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Historia pewnej wspólnoty
Nie zawsze i nie z ka¿dym mo¿na we wspólnocie dojœæ do porozumienia,
ale gdy to porozumienie jest, s¹ te¿ wymierne efekty.

Sezon sukcesów
Sporymi sukcesami w minionym sezonie mo¿e pochwaliæ siê
dru¿yna trampkarzy KS Chojnowianka Chojnów.

Medialne zajêcia
W³aœnie dobieg³ koñca projekt CHOJNEWS skierowany
do m³odzie¿y w wieku 13- 19 lat.

5 lat przyjaŸni
W tym roku Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich obchodzi swój “ma³y jubileusz” - 5-lecie istnienia.

Wszyscy mo¿emy byæ artystami
Zakoñczenie pierwszego tygodnia zajêæ w MBP obfitowa³o
w prezentacje ulubionych piosenek, wierszy i tañców.

Pó³kolonie - rozrywkowo i edukacyjnie
Blisko 120 chojnowskich dzieci bêdzie mia³o w tym roku atrakcyjne wakacje dziêki dofinansowaniu z bud¿etu miasta.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* rozpoczêto formalne czynnoœci odbioru
inwestycji pn. „Budowa miêdzyszkolnego
basenu krytego przy Szkole Podstawowej
nr 4”. Obiekt przeszed³ szereg kontroli,
teraz samorz¹d oczekuje na decyzje z poszczególnych instytucji (Pañstwowa Inspekcja Pracy, Stra¿ Po¿arna, Sanepid). Kolejnym etapem bêdzie uzyskanie pozwolenia
na u¿ytkowanie p³ywalni po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

rozmaitoœci

* Dobiegaj¹ koñca prace przy wymianie
sieci wodoci¹gowej oraz przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w ul. Legnickiej. Pod koniec lipca ulica zostanie przekazana wykonawcy robót drogowych, który
po³o¿y now¹ nawierzchniê chodników
i jezdni. Jednoczeœnie podobnej procedurze
poddana zostanie ul. Kolejowa - wkrótce
wymieniona zostanie tam sieæ, nastêpnie
teren przejm¹ drogowcy.
* okres letni w Gimnazjum nr 1 wykorzystano na wymianê ca³ej wewnêtrznej instalacji elektrycznej. Dzia³aj¹ca dotychczas
instalacja by³a w wiêkszoœci wykonana
z przewodów aluminiowych i miedzianych,
a to po³¹czenie nie jest rozwi¹zaniem bezpiecznym i ekonomicznym. Nowa instalacja
wykonywana jest wy³¹cznie z przewodów
miedzianych.

* rozpoczêto prace przy remoncie i konserwacji Baszty Tkaczy. Wykonawca zaczyna
roboty od rozbiórki dachu i wymiany drewnianej konstrukcji nadbudówki na tarasie
widokowym.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

* Zakoñczono prace przy budowie sieci
wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej w ul. Po³udniowej i Polnej.
Wykonawca rozpocz¹³ ju¿ roboty wzd³u¿
ul. Z³otoryjskiej, kontynuowana jest jednoczeœnie budowa sieci w ul. Asnyka.
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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 13.07.2010 r. do 03.08.2010 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach po³o¿onych przy
ul. Grunwaldzkiej 10, ul. Legnickiej 66,
ul. Witosa 24, ul. Kolejowej 24, ul. Wolnoœci 9, Rynek 23, ul. M³ynarskiej 1,
ul. Samorz¹dowej 4b w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 maja 2010 r. Nr 84/2010.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
24.08.2010 r.

