Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Co tam na basenie?
Chojnowska p³ywalnia roœnie w oczach - mury pn¹
siê do góry, a ka¿dy dzieñ zmienia krajobraz budowy.

Prezenty od DZPN
Prezes Jerzy Koziñski przyjecha³ do Chojnowa nieprzypadkowo.
W przerwie meczu na rêce m³odych zawodników przekaza³ laptopa,
a strzelca z³otego gola Marcina Gromalê nagrodzi³ profesjonalnym
pi³karskim obuwiem.

12 miesiêcy z urokliwym Chojnowem
Taki kalendarz powsta³ po raz pierwszy w powojennej
historii Chojnowa, a najprawdopodobniej w ogóle
w dziejach miasta.

To ju¿ dziewi¹ty raz
Wystêpy wokalne, pokazy akrobatyczne i taneczne, kabaret, tañce ludowe, breakdance, pokaz rycerzy i muzyka do tañca
w wykonaniu chojnowskiego zespo³u Fakt – to wszystko dzia³o siê na kolejnym, dziewi¹tym ju¿ festynie Szko³y Podstawowej nr 3.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
* trwa przebudowa sieci wodoci¹gowej
w ul. Okrzei,
* trwa modernizacja kaplicy cmentarnej. Wykonawca k³adzie tynk, czyœci konstrukcje drewniane,
* trwaj¹ prace przy modernizacji kortów tenisowych na stadionie KS Chojnowianka. Zdjêto
ju¿ star¹ nawierzchniê z m¹czki ceglanej, która
jest przesiewana z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, a obecnie prowadzone s¹
prace przy podbudowie nawierzchni kortów,

rozmaitoœci

Ka¿dej Mamie po jednym kwiatku za noce nieprzespane
po jednym kwiatku za ka¿de zmartwienie,
po jednym za p³yn¹ce z matczynych r¹k ukojenie

Najpiêkniejszy bukiet wraz z ¿yczeniami
wszelkiej pomyœlnoœci, samych radosnych dni, zdrowia
i spe³nienia najskrytszych marzeñ chojnowskim
Mamom przesy³aj¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Prezenty od DZPN
* 18 maja odby³o siê otwarcie ofert na budowê
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 3. Wp³ynê³o 6 ofert, które
s¹ sprawdzane przez komisjê przetargow¹,
* og³oszono przetarg nieograniczony na budowê sieci wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej w Rynku i przyleg³ych ulicach: Rejtana,
Niemcewicza, Piotra Skargi, Chmielnej,
Pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, Œciegiennego i Moniuszki.

Sobotnie popo³udnie, na miejskim stadionie
obfitowa³o w niespodzianki. Rozgrywany na
p³ycie boiska mecz pomiêdzy nasz¹ dru¿yn¹
a zespo³em Victorii Œwiebodzice zakoñczy³
siê wynikiem 1:0 dla naszych. Pojedynek
obserwowa³ z trybun prezes DZPN Jerzy
Koziñski, który przyjecha³ do Chojnowa nie

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Wed³ug nieoficjalnych informacji, niewybuch
pochodzi³ z 1956r. W jakich okolicznoœciach
znalaz³ siê w tym miejscu i dlaczego by³ zawiniêty w foliê? Odpowiedzi brak, podobnie
jak na pytanie czy w Chojnowie du¿o jest
jeszcze tego typu „skarbów”.

Ho³d poleg³ym
Skromnie, ale z nale¿ytym szacunkiem chojnowscy kombatanci wraz z w³adzami miasta
uczcili œwiêto 8 maja. Spotkali siê tradycyjnie
przy obelisku upamiêtniaj¹cym ¿o³nierzy
poleg³ych w walce o niepodleg³oœæ ojczyzny
i pomordowanych w obozach i ³agrach oraz
zes³anych na Sybir i w geœcie pamiêci z³o¿yli
tu wieñce, zapalili znicze.
Jakby nie oceniaæ wydarzeñ tamtego okresu,
uznaæ nale¿y, ¿e tego dnia w 1945 roku Polska
wyzwoli³a siê spod okupacji hitlerowskiej
i skoñczy³a siê II wojna œwiatowa na Starym
Kontynencie. I Mimo, ¿e dziœ czêœæ historyków uwa¿a, ¿e koniec wojny dla Polaków
nie oznacza³ zwyciêstwa, to jednak nale¿y oddaæ
ho³d poleg³ym. W tej wojnie zginê³o oko³o 6 mln
Polaków, a na ca³ym œwiecie 55 mln ludzi.

Festiwal promowany
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego w³¹czy³ do obchodów Dnia Dolnego Œl¹ska chojnowski Festiwal Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego. Uznaæ to nale¿y
za wyró¿nienie, impreza bowiem bêdzie promowana w ca³ym województwie.
Dzia³ania te obejm¹ reklamê prasow¹, internetow¹, reklamê w œrodkach komunikacji
masowej (TV regionalna) oraz hotelach na
terenie Dolnego Œl¹ska. Ponadto Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego przygotuje materia³y promocyjne, w tym równie¿
kalendarze Dni Dolnego Œl¹ska 2009, które
bêd¹ m.in. dystrybuowane podczas Festiwalu
na specjalnie przygotowanych stanowiskach
oznaczonych logiem województwa.
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przypadkowo. W przerwie meczu na rêce m³odych zawodników przekaza³ laptopa i telefax,
a strzelca z³otego gola Marcina Gromalê
nagrodzi³ profesjonalnym pi³karskim obuwiem.
Klub z pewnoœci¹ skorzysta z przekazanego
sprzêtu, a „z³ote buty” Gromali zapewni¹
kolejne celne strza³y.

Niewybuch w ogródku
Prace w przydomowych ogródkach mog¹
dostarczyæ emocji i jak siê okazuje nie zawsze
tych pozytywnych. Przekona³a siê o tym kilka
dni temu pani Emilia £ysiak z Chojnowa.
Podczas sadzenia kwiatków natrafi³a na...
niewybuch. Tkwi³ kilkanaœcie centymetrów
pod ziemi¹ i co ciekawe by³ zawiniêty w...
foliê. Kilkunastocentymetrowy pocisk wygl¹dem przypomina³ bombê lotnicz¹. Pierwsza
reakcja - strach, panika i nat³ok myœli. Gdy
min¹³ szok zawiadomiono chojnowsk¹ policjê.
Po przybyciu patrolu teren zabezpieczono,
a okolice ulicy Koœciuszki, gdzie mia³o miejsce
to zdarzenie, by³o potem systematycznie kontrolowane przez patrole policji. Dzieñ póŸniej
na miejsce wydarzenia przyjecha³ specjalistyczny oddzia³ saperski. Po zabezpieczeniu
i sprawdzeniu detektorem terenu na przestrzeni
kilkudziesiêciu metrów stwierdzono, ¿e ten
obszar jest czysty.
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Chojnowskie rozmaitoœci

Dni Chojnowa 2009
05 czrewca 2009
godz.16.00 - VII Wystawa chojnowskich plastyków - Muzeum Regionalne
godz.17.00 - Ba³tyk – Karkonosze Tour - wyœcig kolarski - Rynek
godz.18.00 - Otwarty turniej pi³ki koszykowej mê¿czyzn - boisko ORLIK 2012
6 czerwca 2009 – VII Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
godz.12.00 - KAPELA Z UL. HUTNICZEJ ze Stronia Œl¹skiego
godz.14.00 - VII Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego -Rynek
godz.16.00 - Barwny korowód (spod Urzêdu Miejskiego na Rynek)
godz.16.45 - Suita tañców œl¹skich – zespó³ taneczny DIABO£KI z PZSz
godz.17.30 - Zespó³ REPUTACJA (piosenki Grzegorza Ciechowskiego)
godz.18.15 - Zespó³ AZYMUT R. (blues-rock)
godz.19.00 - Wiruj¹cy Chojnów (wystêpy zespo³ów tanecznych miasta)
godz.21.00 - Gwiazda wieczoru – PAWE£ KUKIZ I PIERSI
godz.23.00 - Zespó³ ACAPULCO (covery w³oskich przebojów)
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 6 po³o¿onego w budynku
mieszkalnym 3-kondygnacyjnym przy ul. Parkowej 2 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 o pow. 202 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 18-04-2100 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 10849:

Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Parkowej 2, gdy¿ lokal nr 6 nie
stanowi samodzielnego lokalu mieszkalnego. Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w przetargu powinny zg³osiæ
uczestnictwo w przetargu wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego w budynku
przy ul. Parkowej 2 (aktualny odpis z ksiêgi wieczystej) do dnia 17 czerwca 2009 r. w sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pok. nr 6 z dopiskiem na kopercie „Przetarg – lokal nr 6 ul. Parkowa 2”.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny,
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 czerwca 2009 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 czerwca 2009 r. 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.
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¿ 180,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
lokalu odby³ siê dnia 8 paŸdziernika 2008 r., drugi dnia 12 stycznia 2009 r. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
1) czwarty 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:

2) pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie 6
miasta Chojnowa, przeznaczonej pod zabudowê
gara¿em, dla której 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 23 czerwca
2009 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 17 czerwca 2009 r. na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr
dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
40,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400
000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
I przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci nr 278/81,
278/84 i 278/85 odby³ siê dnia 04-09-08 r., II dnia
26-11-08 r., III dnia 23-03-09 r. I przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci nr 278/97 odby³ siê dnia
24-01-2008 r., II dnia 10-04-2008 r., III dnia
10-06-2008 r., czwarty dnia 04-09-2008 r. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 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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Co tam na basenie?
hojnowska p³ywalnia roœnie w oczach
- mury pn¹ siê do góry, a ka¿dy dzieñ
zmienia krajobraz budowy. Wydaje
siê, ¿e termin oddania inwestycji zostanie
dotrzymany, co w tego typu zadaniach nie
jest zjawiskiem czêstym.
- W tej chwili koñczymy œciany parteru - wyjaœnia kierownik budowy Zbigniew Andruchów
- gdzie bêdzie m.in. basen o wymiarach 25x12
i basen rekreacyjny z tzw. rw¹c¹ rzek¹, jacuzzi,
pomieszczenia socjalne, natryski, niewielki
bar i korytarz ³¹cz¹cy basen ze szko³¹. Nad
t¹ czêœci¹ ju¿ w czerwcu bêdziemy uk³adaæ
konstrukcjê dachu. Wkrótce te¿ niecka basenu
zostanie wy³o¿ona blach¹ nierdzewn¹.

