Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego w Chojnowie
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W najbli¿szy poniedzia³ek, zachêcamy mieszkañców do
pozostawienia swoich pojazdów na parkingu b¹dŸ w gara¿u

Jasnogórskie do¿ynki

Haken-Höcker
Czy mo¿liwe, ¿eby sukces, pieni¹dze, presti¿
i renoma swój pocz¹tek wziê³y od haka?

W niedzielê 7 wrzeœnia, na centralne do¿ynki w Czêstochowie
uda³a siê 56.osobowa grupa z chojnowskich parafii

Piknik na po¿egnanie lata
Spotkanie, które odby³o siê w Legnickim Polu mia³o charakter festynu, a bawi³o siê na nim kilkaset osób

Miejskie inwestycje
W pierwszych dniach lipca, oficjalnie zakoñczono
prace przy budowie ulicy £u¿yckiej

Budowa nawierzchni ulicy Rzemieœlniczej wraz z sieci¹
kanalizacji ogólnosp³awnej zosta³a zakoñczona 28 sierpnia

Ponadto w numerze:
* Parasol melodyjny; * SpóŸniony do Afryki?; * Akcja „Posesja”; * Ma³e testy prawdy, * Jesteœmy cierpliwi

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* podpisano umowê z wykonawc¹ wy³onionym drog¹ przetargu, który prowadziæ bêdzie
prace remontowe na budynku Muzeum Regionalnego. Obiekt wymaga remontu dachu
i elewacji. Zakoñczenie prac przewidziane
jest w pierwszej po³owie grudnia;

* 17 wrzeœnia odby³ siê drugi przetarg na
kolejny etap budowy w ramach rz¹dowego
programu „Moje boisko Orlik 2012”. Poprzedni nie doszed³ do skutku ze wzglêdu na
brak ofert. Specyfikacja tego zadania obejmuje
m.in. budowê zaplecza szatniowo-sanitarnego
i oœwietlenia ca³ego obiektu;
* na skwerze miêdzy ulic¹ Katedraln¹ i Komuny Paryskiej zamontowano plac zabaw. To
ju¿ 17 ogród jaki maj¹ do dyspozycji dzieci
w naszym mieœcie. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa montowane jest tu obecnie ogrodzenie
z drewnianych pali odgradzaj¹ce plac od ulicy;

rozmaitoœci

* zakoñczono budowê ogrodzenia oddzielaj¹cego teren MOKSiR-u od posesji prywatnych przy ul. Ma³achowskiego

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ.
zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 04.09.2008 r. do 25.09.08 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – nieruchomoœæ niezabudowana nr 154/8 po³o¿ona
przy ul. Broniewskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
4 wrzeœnia 2008 r. Nr 120/2008),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
16.10.2008 r.
2) w dniach od 15.09.2008 r. do 06.10.08 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – nieruchomoœæ niezabudowana nr 460/5 po³o¿ona
przy ul. Chmielnej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
15 wrzeœnia 2008 r. Nr 126/2008),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 27.10.2008 r.
3) w dniach od 15.09.2008 r. do 06.10.08 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat –
czêœæ dzia³ki nr 30/3, po³o¿onej przy ul. Parkowej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 wrzeœnia
2008 r. Nr 127/2008).

Sprz¹tamy œwiat

* kontynuowana jest wymiana nawierzchni
chodnika przy ul. Komuny Paryskiej (pó³nocna strona);
* trwaj¹ prace zwi¹zane z pod³¹czeniem
i zamontowaniem toalety publicznej w Parku
Œródmiejskim;
* w Parku Piastowskim prowadzone s¹ prace
pielêgnacyjne koron drzew – obcinane s¹
ga³êzie utrudniaj¹ce przejœcie ci¹gami pieszymi oraz przeœwietlane korony drzew;
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Burmistrz Miasta Chojnowa
1.Og³asza prztarg na najem lokalu u¿ytkowego, po³o¿onego w Chojnowie:
lokal u¿ytkowy - gara¿ Nr 7, przy ul. Samorz¹dowej 1 - 4 , pow. 16,20 m2
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24.09.2008 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, sala nr 11, II piêtro.
Wadium w kwocie - 100 z³ nale¿y wp³aciæ
w kasie Urzêdu Miejskiego do godz. 9.45,
dnia 24.09.2008 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu bez podania przyczyny.

Zimno, ale ju¿ nied³ugo
Szczêœliwi ci, którzy nie s¹ zdani na ³askê
ogólnych kot³owni. Jak im w domu ch³odno,
rozpal¹ w centralnym, zapal¹ w kominku,
w³¹cz¹ ogrzewanie elektryczne. Spó³dzielcy
na przyk³ad w okresie spadku temperatur
maj¹ do wyboru grube swetry, ciep³e koce,
urz¹dzenia dogrzewaj¹ce, a i tak nadal
marzn¹. Jest nadzieja, ¿e to och³odzenie
chwilowe. Z informacji ze Spó³dzielni
„M³odoœæ” wynika, ¿e WPEC ju¿ rozpocz¹³
rozruch, a ciep³o dotrze do blokowych mieszkañ w najbli¿szy pi¹tek.

Czêœciowa promocja
Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego
informuje, ¿e od wrzeœnia w poci¹gach finansowanych przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego obni¿one zostan¹
ceny biletów kolejowych na trasie Wroc³aw Legnica - Lubin. Dziêki wprowadzonej przez
PKP Przewozy Regionalne sp. z. o.o. promocji “Po³¹czenie w dobrej cenie” koszt
podró¿y spadnie nawet o 54%. Bilet normalny z Wroc³awia do Lubina kosztowaæ bêdzie
8 z³otych (obecnie 14 z³). Tyle samo zap³acimy jad¹c z Wroc³awia do Legnicy (teraz
11 z³). Natomiast cena biletu z Legnicy do
Lubina wyniesie zaledwie 3 z³ote (obecnie
6,50 z³). Funkcjonuj¹ równie¿ bilety ulgowe np. student za podró¿ z Wroc³awia do Lubina
p³aci od 1 wrzeœnia tylko 5,04 z³ (obecnie jest
to 8,82 z³), podobnie z Wroc³awia do Legnicy
(teraz 6,93 z³).
Szczegó³y pokazuje poni¿sza tabela:

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje, ¿e
jest koordynatorem akcji „Sprz¹tanie œwiata –
Polska 2008” w dniach 19-21 wrzeœnia na
terenie miasta Chojnów.
Zachêcamy wszystkich do w³¹czenia siê do
akcji i posprz¹tania swojego najbli¿szego
otoczenia.
Informacje o przebiegu akcji mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. (076) 81-86-680 lub osobiœcie w pokoju nr 12 urzêdu. Serdecznie zapraszamy.
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Chojnowskie
Promocja “Po³¹czenie w dobrej cenie”
obowi¹zuje wy³¹cznie w 2. klasie
poci¹gów osobowych. Dotyczy ona
tylko biletów jednorazowych (ceny
okresowych pozostaj¹ bez zmian). Nie
dotyczy natomiast przejazdów
miêdzy stacjami poœrednimi - np.
Wroc³aw - Œroda Œl. lub MalczyceLegnica. Promocja wa¿na jest bezterminowo (do odwo³ania). Bilety promocyjne mo¿na kupiæ zarówno w kasach, jak i u konduktora w poci¹gu.
Z informacji przekazanej nam z Urzêdu
Marsza³kowskiego wnioskowaæ nale¿y, ¿e osoby doje¿d¿aj¹ce z Wroc³awia do Œrody, Malczyc czy innej
miejscowoœci, p³ac¹ do tych miejsco-

woœci cenê dotychczasow¹ (mówi¹c
potocznym jêzykiem - normaln¹).
Ponadto nic nie wspomniano w piœmie
Urzêdu Marsza³kowskiego o przejazdach w drug¹ stronê do Wroc³awia.
Rozumiemy, ¿e takich po³¹czeñ w taryfach promocyjnych nie ma. W tej
sytuacji jasnym chyba jest, ¿e to promocja czêœciowa.

Mo¿na siê szczepiæ
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
informuje, ze jak co roku, istnieje
mo¿liwoœæ zaszczepienia siê przeciwko
grypie. Cena szczepionki wynosi
30 z³. Wiêcej informacji pod numerem tel. (076) 818-85-14.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 6 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 - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 paŸdziernika 2008 r. o godz 11.00 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 3986440000000021212
0000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do dnia 1 paŸdziernika
2008 r. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹
nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Bli¿sze informacje
mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 818-66-80.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- wrzesieñ, paŸdziernik
1.
2.
3.
4.
5.

