z warunkami sprzeda¿y w/w nieruchomoœci do wgl¹du
w pok. nr 12 tut. Urzêdu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej miasta Chojnowa).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 marca 2007 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 14 marca 2007 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¿ 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
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
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 od 1-14 marca
2007 r. w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzyma³y 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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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

ZAPRASZAMY
na wystawê prac plastycznych,
które zosta³y wykonane przez
dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach
bibliotecznych w okresie ferii.
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Marcin Fabjañski - “EUROPOWIEŒCI”
Co przytrafi³o siê Benjaminowi, kibicowi
Manchesteru United, który przedk³ada³ podwójne kieszonkowe nad kolor klubowego szalika? Czy patrzenie w ogieñ mo¿e byæ równie
fascynuj¹ce co mecz Juventusu z Rom¹? O tym,
a tak¿e o wielu innych mniej lub bardziej
powa¿nych sprawach, które dotycz¹ m³odych
ludzi we wszystkich krajach Europy – o tym
w³aœnie jest ta zabawna ksi¹¿ka
o narodowych stereotypach i ich przezwyciê¿aniu.
Ma³gorzata Strza³kowska - “GIMNASTYKA DLA JÊZYKA (i Polaka i Anglika)”
Kolejny tom wierszy dla dzieci uznanej i nagradzanej autorki. Z w³aœciw¹ sobie ³atwoœci¹
rymowania, lekkoœci¹ i dowcipem bawi siê
ona s³owami i do zabawy wci¹ga czytelnika.

Ksi¹¿ka zosta³a zilustrowana kola¿ami samej
autorki i wzbogacona o p³ytê CD, na której
Piotr Fronczewski i Kevin Aiston w mistrzowski
sposób interpretuj¹ wiersze z tomiku.
Dzia³ dla Doros³ych:
Tim Newark - “50 BITEW, KTÓRE ZMIENI£Y BIEG HISTORII NOWO¯YTNEJ”
Opis najwa¿niejszych bitew minionych dwustu lat. Ka¿da bitwa – ilustrowana mapkami,
planami, rycinami z epoki, relacjami uczestników i archiwalnymi fotografiami – przedstawiona jest w szerszym kontekœcie historycznym. Od wojen napoleoñskich przez
decyduj¹ce bitwy I i II wojny œwiatowej, po
Wietnam, Afganistan i Ba³kany – autor ksi¹¿ki
– analizuje strategiê konfliktów i zmieniaj¹ce
siê ideologie wywo³uj¹ce wojny, których
zwieñczeniem by³y opisywane bitwy.
“WIDZIA£EM ANIO£A ŒMIERCI: losy
deportowanych ¯ydów polskich w ZSRR
w latach II wojny œwiatowej”
Œwiadectwa zebrane przez Ministerstwo
Informacji i Dokumentacji Rz¹du Polskiego
na UchodŸstwie w latach 1942-1943. Kolekcja tych dokumentów ma niezwyk³¹ wartoœæ
poznawcz¹. Sk³adaj¹ siê na ni¹ bowiem relacje ¯ydów, polskich obywateli, wiêzionych

przez w³adze sowieckie w latach II wojny
œwiatowej. Wartoœæ dokumentu podnosi fakt,
¿e o dramatycznych losach dziesi¹tków tysiêcy ludzi opowiadaj¹ ci œwiadkowie, którzy
sami przez tê kaŸñ przeszli, i to wkrótce po
przejœciach, kiedy pamiêæ o nich by³a jeszcze
œwie¿a. Najbardziej przejmuj¹ce œwiadectwa
tego tomu stanowi¹ relacje dzieci.
Publikacja ta jest pierwsz¹ prób¹ naukowego
wydania ocala³ych “protoko³ów palestyñs-

kich” znajduj¹cych sie w Centrum Informacji
Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda
w Kalifornii. Jest to najwiêkszy poza krajem
oœrodek dokumentacji najnowszej historii
Polski.

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21
- KINO Zapraszamy
17 i 18 lutego
o godz.17.00
na film DEJA VU z Denzelem
Washingtonem i Valem
Kilmerem w rolach g³ównych.
Bilety: 13 z³

Najnowszy thiller sensacyjny w
re¿yserii Ton’ego Scotta (Wróg
publiczny), wyprodukowany przez
Jerry’ego Bruckheimera (Piraci
z Karaibów, Skarb narodów).

Ka¿dy kiedyœ doœwiadczy³ niewyt³umaczalnego uczucia deja vu
- pomyœla³: ju¿ to widzia³em, ju¿
tu kiedyœ by³em. Ale co siê stanie, jeœli te tajemnicze przeb³yski
pamiêci s¹ ostrze¿eniem z przesz³oœci, wskazówk¹ na przysz³oœæ?

szaleñczym wyœcigiem o ¿ycie...

JU¯ WKRÓTCE:

16 i 17 marca - godz.17.00APOCALIPTO
bilety: 13 z³

10 i 11 marca - godz.17.00 ERAGON

Agent federalny Doug Carlin
(Denzel Washington), prowadzi
œledztwo w sprawie tajemniczego
wybuchu bomby na promie
w Nowym Orleanie. Ze zdziwieniem dostrzega, ¿e zarówno on
sam, jak i ci, którzy ocaleli, prze¿ywaj¹ w³aœnie deja vu. To, co
zdawa³o siê byæ niewinnym
¿artem naszej pamiêci, staje siê
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE

US£UGI

cerowej 5. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-38.

kszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Ö Sprzedam dom jednorodzinny przy ul. Spa- Ö Uczennica trzeciej klasy liceum ogólnoÖ Sprzedam mieszkanie zlokalizowane w Jerzmanowicach w bloku – bezczynszowe, powierzchnia 36 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i ³azienka; wraz z gara¿em. Wiadomoœæ:
tel. 0606-249-593.
Ö Kupiê mieszkanie 2. lub 3.pokojowe w
Choj-nowie. Wiadomoœæ: tel. 0501-138-650.