C

- Widok sprawnie postêpuj¹cej budowy jest
optymistyczny - mówi burmistrz miasta Jan
Serkies - Jestem przekonany, ¿e termin oddania inwestycji zostanie zachowany i ju¿ nied³ugo bêdziemy wszyscy mogli korzystaæ

z p³ywalni, na któr¹ czekaliœmy wiele lat.
Cieszy te¿ dotacja przyznana przez Urz¹d
Marsza³kowski w kwocie ponad 3 mln z³, jak¹
dostaliœmy w ramach Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Dolnoœl¹skiego na
lata 2009-2011.
Wed³ug s³ów kierownika budowy obiekt bêdzie
gotowy ju¿ w kwietniu przysz³ego roku. Na
kolejne dwa miesi¹ce zaplanowano rozruch sprawdzanie urz¹dzeñ, uzdatnianie wody,
ustawiane parametrów, itp.
P³ywalnia ma s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom. Do po³udnia korzystaæ z niej bêd¹
przedszkolaki i uczniowie chojnowskich
szkó³, w godzinach popo³udniowych natomiast bêdzie ogólnodostêpna.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika,
¿e ju¿ s¹ chêtni na wykupienie karnetu.
Cierpliwoœci, zosta³o naprawdê niewiele czasu…
eg

Parter:
jakuzzi - 2x, umywalnie mêskie, szatnia
mêska, szatnia dla niepe³nosprawnych,
pomieszczenie ratowników, pomieszczenie
sanitarne, szatnia damska, umywalnia damska,
basen rekreacyjny - g³.0.80, rw¹ca rzeka,
gejzer, masa¿ karku, masa¿ œcienny, hol,
bar, szatnie, kot³ownia, magazyn, suszarki
mêskie, suszarki damskie, niecka basenu
o wymiarach 25x12.5 - 6 torów.

Piêtro:
trybuny, ³¹ka solarna, sauna parowa, pomieszczenie wypoczynkowe, sauna fiñska,
gabinet lekarski, biura.

W Chojnowie odbêdzie siê wa¿ne spotkanie dla tych, którzy chcieliby
otworzyæ w³asn¹ firmê

W³asny biznes dziêki Unii Europejskiej
O w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej marzy wielu z nas, ale boimy siê tego
kroku. W dodatku czêsto nie mamy na to pieniêdzy. Tymczasem - o czym
czêsto nie wiemy - od kiedy Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej, otwarcie firmy i jej utrzymanie na rynku jest o wiele ³atwiejsze.
Unii zale¿y bowiem na tym, aby w jej krajach cz³onkowskich rozwija³a
siê przedsiêbiorczoœæ. Dlatego bardzo pomaga w tej dziedzinie: daje
bezzwrotne dotacje, pomaga przebrn¹æ przez g¹szcz spraw do za³atwienia, pomaga w tworzeniu biznesplanów, które w du¿ej mierze gwarantuj¹ utrzymanie biznesu na rynku, a z czasem jego sukces. I ka¿dy
mo¿e z tej pomocy skorzystaæ. Zupe³nie bezp³atnie. W jaki sposób?
Otó¿ swoj¹ pomoc Unia Europejska realizuje za poœrednictwem firm,
które prowadz¹ unijne projekty. Nale¿y do nich m.in. projekt Centrum
Promocji Przedsiêbiorczoœci z Legnicy. Z pomocy Centrum skorzysta³o ju¿ ponad 1000 osób. Mieszkañcy ca³ego Dolnego Œl¹ska, tak¿e
Chojnowianie.
- Mo¿e przyjœæ do nas ka¿dy, kto chcia³by prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ. Mo¿e to byæ osoba i bezrobotna i pracuj¹ca - mówi Tomasz
P³oszañski, koordynator Centrum.
I t³umaczy: - Nawet ktoœ, kto chcia³by mieæ firmê, a nie do koñca ma
na ni¹ pomys³. Nasz doradca biznesowy doradzi, na jaki biznes siê
zdecydowaæ. Pomo¿e napisaæ biznesplan. Pomo¿emy te¿ przebrn¹æ
przez g¹szcz spraw do za³atwienia. Wska¿emy, jak i sk¹d wzi¹æ unijn¹
dotacjê. Przypomnê, ¿e mo¿e to byæ nawet 40 tysiêcy z³otych. Unia
przeznaczy³a w tym roku a¿ 59 milionów Euro dla tych, którzy chcieliby
w naszym kraju rozpocz¹æ samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Mo¿na te¿ liczyæ na tzw. pomoc pomostow¹. Oznacza ona, ¿e UE
pomo¿e np. w p³aceniu za wynajêty lokal czy w robieniu innych op³at.
Naprawdê warto skorzystaæ z unijnej pomocy.
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Tomasz P³oszañski z Centrum Promocji Przedsiêbiorczoœci w Legnicy.

Centrum Promocji Przedsiêbiorczoœci mieœci siê w Legnicy, przy
ul. Wroc³awskiej 4/1. Aby umówiæ siê na spotkanie, wystarczy zadzwoniæ na numer infolinii Centrum: 0801 00 66 33. Szczegó³y na
stronie www.twojadotacja.eu.
Zespó³ Centrum Promocji Przedsiêbiorczoœci organizuje tak¿e
w ca³ym regionie spotkania promuj¹ce pomoc UE w rozwijaniu
przedsiêbiorczoœci. Takie spotkanie odbêdzie siê tak¿e w Chojnowie 27 maja (œroda), o godz. 15.30, w kawiarence Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Ma³achowskiego.
- Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych
- mówi Tomasz P³oszañski. - Warto przyjœæ i dowiedzieæ siê, w jaki sposób
mo¿na skorzystaæ z unijnej pomocy. Wszystko wyjaœnimy, odpowiemy
na pytania. Wstêp na spotkanie jest oczywiœcie wolny.
(EGO)
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Wybory - niewielki wysi³ek, by powiedzieæ Europie, czego od niej oczekujesz
7 czerwca obywatele 27 pañstw Unii Europejskiej wybieraæ bêd¹
swoich przedstawicieli do europejskiego parlamentu. W niemal
oœmiuset osobowym rz¹dzie swoje miejsce znajdzie 50 reprezentantów
Rzeczpospolitej Polskiej. Kto z Polaków bêdzie mia³ wp³yw na
tworzenie prawa dla europejskiej wspólnoty zale¿y wy³¹cznie od nas
i naszego udzia³u w wyborach. (red)
10 powodów, dla których warto g³osowaæ
To Ty decydujesz - oddaj¹c swój
g³os
G³osuj¹c w wyborach do PE wybierasz osoby, które wp³yn¹ na przysz³oœæ i codzienne ¿ycie blisko 500
milionów Europejczyków. Je¿eli
nie zadasz sobie trudu, zrobi to kto
inny i zdecyduje, kto bêdzie Ciê
reprezentowa³.
Pos³owie - Twój g³os w Europie
Wybrany przez Ciebie pose³ to Twój
g³os w Europie - dlaczego mia³byœ
go zmarnowaæ? Parlament Europejski, wybierany co piêæ lat, jest wa¿nym i posiadaj¹cym szerokie uprawnienia uczestnikiem procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.
G³osuje on nad ostatecznym kszta³tem
unijnych aktów prawnych, które
maj¹ wp³yw na codzienne ¿ycie.
To Twoje prawo wyborcze!
Prawo do g³osowania w wyborach do
PE jest Twoim podstawowym prawem jako obywatela europejskiego
i oznacza to, ¿e Twoje zdanie ma
wp³yw na sposób, w jaki dzia³a Unia.
G³osuj¹c, przyczyniasz siê do wskazania tych, którzy bêd¹ reprezentowali konkretnych obywateli europejskich, takich jak Ty. Jako obywatel
UE mo¿esz g³osowaæ (lub przedstawiæ swoj¹ kandydaturê) w dowolnym pañstwie UE, które zamieszkujesz, nawet jeœli nie jesteœ obywatelem tego pañstwa.
Em prol das pessoas, do planeta
e da prosperidade!
Europa jest spraw¹ nas wszystkich.
Dziêki Unii Europejskiej mo¿emy
swobodnie podró¿owaæ, studiowaæ
i pracowaæ za granic¹. PE dzia³a
niestrudzenie na rzecz czystszego
œrodowiska, bezpieczniejszych substancji chemicznych, lepszych us³ug
i miejsc pracy. Jest zagorza³ym
obroñcom praw konsumenta, równoœci szans i praw cz³owieka zarówno w UE, jak i poza jej granicami.
Jedno g³osowanie - 375 milionów
wyborców
W czerwcu 2009 r. bêdziesz mia³
wyj¹tkow¹ okazjê, by pójœæ do urn
wraz z 375 milionami europejskich wyborców. Po co? By wybraæ
jedyny na œwiecie wy³aniany w wyborach bezpoœrednich miêdzynarodowy i wielojêzyczny parlament
i jedyn¹ wybieran¹ bezpoœrednio
instytucjê UE. Parlament Europejski jest dziœ reprezentantem
blisko pó³ miliarda obywateli.
Pos³owie wielkiej wagi
Wiêkszoœæ aktów prawnych dotycz¹cych naszego codziennego ¿ycia,
powstaje w wyniku wspólnych prac
pos³ów i ministrów na szczeblu
EU. Wiele, a mo¿e nawet wiêkszoœæ
aktów prawnych obowi¹zuj¹cych
w Twoim kraju stanowi transpozycjê