Informacja ChZGKiM
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zwraca
siê z proœb¹ do mieszkañców miasta Chojnowa
o oszczêdzanie wody w okresie letnich
upa³ów. Wodê w tym czasie z wodoci¹gu
mo¿na u¿ywaæ tylko do celów bytowych.
Nie nale¿y u¿ywaæ wody do podlewania
ogródków, trawników, do nape³niania basenów i mycia samochodów do godz. 23.00.
Studnie, z których czerpiemy wodê do
wodoci¹gów, maj¹ okreœlon¹ pojemnoœæ
i taki zwiêkszony rozbiór wody jaki wyst¹pi³
w pierwszej dekadzie lipca, spowodowa³
zmiejszenie ciœnieniawody.
Zaleca siê podlewaæ przydomowe trawniki
w nocy, co pozwala zaoszczêdziæ znaczn¹
iloœæ wody, bo nie paruje ona tak jak za
dnia, ale faktycznie nawil¿a glebê, docieraj¹c wprost do korzeni. Poza tym, noc¹ nie
ma problemu ze zbyt niskim ciœnieniem
wody, co czêsto zdarza siê wieczorem, gdy
obci¹¿enie sieci wodoci¹gowej jest du¿e.
Rury wodoci¹gowe w wewnêtrznej instalacji domowej czêsto ulegaj¹ korozji oraz
znacznemu nagromadzeniu siê osadów
wewn¹trz, co w konsekwencji doprowadza
do utraty ich dro¿noœci.
Inn¹ przyczyn¹ s³abego ciœnienia wody
w wewnêtrznej instalacji w budynkach s¹:
- przytkane sitko na urz¹dzeniu pomiarowym;
- brak okresowych przegl¹dów piecyków
gazowych, które dwa razy w roku nale¿y
poddawaæ regularnym przegl¹dom (zanieczyszczone filtry i dysze, rozszczelnienia
przewodów to wszystko powoduje, ¿e piecyk
nie odpala siê prawid³owo, mamy zimn¹
wodê, a nawet mo¿e wyst¹piæ groŸba zaczadzenia siê);
- brak wymiany min. raz na kwarta³ perlatorów, które zbieraj¹ na swojej powierzchni
osad. Perlator to rodzaj filtra (sitka) o drobnych oczkach, mocowanego na koñcu
wylewki. Perlator napowietrza strumieñ
wody, ograniczaj¹c jej zu¿ycie o oko³o
15% oraz ogranicza zu¿ycie wody nawet
o 30-40% d³awi¹c wyp³yw wody z baterii.
dyr. Edward Koœnik

Zakaz wstêpu do lasów
15 lipca Nadleœniczy Nadleœnictwa Legnica
wyda³ zarz¹dzenie o okresowym zakazie wstêpu
do lasu stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
Zakaz obowi¹zuje od dnia 15 lipca do odwo³ania i obejmuje obszary leœne administrowane
przez Nadleœnictwo Legnica na terenach gmin:
Prochowice, Kunice, Mi³kowice, Krotoszyce,
Legnickie Pole, Chojnów, Chocianów, Lubin,
Œcinawa, W¹dro¿e Wielkie, Z³otoryja, Zagrodo,
Udanin i na terenie Legnicy.
W nadleœnictwie obowi¹zuje III najwy¿szy
stopieñ zagro¿enia po¿arowego, w zwi¹zku
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Chojnowskie
z katastrofalnie nisk¹ wilgotnoœci¹ œció³y
leœnej, wysokimi temperaturami powietrza
i brakiem opadów.

Dawny ratusz i Baszta
Tkaczy
Na finiszu s¹ prace nad popularnym opracowaniem kolejnego elementu chojnowskiej historii. Tym razem Stanis³aw Horodecki
próbuje przybli¿yæ losy dawnej siedziby
lokalnych w³adz oraz zdarzenia, w których
sw¹ rolê odegra³a Baszta Tkaczy.
Usytuowany w Rynku, w miejscu zajmowanym póŸniej przez fontannê, ratusz nie
by³ mo¿e per³¹ architektury - powiedzia³
nam autor opracowania, którego tytu³ pos³u¿y³ i nam w tej notatce - ale z pewnoœci¹
ogniskowa³ w sobie wiele wa¿nych dla
¿ycia mieszkañców wydarzeñ. - W ksi¹¿ce
stara³em siê zawrzeæ wszystkie wa¿niejsze
historycznie fakty dotycz¹ce ratusza, nie
zapominaj¹c te¿ o zdarzeniach anegdotycznych, bo to one przecie¿ czêsto staj¹ siê
„sol¹” publikacji. I choæ budowla zakoñczy³a
swój ¿ywot w marcu 1875 roku, to poprzez
zamieszczony w wydawnictwie poczet burmistrzów omawianie chojnowskiego „magistratu” siêga a¿ dnia dzisiejszego.
Ksi¹¿ka pojawi siê byæ mo¿e jeszcze w czasie
tegorocznych wakacji.