Ö Studentka pomo¿e w nauce przedmiotów
humanistycznych, szczególnie j. angielskiego
na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Wiadomoœæ: tel. 0886-402-546 po
godz. 19.00.

Ö Makija¿e na karnawa³, studniówkê, na co
dzieñ i od œwiêta – absolwentka studium wiza¿u
i stylizacji – atrakcyjne ceny.
Wiadomoœæ: tel. 0508-069-356.
INNE

Ö Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0964-876-456 po godz.17.00.

Ö Poszukujê do wynajêcia mieszkania
3.pokojowego w nowym lub starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0604-798-576.
Ö Szukam gara¿u do wynajêcia na terenie
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-71-97.

Firma "P.P. PARTNER"
Przemys³aw Pud³o
Witamy Pañstwa!
Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê
z nasz¹ ofert¹ œwiadczonych przez nas
us³ug w zakresie:
* pranie dywanów
* pranie wyk³adzin
* czyszczenie tapicerki samochodowej i meblowej
* pranie naro¿ników, foteli, krzese³, itp.
* sprz¹tanie pobudowlane
* sprz¹tanie biur, obiektów handlowych i innych
ODŒNIE¯ANIE HAL SKLEPÓW
I PRYWATNYCH POSESJI
Kontakt:
59-225 Chojnów
ul. Legnicka 34/1
Siedziba firmy: Goliszów 65
tel. (076) 818-66-79;
kom. 0886-471-614 lub 0788-009-291
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PPHU CALLA
Zak³ad Pogrzebowy R. Szymañski
informuje, ¿e zak³ad zosta³ przeniesiony z cmentarza w Chojnowie do lokalu
przy ul. Rynek 46 w Chojnowie (naprzeciw kantoru). W tej smutnej i trudnej
chwili wszystkie sprawy mo¿na za³atwiæ pod w/w adresem poniewa¿ wg
nowego regulaminu cmentarza nie mo¿e na nim znajdowaæ siê ¿aden zak³ad
pogrzebowy, jedynie administrator.
Za³atwiamy tak¿e osobiœcie formalnoœci w ZUS i KRUS, doradzamy
(licencja + doœwiadczenie).
W dniu za³atwiania formalnoœci w naszym biurze, po obliczeniu kosztów
us³ugi, wyp³acamy resztê od nale¿nego zasi³ku pogrzebowego.

Telefon ca³odobowy:
(076) 819-63-53 – biuro
(076) 818-71-76, 0606-779-172, 0513-048-909
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Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Drzyma³y 30
59-225 Chojnów
tel. 0-76-81-88-370, 0-76-81-88-371 fax 0-76-81-88-372

Serdecznie dziŒkujŒ
Ryszardowi Szymaæskiemu,
w‡a cicielowi
Zak‡adu Pogrzebowego Calla
za podej cie i pomoc

informuje o prowadzonych postêpowaniach o udzielenie
zamówieñ w trybie przetargu nieograniczonego:

w organizacji pogrzebu
mojej babci

Marii widziæskiej
Jerzy wita

1/ na kapitalny remont dachu ceramiczno – papowego przy
Pl. Konstytucji 3 Maja 7 w Chojnowie,
2/ na sta³¹ obs³ugê kominiarsk¹ budynków administrowanych
przez ChZGKiM w Chojnowie,
3/ na remont dachu ceramiczno – papowego
przy ul. Wojska Polskiego 13 w Chojnowie.
Pe³na treœæ og³oszenia udostêpniona bêdzie na stronie portalu
internetowego Urzêdu Zamówieñ Publicznych ( - wyszukiwanie
og³oszeñ podprogowych) na stronie internetowej Zamawiaj¹cego
– bip.chojnow.net.pl (Jednostki organizacyjne) oraz na tablicy
og³oszeñ w siedzibie ChZGKiM – Chojnów, ul. Drzyma³y 30.

SZKLARSTWO
SZYBY ZESPOLONE

Sklep
z artyku³ami
wykoñczenia
wnêtrz oferuje:

´ panele pod³ogowe,
ul. Wojska Polskiego 9

tel. 0606-136-653
OŒRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW "KUBA"
Og³asza zapisy na kurs prawa jazdy kat. B
Oœrodek oferuje:
 atrakcyjne ceny,
 mo¿liwoœæ roz³o¿enia p³atnoœci
na dogodne raty na czas trwania kursu
 materia³y szkoleniowe
 rabat dla m³odzie¿y ucz¹cej siê

Andrzej Kubrycht
Chojnów ul. Sienkiewicza 2/3
tel. (076) 85-67-476
kom. 0661-92-30-50
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´
´
´
´

œcienne
drzwi,
okna
parapety
rolety

PROMOCJA ZIMOWA
TERAZ JESZCZE
TANIEJ!!!
ZAPRASZAMY
ul. Okrzei 8A
(dawny Dolpakart)
czynne 8.30 - 17.00,
w soboty 8.00 - 13.00
tel. (076) 81-91-141

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 70
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 143 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14
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Taneczny turniej
M³odzi ratownicy
dolnoœl¹zaków

Karnawa³
z Maciusiem I