Apteka
Apteka
Apteka
Apteka
Apteka

,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452
,,Salix”: tel. 076 81-88-301
,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
,,Stokrotka”:

Godziny dy¿urów:

12.10.08,
19.10.08,
21.09.08, 26.10.08,
28.09.08,
05.10.08

- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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rozmaitoœci
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej nastêpuj¹cymi budynkami:
2 wiatami o pow. u¿yt. 360,83 m2 i 61,00 m2, 2 budynkami
murowanymi o pow. u¿yt. 17,40 m2 i 16,79 m2, po³o¿onej
przy ul. Drzyma³y w Chojnowie, oznaczonej numerem
geodezyjnym 209/80 o pow. 980 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 28623.
Cena wywo³awcza - 135.000,00 z³.
Wadium - 27.000,00 z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako tereny o funkcji produkcyjno-technicznej, bazy i sk³ady, zaplecze budownictwa i gospodarki komunalnej oraz gara¿e.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. o godz. 12.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
do dnia 15 paŸdziernika 2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.350,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490
620000020 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê dnia 20 maja 2008 r., drugi przetarg 24 lipca 2008 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.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 01-15.10.2008 r.
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzyma³y 30
(tel. 076 81-88-370). Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Miejskie inwestycje
5 sierpnia firma budowlana zg³osi³a zakoñczenie prac I etapu budowy kompleksu boisk
przy ul. Kiliñskiego. Chojnów tym samym
sta³ siê pierwsz¹ z 57 gmin na Dolnym Œl¹sku,
która udostêpni³a obiekt mieszkañcom.
Inwestycja realizowana w ramach rz¹dowego
projektu „Moje boisko Orlik 2012”, finansowana jest z trzech Ÿróde³ - z Ministerstwa Sportu
i Turystyki (33,3%), z Urzêdu Marsza³kowskiego (33,3%) oraz chojnowskiego samorz¹du.

Dwa obiekty – boisko do pi³ki no¿nej i wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, s¹ ju¿
otwarte dla mi³oœników gier zespo³owych.
Korzystaæ mo¿e z nich ka¿dy, g³ównie jednak
odbywaæ siê tu bêd¹ zajêcia sportowe uczniów
Szko³y Podstawowej nr 4.
Kiedy 20 czerwca, ten teren, wspólnie z w³adzami naszego miasta, ogl¹da³ Minister Sportu
i Turystyki Miros³aw Drzewiecki, trudno by³o
sobie wyobraziæ kompleks sportowy na nie-

zagospodarowanym klepisku. Dziœ nowoczesne
nawierzchnie, nowy sprzêt i zabezpieczenia
robi¹ wra¿enie i ciesz¹ nie tylko najm³odszych
sportowców.
Obecnie trwaj¹ procedury przetargowe dotycz¹ce II etapu inwestycji tj. budowy zaplecza
szatniowo-sanitarnego i oœwietlenia. Zakoñczenie tej budowy przewiduje siê na koniec
listopada.

W pierwszych dniach lipca, oficjalnie zakoñczono prace przy budowie ulicy £u¿yckiej.
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Komunikacyjno-Instalacyjnego „Kombud” z Lubina
odda³o inwestycjê kilkadziesi¹t dni przed
umownym terminem. Prace obejmowa³y równie¿ sieæ kanalizacji deszczowej dla odwod-

nienia nawierzchni jezdni. Koszt inwestycji
wyniós³ 783 tys. z³, z czego blisko 200 tys. dofinansowa³a Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Nowa nawierzchnia nie tylko u³atwia dojazd
do pobliskich zak³adów pracy, ale przede
wszystkim zlikwidowa³a wieloletnie uci¹¿li-

woœci okolicznym mieszkañcom.
- Dla nas to by³ koszmar – mówi jeden z mieszkañców – latem kurz, w pozosta³¹ czêœæ roku
b³oto. Nawet znajomi nas omijali, wybieraj¹c
siê w odwiedziny tylko przy odpowiedniej pogodzie – to przecie¿ œmieszne. Teraz nie tylko
my cieszymy siê now¹ drog¹.

Budowa nawierzchni ulicy Rzemieœlniczej
wraz z sieci¹ kanalizacji ogólnosp³awnej zosta³a zakoñczona 28 sierpnia. Prace wykony-

wane przez chojnowsk¹ firmê „Granit-Bruk”
trwa³y trzy miesi¹ce. Inwestycjê, której ca³kowity
koszt wyniós³ ponad 360 tys z³ dofinansowa³

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.
eg
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Europejski Dzieñ Bez Samochodu - obchodzony
od 2002 r. jest miêdzynarodow¹ kampani¹,
podczas której centra wielu miast zamykane
Pani Danuta
Dzieñ bez samochodu to œwietny pomys³. Chocia¿
sama jestem kierowc¹, to podczas urlopu z przyjemnoœci¹ przesiad³am siê na rower. Chcia³am
odpocz¹æ i zdrowo wykorzystaæ wolny czas.
Okaza³o siê, ¿e to dobry œrodek transportu, szczególnie tam, gdzie nie ma mo¿liwoœci wjazdu
autem.

Adam
Zdecydowanie jestem za organizowaniem
takich dni. Mo¿e dziêki temu choæ na chwilê
pozbêdziemy siê “piractwa” na drogach.
Jako dziadek uwa¿am, ¿e podczas “Dnia bez
samochodu” mogê czuæ siê o wiele bezpieczniej, spaceruj¹c z wnukami. Jest to równie¿
wspania³a okazja do tego, aby odpocz¹æ od
codziennego zgie³ku i pooddychaæ œwie¿ym
powietrzem.

s¹ dla ruchu samochodowego. Idea tego dnia
powsta³a w 1998 r. we Francji. Celem kampanii jest kszta³towanie wzorców zachowañ
proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach u¿ywania samochodu, przekonanie Europejczyków do alternatywnych œrodków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, ¿e ¿ycie
w mieœcie bez samochodu jest nie tylko mo¿liwe,
ale tak¿e o wiele przyjemniejsze. Kampania
przyczynia siê równie¿ do zmniejszenia ha³asu

i zanieczyszczenia powietrza, przez co wp³ywa
na polepszenie jakoœci ¿ycia w mieœcie. Jest
odpowiedzi¹ na negatywne konsekwencje
wynikaj¹ce z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. W wielu aglomeracjach
miejskich ludzie narzekaj¹ na nisk¹ jakoœæ ¿ycia,
m.in. na zanieczyszczenie powietrza, stres,
wysoki poziom ha³asu, wypadki, zajmowanie
coraz wiêkszej przestrzeni przez samochody.
Ten problem dotyczy tak¿e naszego miasta.
Co zatem o kampanii s¹dz¹ chojnowianie?

£ukasz
Uwa¿am, ¿e to wspania³y pomys³ i powinno
siê czêœciej organizowaæ podobne dni. Dziêki
temu zmniejsza siê emisja spalin do œrodowiska.
Wed³ug mnie “Dzieñ bez samochodu” jest

wietrzem. Natomiast za zbyteczne uwa¿am
zamykanie ulic dla aut na ca³y dzieñ. Choæ
sama nie jestem kierowc¹, zdajê sobie sprawê
z tego jak bardzo potrzebny jest samochód
niektórym ludziom, np. gdy doje¿d¿aj¹ do
pracy. Po³¹czenie publicznymi œrodkami transportu nie z ka¿d¹ miejscowoœci¹ jest mo¿liwe.
S¹dzê wiêc, ¿e ruch samochodowy powinien
byæ w ten dzieñ ograniczony, a nie zabroniony
i do ka¿dego z nas nale¿y decyzja czym chcia³by
siê poruszaæ 22 wrzeœnia.
J.S.<

bardzo przydatny w wiêkszych miastach, gdzie
korki s¹ na porz¹dku dziennym. Korzystanie
z innych œrodków transportu sprawia, ¿e drogi
staj¹ siê bardziej przejezdne i atmosfera podró¿y
jest o wiele przyjemniejsza. W pe³ni popieram
ludzi, którzy choæ raz w roku sk³onni s¹ zamieniæ
samochód na rower i tym sposobem zrobiæ
coœ dobrego dla swojego zdrowia i urody.
Ma³gosia
Mam podzielone zdanie na ten temat. Wiem
jak niekorzystny wp³yw maj¹ spaliny na nasze
œrodowisko. Dziœ jest coraz wiêcej aut na ca³ym
œwiecie i iloœæ zanieczyszczeñ wci¹¿ siê zwiêksza.
“Dzieñ bez samochodu” pozwala nam wiêc
choæ raz w roku pooddychaæ œwie¿szym po-

Chojnów przyst¹pi³ do akcji dwa lata temu.
Samorz¹d wprowadza tego dnia pewne ograniczenia w ruchu, nie s¹ one jednak uci¹¿liwe.
Na sta³e np. wprowadza siê zmiany organizacyjne
ruchu w ul. D³ugosza, gdzie od strony ul. Legnickiej obowi¹zywaæ bêdzie ruch jednokierunkowy. Wje¿d¿aj¹cy natomiast w ul. £u¿yck¹
trzeba mieæ œwiadomoœæ, ograniczono tu prêdkoœæ do 30 km/h i wprowadzono tam zakaz
zatrzymywania siê i postoju.
Na czêœci ul. Rzemieœlniczej wprowadzono zakaz
ruchu, na pozosta³ym odcinku zamontowano
próg zwalniaj¹cy, wykonano tak¿e now¹ nawierzchniê chodników w ci¹gu ul. Komuny
Paryskiej.
Na terenie miejskiego stadionu zamontowano
stojaki na rowery, wkrótce takie urz¹dzenia
pojawi¹ siê tak¿e w innych miejscach Chojnowa.
G³ównym celem akcji jest jednak edukacja
i propagowanie idei „Dnia bez samochodu”.
Informowaæ bêd¹ o tym liczne plakaty i banery
rozwieszone w ró¿nych miejscach miasta.
W najbli¿szy poniedzia³ek, zachêcamy zatem
mieszkañców do pozostawienia swoich
pojazdów na parkingu b¹dŸ gara¿u. A do pracy
czy na zakupy udajmy siê pieszo. Alternatyw¹
mo¿e byæ rower lub rolki. Bêdziemy obserwowaæ jak chojnowianie w³¹czaj¹ siê do akcji.
eg