MOPS informuje
Wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku
rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku
rodzinnego na nowy okres œwiadczeniowy
2010/2011wydawane bêd¹ w pokoju nr 8
od dnia 25 sierpnia 2010r. natomiast przyjmowane od dnia 1l wrzeœnia 2010r.
* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne z³o¿y wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 wrzeœnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz
wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 30 listopada.

“Nie umiera ten, kto trwa
w pamiêci ¿ywych”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i ¿al, okazali wiele serca
i ¿yczliwoœci oraz uczestniczyli
we mszy œw. i ceremonii pogrzebowej
œp. Stanis³awa Szulakowskiego
rodzinie, przyjacio³om, s¹siadom,
znajomym oraz kolegom z pracy,
za okazan¹ pomoc, wspó³czucie,
wieñce i kwiaty podziêkowania
sk³adaj¹ pogr¹¿one
w bezgranicznym smutku
¿ona i córki
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rozmaitoœci

* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne z³o¿y wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 paŸdziernika do dnia 30 listopada, ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c
listopad nastêpuje do dnia 31 grudnia.
Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres œwiadczeniowy 2010/2011 bêd¹
wydawane i przyjmowane w pokoju nr 8 od
dnia 9 sierpnia 2010r.
* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata
œwiadczeñ przys³uguj ¹cych za miesi¹c paŸdziernik nastêpuje do dnia 31 paŸdziernika,
* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
z³o¿y wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 1 wrzeœnia do dnia 31 paŸdziernika,
ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ
przys³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik
nastêpuj e do dnia 30 listopada.

Zagin¹³

RYSOPIS: wiek z wygl¹du 70-75 lat,
wzrost 182 cm, sylwetka szczup³a, waga
ok. 90 kg, w³osy krótkie siwe, oczy niebieskie, twarz owalna, uszy œrednie, nos
prosty-d³ugi, brak uzêbienia, na g³owie
widoczna blizna

UBIÓR: koszula w kratê koloru zielonobr¹zowego, spodnie koloru granatowego, obuwie kozaki do kostek koloru
czarnego, sztruksowa czapka z daszkiem
koloru ciemny br¹z
UWAGI: cierpi na zanik pamiêci, posiada³ przy sobie niewielki szklany s³oik do
zbioru jagód.
Ktokolwiek widzia³ zaginionego lub posiada informacjê o miejscu gdzie znajdujê
siê poszukiwany proszony jest pilnie
o kontakt z Komend¹ Miejsk¹ Policji
w Legnicy ul. Asnyka 3 b¹dŸ kontakt
telefoniczny pod numerami 997, 112.

W dniu 30 czerwca 2010 roku o godz. 20.20
Komenda Miejska Policji w Legnicy zosta³a powiadomiona o zaginiêciu osoby:
WIKTOR BRZOZOWSKI
s. Antoniego i Anieli zd. Chorwat
ur. 21.05.1942 rok Dzisna
zam. Grzymalin 92a/4, gmina Mi³kowice
PESEL 42052102712

Zaginiony w dniu 30.06.2010 roku oko³o
godziny 06.50 wyszed³ z mieszkania,
nastêpnie uda³ siê w rejon kompleksu
leœnego w okolicy miejscowoœci Grzymalin w celu zbioru jagód, do chwili
obecnej Wiktor Brzozowski nie wróci³.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2010
1. Apteka , Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 25.07.10, 29.08.10,
2. Apteka , Salix”: tel. 076 81-88-301
01.08.10, 05.09.10,
3. Apteka , Melisa”: tel. 076 81-91-658
08.08.10, 12.09.10,
4. Apteka , Farmed”: tel. 076 81-81-136
15.08.10, 19.09.10,
5. Apteka , Stokrotka”:
22.08.10, 26.09.10,
Godziny dy¿urów:
- 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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Miasto - dzieciom
Blisko 120 chojnowskich dzieci bêdzie
mia³o w tym roku atrakcyjne wakacje dziêki dofinansowaniu z bud¿etu miasta.
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. miejska kasa wy³o¿y³a ponad 40 tysiêcy z³otych na zapewnienie wypoczynku naszym uczniom.