prawodawstwa europejskiego, nad
którym g³osowali pos³owie - Twoi
przedstawiciele. I nie s¹ to tylko
akty prawa, ale pieni¹dze na nowe
drogi, czystsze pla¿e, badania naukowe, edukacja i pomoc rozwojowa.
Pos³owie decyduj¹ te¿ o przeznaczeniu unijnych pieniêdzy.
W przygotowaniu - jeszcze wiêksze
uprawnienia dla pos³ów
Je¿eli nowy traktat lizboñski wejdzie
w ¿ycie, zwiêksz¹ siê jeszcze uprawnienia pos³ów w procesie podejmowania decyzji dotycz¹cych spraw
UE. Traktat ten nada Parlamentowi
niemal we wszystkich obszarach polityki unijnej takie same uprawnienia prawodawcze, jakie posiadaj¹
ministrowie pañstw cz³onkowskich. Parlament bêdzie równie¿
wybiera³ przewodnicz¹cego Komisji
Europejskiej, co wzmocni jego uprawnienia kontrolne w stosunku do w³adzy wykonawczej UE. Ponadto Ty,
jako obywatel UE, bêdziesz mia³ prawo inicjowania europejskich aktów
prawnych.
Twój g³os na rzecz ró¿norodnoœci
Pos³owie pochodz¹cy z 27 pañstw reprezentuj¹ szereg krajowych partii
politycznych, okrêgów wyborczych
i punktów widzenia. Nastêpnie
w ³onie Parlamentu wiêkszoœæ pos³ów
organizuje siê w grupy polityczne
zgodnie z ich politycznymi przekonaniami. Tak wiêc Parlament, podobnie jak Europa, opowiada siê za
ró¿norodnoœci¹, honoruj¹c i godz¹c
w sobie ró¿ne wartoœci.
To polityka! To demokracja!
Kochasz UE czy nienawidzisz jej?
Pragniesz, by rz¹dzi³a w niej prawica
czy mo¿e lewica? Czy jakaœ kwestia
przejmuje Ciê dog³êbnie? Jakich
zmian oczekujesz? Jakie dzia³ania
nale¿y podj¹æ natychmiast? Wybierz
pos³ów, którzy podzielaj¹ Twoj¹
wizjê, a mo¿e Twoje pragnienia siê
zrealizuj¹.
Donios³y rezultat niewielkim nak³adem
Nie wahaj siê! To tylko kilka minut.
Mo¿esz je po³¹czyæ ze spacerem po
parku, mo¿e wst¹pisz gdzieœ na kawê?
Niewielki wysi³ek, by powiedzieæ
Europie, czego od niej oczekujesz.
Nastêpnie bêdzie ³atwo œledziæ
dzia³ania, jakie wybrani przez
Ciebie pos³owie podejm¹ w Twoim
imieniu - wystarczy odwiedziæ
www.europarl.europa.eu!
tekst – europarl.eu
***
Wraz ze zbli¿aj¹cym siê terminem wyborów do europarlamentu roœnie zainteresowanie tematyk¹ unijn¹. Poszukuj¹cych tego tematu na szczeblu lokalnym odsy³amy na strony Komitetu
Regionów – www.cor.europa.eu
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Zarz¹dzenie Nr 57/2009 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie powo³ania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. z 2004 r., Nr 25, poz. 219 ze zm.) zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Powo³uje siê 7 obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie, których sk³ad okreœla za³¹cznik
do niniejszego zarz¹dzenia.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”, wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie oraz w siedzibie danej obwodowej komisji wyborczej.
Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies
Sk³ady Obwodowych Komisji Wyborczych w Chojnowie
1. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Chojnowie z siedzib¹ w Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie, ul. Ma³achowskiego 7
1. Krystyna Mohyluk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. Zbigniew Trawka - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. Henryk Iwonicki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
4. Leon Jasiñski - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Patryk Walasek - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Joanna Wiszniewska - z wyborców
7. Barbara Kuta - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza
2. Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Chojnowie z siedzib¹ w Szkole Podstawowej Nr 3
w Chojnowie, ul. Koœciuszki 30
1. Czes³aw Podhorodecki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. Urszula Skowron - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. Andrzej Piwowarczyk - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
4. Kazimiera Czmil - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Marianna Ziomek - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Janina Koz³owska-Bazak - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast
7. Jadwiga Malik - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza
3. Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Chojnowie z siedzib¹ w Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie,
ul. Konarskiego 4
1. Czes³aw Skorupa - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. Jan Rombalski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. Mariusz Szewczyk - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
4. Helena Malak-Fotiadis - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Agata Mohyluk - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Gra¿yna Grzeczka - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast
7. Maria Zawiœlañska - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza
4. Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Chojnowie z siedzib¹ w Przedszkolu Miejskim Nr 1
w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18
1. Micha³ Malinowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. Adam Bielecki - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. Andrzej Czyszczeñ - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
4. Alina Chiliñska - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Monika Gul - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Aleksandra £ukaszewska - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
7. Ewa Szlêk - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza
5. Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Chojnowie z siedzib¹ w Przedszkolu Miejskim Nr 3
w Chojnowie, ul. Krasickiego 1
1. Henryk Czarnecki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. Jolanta Orz³owska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. Aleksandra £azarewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
4. Kamila S³awiñska - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Zuzanna Olszewska - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Krzysztof Bazak - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast
7. Margareta Krzeœniowska - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza
6. Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Chojnowie z siedzib¹ w Szkole Podstawowej Nr 4
w Chojnowie, ul. Kiliñskiego 23
1. Bogus³awa Kowalczyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. Justyna Demiañczuk - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. Anna £azarewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
4. Dorota Sienkiewicz - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Kacper Olszewski - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Waldemar Kamieñ - z wyborców
7. Ma³gorzata Nowakowska - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza
7. Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 w Chojnowie z siedzib¹ w Dolnoœl¹skim Oœrodku
Pielêgnacyjnym “Niebieski Parasol” w Chojnowie, ul. Szpitalna 20
1. Lilia Walasek - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
2. £ucja Iwanicka - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
3. Andrzej Wierzbicki - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Bartosz Podhorodecki - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
5. Adrian Trawka - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast
6. Jerzy Machel - z wyborców
7. Renata Szklarz - pracownik wskazany przez Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjny „Niebieski
Parasol” w Chojnowie
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Nogi, nogi roztañczone…
Ile nóg mo¿e mieæ stonoga? Ta chojnowska nale¿y do gatunku, któremu
koñczyn z ka¿dym rokiem przybywa.
W X ju¿ edycji Regionalnego Przegl¹du Zespo³ów Tanecznych „Stonoga” udzia³ wziê³o
20 zespo³ów. Ile to roztañczonych nóg, nikt
nie by³ w stanie policzyæ. Przyjechali z wielu
zak¹tków naszego województwa. Na chojnowskiej scenie obok zespo³ów rodzimych
wyst¹pi³y grupy z Wroc³awia, Wa³brzycha,
Legnicy, Boles³awca, Bytomia Odrzañskiego,
Przemkowa i Œwiebodzic. Tylu goœci Stonoga
chyba jeszcze nie podejmowa³a.
To co dzia³o siê na scenie, nie da siê opisaæ
s³owami, nie oddadz¹ tego nawet fotografie.
Taneczne show zakrêci³o czy mo¿e nakrêci³o
nie tylko publicznoœæ, ale nawet oceniaj¹cych,
którzy po obejrzeniu, dwugodzinnego, dynamicznego spektaklu z trudem wy³oni³o najlepszych. Jurorzy - panie: Irena Bybel (Legnickie
Centrum Kultury) i Anna Serkies (Boles³awiecki Oœrodek Kultury) oraz pan Piotr Szymczewski - Prezes Stowarzyszenia Przyjació³
Zespo³u Tanecznego Z³ote Dzieci z Legnicy po d³ugich obradach zadecydowali o nastêpuj¹cym podziale miejsc:
kat. „inna forma tañca” 6-11 lat
I miejsce FIGIELKI z M³odzie¿owego Domu
Kultury w Boles³awcu
II miejsce URWISY MDK w Boles³awcu
III miejsce MA£Y TAKT MDK w Boles³awcu
wyró¿nieniem uhonorowano formacjê URWISY II z Warty Boles³awieckiej
kat. „inna forma tañca” 12-16 lat
I miejsce KARAMBOL z MOKSiR w Chojnowie
II miejsce ex aequo STEP z Teatru Tañca
STEP we Wroc³awiu i FRESH CREW ze
Studia Tañca RYTM w Œwiebodzicach
III miejsce MODUS z MDK w Boles³awcu
kat. „disco” 6-11 lat
I miejsce MA£Y BROOKLYN z Gimnazjum
nr 2 w Chojnowie

II miejsce MA£Y KARAMBOL z chojnowskiego MOKSiR-u
III miejsce CYKADY MINI z Przemkowskiego
Oœrodka Kultury
kat. „disco” 12-16 lat
I miejsce REWERS z Zespo³u Szkó³ w Bytomiu Odrzañskim
II miejsce KARAMBOL z MOKSiR w Chojnowie,
III miejsce BROOKLYN z Gimnazjum nr 2
w Chojnowie.
Jak przysta³o na jubileuszow¹ edycjê goœci by³o
wielu, mnogo atrakcji i jeszcze wiêcej wra¿eñ.
Ale to ju¿, niestety, historia…
***
Kilka dni wczeœniej udzia³em w I Ogólnopolskim
Turnieju Tañca „Let’s Dance” we Wroc³awiu,
zespó³ Karambol otworzy³ sezon taneczny 2009.
Wraz z nim uruchomi³ lawinê sukcesów, któr¹
chojnowskie grupy taneczne zalewane s¹
ka¿dego roku.
Dziewczêta wyje¿d¿a³y z przys³owiow¹ dusz¹
na ramieniu, ale wróci³y uskrzydlone zwyciêstwami! I miejsce zdoby³y w kat. formacje DISCO
DANCE powy¿ej 15 lat, III miejsce w kat.
INNA FORMA TAÑCA, a to jeszcze nie koniec
nagród! Indywidualnie dwa razy stawa³a na
podium Gabriela Zenka - I miejsce w DISCO
DANCE solo i III miejsce w HIP HOP solo
(powy¿ej 15 lat). II miejsce w duetach w kat.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym z poddaszem
przy ul. Mickiewicza 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 17/8 o pow. 263 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 17-05-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 11881:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Lokal wyposa¿ony jest w ogrzewanie gazowe. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 czerwca 2009 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto - Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 czerwca 2009 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
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DISCO DANCE 12-15 lat zdoby³y: Ania
Sobañska i Karolina Bukowska.
Do nagród nasi tancerze ju¿ przywykli, oswojeni
s¹ tak¿e z profesjonalnym jury, ale w sytuacji
kiedy za sto³em sêdziowskim siedzi Maciek
Florek czyli uwielbiany Gleba, nogi miêkn¹,
serce przyspiesza, a radoœæ miesza siê z dawno
nieodczuwaln¹ trem¹. Dla chojnowskich tancerek, jak siê okazuje, trema, obecnoœæ gwiazdy
„You Can Dance” czy debiut w stolicy województwa, to czynniki stymuluj¹ce. Wyniki
mówi¹ same za siebie.
opr.eg

kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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¿ 1.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440
000000 149062 0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
I przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia 7 maja 2008 r., II – 8 lipca 2008 r.,
III - 24 wrzeœnia 2008r., IV - 27 listopada 2008 r., V - 24 lutego 2009 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.05-17.06.2009 r. w godz. 1000 do 1400.
Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 81-88-370).
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/697

11 litrów krwi!
Sobota - 9 maja 2009 roku - to dla spo³ecznoœci
uczniowskiej, pracowników szko³y oraz rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 wa¿na data tego dnia zostaliœmy gospodarzami akcji zbiórki krwi - „Krew daje ¿ycie” zorganizowanej
pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi oraz dziêki nieocenionej
pomocy pracowników Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wroc³awiu oraz Filii w Legnicy.
Akcji spo³ecznej towarzyszy³y rozgrywki
sportowe, których koordynatorami byli: Piotr
Kaczmarski i Alina Bujak - nauczyciele wychowania fizycznego. Mecze pi³ki no¿nej
i pi³ki koszykowej zakoñczy³y dzia³ania edukacyjno - wychowawcze, podjête w ramach
programu edukacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y “I AM KREWKI”. W trakcie jego
trwania nauczyciele oraz pielêgniarka szkolna
- Bo¿ena Paw³owska uczyli zdrowego stylu
¿ycia, czyli prawid³owego od¿ywiania
pe³nego witamin, mikroelementów i b³onnika
oraz systematycznej aktywnoœci fizycznej.
Promowali zdrowie i profilaktykê, prezentowali pozytywne przyk³ady, radoœæ z bycia

“Krewkim”, czyli zdrowym, energicznym,
uœmiechniêtym, pomocnym.
W sobotê wszyscy obserwatorzy wydarzeñ na
zielonym boisku; podczas meczy, wystêpów
artystycznych, przekonali siê, i¿ w Chojnowie
mieszkaj¹ “Krewcy”!, czyli ludzie zdrowi,
aktywni, chêtni do niesienia pomocy innym!
Uczniowie Gimnazjum nr 2 swoj¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹ udowodnili, ¿e “W zdrowym
ciele zdrowy duch”! Pe³noletni mieszkañcy
Chojnowa i okolic, zakwalifikowani do oddania krwi, oddali jej a¿ 11 litrów!!!