PPU "Magrotex" Sp. z o.o.
ul. Fabryczna w Chojnowie
zatrudni

tokarza-frezera
tel. kontaktowy (076) 818-85-26
w. 16 lub kadry
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Haken-Höcker
Czy mo¿liwe, ¿eby sukces, pieni¹dze, presti¿ i renoma swój pocz¹tek
wziê³y od haka? Biznes zna takie przypadki, a niemiecka firma
Höcker Spó³ka z .o.o. jest tego namacalnym przyk³adem.
Kiedy 26 lat temu Burkhard Höcker uruchamia³ firmê zajmuj¹c¹ siê
dystrybucj¹ haków na miêso, sam pewnie nie spodziewa³ siê, ¿e trafi³
w bran¿ow¹ niszê i, ¿e zak³ad w szybkim tempie bêdzie rós³ w si³ê.
Rozwijaj¹cy siê transport w firmach ubojowych w Niemczech
spowodowa³ wzrost zapotrzebowania na haki. Popyt by³ tak du¿y, ¿e
Burkhard Höcker by³ zmuszony szukaæ producentów poza granicami
Niemiec. Wtedy pojawi³a siê atrakcyjna oferta kupna terenów wraz
z zabudowaniami po by³ym Pañstwowym Oœrodku Maszynowym
w Chojnowie. Oferta by³a na tyle atrakcyjna, ¿e niemiecki przedsiêbiorca
nie zastanawia³ siê d³ugo – przyjecha³, zobaczy³ i zadecydowa³ o kupnie.
To w³aœnie wtedy, 15 lat temu, w naszym mieœcie swoj¹ dzia³alnoœæ
rozpoczê³a pierwsza firma z zagranicznym kapita³em. Asortyment
produkowany w tym zak³adzie, sprowadza³ siê wówczas g³ównie do
haków, szybko jednak oferta Höckera poszerzy³a siê.
Dziœ, to przedsiêbiorstwo produkuje ok. 180 urz¹dzeñ stosowanych
w przetwórstwie ¿ywnoœci i wszêdzie tam, gdzie wymagane s¹ szczególne warunki zachowania higieny, ³¹cznie ze sprzêtem transportowym. Urz¹dzeñ tej klasy w firmie jest coraz wiêcej, wœród nich tak¿e

Czy „Höcker” mo¿e mówiæ o sukcesie? Z pewnoœci¹, ale nie tylko on.
Na jego renomie zyskuje tak¿e nasze miasto.
- Podczas ró¿nego typu wyjazdów – krajowych i zagranicznych, dbamy
o spo³eczn¹ œwiadomoœæ lokalizacji firmy – dodaje K. Sankiewicz. Na „dy¿urnej „ mapie Polski, która jest standardowym wyposa¿eniem
zak³adowych delegacji, Chojnów zaznaczony jest w charakterystyczny
sposób – tak, aby nikt nie mia³ w¹tpliwoœci gdzie le¿y gród nad Skor¹.
Firma z Chojnowa wystawia siê czêsto na Miêdzynarodowych Targach
w Niemczech, Francji, Rosji, Ukrainie, na Litwie,w Estonii, w Stanach
Zjednoczonych, we W³oszech, Turcji, Indonezji, Paragwaju.

te identyfikuj¹ce obs³uguj¹cego po liniach papilarnych. Wkrótce
pojawi¹ siê tu urz¹dzenia z czytnikami biometrycznymi – bezb³êdnie
kontroluj¹ce i rejestruj¹ce odcisk d³oni.
Stan osobowy z 10 pracowników, zmieni³ siê w 80-osobow¹ za³ogê
z wysokimi kompetencjami.
Dziêki proponowanym przez zak³ad szkoleniom kadra sukcesywnie
podnosi kwalifikacje, zdobywa doœwiadczenia, umiejêtnoœci, wiedzê
merytoryczn¹ i praktyczn¹. Kontrahenci z ca³ego œwiata porozumiej¹
siê tu w piêciu jêzykach i spodziewaæ siê mog¹ wyrobów najwy¿szej jakoœci.
Swoje towary Höcker sprzedaje w ponad 50 krajach na wszystkich
kontynentach, tylko w Europie firma wspó³pracuje z 20-toma przedstawicielstwami handlowymi, w Polsce obs³uguje najwiêksze firmy
przemys³u miêsnego, przetwórstwa rybnego i mleczarskiego,
przetwórstwa warzyw i owoców.

Piêtnaœcie lat dzia³alnoœci, to, w dzisiejszej dobie, wa¿na rocznica.
Rangê wydarzenia podnios³a wizyta w³aœciciela Burkharda Höckera
wraz z synem Benjaminem i córk¹ Isabell, którzy spotkali siê z za³og¹
w siedzibie firmy.
Jubileusz by³ okazj¹ do wyra¿enia wdziêcznoœci i podziêkowania
za efektywn¹ i lojaln¹ pracê.
- Dziêki Wam z ma³ego zak³adu utworzyliœmy du¿e przedsiêbiorstwo –
podkreœli³ Pan Höcker. – Niektórzy z Was s¹ ze mn¹ od pocz¹tku.
Panowie Blicharz, Wyszyñski, Bere¿yñski, Chudziak, Jarocki, Mazur,
Ostropolski, Sobañski, Wydrych, to lojalni ciesz¹cy siê zaufaniem
wspó³pracownicy, którym winien jestem najwy¿sze wyrazy podziêkowania. Szczególne uznanie kierujê tak¿e do pana Kryspina Sankiewicza,
Albina Blicharza i Remigiusza Mincgera, którym równie gor¹co dziêkujê.
Gratulacje, ¿yczenia, podziêkowania, dyplomy, nagrody – tak
w Höckerze œwiêtowano rocznicê.
Wieloletni¹ dzia³alnoœæ doceni³y te¿ w³adze miasta. Burmistrz goœci³
przedstawicieli firmy w ratuszu, tu te¿, na ich rêce z³o¿y³ gratulacje
dla ca³ej za³ogi.
- Spotkanie i wymowny gest samorz¹du, to efekt wzorcowej wspó³pracy
lokalnego przedsiêbiorstwa z lokaln¹ w³adz¹ – zauwa¿y³ K. Sankiewicz.
– Cenimy sobie bardzo te relacje, a korzyœæ z nich jest obopólna – dla
firmy i dla miasta.
eg

Chojnowska firma jest jedn¹ z czterech filii i jedyn¹ na terenie Polski.
95 % produkcji kieruje do bliŸniaczych firm w Niemczech. Zarz¹d
kieruje uwagê g³ównie na jakoœæ produkcji i jak najlepsze warunki
pracy. Efektem tego typu za³o¿eñ jest w pe³ni zautomatyzowana
i skomputeryzowana linia produkcyjna, nowoczesna technologia
i atrakcyjne warunki socjalne dla pracowników.
- Wci¹¿ jeszcze inwestujemy – wyjaœnia Prokurent Kryspin Sankiewicz
– Nasz¹ ambicj¹ jest staæ siê bran¿ow¹ firm¹ nr 1 w Polsce i nr 3
w Europie. W tym celu wykorzystujemy œrodki w³asne, zabiegamy
tak¿e o dotacje unijne. Dwa lata temu, dziêki wsparciu funduszy strukturalnych uda³o nam siê postawiæ now¹ halê i wyposa¿yæ j¹ w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia. Nasz¹ chlub¹ jest m.in. robot spawalniczy CNC najnowszej generacji firmy REIS.
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Parasol melodyjny
W parasolu dziœ zabawa jest herbatka dobra kawa
tañczy ma³y tañczy wieleki jest kie³baska i serdelki
W rytm tej polki usia siusia gra kapela podwórkowa
a wiêc nikt siê dziœ nie chowa ka¿dy w tañcu siê oœmiela
tañczy Felek tañczy Hela …

Piosenk¹ w³asnej twórczoœci pensjonariusze „Niebieskiego Parasola”
w imieniu w³asnym i pracowników przywitali 12 wrzeœnia goœci zaproszonych na drug¹ edycjê Turnieju Tañca i Œpiewu Seniora “Czar Wspomnieñ”.
Na to niecodzienne spotkanie przybyli zaprzyjaŸnieni z chojnowsk¹
placówk¹ reprezentanci okolicznych placówek m.in. z Jawora, Legnickiego Pola, Piotrowic, Prz¹œnika.
Do rywalizacji stanê³o kilkunastu wykonawców, którzy prezentuj¹c
mniej lub bardziej zaawansowany poziom poddawali siê ocenie ³agodnego jury. Sk³ad sêdziowski w osobach burmistrza Jana Serkiesa,
instruktorki tañca Jagody Zderskiej i radnego powiatu Miko³aja Bidnyka,
ocenia³ nie tylko wykonanie, ale tak¿e ogólny wyraz artystyczny, którego
sk³adow¹ s¹ np. kostiumy. Uczestnicy do tych wystêpów przygotowywali siê ju¿ od kilku miesiêcy. Opanowaæ bowiem kroki tanga, uk³ad
do Kalinki czy choreografiê w stylu techno z pewnoœci¹ nie jest ³atwo,