 W górskich klimatach
Ju¿ pod koniec czerwca 38 dzieci wyjecha³o na koloniê do Miêdzygórza. Wypoczynek zorganizowany przez chojnowski hufiec ZHP
w ca³oœci pokry³ samorz¹d. Wytypowani przez Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej uczestnicy kolonii spêdzili dziesiêæ dni w malowniczo
po³o¿onej miejscowoœci u stóp Masywu Œnie¿nika, w zacisznych
dolinkach rzek Wilczki i Bogoryi. Bezpoœrednie otoczenie lasów,
czyste powietrze, potoki górskie i zabawy przygotowane przez
harcerzy z pewnoœci¹ na d³ugo zapadn¹ w pamiêæ.

 Pó³kolonie rozrywkowe i edukacyjne
Nie trzeba jednak wyje¿d¿aæ z miasta, ¿eby wspaniale odpocz¹æ
i aktywnie spêdziæ wakacje. Wiedz¹ o tym dzieci, które korzystaj¹
z pó³kolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Ko³o Parafialne przy Parafii pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie. Od wielu lat z tej formy wypoczynku
korzysta oko³o 60 dzieci. Trudno siê dziwiæ, organizatorzy bowiem
dok³adaj¹ wielu starañ, aby pó³kolonie by³y ciekawe i atrakcyjne.

czêsto uczestnicz¹ goœcie, np. przedstawiciele komisji przeciwuzale¿nieniowych, policjanci czy stra¿acy, którzy prowadz¹ pogadanki
o bezpieczeñstwie. Planowane jest tak¿e zwiedzenie komisariatu
i stra¿nicy.
Oprócz profilaktyki uzale¿nieñ i prozdrowotnej, na pó³koloniach
odbywa siê tak¿e wielokierunkowa edukacja ekologiczna i regionalna.
Sk³adaj¹ siê na ni¹ m.in. zabawy u³atwiaj¹ce wejœcie w grupê, spacery
po zielonych terenach miasta, rozpoznawanie gatunków drzew
i krzewów, obserwacja w czasie wycieczek dydaktycznych roœlin
i zwierz¹t ca³kowicie lub czêœciowo chronionych, lêgowisk, miejsc
gniazdowania ptaków, Ÿróde³, ska³ek, g³azów. W ramach integracji
spo³ecznej dzieci uczone s¹ m.in. jak radziæ sobie ze swoimi emocjami oraz jak kontrolowaæ swoje postêpowanie, poznaj¹ maniery
towarzyskie, zasady osobistej prezentacji, umiejêtnoœci wspó³¿ycia
w grupie. Pobudzana jest tak¿e aktywnoœæ spo³eczna uczestników
i umiejêtnoœæ œwiadomego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej,
poprzez np. udzia³ w imprezach kulturalnych czy te¿ rozwijanie zainteresowañ i kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych.
Jak widaæ pó³kolonie mog¹ byæ ciekawym sposobem spêdzania
wakacji w mieœcie. Po³¹czenie zabawy z edukacj¹ nie tylko zapobiega
nudzie, ale tak¿e pozwala uczestnikom nabywaæ nowe umiejêtnoœci
i mi³o wype³niæ letni czas.