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia
05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej,
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53 o pow.
2364 m 2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr
36684.
Cena wywo³awcza - 60.000,00 z³ (w tym VAT 22%).
Wadium - 12.000,00 z³.
2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia
05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej
numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego
(nadziemnego) o pow. u¿ytk. 75 m2 oraz dwóch
budynków magazynowych (podziemnych)
o pow. zabudowy 241,5 m2 i 214,3 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 125.000,00 z³.
Wadium - 25.000,00 z³.
3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia
05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow.
u¿ytk. 85 m2, wiaty stalowej o pow. zabudowy
202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej
o pow. 315,9 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 125.000,00 z³.
Wadium - 25.000,00 z³.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez nieruchomoœci przebiegaj¹ sieci
infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu,
jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, 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. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny o funkcji
przemys³owej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 24 czerwca 2009 r. o godz. 1200
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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 18 czerwca 2009 r. na
konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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¿ 600,00 z³ - dot. dz. nr 22/53, 1.250,00 z³
- dot. dz. nr 22/54 i 22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490
620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej
nr 22/54 i 22/70 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.
Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach
25.05 - 18. 06.2009 r. w godz. 1000 do 1400.
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.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy zechcieli wzi¹æ udzia³
w tak szczytnym przedsiêwziêciu!
Dziêkujemy tak¿e: pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Wroc³awia i Filii w Legnicy za fachowe przeprowadzenie zbiórki; burmistrzowi miasta
Chojnowa, Radzie Nadzorczej i Zarz¹dowi
Banku Spó³dzielczego, Piekarni Kupczyk - za
nieocenione wsparcie, niezbêdne do przeprowadzenia konkursów; Mariuszowi Traczykowi
za wypo¿yczenie sprzêtu nag³aœniaj¹cego, bez
którego nasi artyœci i komentatorzy sportowi
by sobie nie poradzili, a Damianowi Traczykowi
za profesjonalizm i rzetelne przygotowanie
spotów reklamowych.
Uczniom i opiekunom dziêkujemy za pracê na
rzecz innych. Do zobaczenia podczas nastêpnych akcji!!!

Nasi w Ksiêdze Guinnessa
1 maja na wroc³awskim rynku odby³o siê ju¿ po raz
ósmy, bicie gitarowego rekordu Guinnessa.
W imprezie organizowanej przez wybitnego polskiego
gitarzystê Leszka Cichoñskiego chodzi o to, by jak
najwiêcej osób wykona³o jednoczeœnie ten sam utwór.
Jest nim s³ynny standart “Hey Joe” Jimmiego Hendrixa.
Liczba gitarzystów przeros³a daleko oczekiwania
organizatorów - zagra³o wspólnie ponad 6000 gitar!
By³o to trzykrotne przekroczenie rekordu ustanowionego przez Amerykanów. W tym wspania³ym muzycznym przedsiêwziêciu wziê³a udzia³ grupa gitarzystów
z Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie.
Æwiczyli oni pilnie ju¿ od wrzeœnia, aby móc zagraæ
proponowane przez organizatorów utwory. Dodatkow¹
motywacj¹ by³ udzia³ w imprezie - oprócz czo³ówki
polskich gitarzystów - wielkiej gwiazdy rocka Steve’a
Morse’a z zespo³u Deep Purple. Ch³opcy z naszego
gimnazjum mieli okazjê zagraæ z nim wielki przebój
“Smoke on the water”. Udzia³ w tak wielkiej imprezie
zmobilizowa³ naszych gitarzystów do wytrwa³ej pracy
z instrumentem. Liczymy, ¿e za rok uda nam siê pobiæ
rekord ponownie i ¿e nasza grupa muzyczna wzbogaci
siê o nowych adeptów gitarowego grania!

Wœród 6346 gitarzystów w struny uderzali te¿ chojnowianie - Wojciech ¯ymañczyk, Miros³aw Ziembowski, Adrian Szczypta, Konrad Gancarz, Micha³
Uhrynowski, Dawid Korczyñski, Patryk Osip.
Tomasz Susmêd,
nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 1
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Wszystko o…
Wspólnota Mieszkaniowa cz. III
Prawa i obowi¹zki wspólnoty mieszkaniowej oraz sposób
zwo³ywania zebrañ
W³aœcicieli lokali, (jest to czêsto zupe³nie przypadkowy zbiór osób), ³¹czy nieruchomoœæ wspólna, w której wyodrêbniono lokale stanowi¹ce ich w³asnoœæ.
W sk³ad wspólnoty mieszkaniowej wchodz¹ osoby o ró¿nym statusie materialnym, zarówno osoby, które staæ na utrzymanie swojego mieszkania i czêœci
wspólnych nieruchomoœci na odpowiednim poziomie, jak i osoby, które w posiadanie lokalu wesz³y “okazyjnie” w drodze kupna lokalu od gminy przy zastosowaniu bonifikaty.
Ogó³ w³aœcicieli, których lokale wchodz¹ w sk³ad okreœlonej nieruchomoœci
tworzy wspólnotê mieszkaniow¹, która
nie posiada osobowoœci prawnej, ale ma
zdolnoœæ s¹dow¹, to znaczy mo¿e byæ
pozywana do s¹du i mo¿e pozywaæ.
Wszyscy cz³onkowie wspólnoty ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za jej zobowi¹zania, chocia¿ nie musz¹ uczestniczyæ
w ewentualnym procesie s¹dowym.
W³aœciciel lokalu ma prawo do wy³¹cznego korzystania ze swojego mieszkania oraz prawo do wspó³korzystania
z nieruchomoœci wspólnej zgodnie z jej
przeznaczeniem. Wspó³korzystanie
z nieruchomoœci wspólnej odnosi siê
w szczególnoœci do takiej czêœci jak klatki
schodowe, piwnice, strychy, podwórka.
Korzystanie z takich wspólnych czêœci
jest mo¿liwe, ale zgodne z ich przeznaczeniem. Mog¹ wystêpowaæ sytuacje,
w których konieczne bêdzie podjêcie
decyzji o sposobie wykorzystania czêœci
wspólnych nieruchomoœci. Takie decyzje
podejmowane s¹ na zebraniach wspólnoty mieszkaniowych, w drodze g³osowania, w formie uchwa³y wspólnoty.
Oprócz corocznych zebrañ, które s¹ obowi¹zkowe wspólnota mo¿e zwo³ywaæ
zebrania nadzwyczajne (w celu za³atwienia doraŸnej, pilnej sprawy) na wniosek
w³aœcicieli lokali, którzy dysponuj¹ co
najmniej 10% udzia³em w nieruchomoœci wspólnej. W³aœciciele ci powinni
z³o¿yæ wniosek w tej sprawie do zarz¹du wspólnoty, który ma obowi¹zek
zwo³aæ zebranie.
Zarz¹d nie ma prawa oceniaæ, czy wniosek o zwo³anie zebrania jest uzasadniony. Ustala jedynie czy na wniosku
cz³onkowie wspólnoty z³o¿yli wymagan¹ liczbê podpisów. Nadzwyczajne zebranie cz³onków wspólnoty mo¿e zostaæ zwo³ane równie¿ z inicjatywy zarz¹du lub zarz¹dcy sprawuj¹cego zarz¹d
nad nieruchomoœci¹ wspóln¹ (zarz¹dc¹
mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna).
O zwo³aniu zebrania, jego terminie
(tzn. dniu oraz godzinie), miejscu i porz¹dku obrad, zarz¹d lub zarz¹dca powinien zawiadomiæ ka¿dego w³aœciciela
lokalu na piœmie, przynajmniej na jeden
tydzieñ przed terminem zebrania.
W przypadku planowania zmiany we

8

wzajemnych prawach i obowi¹zkach
w³aœcicieli lokali w zawiadomieniu nale¿y okreœliæ szczegó³owo te zmiany,
czego bêd¹ dotyczyæ. Wszystkie sprawy
dotycz¹ce czêœci wspólnych budynku
wspólnota podejmuje w formie uchwa³y. Wspólnota uchwala roczny plan gospodarczy, oraz podejmuje wszystkie czynnoœci zwi¹zane z utrzymaniem czêœci
wspólnych budynku. W ten sposób
ustala wynagrodzenie dla zarz¹du lub
zarz¹dcy nieruchomoœci wspólnej,
okreœla zakres i sposób prowadzenia
przez niego ewidencji pozaksiêgowej,
dokonuje podzia³u nieruchomoœci wspólnej, wynajmuje lokale nale¿¹ce do czêœci
wspólnej. Wytacza równie¿ powództwo
wówczas gdy w³aœciciel lokalu zalega
d³ugotrwale z op³atami lub wykracza
w sposób ra¿¹cy przeciwko porz¹dkowi
domowemu. Oprócz g³osowania nad
uchwa³ami na zebraniach w³aœcicieli lokali, uchwa³y mog¹ byæ podejmowane
w tzw. trybie obiegowym, tzn. drog¹
indywidualnego zbierania g³osów lub
tzw. trybie mieszanym. W trybie mieszanym podejmowania uchwa³y g³osy oddawane s¹ czêœciowo na zebraniu, a czêœciowo w drodze indywidualnego ich
zbierania przez zarz¹d lub zarz¹dcê.
Je¿eli uchwa³a zosta³a podjêta podczas
zbierania g³osów indywidualnie, to
wówczas o jej treœci ka¿dy w³aœciciel powinien zostaæ poinformowany w formie
pisemnej przez zarz¹d lub zarz¹dcê
wspólnoty mieszkaniowej. Uchwa³y
zapadaj¹ wiêkszoœci¹ g³osów w³aœcicieli
lokali we wspólnotach du¿ych (tj. w budynkach powy¿ej 8 lokali ³¹cznie), natomiast we wspólnotach ma³ych, licz¹cych do 7 lokali uchwa³y zapadaj¹ jednomyœlnie. Dla wa¿noœci g³osowania
nie ma znaczenia, czy na zebraniu by³o
quorum. Zebranie jest wa¿ne nawet
wówczas, gdy uczestniczy³o w nim mniej
ni¿ po³owa w³aœcicieli lokali. Najczêœciej liczy siê g³osy wed³ug wielkoœci udzia³ów w czêœciach wspólnych, jednak¿e
w³aœciciele lokali mog¹ postanowiæ inaczej, ¿e na ka¿dego w³aœciciela przypada
jeden g³os, bez wzglêdu na to jak du¿y
jest jego udzia³. Z ¿¹daniem, aby w taki
sposób g³osowaæ, musz¹ wyst¹piæ
w³aœciciele lokali, którzy ³¹cznie posiadaj¹ co najmniej 1/5 udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej. Uchwa³ê niezgodn¹
z przepisami, albo naruszaj¹c¹ zasady
prawid³owego zarz¹dzania nieruchomoœci¹ wspóln¹ wzglêdnie naruszaj¹c¹
interesy w³aœciciela - ka¿dy w³aœciciel
ma prawo zaskar¿yæ do s¹du.
Informujmy jednoczeœnie, ¿e w przypadku podjêcia uchwa³ w sprawie remontu
klatek schodowych w budynkach, w których jeszcze s¹ lokale miejskie - ChZGKiM
- w ramach swojego udzia³u, zabezpieczy
materia³y do wykonania tych prac.