W kategorii tanecznej górê wziê³a m³odoœæ – najwy¿ej oceniono pokaz
najm³odszych uczestników, duetu Monika Kunze i Piotr Wojciechowski ze
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach. Czêœci wokalna
by³a mo¿e mniej widowiskowa, pozwoli³a za to na wspó³uczestnictwo
publicznoœci. Znane melodie, przeboje sprzed lat zachêca³y do chóralnego œpiewania, zadaniem jury jednak by³a ocena wystêpów solowych.
W tej kategorii najlepszym g³osem i s³uchem wykaza³ siê wed³ug
sk³adu sêdziowskiego, Henryk Grêbosz z Domu Pomocy Spo³ecznej
w Legnickim Polu.
Anna Czerska – instruktor wokalny z MCK Legnica, Gra¿yna Klucznik
– wicedyrektor SP 3 Chojnów oraz laureatka „Zaczarowanej
Piosenki” Fundacji Anny Dymnej Katarzyna Nowak – szacowne jury
- nie zawsze byli zgodni w ocenie wokalistów, o wyniku decydowa³a
jednak suma przyznawanych punktów.
Hitem imprezy by³y z pewnoœci¹ wystêpy dyrektorów poszczególnych
placówek. Prezentacje w³asnych utworów w rytmach rapu wzbudzi³y
ogromny aplauz, a rytm tego gatunku muzyki, d³ugo jeszcze brzmia³
w uszach.
Turniej zakoñczono koncertem Katarzyny Nowak, która dwukrotnie
ju¿ wystêpowa³a na krakowskiej scenie podczas popularnej „Zaczarowanej
piosenki”.
Impreza mia³a charakter piknikowy. Przebiega³a przy piêknej pogodzie na terenie parku Niebieskiego Parasola. £ono natury sprzyja³o integracji, nie ogranicza³o swobody dobrej zabawy, no i zaostrza³o apetyty, ale
organizatorzy pomyœleli te¿ i o tym. Wspania³e wypieki, sa³atki, przek¹ski
i obiad by³y dope³nieniem stuprocentowego zadowolenia.
Za rok z pewnoœci¹ podopieczni DPS-ów spotkaj¹ siê tu ponownie.
Z rozmów wynika bowiem, ¿e to jedna z niewielu imprez, na które
z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹. Któ¿ œmia³by odebraæ im tê przyjemnoœæ.
eg

zw³aszcza gdy ma siê pewne ograniczenia ruchowe. Okazuje siê jednak,
¿e przy dobrych chêciach i wytrwa³ym treningu mo¿na prezentowaæ
siê w tañcu nawet na wózku inwalidzkim.

Chojnowski felietonik

Senne objawienie
Co siê komu œni? Ka¿demu co innego, najczêœciej coœ wyimaginowanego, absurdalnego, ale zdarzaj¹ siê te¿ sny uznawane przez
œni¹cego za prorocze.
Wczesnym rankiem, 12 wrzeœnia, mieszkañcom przechodz¹cym ulic¹ Rac³awick¹ ukaza³
siê niecodzienny widok. Przy drodze, na ziemi,
ktoœ ustawi³ ma³y, prowizoryczny o³tarzyk.
Krzy¿e, kamienne ozdoby i p³on¹ce znicze
przykuwa³y wzrok ka¿dego przechodnia.
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Wieœæ o niecodziennym zjawisku rozesz³a siê
b³yskawicznie. Kto, po co, dlaczego? – pada³y
pytania bez odpowiedzi.

W takich sytuacjach skarbnic¹ informacji jest
miejskie targowisko. Tu nie tylko wszystko
mo¿na kupiæ, ale i wszystkiego mo¿na siê
dowiedzieæ. Nasz redaktor wiedziony ciekawoœci¹ uda³ siê zatem w owe miejsce. Z nieoficjalnych przekazów wynika, ¿e ów o³tarzyk
to efekt wspomnianego wczeœniej proroczego
snu. Nie bêdziemy jednak tego faktu komentowaæ, bo to sprawa delikatna i ³atwo uraziæ
uczucia religijne. W zamian mamy dla naszych
czytelników propozycjê. Chêtnie wys³uchamy pañstwa opowieœci o snach, które znalaz³y
swoje odbicie w rzeczywistoœci. Czy ktoœ z mieszkañców Chojnowa miewa prorocze sny?
pm
fot. b.m.
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Piknik na po¿egnanie lata
Z okazji 10.lecia powiatu legnickiego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Ko³o Parafialne
w Chojnowie, wspólnie z w³adzami powiatu,
zorganizowa³o spotkanie integracyjne osób
niepe³nosprawnych z przedstawicielami jednostek samorz¹dowych.
Spotkanie, które odby³o siê w Legnickim
Polu mia³o charakter festynu, a bawi³o siê na
nim, przez kilka godzin, kilkaset osób, wœród
nich znalaz³a siê tak¿e niemal dwustuosobowa grupa z Chojnowa.
Organizatorzy postarali siê o ró¿norodnoœæ
piknikowych atrakcji, st¹d na scenie i tañce
i œpiew, formy teatralne i tematyczne konkursy.
W artystycznych prezentacjach dominowa³
gród nad Skor¹. Uczniowie Powiatowego
Zespo³u Szkó³ zaproponowali uczestnikom
nie tylko barwne wystêpy zespo³u folklorystycznego „Diabo³ki” i recital wokalistki
Mai Grzeœkowiak, ale tak¿e konkurs wiedzy
o powiecie. Quizowe pytania nie nale¿a³y do
³atwych, dlatego te¿ dru¿yny niepe³nosprawnych
wspierali lokalni samorz¹dowy. Oklaskiwano
równie¿ wystêpy prochowickiego “Chóru
Jednego Dnia”, scenki teatralne przedstawione
przez dzieci z Domu Dziecka w Golance
Dolnej oraz wystêpy dzieci z chojnowskich
grup terapeutycznych.
Program pikniku urozmaici³y zarówno rekreacyjne zabawy, jak i zwiedzanie wspania³ego pomnika historii - Koœcio³a S. Trójcy
i Muzeum Bitwy na Legnickim Polu.
“Po¿egnanie lata - Legnickie Pole 2008” to
impreza koñcz¹ca wiosenno-letni cykl festynów i spotkañ integracyjnych osób niepe³nosprawnych, uczestników WTZ i Œrodowiskowych Domów Pomocy, DPS, dzieci z domów
dziecka, rodzin zastêpczych i z grup terapeutycznych, z przedstawicielami stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych na ich rzecz oraz z samorz¹dowcami reprezentuj¹cymi legnicki powiat. Ma
staæ siê imprez¹ cykliczn¹ na zakoñczenie

Kronika towarzyska

YZ
Sukcesów w ¿yciu, szczêœcia w mi³oœci
Du¿o uœmiechu, du¿o radoœci
Spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ
Samych przyjemnych w Twym ¿yciu zdarzeñ
Wszystkiego co najlepsze, du¿o zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci z okazji imienin
Ró¿y Rzepakowskiej ¿ycz¹ nieco
spóŸnione, ale pamiêtaj¹ce Mila, Jasia,
Stefcia i Ela.

YZ
Szczere gratulacje z okazji narodzin wnuka Pañstwu Gizeli i Andrzejowi
Bobikom oraz rodzicom ma³ego Filipka
sk³ada by³y i obecny sk³ad redakcji
„Gazety Chojnowskiej”.
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wakacji i lata. Inauguracja tego œwiêta odby³a
siê w dziesi¹ta rocznicê powiatu. Jubileusz
podkreœli³ tort przygotowany przez Dom
Pomocy Spo³ecznej “Prz¹œnik”, a o jego rozmiarach niech œwiadczy fakt, ¿e ugoszczono
nim kilkaset osób. Kulinarnych niespodzianek by³o wiêcej - nikt tu nie móg³ narzekaæ
na brak rozrywki czy niedo¿ywienie. S³owem,
impreza ze wszech miar udana. Kolejna za
rok, a organizatorzy ju¿ maj¹ g³owy pe³ne
pomys³ów. Po¿egnanie lata 2009, prawdopodobnie odbêdzie siê na terenach stadniny
w Jaroszówce.
eg

Podziêkowanie

YZ
Rada Rodziców i dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4
w Chojnowie kolejny raz pragnie podziêkowaæ wszystkim
sponsorom, którzy przyczynili siê do modernizacji
szko³y i pragnie ¿yczyæ im dalszej owocnej wspó³pracy.
Dziêkujemy: firmie Alken – Miros³awa Kañczugi
i Jacka Bobiowskiego, PHU „Bobik” Witolda Bobika,
Panu Grzegorzowi Bobikowi, Panu Krzysztofowi
Kañczudze, Panu Kazimierzowi Kañczudze, Ko³u
£owieckiemu „Sokó³” oraz PHU Jana Wengrzyna.