 Nad Ba³tykiem

Odwiedziliœmy pó³kolonistów pierwszego dnia zajêæ. Rozpoczête 19 lipca
integracyjne pó³kolonie letnie zakoñcz¹ siê 6 sierpnia. Program
imprezy jest rozbudowany i przewiduje wiele atrakcji. Oprócz zajêæ
œwietlicowych, odbywaj¹cych siê w SP 4, zaplanowane s¹ tak¿e
wycieczki do miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych
w powiecie legnickim, na Dolnym i Górnym Œl¹sku oraz na terenie
innych regionów Polski. G³ówna wycieczka - 2 dniowy wyjazd do
Warszawy - jest nagrod¹ za zwyciêstwa w konkursach o tematyce
prozdrowotnej, ekologicznej, znajomoœci regionu, oraz dla niepe³nosprawnych uczestników pó³kolonii. Przewidziane s¹ tak¿e zajêcia sportowe, takie jak np. udzia³ w 2 festynach sportowych organizowanych dla sta³ych uczestników imprezy, dzieci niepe³nosprawnych
i m³odzie¿y spêdzaj¹cej lato w mieœcie, a tak¿e zajêcia ruchowe oraz
zabawy tematyczne podczas wycieczek. Odbywaæ siê bêd¹ równie¿
integracyjne festyny z udzia³em osób niepe³nosprawnych na terenie
Chojnowa oraz powiatu legnickiego.
Podczas zajêæ œwietlicowych, wycieczek i przejazdów do miejsc docelowych prowadzone s¹ programy edukacyjne w formach pogadanek,
zgadywanek, popisów krasomówczych uczestników oraz samodzielnych zajêæ i obserwacji. Tematyka jest ró¿norodna, m.in omówienie
sytuacji sprzyjaj¹cych wypadkom i zagro¿eniom podczas zajêæ
w miejscu pó³kolonii, zawodów sportowych czy wycieczek. W zajêciach
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Kolejnych 20 dzieci spêdzi dwa tygodnie nad morzem w miejscowoœci Ustronie Morskie, na kolonii organizowanej przez Caritas Diecezji
Legnickiej. M³odzi chojnowianie skorzystaj¹ nie tylko z morskich
i s³onecznych k¹pieli, ale doœwiadcz¹ te¿ specyficznego bioklimatu
Ustronia - wystêpuje tu bowiem tzw. aerozol morski, który wykazuje
lecznicze w³aœciwoœci szczególnie w terapii schorzeñ dróg oddechowych.

Miasto zachêca tak¿e do korzystania z obiektów i urz¹dzeñ sportowych, zaprasza te¿ do placówek kulturalno-oœwiatowych, gdzie przygotowano ró¿norodne zajêcia - plastyczne, literackie, muzyczne,
aktorskie, a szczegó³y zainteresowani znajd¹ na oficjalnej stronie
internetowej Chojnowa pod adresem www.chojnow.eu
eg, £.D.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 14/724