Po naukê i nie tylko!
Powiatowy Zespó³ S z k ó³ w Chojnowie
zaprasza
Maj to trudny okres dla uczniów klas
III gimnazjów. Stoj¹ przed wa¿nym
wyborem szko³y œredniej. Nie musz¹
daleko szukaæ, w naszym mieœcie ka¿dy
znajdzie dla siebie coœ ciekawego.
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie obejmuje wszystkie szko³y
œrednie dzia³aj¹ce na terenie naszego miasta. Baza materialna
szko³y jest bogata, obejmuje budynki szko³y przy ul. PoŸniaków 2,
Witosa 1, Wojska Polskiego 16, halê sportow¹, internat, warsztaty,
sto³ówkê. Nauczyciele i pracownicy szko³y pozyskuj¹ œrodki
finansowe z Unii Europejskiej na realizacjê ró¿norodnych projektów, które pozwalaj¹ uczniom uczestniczyæ w interesuj¹cych
i bezp³atnych zajêciach (wycieczki, zajêcia sportowe, muzyczne,
taneczne, wyrównawcze, kó³ka pozalekcyjne, kursy itp.), rozwijaæ
swoje zainteresowania i osi¹gaæ wysokie wyniki w nauce.
Szko³a to nowoczesna, sprawnie funkcjonuj¹ca placówka, wychodz¹ca naprzeciw wyzwaniom wspó³czesnego œwiata. Wykwalifikowana kadra i dobrze wyposa¿one sale lekcyjne (tak¿e z dostêpem do Internetu) i pracownie komputerowe pozwalaj¹ na
prowadzenie ciekawych zajêæ. Uczniowie posiadaj¹cy laptopy
wyposa¿one w WiFi mog¹ korzystaæ z bezprzewodowej sieci
Internet w rejonie Placu Wogezów ul. PoŸniaków oraz na terenie
budynku przy ul. PoŸniaków - [sieæ: PZS].
Co najwa¿niejsze, szko³a jest bezpieczna, od wrzeœnia tego roku
szkolnego ka¿dy budynek bêdzie wyposa¿ony w monitoring. Nie
trzeba traciæ czasu na dojazdy. Oferta edukacyjna szko³y jest
bardzo szeroka i atrakcyjna, ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie.
Proponujemy nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:
I. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE im. M. Kopernika – 3-letnie

1) Klasa humanistyczna z edukacj¹ teatraln¹/politologiczna,
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
* jêzyk polski, edukacja teatralna, jêzyk obcy: j. angielski/
j. niemiecki, j. francuski
2) Klasa dziennikarska / biologiczno-chemiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
* jêzyk polski + elementy dziennikarstwa, jêzyk angielski/
jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, wiedza o spo³eczeñstwie,
biologia, chemia
3) Klasa turystyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
* geografia, jêzyk angielski/ jêzyk niemiecki, jêzyk francuski,
II. Technikum – 4-letnie

1) Technik Rolnik,
2) Technik Hodowca Koni,
3) Technik Ochrony Œrodowiska,
4) Technik Mechanik,
5) Technik Handlowiec,
6) Technik Hotelarstwa,
7) Technik Ekonomista,
8) Technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego.
III. Zasadnicza Szko³a Zawodowa.

1) Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
2) 0,5 Sprzedawca / 0,5 Operator obrabiarek zawodowych,
3) Wielozawodowa,
IV. Uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce po ZSZ - 2-letnie,
V. Szko³a Policealna:

1) Technik Hodowca Koni - zaoczne
2) Technik Rolnik - zaoczne
3) Technik Organizacji Reklamy - wieczorowe
4) Technik Ekonomista - wieczorowe
Bli¿sze informacje o rekrutacji na naszej stronie internetowej:
www.pzs-chojnow.pl
Dokumenty o przyjêcie do szko³y nale¿y sk³adaæ w sekretariatach
wybranych szkó³. Szko³a prowadzi nabór elektroniczny:
www.pzs-chojnow.pl - („O Szkole”).
Wa¿ne adresy:
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,
tel. 076 819 65 10, tel./fax 076 819 65 13
e-mail: pzs_chojnow@post.pl
ul. PoŸniaków 2, tel. 076 819 65 15
ul. Witosa 1, tel. 076 819 23 37
ul. Wojska Polskiego 16, tel. 076 819 65 20
Zapraszamy do naszych szkó³
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 377/3 o pow. 1879 m2,
po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa
przy ul. Samorz¹dowej (by³a kot³ownia),
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.
Cena wywo³awcza - 89.000,00 z³
(w tym podatek VAT 22%).
Wadium - 17.800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa przeznaczona jest pod nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne (handel, rzemios³o,
gastronomia).
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿
w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na
mapie sieci, 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.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 czerwca 2009 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 na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 18 czerwca 2009 r.
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¿ 890,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê dnia 3 wrzeœnia 2008 r., drugi dnia
13 listopada 2008 r., trzeci dnia 24 lutego 2009 r.
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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To ju¿ dziewi¹ty raz
Wystêpy wokalne, pokazy akrobatyczne i taneczne, kabaret, tañce
ludowe, breakdance, pokaz rycerzy i muzyka do tañca w wykonaniu
chojnowskiego zespo³u Fakt – to wszystko dzia³o siê na kolejnym,
dziewi¹tym ju¿ festynie Szko³y Podstawowej nr 3.
Przez tych kilka lat organizatorzy wypracowali sobie i renomê proponowanej imprezy,
i system organizacyjny. ¯eby efekt by³ taki jaki
mieliœmy sposobnoœæ ogl¹daæ 9 maja, przez
kilka miesiêcy pracuj¹ nad nim dziesi¹tki osób.
Przede wszystkim ca³a spo³ecznoœæ szkolna
i rodzice. Ka¿dy jednak zna swoje miejsce
w szeregu i wie jakie zadania ma do zrealizowania. Dobra organizacja pracy, zaanga¿owanie i wspó³praca gwarantuj¹ sukces. Tak te¿
mo¿na zaszeregowaæ majow¹ imprezê trójki.
By³o barwnie, ró¿norodnie, weso³o i bogato.
Wokó³ sceny, gdzie prezentowali siê nie tylko
szkolni artyœci rozstawiono kramy. Jednym z najbardziej obleganych by³ stragan z domowymi
wypiekami babæ, mam, cioæ, a mo¿e i piekarzy
p³ci mêskiej. Doœæ, ¿e ka¿de z ciast uœmiecha³o
siê do przechodni i nie sposób by³o przejœæ
obojêtnie. Szybko te¿ z kilku kot³ów znika³a
harcerska grochówka. Nie mniej oblegane
by³o stoisko loterii fantowej. Tu ka¿dy za niewielk¹ op³at¹ móg³ (byæ mo¿e pierwszy raz w ¿yciu)
wygraæ fanta, bo o przegranej nie by³o mowy.
Punkty gastronomiczne, kawiarenka pod
chmurk¹, kiermasz ksi¹¿ki, stoiska z pracami
uczniów, maskotkami, licytacja prac lokal-

nych plastyków przyci¹ga³y rzesze mieszkañców, a wraz z nimi z³otówki ró¿nych nomina³ów. Goœcie trójki, z pewnoœci¹ zadowoleni
z sobotniej zabawy w plenerze, nie szczêdzili
grosza, wspomagaj¹c placówkê i szkoln¹ braæ.
Te szczere gesty szko³a z pewnoœci¹ rozs¹dnie wykorzysta, a darczyñcom zostan¹ niezapomniane wra¿enia z udanej majówki w SP3.
eg

Organizatorzy Festynu Trójki sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania darczyñcom oraz wszystkim
zaanga¿owanym w sprawny jego przebieg: rodzicom Szko³y Podstawowej nr 3, pos³owi
Jerzemu Szmajdziñskiemu, koncernowi energetycznemu EnergiaPro S.A. - Oddzia³ w Legnicy,
firmie Ciech S.A., firmie Warta S.A., firmie Danone sp. z o.o., Centrum Informacji Europejskiej
sklepowi Rivendell - panu Adamowi Pirogowi, firmie Famex - panu Zygmuntowi Mi³uchowi
i panu Paw³owi Filipowiczowi, Chojnowskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - panu Edwardowi Koœnikowi, radnej miejskiej pani Aleksandrze Chrz¹szcz,
radnej miejskiej pani Krystynie Czapskiej, radnej powiatowej pani Zuzannie £uczak, firmie
Podolski, firmie Bartek-Bis - panu Mieczys³awowi Wróblewskiemu, PHU Stakom - panu
Stanis³awowi Spesowi, sklepowi Smyk, sklepowi Metalik, firmie Kret i s-ka, sklepowi AgroŒwit,
kwiaciarni u Danusi, sklepowi zoologicznemu - panu Danielowi Mosiewiczowi, kiosku pañstwa
Stopa, aptece Pod S³oñcem - pani Annie Wiszniewskiej, sklepowi Gajerek - pani Joannie
Giedroyæ, panu Romanowi Salastowiczowi, Euro Cash Legnica, sklepowi Quattro - pani Jadwidze
Polowej, firmie Gloster - panu Grzegorzowi Leja, sklepowi chemicznemu - panu Andrzejowi
Ubychowi, sklepowi pañstwa M¹czniewskich, sklepowi Barbara - pani Barbarze Ho³owacz,
pani Wioletcie Szymañskiej, panu Henrykowi Chmielewskiemu, panu Marianowi Wróblowi,
pani Wioletcie Brajerek, pani Wies³awie Wiœniowieckiej, pani Jadwidze Jakubiec, panu
Ireneuszowi Pyczelowi, PHU Claudia - pani El¿biecie Oleœ, panu Zdzis³awowi Szymañskiemu,
ksiêgarni Alfa - pani Halinie Chyb, sklepowi WJM - panu Jerzemu Macowiczowi, panu
Eugeniuszowi Iwanickiemu, zak³adowi stylizacji paznokci - Sofia, stolarstwo - panu Stanis³awowi
Szklarzowi, panu Grzegorzowi Fliœnikowi, pani Szczepanowskiej - so³tys Go³aczowa, panu
Piotrowi Fickowi, panu Romanowi Wolskiemu, piekarni pana Andrzeja Kupczyka, piekarni
pana Stanis³awa Kryszczuka, piekarni pana Bogdana Strykowca, sklepowi spo¿ywczemu Alwa pani Ewie Chorap, sklepowi owoce i warzywa - panu Krzyœków, klubowi Dopalacze PL, firmie
Narzêdziowiec - panu Miros³awowi Turkowi, baru Duet - panu Januszowi Czapskiemu, firmie Remar
- panu Marcinowi Wiszniewskiemu, Jednostce Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie, chojnowskim
harcerzom, Gazecie Chojnowskiej.
Obrazy na aukcjê dostarczyli: pani Bogus³awa Kruk, pani Anna Pauch, pani Gra¿yna Wróbel,
pan Zbigniew Halikowski, pan Ireneusz Józefczuk, pan Robert Wierzbicki.

9

Chojnowscy literaci
Trzecie ju¿ spotkanie Chojnowskiego Klubu Literackiego, któremu patronuje Miejska
Biblioteka Publiczna, odby³o
siê w jej siedzibie w dniu
15 maja. Pojawi³y siê na nim
dwie kolejne osoby: p. El¿bieta
Œwierczek-Makowska i p. Jaros³aw Domañski - zainteresowane twórczym uprawianiem literatury.
Pierwsza czêœæ spotkania mia³a
charakter warsztatowy. Uczestnicy, pod kierunkiem ni¿ej
podpisanego, poddali skrupulatnej analizie tekst refleksyjno-filozoficzny p. Jaros³awa
Macewicza, napisany w klasycznej formie zbli¿onej do
heksametru. By³ to wiêc wiersz
regularny, jedenastozg³oskowy (ze œredniówk¹ po 5. sylabie) ze sta³ym stopowym uk³adem rytmicznym i wyrafinowanym porz¹dkiem rymów
klauzulowych: abbcac.
Doceniono, w toku dyskusji,
kunszt formalny autora i jego
znajomoœæ greckiej mitologii.
Zastanawiano siê jednak, czy
tak skonstruowany tekst, w dodatku o niezwykle skomplikowanej sk³adni, dotrze do
wspó³czesnego odbiorcy. OdpowiedŸ autora by³a jednak
bezdyskusyjna: „To niech siê
douczy!”
Nastêpnie wys³uchano krótkiego wprowadzenia na temat
wierszy meta-poetyckich.