YZ
12.09.2008r. wybrano now¹ Radê Rodziców na rok
szkolny 2008/09. Przewodnicz¹c¹ zosta³a p. Marta
Sabadasz – serdecznie gratulujê i ¿yczê wielu

W imieniu cz³onków Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Diecezji Legnickiej serdecznie
dziêkujemy wszystkim uczestnikom za radoœæ
spotkañ, a wspó³organizatorom za dar pracy
i fundusze.
Program festynów dla osób niepe³nosprawnych i organizacjê wypoczynku dla dzieci
wsparli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe
w Legnicy, które równie¿ zakupi³o upominki
dla poszczególnych grup, Burmistrz Miasta
Chojnowa, MOPS w Chojnowie, Caritas Diecezji poszczególnych grup, Burmistrz Miasta
Prochowic, Krotoszyc, Legnicy, Oœrodki Pomocy
Spo³ecznej z terenu powiatu legnickiego.
Z ramienia organizatora
- Stanis³awa Repa

sukcesów w realizacji planu pracy. Jednoczeœnie
z ca³ego serca dziêkujê za prê¿n¹ pracê poprzedniej
Radzie Rodziców, której mia³am zaszczyt przewodniczyæ:
p. Barbarze Hyrczce, p. Beacie Mazur, p. Beacie
Doro¿yñskiej, p. Irenie Czajkowskiej, p. Violetcie
Cichockiej, p. Wies³awie KuŸniarz, p. Ma³gorzacie
Darmoros, p. Marcie Sabadasz, p. Lucynie Setli-Bar,
p. Beacie Kurzawie p. Marzenie Kogut, p. Janinie
Sromek, p. Urszuli Krymskiej, p. Jadwidze Bi³yk
p. Tadeuszowi Stasiewiczowi.
Szczególnie gor¹co dziêkujê za wsparcie, przychylnoœæ
i partnersk¹ pomoc w realizacji naszych zadañ
p. dyr. Andrzejowi Urbanowi i p. dyr. Lucynie Spes,
gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom
szko³y oraz m³odzie¿y gimnazjalnej.
Wszelkiej pomyœlnoœci w nowym roku szkolnym ¿yczy
Wam by³a przewodnicz¹ca – Gra¿yna Mazur.
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Uwaga zbiórka elektroœmieci
ZSEE to zepsuty sprzêt elektryczny i elektroniczny, który stanowi powa¿ne zagro¿enie
dla stanu œrodowiska. Aby rozwi¹zaæ ten problem grupa uczniów z klasy II a Gimnazjum
nr 2 w Chojnowie przyst¹pi³a do projektu
„Drugie ¿ycie elektroœmieci”.
My ju¿ wiemy, ¿e elektroœmieci nie wolno
wyrzucaæ do œmietnika, nale¿y oddawaæ je do
odpowiedniego punktu. W szkole przeprowadziliœmy ankietê na temat ZSEE. Wynika
z niej, ¿e ju¿ za rok w zbadanych 50 gospodarkach przybêdzie 488 sztuk elektroœmieci.

Dlatego podczas akcji „Sprz¹tanie œwiata”
w dniu 19 wrzeœnie w godzinach 11-13 oraz
16-18 organizujemy zbiórkê elektoœmieci.
Dbaj o przysz³oœæ swoj¹ i dzieci - nie wyrzucaj elektroœmieci. 19 wrzeœnia (pi¹tek)
przynieœ je do nas, do Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika przy ul. Konarskiego 4.
Stoisko bêdzie czynne w godz. od 11.00 do
13.00 oraz od 16.00 do 18.00. Czekamy !
OR£Y Gimnazjum Nr 2 Chojnów

M³odzi ekolodzy z Gimnazjum Nr 2 z wizyt¹ u burmistrza
Or³y to grupa dzia³aj¹ca w ramach ogólnopolskiego konkursu
„Drugie ¿ycie elektroœmieci”.
Tworz¹ j¹ uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. Celem
projektu jest propagowanie praktycznej wiedzy na temat zasad
postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym.
15 czerwca delegacja grupy
Or³ów uda³a siê na spotkanie
z burmistrzem miasta Chojnowa
Janem Serkiesem. Delegacja
przedstawi³a prezentacje dotycz¹c¹ naszych dotychczasowych

osi¹gniêæ i planów na przysz³e
dzia³ania. Poprosiliœmy pana
burmistrza o objêcie honorowego
patronatu nad naszymi pracami
w tym konkursie. Ca³e spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej
atmosferze. Podczas akcji „Sprz¹tanie Œwiata” po raz drugi zorganizujemy zbiórkê elektroœmieci.
Mi³¹ wiadomoœæ otrzymaliœmy
ju¿ podczas wakacji. Po III
etapie projektu nasza szko³a
zajmuje 7 miejsce w Polsce na
25 placówek bior¹cych udzia³
w przedsiêwziêciu.

SpóŸniony do Afryki?
Czy widok bociana o tej porze mo¿e jeszcze
dziwiæ? Owszem, zw³aszcza gdy ostatnimi
dniami temperatura na Dolnym Œl¹sku w nocy,
spad³a do ok. 5 stopni, a do godzin przedpo³udniowych s³upek rtêci nie przekroczy³ 10 kresek.
Gdy w ostatni weekend zb³¹kany bociek
przysiad³ na dachu bloku mieszkalnego przy
ulicy Drzyma³y, sta³ siê mimochodem obiektem zainteresowania okolicznych mieszkañców i modelem sesji fotograficznej. Wczeœniej widziano go na terenie Szko³y Podstawowej nr 4 i w okolicach ul. Koœciuszki.
Pojawi³ siê te¿ na stadionie „Chojnowianki”
i to akurat w trakcie meczu (kibic jakiœ chyba).
Zasiêgnêliœmy informacji u Jurka Kucharskiego
„dy¿urnego geomorfologa”, który szybko
wyjaœni³, ¿e nie jest to jakiœ nadzwyczajny
przypadek.
– Takie przypadki siê zdarzaj¹ u bocianów mówi J. Kucharski. - Nazywamy je œpiochami
lub leniwcami. Same zdobywaj¹ po¿ywienie
lub dokarmiaj¹ je mieszkañcy.
Prawdopodobnie ten okaz wkrótce zabierze
siê z innym ptactwem.
Œladem Kajtka (takie imiê nosi nasz leniwiec)
dotarliœmy do Bia³ej. Tu bowiem, jak siê okaza³o
w gospodarstwie pañstwa Lejów, bociek ma
swój dom.
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- Bociania familia wyrzuci³a z gniazda
Kajtka, kiedy ten jeszcze nie by³ opierzony –
wyjaœnia Marian Leja. – Zaopiekowaliœmy siê
pisklakiem i chyba uzna³, ¿e to my jesteœmy
jego rodzin¹. Nie trzymamy go w niewoli, st¹d
dochodz¹ce nas wieœci, ¿e Kajtek widziany
jest w wielu miejscach Chojnowa. Pod wieczór jednak zawsze wraca i g³oœnym klekotaniem informuje o porze karmienia.
Do bociana bardzo przywi¹za³y siê wnuki
pana Mariana. One te¿ nada³y mu imiê i graj¹
z nim w pi³kê (?!), karmi¹.
Czy Kajtek pozostanie w Bia³ej do przysz³ego
roku czy mo¿e czeka na kolejn¹ „transzê”
lotów z innym gatunkiem ptactwa? A mo¿e
jest zapowiedzi¹ rych³ych narodzin gdzieœ
w okolicy?
O ile nie wyemigruje do Afryki, bêdziemy
œledziæ jego losy.
pm
fot. b.m.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê
gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów o pow. 5 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 - 150,00 z³ (w tym VAT 22 %). Wadium - 30,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 paŸdziernika 2008 r.
o godz 13.00 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 5586440000000 149062
0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 wadium do dnia 1 paŸdziernika 2008 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. Pierwszy
prztetarg na dzier¿awê odby³ siê dnia 12-02-2008 r., drugi
przetarg 25-06-2008 r. 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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Jasnogórskie do¿ynki
W pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia, w kolejn¹, pielgrzymkê na centralne
do¿ynki w Czêstochowie uda³a siê 56.osobowa grupa wiernych z chojnowskich parafii. Przewodniczy³ im ks. dziekan Tadeusz Jurek.
G³ówne uroczystoœci do¿ynkowe odby³y siê na B³oniach przed Jasn¹ Gór¹.
Uroczystej sumie z b³ogos³awieñstwem p³odów ziemi przewodniczy³
metropolita poznañski abp Stanis³aw G¹decki. On te¿ wyg³osi homiliê.

Tradycj¹ podczas mszy œw. jest dar o³tarza – ofiara sk³adana przez
reprezentantów pielgrzymek. P³ody rolne, chleb, do¿ynkowy wieniec,
to dar delegacji chojowskiej, któr¹ w asyœcie cz³onkiñ zespo³u S³owiki
z³o¿yli Antoni Ostropolski z Goliszowa, Tadeusz Jakubowski so³tys
z Czernikowic i Zbigniew Majewski z Rokitek.
Œwiêtu Jasnogórskiemu towarzyszy Krajowa Wystawa Rolnicza oraz
Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Obok maszyn rolniczych, nowatorskich rozwi¹zañ ekologicznych czy nowinek rolniczych mo¿na tu
wys³uchaæ koncertów zespo³ów folklorystycznych z Polski i zagranicy,
uczestniczyæ w targach sztuki ludowej i wystawach nawi¹zuj¹cych
tematem do klimatu imprezy, a tak¿e posmakowaæ œl¹skich potraw.
Wœród tych licznych atrakcji prezentowa³ siê tak¿e nasz lokalny
zespó³ „S³owiki” ze Starego £omu.
Rolnicy z ca³ej Polski przybywaj¹ na Jasn¹ Górê z wieñcami ¿niwnymi od
26 lat, od jedenastu z inicjatywy Les³awa P³omiñskiego wœród tysiêcy
rolników s¹ tak¿e nasi reprezentanci.
Do¿ynki zawsze by³y i s¹ okazj¹ do podsumowania tego, co wydarzy³o siê
w rolnictwie, s¹ uhonorowaniem pracy polskiego rolnika. To wielkie
œwiêto i spotkanie kilkusettysiêcznej rzeszy rolników. To dla nich jest
wystawa, dla nich g³ównie prezentacje kulturalne. Równoczeœnie jest
to wydarzenie bêd¹ce dniami ch³opskiej dumy – pokazem tego, czym
szczyci siê polska wieœ; tego co jest naszym atutem w zjednoczonej
Europie.
eg