5 lat przyjaŸni

W

tym roku Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich obchodzi swój “ma³y jubileusz” - 5-lecie istnienia.
A jak to siê zaczê³o?
Na uroczystoœæ wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
z Egelsbach przyjecha³ Dieter Schroeder wraz z ma³¿onk¹ Gisel¹ oraz
dwoje by³ych mieszkañców Chojnowa: Ursula Kuehn i Helmut
Poppe. Dieter Schroeder by³ znany wielu mieszkañcom Chojnowa,
gdy¿ co roku w maju mo¿na go by³o spotkaæ z kamer¹ w naszym
mieœcie filmuj¹cego zmiany, jakie tu nast¹pi³y. Za jego
zaanga¿owanie w promocjê naszego miasta wœród by³ych chojnowian
i ich przyjació³ oraz za wspieranie nauki jêzyka niemieckiego w chojnowskim liceum ogólnokszta³c¹cym ówczesny Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Chojnowa - Tadeusz Bobyk postanowi³ zwróciæ siê do Rady
Miasta o nadanie mu tytu³u Honorowego Obywatela Chojnowa. Radni
przychylili siê do tego pomys³u i, gdy Dieter Schroeder przyby³ wraz z
grup¹ by³ych chojnowian, otrzyma³ tutu³ Honorowego Obywatela
Miasta Chojnowa. By³ tym bardzo wzruszony, czu³ siê te¿
zobowi¹zany do anga¿owania siê w ¿ycie naszego miasta. W czerwcu
przyszed³ z Egelsbach fax z zaproszeniem do z³o¿enia w sierpniu wizyty
w tym mieœcie. W programie pobytu by³o te¿ spotkanie z burmistrzem
Egelsbach - Rudim Moritzem i z Horstem Milttenbergerem - przewodnicz¹cym stowarzyszenia miast partnerskich. Podczas tego
spotkania my opowiadaliœmy o naszym mieœcie, a Niemcy o tym, jak
funkcjonuje ich partnerstwo z francuskim Point-Saint-Exprit. Wtedy
te¿ po raz pierwszy wspomnieli, ¿e jeœli dojdzie do partnerstwa miast
Chojnów - Egelsbach bêdzie potrzebne stowarzyszenie
wspó³pracuj¹ce z bliŸniacz¹ formacj¹ w Egelsbach. Po wrzeœniowej
rewizycie w³adz Egelsbach w Chojnowie postanowiono podpisaæ
umowê partnersk¹, jeœli w obu miastach zaakceptuj¹ to ich radni
i obywatele. U nas w Chojnowie powsta³a grupa za³o¿ycielska
Stowarzyszenia Miast Partnerskich. Zosta³ zredagowany statut stowarzyszenia, wyst¹piono o nadanie numeru Regon i zwrócono siê do
s¹du o wpisanie Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast
Partnerskich do rejestru, co te¿ nast¹pi³o.
Jak dzia³aliœmy przez te 5 lat?
W marcu 2005 w Egelsbach i w czerwcu 2005 w Chojnowie zosta³a
podpisana umowa partnerska miêdzy Chojnowem i Egelsbach. Ju¿
w lipcu ChSPMP goœci³o zarz¹d bratniego stowarzyszenia z Niemiec,
który “podszkoli³” nas w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia
i nauczy³ nas, jak korzystaæ w ramach partnerstwa ze œrodków Unii
Europejskiej. By³o to bardzo owocne spotkanie. Ile¿ to wizyt odby³o
siê w ci¹gu tych piêciu lat? Goœciliœmy obywateli Egelsbach w naszym
mieœcie i w naszych domach, a mieszkañcy Chojnowa byli goœæmi
mieszkañców Egelsbach. Zawi¹za³o siê wiele przyjaŸni. Do Chojnowa
czêsto przyje¿d¿a zarz¹d stowarzyszenia z Egelsbach, które wspiera
“Niebieski Parasol”. Goœcie przywo¿¹ sprzêt rehabilitacyjny, poœciel
itp. Podczas oficjalnych uroczystoœci w naszym mieœcie np. Dni
Chojnowa goœciliœmy wielokrotnie delegacjê z Egelsbach z burmistrzem Rudim Moritzem. My równie¿ bierzemy udzia³ w ich
uroczystoœciach: np. w “Klammerfest”. W ubieg³ym roku nasze
stowarzyszenie udekorowa³o choinkê w ratuszu w Egelsbach.
Drzewko bardzo siê wszystkim podoba³o.

Burmistrz Rudi Moritz i przewodnicz¹cy niemieckiego stowarzyszenia
Horst Milttenberger w otoczeniu ChSMP
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Chojnów - ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej

Egelsbach - wizyta chojnowian w mieœcie partnerskim

Wycieczka do Muzeum Gross-Rosen w RogoŸnicy

Nadanie imienia “Chojnow Platz” skwerowi na nowym osiedlu w Egelsbach

Nasze plany na przysz³oœæ?
Doprowadziæ do czêstszych spotkañ mieszkañców naszych miast.
W ten sposób mo¿emy siê wiêcej od siebie nauczyæ i jest to te¿ nasz wk³ad
w integracjê europejsk¹. Chcemy te¿ zaanga¿owaæ w dzia³alnoœæ
naszego stowarzyszenia ludzi m³odych. Do nich nale¿y przysz³oœæ
i odpowiedzialnoœæ za nasz wspólny europejski dom zbudowany
w Europie bez uprzedzeñ i oparty o wzajemny szacunek.
Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich dziêkuje
wszystkim, którzy wspierali nas swoj¹ ¿yczliwoœci¹ i zaprasza na oficjalne uroczystoœci 5-lecia. Plan tych obchodów zostanie podany
w sierpniowym numerze Gazety Chojnowskiej.
El¿bieta K³apciñska
Przewodnicz¹ca Chojnowskiego Stowarzyszenia
Miast Partnerskich
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Informacja dla uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych,
oœrodków i s³uchaczy kolegiów,
zamieszka³ych na terenie miasta Chojnowa,
którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê o przyznanie
stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny
2010/2011 wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze
kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia 15 paŸdziernika br.).
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu
zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do edukacji
wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin. Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto
na jedn¹ osobê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê
z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium
dochodowego zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,
tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania - po przedstawieniu przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹ po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów
potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków
(orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
w tym zakup podrêczników i innych pomocy edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych szkó³ poprzez dokonanie przez
nie zakupu podrêczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych
przez jego wychowawcê
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów - po przedstawieniu przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy
Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, ¿e udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿liwe lub
w przypadku s³uchaczy kolegiów - niecelowe.
Druki wniosków do pobrania od dnia 16.08.2010 r.
w macierzystych szko³ach (teren Chojnowa) oraz
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter)
w godz. 8.00 - 15.00.
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Wa¿ne informacje ZUS
Dla kogo wy¿sza emerytura
Osoby urodzone do dnia 31 grudnia 1948 r., uprawnione do tzw.
wczeœniejszych emerytur, mog¹ zg³osiæ wniosek o emeryturê
przys³uguj¹c¹ z tytu³u osi¹gniêcia powszechnego wieku emerytalnego, wynosz¹cego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn.
Emerytura przyznawana po osi¹gniêciu powszechnego wieku emerytalnego bêdzie wy¿sza dla tych osób, które - po przyznaniu
wczeœniejszej emerytury - przez okres co najmniej 30 miesiêcy
podlega³y ubezpieczeniom spo³ecznym.
W takim przypadku, tzw. czêœæ socjaln¹ emerytury, wynosz¹c¹ 24%
kwoty bazowej - ZUS obliczy od nowej kwoty bazowej
obowi¹zuj¹cej w dacie ustalania emerytury powszechnej.
Natomiast do obliczenia czêœci tzw. sta¿owej tej emerytury zostanie
przyjêta podstawa wymiaru emerytury wczeœniejszej. Oznacza to, ¿e
czêœæ tej emerytury, zale¿na od udowodnionego sta¿u ubezpieczeniowego, ustalana bêdzie zawsze od tej samej kwoty bazowej,
od jakiej by³a ostatnio obliczona emerytura wczeœniejsza.
Emerytura powszechna, przys³uguj¹ca osobom, które nie pracowa³y
przez co najmniej 30 miesiêcy po przyznaniu wczeœniejszej emerytury, jest w ca³oœci obliczana od tej samej kwoty bazowej, a zatem jej
wysokoœæ nie ulega zmianie.
Kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i póŸniej, uprawnione do
wczeœniejszej emerytury obliczonej na dotychczasowych zasadach
(a wiêc takiej, której wysokoœæ by³a uzale¿niona od podstawy wymiaru i sta¿u ubezpieczeniowego), z chwil¹ ukoñczenia wieku 60 lat
mog¹ zg³osiæ wniosek o emeryturê przys³uguj¹c¹ z tytu³u osi¹gniêcia
tego wieku.
Emerytura ta obliczona zostanie wed³ug nowych zasad, tj. w oparciu
o ustalony i zwaloryzowany kapita³ pocz¹tkowy oraz zwaloryzowane
sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego pocz¹wszy od 1999 r.
Osobie uprawnionej do wczeœniejszej emerytury - emeryturê
powszechn¹ ZUS przyznaje tylko na wniosek z³o¿ony przez tak¹
osobê w ZUS.