Fizykiem byæ
Kilka interesuj¹cych doœwiadczeñ, prezentacje multimedialne, zabawa i humor, tak w jednym zdaniu
uj¹æ mo¿na pierwszy Festiwal Fizyki zorganizowany
przez Fundacjê „Smak Sukcesu” dzia³aj¹c¹ przy
Gimnazjum nr 1.
Festiwal, na którym m³odzi fizycy próbowali przekonaæ do atrakcyjnoœci zjawisk fizycznych, by³ jednoczeœnie podsumowaniem kilkumiesiêcznej pracy

kó³ka fizycznego nad projektem „Budujemy kolektor
s³oneczny”.
W ramach programu „Równaæ szanse” wspieranego
przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê „Wolnoœæ” ponad
trzydziestu uczniów, pod okiem Iwony Rup-Fliœnik
poznawa³o dzia³anie, budowê i rodzaje kolektora
s³onecznego. O swoich doœwiadczeniach opowiadali
podczas Festiwalu, przekazuj¹c wiedzê nabyt¹
w trakcie naukowych podró¿y i pracy nad kolektorem.

Ich prezentacjê przeplata³y doœwiadczenia fizyczne,
z których ten z balonami przyjêto z najwiêkszym entuzjazmem. Wiêkszoœci spoœród licznej publicznoœci
uda³o siê przek³uæ patyczkiem nadmuchany balon tak,
¿e jego ob³a budowa nie zosta³a naruszona (mimo to
wszyscy siê dziwili). By³ te¿ wywiad z Einsteinem
i kilka humorystycznych scenek.

Kulminacj¹ Festiwalu by³o odkrêcenie kurka kolektora.
Z niewielkiego kranu pociek³a zagrzana promieniami
s³oñca woda, co nie by³o w³aœciwe dla nikogo zaskoczeniem - pracowali nad nim przecie¿ fachowcy.

- Obawialiœmy siê, ¿e w dniu prezentacji chmury
zas³oni¹ nam Ÿród³o energii - mówi¹ autorzy - to
by³aby dla nas pora¿ka. Na szczêœcie s³onko dopisa³o
i chyba mo¿emy mówiæ o sukcesie.
Z pewnoœci¹, bo zarówno sam Festiwal, jak i fina³
projektu m³odzie¿ mo¿e zaliczyæ do udanych i to nie
tylko ze wzglêdu na efekt koñcowy. To czego przez
kilka miesiêcy pracy nad kolektorem doœwiadczyli,
pozostanie im w pamiêci na lata.
eg

Z uwag¹ te¿ przyjrzano siê
kilku wierszom o takiej tematyce mistrzów pióra: T. Ró¿ewicza, W. Szymborskiej,
H. Poœwiatowskiej oraz dwu
chojnowianek - M. Krzywdy
i E. Œwierczek.
Kolejne spotkanie klubowe,
przed przerw¹ wakacyjn¹,
zaplanowano na 26 czerwca.
Zajmiemy siê wtedy „lekkimi” formami: fraszkami, limerykami, ¿artem poetyckim.
Zapraszamy!
Opiekun merytoryczny ChKL
Tadeusz Sznerch
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Oj, dzieje siê u nas, dzieje!
Jak co roku, tak i teraz SP3 bra³a udzia³ w XXXII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”. Nasi uczniowie spisali siê œwietnie. Na eliminacjach
miejsko-gminnych, które odby³y siê w jednostce stra¿y
po¿arnej w Chojnowie, zdobyliœmy wszystkie najwy¿sze
miejsca. Turniej powiatowy zosta³ zorganizowany w Legnicy.
Krzysztof Ba³aj z kl. VIa zaj¹³ I, a Adam Kopeæ miejsce II.
Nastêpny krok, to etap wojewódzki, który odby³ siê 28 kwietnia w Miêkini. Ca³y powiat legnicki, a tym samym i nasze
miasto, reprezentowa³ Krzysiu Ba³aj, który zaj¹³ III miejsce.
Jest to wielki sukces, gdy¿ w konkursie bra³y udzia³ 22 gminy.
Gratulujemy Ci Krzysiu.
Uczniów do konkursu przygotowa³a pedagog szkolny –
Helena Fotiadis.
***
O tym, ¿e warto braæ udzia³ w konkursach, przekona³a siê
nasza ma³a Karolinka P³ochocka, która zdoby³a I miejsce
w konkursie „Bezpieczniej z pr¹dem” organizowanym przez
Energiê-Pro. Gala w/w konkursu odby³a siê 21 kwietnia
w Legnicy, w hotelu Qubus. Na tê uroczystoœæ zosta³a
zaproszona ca³a klasa Karolinki, tj. kl. IIb wraz z wychowawc¹ mgr Urszul¹ Chmielewsk¹. Wszystkich nagrodzonych i wyró¿nionych bawi³ kabaret „Twister” z Wroc³awia.
Ka¿de dziecko otrzyma³o upominki od firmy, a nagrodzona
Karolinka P³ochocka piêkny rower. Brawo, brawo!

***
Ostro¿noœæ, uwaga, znajomoœæ znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicê - te wszystkie elementy w po³¹czeniu z muzyk¹ znalaz³y siê w piêknej inscenizacji „B¹dŸ bezpieczny”
przygotowanej przez uczniów klasy IIb pod kierunkiem Urszuli
Chmielewskiej dla grupy wiekowej I - III naszej szko³y.

Trójka trzyma formê!
Drug¹ edycjê programu „Trzymaj Formê” rozpoczêliœmy jesieni¹ 2008 roku.
Nasze jesienne spotkania przebiega³y
pod has³em „Wszyscy mamy dziarskie
minki, gdy zjadamy witaminki”. Przez
trzy kolejne czwartki wszyscy uczniowie
i pracownicy zajadali jab³ka i marchewki oraz popijali soki owocowe rozdawane
przez przewodnicz¹c¹ Rady Szko³y,
pielêgniarkê szkoln¹ oraz opiekuna

Samorz¹du Szkolnego. Na koniec listopada odby³ siê konkurs wiedzy o zdrowiu, w którym wziê³y udzia³ dru¿yny
ze wszystkich klas. Zadania by³y bardzo
trudne, dlatego powo³ano ekspertów,
którymi byli rodzice. Oczywiœcie sama
wiedza to nie wszystko, wiêc trzeba
by³o siê wykazaæ równie¿ aktywnoœci¹
fizyczn¹. Wszyscy przednio siê bawili,
a na zakoñczenie w nagrodê otrzymali
kolejn¹ porcjê witamin w postaci
jab³ek, marchewek oraz soków.
Do dalszego etapu programu przyst¹pi³y klasy IV - VI. Wychowawcy otrzymali materia³y do zajêæ na godziny
wychowawcze, a równoczeœnie odbywa³ siê cykl zajêæ poœwiêcony higienie,
aktywnoœci ruchowej oraz prawid³owemu od¿ywianiu w okresie dojrzewania. Oddzielne zajêcia poœwiêcono
oty³oœci i odchudzaniu oraz zwi¹zanej
z tym anoreksji i bulimii. Uczniowie
klas pi¹tych mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia swojej wagi i wzrostu oraz porównania jej ze œredni¹ przyjêt¹ przez
medycynê dla tej grupy wiekowej. Ci,
u których stwierdzono nadwagê lub
niedowagê mieli szansê na indywidualne

porady. Rodzice natomiast mogli skorzystaæ z zajêæ przygotowanych przez
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycz¹cych
zagro¿eñ cywilizacyjnych. Tymczasem
trwa³y przygotowania do wielkiego
fina³u. 20 kwietnia, dru¿yny klas IVVI wzbogacone o reprezentanta rodziców przyst¹pi³y ponownie do rywalizacji. By³o o co walczyæ gdy¿ g³ówn¹
nagrod¹ by³ wyjazd na basen. Zadania
przygotowane przez organizatorów wymaga³y zarówno wiedzy jak i sprawnoœci
fizycznej. Wszystkich zaskoczy³y nadzwyczajne zdolnoœci poetyckie i muzyczne uczestników. W bardzo krótkim czasie powsta³y weso³e i pouczaj¹ce
piosenki z brawur¹ odœpiewane przez
dru¿yny. Komisja nie mog³a wyjœæ
z podziwu. G³ówn¹ nagrodê wywalczyli
uczniowie klasy VI b i V a.
W tej edycji, jak i w poprzedniej wspiera³y
nas swoim udzia³em przedstawiciele
s³u¿by zdrowia. Serdecznie dziêkujemy
paniom: Katarzynie £ochowskiej i Walentynie Aftinger pracownicom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy, które zawsze chêtnie podejmuj¹ siê trudom oceny wiedzy i umiejêtnoœci uczniów oraz Pani Aleksandrze
Chrz¹szcz pielêgniarce i Radnej Rady
Miasta Chojnowa i Panu Boles³awowi
Jakubiakowi kierownikowi Przychodni
Rejonowej w Chojnowie, którzy nie
tylko sêdziowali, ale równie¿ sponsorowali nagrody w finale konkursu.
W imieniu organizatorów:
Renata Kawerska, Gra¿yna Mazur
oraz Urszula Bisiorek

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy
ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale
zwi¹zany z gruntem).