Zapraszamy do uczestniczenia w naszych zajêciach terapeutycznych
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Piotrowicach jest placówk¹ dziennego pobytu, przeznaczon¹ dla osób przewlekle psychicznie
chorych i niesprawnych intelektualnie, którzy
maj¹ trudnoœci w ¿yciu codziennym i wymagaj¹ wszechstronnego wsparcia. Celem dzia³alnoœci ŒDS jest podnoszenie jakoœci ¿ycia i zapewnienie oparcia spo³ecznego uczestnikom
poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejêtnoœci niezbêdnych do samodzielnego ¿ycia,
kszta³towania motywacji do akceptowanych
przez otoczenie zachowañ i wyrabianie nawyków. Oparcie to w szczególnoœci dotyczy partnerskiej rady i pomocy w sprawach zwi¹zanych
ze wspó³¿yciem spo³ecznym, za³atwianiem
spraw poza domem, wykonywaniem ró¿nych
zajêæ i prac, aktywnym utrzymaniem kontaktów z rodzin¹ i przyjació³mi. Proponowany
przez Œrodowiskowy Dom Samopomocy program wspieraj¹co - rehabilitacyjny ma pomagaæ u¿ytkownikom w rozwijaniu jak najwiêkszego stopnia ich autonomii oraz wspieraæ
œrodowisko rodzinne.
Dzieñ w ŒDS zaplanowany jest w œciœle okreœlony sposób, jest to niezwykle wa¿ne dla
uczestników i komfortu pracy personelu. Dziêki

10

okreœlonej strukturze dnia uczestnicy wiedz¹
czego mog¹ siê spodziewaæ ka¿dego dnia.
Nieodp³atnie nasi podopieczni maj¹ zapewniony obiad i dowóz do oœrodka. Proponujemy
zajêcia w pracowniach:
Pracownia plastyczna
Pracownia techniczna
Pracownia kulinarna
Pracownia komputerowa
Uczestnicy maj¹ równie¿ do dyspozycji salê
rekreacyjn¹, salê rehabilitacyjn¹ oraz swobodny
dostêp do pralni i ³azienek. Istnieje mo¿liwoœæ korzystania tak¿e z porad psychologa,
pielêgniarki i logopedy.
Œrodowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrowicach
59 - 225 Chojnów, Piotrowice 16
tel: 076 81 81 434
e - mail: sds.piotrowice@wp.pl
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Wa¿ne informacje ZUS
Zmiany w sk³adkach na ubezpieczenia spo³eczne od wrzeœnia
do listopada
Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota
nie ni¿sza ni¿ 337,80 z³ (30% kwoty
minimalnego wynagrodzenia w 2008 r.
tj. 1126 z³), sk³adki we wrzeœniu,
paŸdzierniku i listopadzie 2008 r.
nie mog¹ byæ ni¿sze:
- na ubezpieczenie emerytalne - od
65,94 z³ (tj. 19,52%),
- na ubezpieczenie rentowe - od
20,27 z³ (tj. 6%),
- na ubezpieczenie chorobowe - od
8,28 z³ (tj. 2,45%).
Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota
nie ni¿sza ni¿ 1770,82 z³ (60%
kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r.
tj. 2951,36 z³), sk³adki za wrzesieñ,
paŸdziernik i listopad 2008 r. nie
mog¹ byæ ni¿sze:
- na ubezpieczenie emerytalne od 345,66 z³ (tj. 19,52%),
- na ubezpieczenie rentowe - od
106,25 z³ (tj. 6%),
- na ubezpieczenie chorobowe - od
43,39 z³ (tj. 2,45%),
Podstawa wymiaru sk³adek dla
wszystkich ww. osób we wrzeœniu,
paŸdzierniku i listopadzie 2008 r.:
- na dobrowolne ubezpieczenie
chorobowe - nie mo¿e przekroczyæ
7 378,40 z³ miesiêcznie (tj. 250%
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r.),
- na ubezpieczenie zdrowotne - nie
mo¿e byæ ni¿sza od 212,78 z³ (tj. 9%
kwoty od 75% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiêbiorstw w II kwartale
2008 r. w³¹cznie z wyp³atami z zysku tj. 2364,27 z³).
Pozosta³e stopy procentowe sk³adek nie uleg³y zmianom i wynosz¹:
0,10% (sk³adka na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych), 2,45% (sk³adka na Fundusz Pracy), 0,67% - 3,60% (sk³adka
na ubezpieczenie wypadkowe).
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w ka¿dej jednostce ZUS
oraz na stronie internetowej Zak³adu (www.zus.pl).
Trwa wysy³ka odcinków
ZUS rozpocz¹³ wysy³kê jednorazowych, specjalnych odcinków
do osób pobieraj¹cych na rachunki bankowe œwiadczenia lub
zasi³ki przedemerytalne. Dokumenty te potwierdzaj¹ zg³oszenie
do ubezpieczenia zdrowotnego.
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Jednorazowy odcinek wysy³any
jest do osób pobieraj¹cych zasi³ki
lub œwiadczenia przedemerytalne
co roku, we wrzeœniu. Odcinek,
zgodnie z decyzj¹ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jest dokumentem umo¿liwiaj¹cym œwiadczeniobiorcom ZUS korzystanie
ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej
przez okres najbli¿szych 12 miesiêcy, do wrzeœnia 2009 r. Jedynym warunkiem jest pobieranie
w tym czasie œwiadczenia lub zasi³ku przedemerytalnego.
ZUS wystawia odcinki z urzêdu,
zainteresowani nie musz¹ wiêc
sk³adaæ wniosków w tej sprawie.
Dokumentów nie trzeba te¿ odbieraæ osobiœcie - zostan¹ one wys³ane do œwiadczeniobiorców poczt¹.
Jeœli ktoœ zagubi lub przypadkiem
zniszczy odcinek, zawsze mo¿e
zwróciæ siê do w³aœciwej placówki
terenowej ZUS z proœb¹ o ponowne wystawienie dokumentu.
To wa¿ne ile masz na koncie
ZUS rozpocz¹³ kolejn¹ wysy³kê
do ubezpieczonych informacji
o sk³adkach na ubezpieczenie
emerytalne na ich indywidualnych kontach w ZUS wg stanu
na 31.12.2007 r.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
ma ustawowy obowi¹zek informowania ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 r.,
o sk³adkach emerytalnych zewidencjonowanych na ich indywidualnych kontach. To wa¿na informacja, dotyczy naszych przysz³ych
emerytur.
W sierpniu br. ZUS rozpocz¹³
wysy³kê do ubezpieczonych “Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia 2007 r. Ubezpieczeni otrzymaj¹ równie¿ drugi dokument jest nim “Pogl¹dowa informacja o wysokoœci przysz³ej emerytury z I filaru”. Ta
przyk³adowa informacja o wysokoœci emerytury pozwoli poznaæ
w przybli¿eniu wysokoœæ przysz³ego œwiadczenia, które zale¿ne jest od œrodków zgromadzonych na koncie przez ca³y okres
aktywnoœci zawodowej i wieku
przejœcia na emeryturê.
Dla ustalenia wysokoœci swojej
przysz³ej szacunkowej emerytury
na podstawie w³asnych, indywidualnych danych o przebiegu ubezpieczenia, mo¿na skorzystaæ z kalkulatora emerytalnego ZUS-u,
dostêpnego na stronie www.zus.pl
lub bezpoœrednio pod adresem
www.mojaemerytura.zus.pl.

Akcja Posesja
Od kilku tygodni na terenie Chojnowa i okolic trwa policyjna akcja
„Posesja”. Funkcjonariusze do wspó³pracy zaprosili przedstawicieli
samorz¹dów, funkcjonariuszy strazy po¿arnej, a tak¿e zarz¹dców
i administratorów wspólnot mieszkanowych. W za³o¿eniach zespo³y
maj¹ kontrolowaæ przestrzeganie obowi¹zku utrzymania czystoœci
na terenie posesji i przylegaj¹cych do nich chodników, sprawdzane
bêd¹ tak¿e sposoby gromadzenia odpadów.
Zadaniem kontroluj¹cych bêdzie ocena dba³oœci o stan techniczny
zabezpieczenia gospodarstw, bezpieczeñstwo placów zabaw
i parkingów samochodowych.
Uwaga kierowana bêdzie równie¿ na oœwietlenie w porze nocnej
miejsc uznanych za niebezpieczne, usuwanie nieczystoœci, naprawê
dewastowanego mienia i jego zabezpieczenia.
Akcja ma na celu poprawê stanu czystoœci i bezpieczeñstwa w mieœcie.
Poœrednio ma tak¿e edukowaæ spo³eczeñstwo w ramach przestrzegania prawa miejscowego.
Policja liczy tak¿e, ¿e poprzez wdro¿enie takich dzia³añ przez dzielnicowych jako gospodarzy w³asnego rejonu, spo³eczeñstwo bêdzie
postrzega³o indywidualne zaanga¿owanie funkcjonariuszy.
G³ównie chodzi jednak o ³ad, porz¹dek i bezpieczeñstwo - elementy,
na których zale¿y nam w codziennym ¿yciu, postarajmy siê zatem
zadbaæ o nie zaczynaj¹c od „swojego podwórka”.
opr. eg