34

To edukacyjne przedsiêwziêcie uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹
chojnowski policjant sier¿ant Wojciech Piwowarczyk, który
nie tylko przekonuj¹co odegra³ swoj¹ rolê, ale tak¿e uœwiadomi³
ma³ym dzieciom, jak wa¿ne s¹ sprawy zwi¹zane z naszym
codziennym bezpieczeñstwem, szczególnie na drogach, na
których co roku ginie du¿o dzieci.
Dziêkujemy uczniom IIb i wychowawczyni za ciekawe i pouczaj¹ce przedstawienie.
Pedagog szkolny
mgr Helena Malak - Fotiadis
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Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 czerwca 2009 r. o godz 1100 w lokalu nr 11 znajduj¹cym
siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1. W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 16 czerwca 2009 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.
UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ numer gruntu do dzier¿awy.
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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12 miesiêcy z urokliwym Chojnowem
Nie zawsze amatorska twórczoœæ koñczyæ musi
w szufladzie biurka, nie zawsze prace konkursowe
musz¹ odejœæ w zapomnienie wraz z og³oszeniem
wyników. Nie zawsze tak musi byæ - wystarczy
pomys³, kilka kreatywnych osób, a artystyczne
wspó³zawodnictwo mo¿e mieæ zgo³a inny fina³.
Dowiedli tego Krystyna Czapska i Zbigniewa
Halikowski - ona, chojnowska radna, on wybitny
plastyk, oboje znani ze swojego zaanga¿owania
w ró¿norodne przedsiêwziêcia o charakterze
spo³ecznym i kulturalnym.
Og³oszony w styczniu tego roku konkurs plastyczny pn. „Chojnów moje miasto” mia³ nie tylko
w formie obrazkowej pokazaæ zak¹tki Chojnowa
œwiadcz¹ce o piêknie, niepowtarzalnoœci i bogatej
historii naszego miasta. Ide¹ konkursu by³o
wy³onienie najlepszych prac, które, w kolejnej
fazie, mia³y ilustrowaæ chojnowski kalendarz na
2010 r. W konkursie wziêli udzia³ uczniowie
z chojnowskich szkó³. Powsta³o wiele ciekawych prac,
a czternaœcie z nich zamieszczono w kalendarzu.
- Po raz pierwszy w powojennej historii Chojnowa,
a najprawdopodobniej w ogóle w dziejach miasta,
powsta³ kalendarz, którego szatê graficzn¹ stanowi¹ rysunki wykonane przez chojnowskie dzieci
- mówi burmistrz Jan Serkies. - Nikt nie zaprzeczy
zatem, ¿e jest to historyczne wydarzenie.
Kiedy 6 maja w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej uroczyœcie otwierano pokonkur-

sow¹ wystawê, kalendarz by³ ju¿ gotowy i stanowi³
dodatkow¹ atrakcjê wernisa¿u. Miejskich akcentów
tego dnia by³o wiêcej. Wœród nagród znalaz³o siê
wiele pocztówek z obecnym wizerunkiem grodu
nad Skor¹ i ksi¹¿ka Stanis³awa Horodeckiego
pt. ” Gawêdy o Ziemi Chojnowskiej”.
Kalendarzem obdarowany zosta³ ka¿dy - laureaci,
uczestnicy, ich opiekunowie i zaanga¿owani
w pomoc przy tym projekcie.
Pomys³odawcy skromnie umniejszaj¹ swój udzia³
w przedsiêwziêciu,podkreœlaj¹c wsparcie w³adz
miasta, pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i ciê¿k¹ pracê samych uczestników.
Ten niezwyk³y kalendarz mo¿na bêdzie nabyæ podczas tegorocznych obchodów Dni Chojnowa
(6 czerwca przyp. red.). Czy jego dystrybucja potrwa

Laureaci konkrsu

„Muzyczne wieœci z kanciapy”
Têtni ¿yciem sala prób w chojnowskim
MOKSiRZE, zwana potocznie kanciap¹.
Æwicz¹ tam zespo³y muzyczne, czyli: AZYMUT R., FAKT, POLISH FICTION, REPUTACJA, PROLOG i najm³odsze dziecko
HARD WEY.

MOKSiR zaprasza

czoœci Grzegorza Ciechowskiego zapoznaj¹ siê z zawartoœci¹ materia³u na kr¹¿ku.
Nastêpnie mia³ miejsce 1-majowy festyn.
Zagra³y tam: Fakt, Prolog i debiutuj¹cy na
scenie Hard Wey. Przed nami Festiwal Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego czyli Dni Chojnowa. 6 czerwca nie lada wyzwanie i przygoda
przed Azymutem R. i Reputacj¹. Zagraæ na
takiej imprezie to, jakby nie by³o, presti¿.
pm

Przychodzi taki czas, ¿e trzeba wyjœæ z sali
prób i pokazaæ ludziom, na co staæ chojnowskich muzyków. Nie ma szczêœcia do
sta³ego sk³adu Polisch Fiction, ale jest ju¿
gotowe czteroutworowe demo. Czy wyjdzie
ono w postaci singla czy te¿ bêdzie dostêpne
w Internecie? Studyjne nagrania wszystkich
ciesz¹. W Chojnowie takie rzeczy s¹ rzadkoœci¹. Dwa dni 25 i 26 kwietnia by³y kalejdoskopem koncertów dla Prologu i Reputacji.
Ci pierwsi uœwietnili zakoñczenie roku
szkolnego w ZSZ Chojnów, natomiast
drudzy zagrali koncert w g³ogowskim klubie MAY DAY.
Wyjazdowy koncert Reputacji by³ pok³osiem
radiowego Turnieju Miast - Chojnów kontra
¯arów. W drugiej ods³onie audycji, która
by³a poœwiêcona sprawom kulturalno-historycznym zaprezentowano jeden z utworów
zespo³u, który ukoñczy³ ju¿ prace studyjne
nad p³yt¹. Gdy zapachnie jesieni¹ fani twór-
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tylko ten jeden dzieñ? Z pewnoœci¹ nie, ale gdzie
i od kiedy bêdzie do nabycia, jeszcze poinformujemy.
eg

Kino
Genera³ Nil - 25 maja br., godz. 18.00
Historia genera³a Augusta Emila Fieldorfa
(pseudonim „Nil”), który, jako dowódca Dywersji
AK kierowa³ najwa¿niejszymi akcjami w okupowanej w czasie II Wojny Œwiatowej Warszawie.
Dowodzi³ m.in. zamachem na kata Warszawy,
genera³a SS Franza Kutscherê. Niemcy bali siê
go jak ognia. Zapraszamy na film 25 maja br.
(poniedzia³ek), godz. 18.00. Bilety - 11 z³

Podziêkowania
Panu Stanis³awowi Kryszczukowi za ufundowanie pysznoœci dla zespo³u Reputacja
na wyjazd do G³ogowa oraz pañstwu Gra¿ynie
i Jerzemu Kucharskim za sfinansowanie
singla promocyjnego na t¹ w³aœnie okazjê.
Zespo³y Fakt, Prolog i Hadr Wey dziêkuj¹
bardzo w³aœcicielowi baru Duet za gor¹cy
i smaczny poczêstunek po wystêpie. Za kulinarn¹ pomoc podczas sesji nagraniowej Reputacja dziêkuje i ¿yczy wszystkiego dobrego
ekipie pizzerii Piccolo Mondo.

Genera³ August Emil Fieldorf, pseudonim „Nil”,
by³ dowódc¹ Kierownictwa Dywersji AK oraz
zastêpc¹ dowódcy Armii Krajowej podczas okupacji niemieckiej, sta³ tak¿e na czele organizacji
NIE, przygotowanej do czynnego sprzeciwu wobec
powojennego okupanta sowieckiego. Po wojnie
i zes³aniu na Syberiê, Fieldorf zmuszony jest
podj¹æ grê z Urzêdem Bezpieczeñstwa. W filmie
ukazano brawurowe sceny s³ynnej akcji AK, w której
zlikwidowano dowódcê SS - Franza Kutscherê,
jak równie¿ z wielk¹ doz¹ realizmu pokazano
okrutne metody przes³uchañ i wymuszania zeznañ na wiêŸniach Urzêdu Bezpieczeñstwa.
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Poza stref¹ i na luzie
Podobno pi³karze z nad Skory zawsze mieli
patent na zwyciêstwo nad dru¿ynami z Jawora.
W pierwszym przypadku czwartoligowe rozgrywki to inna bajka ni¿ treœæ z okrêgówki.
Niestety ta prawda siê potwierdzi³a. KuŸnia
przegra³a u siebie, ale tylko 1:0. Chojnowianka
mia³a co prawda kilka dogodnych sytuacji lecz
ich nie wykorzysta³a. Dobrze, ¿e taka sytuacja
nie powtórzy³a siê w pojedynku z Victori¹ Œwiebodzice. Przypomnia³ o sobie Marian Gromada
strzelaj¹c przepiêknego gola (tzw. no¿ycami)
w drugiej po³owie meczu. Niestety jedynego.
Odrobione wiêc zosta³y straty do Victorii. Brawo!
Rzut oka na tabelê i okazuje siê, ¿e nasza dru¿yna opuœci³a strefê spadkow¹.
KuŸnia Jawor - KS Chojnowianka
1:0
KS Chojnowianka - Victoria Œwiebodzice 1:0

Na „luzaku” poczynaj¹ sobie rezerwy. W meczu
wyjazdowym ze Spart¹ Jawor pad³ bezbramkowy remis. Natomiast w pojedynku z autsajderem Poloni¹ Ernestynów pad³ grad
bramek - 9:0 na nasz¹ korzyœæ.
Sparta Jawor - KS Chojnowianka II
0:0
KS Chojnowianka II - Polonia Ernestynów 9:0
pm
IV LIGA
Górnik
24
64
68-7
Prochowice
24
55
51-21
Polonia
25
50
45-18
Œlêza
25
42
52-39
KuŸnia
25
40
41-36
Karkonosze
25
37
37-28
BKS
25
37
33-36
Lechia
25
37
32-29
MiedŸ II
25
31
44-48

Trampkarze Liderem
W strugach deszczu i na bardzo nierównym boisku przypominaj¹cym
pobojowisko, trampkarze Chojnowianki odnieœli 5 zwyciêstw z rzêdu
i z przewag¹ 5 pkt nad Przemkowem
zajmuj¹c 1 miejsce w tabeli.
Spotkanie mo¿na podzieliæ na kilka
etapów, w których raz dominowali
goœcie, a nastêpnie gospodarze. Przez
pierwsze dwadzieœcia minut gra toczy³a siê g³ównie w œrodkowej strefie boiska, du¿o by³o przypadkowoœci,
niedok³adnych zagrañ, a wp³yw na
to mia³a niew¹tpliwe pogoda oraz
stan murawy. Trener Grz¹dkowski
widz¹c, i¿ jego podopieczni nie potrafi¹ opanowaæ gry w œrodkowej strefie boiska pod koniec pierwszej ods³ony dokona³ kilku korekt w ustawieniu, co od razu mia³o prze³o¿enie
na jakoœæ gry w œrodku pola. M³odzi
zawodnicy stwarzali sobie coraz
wiêcej okazji, po których mog³y paœæ
bramki. Decyduj¹ca sytuacja mia³a
miejsce w 30 minucie. Po doœrodkowaniu z rzutu ro¿nego, pi³kê g³ow¹
w siatce rywala umieœci³ S³awomir
Rudnicki. Pocz¹tek 2 ods³ony by³
bardzo wyrównany. Jednak z biegiem
czasu bia³o-niebiescy przejmowali
incjatywê na boisku. Zdo³ali wypracowaæ sobie kilka klarownych sytuacji, jednak pi³ka ani razu nie znalaz³a drogi do bramki. GroŸnymi
strza³ami popisali siê Grz¹dkowski,
Tucholski, a tak¿e Kosiñski. Szczególnie ten ostatni piêknie uderzy³
z przewrotki tzw. “no¿ycami” z oko³o
11m, ale pi³ka minimalnie minê³a
œwiat³o bramki. Koñcówka meczu
nale¿a³a do Gromadki, która chcia³a
za wszelk¹ cenê wykorzystaæ indolencjê strzeleck¹ naszych pi³karzy
i doprowadziæ do remisu. Trzeba
przyznaæ, i¿ w tej czêœci gry chojnowianom dopisa³o szczêœcie, gdy¿
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footbolówka kilkakrotnie, po rykoszetach minimalnie mija³a bramkê
strze¿on¹ przez Krupê, a nastêpnie
Go³êbiewskiego.
Reasumuj¹c, na ciê¿kim terenie
w Gromadce m³odzi adepci footbolu
odnieœli zas³u¿one zwyciêstwo,
wygrywaj¹c tym samym 5 mecz
z rzêdu. Na wyró¿nienie zas³uguj¹
Damian Tucholski, który wystêpuj¹c na pozycji defensywnego pomocnika œwietnie rozbija³ ataki rywali
oraz popisa³ siê kilkoma dobrymi
strza³ami i zagraniami otwieraj¹cymi
drogê do bramki rywala. Dobrze spisywali siê tak¿e Rudnicki, Grz¹dkowski oraz Zatwarnicki, który
œwietnie dyrygowa³ lini¹ obrony, jak
na prawdziwego kapitana przysta³o.
Pi³karzom i trenerowi gratulujemy
zwyciêstwa oraz ¿yczymy powodzenia w nastêpnych meczach.
(s)
Sk³ad trampkarzy KS Chojnowianka:
Krupa, Go³êbiewski, Turczyñski,
Zatwarnicki, Fejdasz (Pakosz), Ho³da,
Rudnicki (Bencal), Grz¹dkowski,
Paliñski, Sochacki (Ko³odziejczyk),
Tucholski, Kosiñski (Niemc), w nawiasach zawodnicy, ktorzy weszli na
boisko w czasie meczu, tzw. zmiennicy.

Szczawno
Kobierzyce
Chojnów
Victoria
Górnik Z.
Puma
Olimpia
Grupa III
Chocianów
Jadwisin
Chojnów II
Krzywa
Go³aczów
Ró¿ana
Jawor
Jerzmanice Zdrój
Pielgrzymka
Granowice
Rokitnica
Ernestynów

25
25
25
25
25
25
25

30
27
26
25
24
24
17

24-35
39-55
22-42
28-48
24-47
29-46
31-65

20
19
20
19
191920

51
38
37
36
34
32
27
19
20
17
16
10

68-15
61-37
50-34
55-24
45-22
55-42
24-26
35-47
44-53
43-69
26-66
29-77

19
20
19
20

Udany turniej
Otwarty Ogólnopolski Turniej Szachowy Chojnów 2009 rozpocz¹³ siê od przywitania przyby³ych goœci, Burmistrza Jana
Serkies, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Jana Skowroñskiego,
Dyrektora MOKSiR Stanis³awa Horodeckiego oraz wszystkich
uczestniczek i uczestników turnieju.
G³ównym faworytem by³ dwukrotny zwyciêzca naszego turnieju
Ireneusz £ada (mistrz Polski weteranów z ubieg³ego roku).
Turniej wygra³ jednak zawodnik m³odego pokolenia Piotr Szumilas
z Miedzi Legnica, ubieg³oroczny zwyciêzca. W poszczególnych
grupach zwyciê¿yli:
- najlepszy zawodnik gminy Chojnów - Jacek Hajduk
- najlepszy zawodnik z Chojnowa - Biernat Stanis³aw
- najlepszy zawodnik MDK DANY - Marian Barabasz
- najlepsza zawodniczka - Agnieszka D¹browska z MDK DANY
Chojnów 5 pkt
- najlepszy junior straszy - Piotr Szumilas 8 pkt
- najlepszy junior m³odszy - Kacper Grela z Boles³awca
(Mistrz Polski) 4.5 pkt
Bardzo udany debiut zanotowa³ nasz m³ody zawodnik Lefevre Alex,
który zdoby³ 4 pkt wyprzedzaj¹c 8 zawodników (roœnie m³ody mistrz!).
Aktualna grupa 10 zawodników:
1. Szumilas Piotr
2122 Legnica
8 pkt
2. £ada Ireneusz
2104 Jelenia Góra
7.5 pkt
3. Najduk Jacek
2058 gm.Chojnów
6.5 pkt
4. Zdunowski Mariusz 2082 Legnica
6.5 pkt
5. Nowak Ryszard
2120 Wroc³aw
6 pkt
6. Nadzionek Boles³aw 1938 IDEA Œwiebodzin
6 pkt
7. Barabasz Marian
1800 MDK DANY Chojnów 6 pkt
8. Daciuk Stanis³aw
1800 Legnica
5.5 pkt
9. KaŸmierski Zbigniew 2000 Boles³awiec
5.5 pkt
10. Meller Piotr
2040 MDK DANY Chojnów 5.5 pkt
Jerzy Pud³o
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom 300 m2 + budynek na warsztat
+ gara¿e 110 m2 w Jerzmanowicach k. Chojnowa.
Ca³oœæ komfortowo zagospodarowana (basen,
altany, ogród, sad) przy lesie na dzia³ce 0,60h.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-41 lub 0601-799-573.
Sprzedam dom w budowie, dzia³ka 20 ar,
Goliszów. Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.
Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi + gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286.
Sprzedam dom 120m 2 w Chojnowie, cena
850 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0606-391-044.
Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Sk³odowskiej 2, parterowy, 180 m2, w pe³ni zagospodarowany. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie
przy ul. Broniewskiego o pow. u¿yt. 200 m2 na
dzia³ce budowlano-przemys³owej, o pow. 30 ar.
Wiadomoœæ: tel. 0694-102-630.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na nowym
osiedlu w Chojnowie o pow. 74 m2, Ip., plastikowe
okna z roletami zewnêtrznymi, pod³oga, drzwi
drewniane, ³adnie zaaran¿owany taras 11 m2, kuchnia na wymiar IKEA. Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675
lub 0608-434-575.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe, dobra lokalizacja, w starym budownictwie
o pow. 60,5 m2, I pietro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, c.o., cena 2500 z³/m2. Wiadomoœæ:
tel. 0788-918-174 lub 662-262-706.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe, o pow. 64 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka w
Chojnowie, po remoncie. Wiadomoœæ: tel. 0604-245-422.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 68,90 m2, ul. Witosa 32, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ogrzewanie gazowe, niski czynsz, mieszkanie
wymaga remontu, cena 135.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0663-519-845.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 87 m2
w Rokitkach, 3 pokoje, Ip. + gara¿ przy bloku.
Wiadomoœæ: tel. (076) 817-87-53 lub 0721-595-678.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie ul. Rynek (centrum miasta), Ip.,
pow. 56 m 2 , 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,

balkon, cena 3000 z³/m2 do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-59 lub 0602-182-949.

w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. (076)
818-72-32 lub 0698-387-122.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach o pow.75 m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, okna nowe, plastikowe, rolety, w przedpokoju
szafa typu Komandor - lustrzana. Wiadomoœæ:
tel. (076) 817-87-49 lub 0509-637-772.

Inne

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 35 m2 do kapitalnego remontu, cena 54.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0668-739-089.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
w centrum Chojnowa o pow. 38,18 m2, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0793-297-964.
Sprzedam kawalerkê o pow. 38 m2 na osiedlu
w Piotrowicach, mieszkanie w dobrym stanie, wymienione okna, balkon, piwnica, w pobli¿u plac zabaw, sklep spo¿ywczy, mieszkanie bezczynszowe,
cena 99.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0888-308-225.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie w starym budownictwie, centrum miasta, o pow. 63 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 0790-355-333.
Sprzedam sklep (magazyn) na ul. Baczyñskiego, dzia³ka 512 ar, pow. sklepu 112 m2. Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343 lub 0602-585-401.
Wynajmê pawilon sklepowy o pow. 220 m2 na
dzia³ce 0,11 ha we wsi Dobroszów, gm. Chojnów
(10 km od Legnicy), istnieje mo¿liwoœæ zaadaptowania budynku na warsztat mechaniczny, zak³ad
produkcyjny lub budynek mieszkalny (jest wykonana dokumentacja adaptacyjna na mieszkanie),
obiekt pod³¹czony do wodoci¹gu i kanalizacji.
Wiadomoœæ: tel. 0606-213-097 lub 0608-054-045.

Auto-moto
Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut osobowych w cenie 30 – 70 z³. Wiadomoœæ: tel. (076)
725-87-22 lub 0602-307-249 lub 0604-136-215.
Sprzedam skuter JINLUN, rok prod. 2006,
poj. 126 cm3. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.

Us³ugi
Us³ugi koparko-³adowark¹ i innym sprzêtem.
Wiadomoœæ: tel. 0792-236-197.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ o pow.
0,0751 ha w Chojnowie (w kierunku Boles³awca).
Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,1242ha, uzbrojon¹ (pr¹d, woda) na nowo powstaj¹cym osiedlu
w Gniewomierowicach, 5 km od Legnicy, 3 km
od obwodnicy prowadz¹cej do autostrady A-4.
Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675.
Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Kärcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919
po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
przy ul. Asnyka o pow. 943 m2. Wiadomoœæ: tel.
0600-872-314.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w okolicy Chojnowa (ok. 5 km), o pow. 98a posiadaj¹c¹ wszelkie
media z aktualnym zezwoleniem na budowê, dzia³ka po³o¿ona na atrakcyjnym terenie zieleni w pobli¿u rzeki, spokojna okolica. Wiadomoœæ: tel.
0724-042-816 lub 0728-369-083.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,45 ar
w miejscowoœci Michów. Wiadomoœæ: Michów 18
Kazimierz Tomalski.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmanowicach, o pow. 1469 m2 przy drodze od strony miasta,
400 m od zabudowañ Chojnowa, przekszta³cona,
woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du. Wiadomoœæ:
tel. 0600-381-094.
Sprzedam trzy dzia³ki budowlane w Jerzmanowicach1 km od Chojnowa: 1885 m2, 1247 m2, 564 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0501-262-551.
Sprzedam pole orne, okolice Bia³ej, 6,2h.
Wiadomoœæ: tel. 0768-188-812 lub 0608-417-343.

Praca

Sprzedam wózek dzieciêcy: gondola+spacerówka,
stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 0667-204-456.

Zatrudniê na sta³e osobê sprawn¹, uczciw¹,
dyskretn¹ do sprz¹tania 2.pokojowego mieszkania

Sprzedam sukniê œlubn¹ - welon, bolerko gratis,
stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 0667-204-456.

PHU "D.S." DARIUSZ SYWAK

tel. 888-651-398
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D&D Construction Sp. z o.o.
Dariusz Sywak
+48 888 651 398
59-225 Chojnów, ul. Lubiñska dz.38/1
Tel/fax: 076-818-82-94
Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564
Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

***

Powierzchnia
u¿ytkowa parteru
i poddasza 89,96 m2
+ gara¿ 20,52 m2

***

Powierzchnia pod³ogi
z gara¿em 140 m2

***

Powierzchnia
zabudowy 99,9 m2

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
Us³ugi pogrzebowe
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM –
076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 076 819 63 53
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Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym
i gara¿em (niepodpiwniczony)

***
Domy w konstrukcji szkieletowej i keramzytowej.
Planowany termin do wprowadzenia 15 maja.
Mozliwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia,
materia³y najwy¿szej jakoœci. Okna szkockiej
firmy Watson Dallas Windows System Ltd.
Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Z 7 domów do wyboru pozosta³o 6.

Ju¿ otwarte!
„MILOS” Cafe Grill
Zaprasza na specja³y
kuchni grEckiej:
- gyros
- suvlakia
- sudzukakia
- tzatziki

Przygotowujemy dania na wynos
poniedzia³ek - sobota
12.00 - 22.00
niedziela
14.00 - 22.00
ul. Chmielna 9
tel. (076) 8186048

Zapraszamy
15

Nogi, nogi roztañczone…