Z notatnika

dy¿urnego

Pobicie ze skutkiem œmiertelnym
2 wrzeœnia dy¿urny komisariatu otrzyma³ nietypowe zg³oszenie.
Pracownik ChZGKiM poinformowa³, ¿e w lokalu przy ul. Legnickiej
znajduje siê nieprzytomna kobieta. Mieszkanie jest zamkniête jednak przez szczelinê w drzwiach widaæ le¿¹c¹ w bezruchu postaæ.
W wyniku podjêtej interwencji przez funkcjonariuszy, wywa¿ono
drzwi i ustalono, ¿e kobieta jest nieprzytomna i ma liczne,
widoczne obra¿enia g³owy.
Na miejsce wezwano karetkê pogotowia ratunkowego, która przetransportowa³a kobietê do Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy
gdzie poszkodowana zmar³a.
W trakcie interwencji, w drugim pokoju policjanci znaleŸli nietrzeŸwego w³aœciciela mieszkania, który w nied³ugim czasie okaza³ siê
sprawc¹ œmiertelnego w skutkach pobicia.
W przedmiotowej sprawie wykonano szereg czynnoœci procesowych celem ujawnienia i zabezpieczenia dowodów przestêpstwa.
W toku wykonania czynnoœci procesowych z udzia³em podejrzanego,
bezsprzecznie udowodniono mu dokonanie zarzucanego czynu. Na
wniosek KP w Chojnowie oraz Prokuratury Rejonowej S¹d Rejonowy
zastosowa³ wobec podejrzanego J.K œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania.
Z³apani po kilku miesi¹cach
11 wrzeœnia funkcjonariusze Referatu Kryminalnego KP w Chojnowie w ramach szeroko zakrojonej akcji, dokonali ustalenia i zatrzymania dwóch sprawców pobicia P.Z. dokonanego w dniu
18.04.2008 w miejscowoœci Dobroszów w okolicy stacji paliw.
Prawdopodobnie podpalono
14 wrzeœnia KP w Chojnowie zosta³ powiadomiony o po¿arze
pomieszczeñ strychowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej.
Po zakoñczonej akcji gaœniczej na miejscu zdarzenia wykonano
czynnoœci z udzia³em bieg³ego z zakresu po¿arnictwa, który wstêpnie
stwierdzi³, ¿e do przedmiotowego zdarzenia dosz³o w wyniku podpalenia co spowodowa³o realne zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia lokatorów. Trwaj¹ intensywne czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia
i zatrzymania sprawcy tego zdarzenia.
Skoñczy³o siê w rowie
10 wrzeœnia w miejscowoœci Jerzmanowice kieruj¹cy samochodem
marki Renault nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy do warunków
panuj¹cych na drodze w wyniku czego wpad³ w poœlizg i wyjecha³ do
przydro¿nego rowu. Kieruj¹cy oraz pasa¿er uczestnicz¹cy w przedmiotowym zdarzeniu drogowym doznali obra¿eñ cia³a i zostali
przewiezieni do szpitala w Legnicy.
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Jesteœmy cierpliwi

Ma³e testy prawdy

KS Chojnowianka - Karkonosze Jelenia Góra
Szawno-Zdrój - KS Chojnowianka

0:2
0:1
pm

Tabela
1. Œlê¿a
2. Górnik
3. Karkonosze
4. MiedŸ II
5. Prochowice
6. Jawor
7. Szczawno-Zdrój
8. Kamienna Góra
9. Trzebnica
10. Œwiebodzice
11. Z³otoryja
12. Dzier¿oniów
13. Kobierzyce
14. Boles³awiec
15. Chojnów
16. Pietrzykowice

12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

15
14
12
12
12
10
9
7
7
7
7
6
5
4
4
4

13-7
13-1
17-8
18-10
12-6
12-10
6-7
11-18
8-7
6-9
4-10
7-10
8-18
7-11
3-8
6-11

Dla drugiej naszej dru¿yny w ostatnich
dwóch kolejkach przysz³a pora na ma³e
testy prawdy.
Pierwszy z nich wypad³ na wyjeŸdzie
u wiecelidera czyli Wilki Ró¿ana.
Wilki same w sobie, bywaj¹ groŸne, szczególnie jak czuj¹ g³ód. W tym wypadku g³ód
bramek. Podczas tego meczu, dru¿yna
Wilków, „uk¹si³a” naszych a¿ piêæ razy.
Mo¿e tego dnia, chojnowskie rezerwy
mia³y s³abszy dzieñ?
Taka przegrana czêsto sprawia, ¿e dana
dru¿yna mo¿e zacz¹æ prze¿ywaæ du¿y
kryzys. W prespektywie bezopœredniej
konfrontacji z liderem mog³o by to przynieœæ
op³akane skutki.
W trochê mroŸn¹ niedzielê - 14 wrzeœnia
- do Chojnowa zawita³ lider A klasy 3
grupy - Stal Chocianów. Chojnowianka
przewa¿a³a, ale goœcie pierwsi objêli
prowadzenie, z rzutu karnego. Po przerwie,
nasza dru¿yna, jeszcze bardziej skoncentrowana, przyst¹pi³a do gry. Pi³ka chodzi³a jak po sznurku. Podania by³y cel-

niejsze i to musia³o przynieœæ efekty.
Dwa trafienia i lider pokonany. Uk¹szenia
po Wilkach zagoi³y siê.
Wilki Ró¿ana - KS Chojnowianka II 5:0
KS Chojnowianka II - Stal Chocianów 2:1
pm
Tabela
1. Chocianów
2. Ró¿ana
3. Krzywa
4. Chojnów
5. Jerzmanice
6. Go³aczów
7. Jadwisin
8. Wilków
9. Jawor
10. Granowice
11. Pielgrzymka
12. Rokitnica
13. Ernestów

5
5
4
5
5
3
3
4
5
5
3
5
5

12
9
9
9
9
6
6
6
4
4
3
3
3

16-4
13-5
8-3
11-9
11-9
8-6
7-6
8-12
5-8
6-10
6-9
9-14
6-19

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 1621 m2, po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej
w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.
Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %) - 150.000,00 z³.
Wadium - 30.000,00 z³.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest umow¹ dzier¿awy zawart¹ na
czas oznaczony do dnia 30-09-2008 r. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona
jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³ugi
komercyjne. Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej i nabywca zobo-wi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do nich. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Dzia³ka nr 53
stanowi w czêœci RIIIb, w zwi¹zku z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji
zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 paŸdziernika 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 15 paŸdziernika 2008 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¿ 1.500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 23 lipca 2008 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.
ul. L
ubiñ
ska

U naszych niemieckich s¹siadów dzieñ, w którym
ich reprezentacja rozgrywa mecz na wa¿nym
szczeblu, jest pi³karskim œwiêtem. Ich grafik
poszczególnych rozgrywek ligowych jest tak
u³o¿ony by nie kolidowa³ np. z meczem narodowej
reprezentacji.
U nas, jak to mamy w zwyczaju, dzieje siê inaczej.
6 wrzeœnia reprezentacja naszego kraju rozpoczyna³a
eliminacje do Mistrzostw Œwiata a w rozgrywkach
IV ligi do Chojnowianki zawita³y Karkonosze
Jelenia Góra.
Z drugiej jednak strony mo¿na domniemaæ, ¿e
na³o¿one terminy i godziny obu mêczy, mia³y byæ
w za³o¿eniu, swoistym wentylem bezpieczeñstwa.
Dlaczego? Ano dlatego, ¿e kr¹¿¹ce mity i legendy
o kibicach jak i pi³karzach jeleniogórskich, stawia³y
ten pojedynek w skali podwy¿szonego ryzyka.
Œrodki i s³u¿by bezpieczeñstwa tego dnia by³y
naprawdê imponuj¹ce. Kibice goœci jednak siê nie
pojawili. Jeleniogórzanie prawdopodobnie wybrali
mecz w telewizji lub zostali zawróceni w drodze do
Chojnowa przez Policjê.
Nasze Ÿród³a w OZPN wskazuj¹ na drugi wariant...
Doœc jednak o tym.
Wierni chojnowscy kibice w sobotnie popo³udnie nie
zawiedli. Pogoda ³adna, wygodne, nowe krzese³ka
i nadzieja, ¿e nasi nareszcie wygraj¹ pierwszy mecz
w 4 lidze.
Niestety - znowu nic. Impas wci¹¿ trwa³. Kolejna
przegrana 2:0. Jesteœmy jednak cierpliwi jak gazetowy papier, który przyjmie wszystko. Z³a karta
kiedyœ przecie¿ musi siê odwróciæ.
Zaskakuj¹ca jednak puenta mia³a miejsce dwa dni po
meczu. Na ³amach popularnego dolnoœl¹skiegio dziennika, pi³karze Karkonoszy Jelenia Góra podziêkowali chojnowskim kibicom za kulturalny doping.
Ten mi³y gest byæ mo¿e odwróci³ z³¹ passê, bo nasza
jedenastka pokona³a na wyjeŸdzie Szczawno-Zdrój.
Pierwsze, historyczne zwyciêstwo w 4 lidze!
Jedyn¹, ale cenn¹, bo trzypunktow¹ bramkê zdoby³
Baszczak.
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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;

ZAPRASZAMY
19 wrzeœnia o godz.16.15 na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, na którym omawiane
bêd¹ powieœci:
* „Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki” - Mario Vargas Llosa
* „Kronika ptaka nakrêcacza” - Haruki Murakami
Szczegó³owe informacje – Anna Kopyra – moderator DKK (Dzia³ dla Doros³ych)

Biblioteczne nowoœci
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Joanna Krzy¿anek - „Dzieciaki z ulicy
Tulipanowej czyli prawa ma³ych i du¿ych”
Ksi¹¿ka opowiada o dzieciach, które mieszkaj¹ w kamienicy, przy ulicy Tulipanowej
i o tym, ¿e to dobrze, ¿e ró¿nimy siê miêdzy
sob¹. Bo co by by³o, gdyby na œwiecie wszyscy
ludzie lubili jeœæ agrestowe ciasto, jeŸdziæ na
rowerze czy te¿ nosiæ filcowe kapelusiki?
I wszyscy wygl¹daliby tak samo?
Irena Landau - „Zaginiona Marianna”
Zabawna, ciep³a i zaskakuj¹ca opowieœæ
o tym, co jest wa¿ne, a co nie. W przyjazny
i bliski dziecku sposób pokazuje, ¿e czasem
to, co wydaje nam siê piêkne i wyj¹tkowe,
jest puste w œrodku. A to, co z pozoru szare
i zwyczajne, kryje w sobie magiczn¹ moc.
Dzia³ dla Doros³ych:
Micha³ Kuziak, S³awomir Rzepczyñski „Jak pisaæ?”
Ksi¹¿ka ma u³atwiæ zmagania z rozmaitymi
wypowiedziami pisemnymi. Adresowana jest
do szerokiego krêgu czytelników – pocz¹wszy od tych najmniej zaawansowanych,
którzy dopiero poznaj¹ tajniki takich form
pisemnych, jak opis, opowiadanie, charakterystyka czy streszczenie, przez tych, którzy
redaguj¹ ju¿ bardziej skomplikowane wypowiedzi realizuj¹ce zasady gatunkowe

rozprawki czy eseju, a¿ po autorów prac
pisemnych „na stopieñ” - licencjackich b¹dŸ
magisterskich. Z publikacji skorzystaæ mo¿e
równie¿ osoba chc¹ca zredagowaæ jakiœ tekst
u¿ytkowy, np. podanie czy ¿yciorys.
Stanis³aw Barañczak - „Wiersze zebrane”
Zbiór ten zawiera wszystkie wiersze Barañczaka, zawarte w jego ksi¹¿kach poetyckich,
oraz jeden z jego nowszych wierszy, Hemofilia, opublikowany w 75. numerze „Zeszytów Literackich”. Wydawca – Wydawnictwo a5 – przedrukowuje tak¿e przek³ady
z tomów Dziennik poranny oraz Atlantyda
i inne wiersze z lat 1981-1985, poniewa¿
stanowi¹ one istotn¹ czêœæ tych ksi¹¿ek.

Studio
Car men
Chojnów,
ul. Ma³achowskiego 4/2
(naprzeciw stadionu)

tel. 0603-950-259;
(076) 81-88-827

Wideofilmowanie i monta¿ filmu
z uroczystoœci rodzinnych, szkolnych
i innych oraz przegrywanie
kaset VHS i mini DV na p³yty DVD.
D³ugoletnia dzia³alnoœæ w bran¿y.

503-197-857;
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Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny przy ul. Tuwima 10,
o pow. mieszkalnej 120 m2, u¿ytkowa 240 m2, gara¿ 50 m 2 wolnostoj¹cy, dom po kapitalnym
remoncie, cena 600 tys. z³ do negocjacji. Wiadomoœc: tel. 0602-667-996.
Sprzedam mieszkanie w Rynku o pow. 36 m 2 ,
IVp., bezczynszowe, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, czêœciowo umeblowane, nie wymaga remontu,
cena 115 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.
Pilnie sprzedam umeblowane mieszkanie w starym
budownictwie o pow. 70 m2, 2 pokoje, du¿a kuchnia – meble kuchenne z zabudowanym sprzêtem
AGD, ³azienka, centralne ogrzewanie, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0661-441-633.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 68,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, IIp., centralne
ogrzewanie gazowe, niski czynsz, cena 2.200z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0663-519-845.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie,
Ip., 3 pokoje, wysoki standard, 55m 2 , cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0697-870-742.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie na
ul. Reja, wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
umeblowane, pow. 75 m2, po kapitalnym remoncie
– nowe okna, panele, cena: 3 tys. z³/m 2. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-10-64.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie przy ul. Rynek 43, IIp., pow. 50 m2,
cena 168 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0792-033-288.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
w Piotrowicach wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Wiadomoœæ: tel. (071) 317-12-23 Krystyna Barska.
Kupiê mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie, mo¿e
byæ do remontu. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-65-42
lub 0501-716-913.

DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
przy ul. Witosa, pow. 61m2, IIp., 2 pokoje, kuchnia
ze spi¿ark¹, ³azienka, mieszkanie w bardzo dobrym
stanie (nowe okna, co-gaz), piwnica, komórka,
cena 2500 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0600-380-573.

rêce”, pe³na elektryka, stan techniczny bardzo dobry.
Wiadomoœæ: tel. 0792-242-114.

W zwi¹zku z bardzo trudn¹ sytuacj¹ lokalow¹ pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia na terenie
Chojnowa, 2 lub 3.pokojowego lub kawalerkê, mo¿e
byæ za opiekê. Wiadomoœæ: tel. 0723-109-285.

Poszukujê opiekunki do dziecka na 4 godziny dziennie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-133-903.

Posiadam 2.pokojowe mieszkanie do wynajêcia w starym
budownictwie w centrum Chojnowa, o pow. 63m2, Ip.
Wiadomoœæ: tel. 0790-355-333.

Praca

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Us³ugi
Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.
Lekcji jêzyka angielskiego dla uczniów szko³y podst.
oraz gimnazjum udziela absolwentka LO
(z certyfikatem FCE). Wiadomoœæ: tel. 664-58-34-53.
Nauczyciel szko³y œredniej udziela korepetycji
z jêzyka niemieckiego (przygotowania do matury
na obu poziomach oraz do innych egzaminów
zewnêtrzynych). Wiadmomoœæ: tel. 0608-690-883.

Auto-moto
FHU Alfa oferuje czêœci do maszyn budowlanych,
samochodów ciê¿arowych, uszczelnienia, filtry,
³o¿yska, niskie ceny, dowóz do klienta. Wiadomoœæ: tel. 0661-391-951.
Sprzedam Renault Laguna 1,9 DCI Privilage, rok prod.
2001/2002, przebieg 130 tys. km, grafitowy metalik, klimatronik dwustrefowy, ksenony, parktronik, panoramiczny dach, alufelgi, pó³skóra, sk³adane lusterka, CD
sterowane w kierownicy, uchylana tylna szyba klapy,
komputer, skrzynia 6.biegowa, relingi, karta „wolne

Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce z drog¹
dojazdow¹, mo¿liwoœæ pod³¹czenia pr¹du i wody –
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432.
Sprzedam dzia³kê o pow. 0,0607 ha z budynkiem
gospodarczym o pow. 98 m2, po³o¿on¹ w Bia³ej
Kolonia Ko³³¹taja przy drodze g³ównej ChojnówLubin. Wiadomoœæ: tel. 0606-956-704.
Sprzedam gara¿ – Chojnów, ul. Lubiñska. Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432.
Sprzedam tanio wyposa¿enie sklepu warzywnospo¿ywczego, m.in. lady, pó³ki, rega³y metalowe
na skrzynki. Wiadomoœæ: tel. 0607-572-383 lub
0665-563-301.
Sprzedam pole orne 1ha 31a w Chojnowie ko³o wodoci¹gów, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0515-140-107.
Sprzedam 10 sztuk pó³torametrowych tui – trzy
gatunki, zadbane. Wiadomoœæ: tel. 0503-788-628.

Zguby
Na terenie Chojnowa zginê³a legitymacja studencka
w³asnoœæ Patrycji Œwi¹tek. Uczciwego znalazcê
proszê o kontakt pod numerem tel. 0605-401-847.

D o m n a Tw o j ¹ k i e s z e ñ ! ! !
Rozpoczynamy budowê domków jednorodzinnych.
Posiadamy dzia³ki o powierzchni 11 arów, uzbrojone (pr¹d, woda,
kanalizacja w 2009r.). Ciekawa lokalizacja (wieœ Go³aczów k/Chojnowa).
Nowa technologia - budownictwo szkieletowe, system kanadyjski - nie myliæ
z domami drewnianymi z bala.
Wykonanie w wiêkszoœci z materia³ów zagranicznych (okna, drzwi, pokrycia
dachowe, konstrukcja, itp.) - ustalenia indywidualne.

Domki parterowe i piêtrowe wraz z gara¿em o powierzchni od 100 do 140 m2.
Domy ciep³e, ekologiczne, tanie.
Posiadamy projekty domów. Termin realizacji przeznaczony dla ka¿dego domku
- do czterech miesiêcy. Cena ustalana w dniu zawarcia umowy klienta z nasz¹
firm¹, pozostaje cen¹ przy odbiorze budynku (przyjmujemy w rozliczeniu
równie¿ mieszkania).
Urz¹dzenia co, sanitarne oraz armaturê, ekologiczne oczyszczalnie œcieków
do ka¿dego budynku zaopatruje sklep "Metalik" w Chojnowie.
Pierwszy dom wzorcowy znajduje siê przy ul. Lubiñskiej w firmie "D.S." Dariusz
Sywak (wyjazd z Chojnowa w kierunku Lubina).

Wiêcej informacji
pod numerami telefonów:
Posiadamy obs³ugê prawn¹, doradztwo finansowe oraz pomagamy przy
(076) 81-92-501
za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanych z uzyskaniem kredytu na budowê domu.
0888-651-398
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe – 999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) – 076 818 76 89
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14
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Piknik na po¿egnanie lata