ZUS wyjaœnia
Umorzenie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne osobom, które
w przesz³oœci prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a równoczeœnie
przebywa³y na urlopie macierzyñskim lub wychowawczym.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyjaœnia, i¿ osoby, które w okresie
od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r., podczas pobierania
zasi³ku macierzyñskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym posiada³y inny tytu³ objêcia ubezpieczeniami spo³ecznymi
(inny ni¿ ten, z którego naby³y prawo do zasi³ku lub urlopu
wychowawczego - np. pobiera³y zasi³ek macierzyñski nabyty z tytu³u
pozostawania w stosunku pracy oraz dodatkowo by³y zatrudnione na
podstawie umowy-zlecenia lub prowadzi³y pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹) winny podlegaæ obowi¹zkowym ubezpieczeniom
spo³ecznym z tego innego tytu³u. Rodzi to spoczywaj¹cy na p³atniku
sk³adek (np. na zleceniodawcy lub osobie prowadz¹cej pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹) obowi¹zek z³o¿enia dokumentów
zg³oszeniowych i rozliczeniowych uwzglêdniaj¹cych podleganie
ubezpieczeniom oraz nale¿ne sk³adki z tego tytu³u.
Wniosek o umorzenie nale¿noœci mo¿na z³o¿yæ do 1 wrzeœnia
2010 r. Ewentualne uchybienie temu terminowi bêdzie skutkowa³o
brakiem mo¿liwoœci umorzenia nale¿noœci objêtych z³o¿onym
wnioskiem. Wzór wniosku jest dostêpny w ka¿dej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej Zak³adu
http://www.zus.pl/.
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BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu u¿ytkowego
o powierzchni u¿ytkowej 29,61 m2,
sk³adaj¹cego siê z pomieszczeñ
o powierzchni: 9,36 m2, 18,72 m2,
1,53 m2 oraz gruntu o powierzchni
41,00 m2, po³o¿onego w Chojnowie
przy ul. D¹browskiego 15 na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym
451/6, z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 22%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 lipca
2010 r. o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1
- II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto Nr 3986440000 0000
212120000050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
28 lipca 2010 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu
najmu, 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
najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane
z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
od 12.07.2010 r. do 29.07.2010 r.
w godz. 10.00 - 14.00. Klucze dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 - pok. nr 13a,
II piêtro, tel. 076 8 18-66-81.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 8 18-66-81.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Historia pewnej wspólnoty
korzyœciach jakie daje dobrze zarz¹dzana Wspólnota Mieszkaniowa pisaliœmy wielokrotnie. Przytaczaj¹c formalne prawa i obowi¹zki wskazywaliœmy
mo¿liwoœci, jakie ma ogó³ w³aœcicieli danego
budynku. Œwiadomoœæ lokatorów w tej kwestii
jest coraz wiêksza, co zaobserwowaæ mo¿na
w planowanych czy realizowanych inwestycjach
wspólnot. Ma to zdecydowanie korzystny
wp³yw zarówno na komfort mieszkania samych
lokatorów, jak i na estetykê miasta.

O

Nie zawsze i nie z ka¿dym mo¿na we wspólnocie dojœæ do porozumienia, ale gdy to porozumienie jest, s¹ te¿ wymierne efekty. Przyk³adem
niech bêdzie budynek przy ul. D¹browskiego 18a
- niegdyœ piêtrowy, zrujnowany obiekt, dziœ jak
Fenix wy³aniaj¹cy siê z popio³ów.
Dom pod tym adresem zaistnia³ jako budynek
mieszkalny na prze³omie roku 1953/54. Zajmowa³y go wówczas dwie rodziny. Kilka miesiêcy
potem, przeprowadzono tu kapitalny remont wstawiono okna i drzwi, wywieziono tony œmieci
i gruzu, uporz¹dkowano teren. W takim stanie
funkcjonowa³ przez kolejnych kilkanaœcie lat.
Wówczas zdecydowano o dobudowaniu piêtra
i zasiedleniu kolejnych rodzin. Budynek zupe³nie zmienia swój wygl¹d, melduj¹ siê nowi
mieszkañcy. Przez pewien okres dom uchodzi za
elegancki, nowoczesny obiekt. Po trzydziestu

latach nie jest ju¿ tak atrakcyjny. Jego losy
odmieni³y siê, kiedy lokatorzy zawarli porozumienie z ChZGKiM - dotychczasowym zarz¹dc¹, o przekazaniu lokalnej kot³owni wraz
z istniej¹c¹ instalacj¹ CO do samodzielnego
zarz¹dzania. To by³ pierwszy, wa¿ny krok. Od
tego momentu mieszkañcy tego domu poczuli
siê zarz¹dcami i „kowalami” w³asnego losu.
Przemyœlane funkcjonowanie kot³owni przynios³o finansowe zyski. Drobne inwestycje monta¿ domofonów, malowanie klatki i piwnicy
- podnosi³o morale, zachêca³o do podejmowania
kolejnych wa¿nych decyzji. Trzy lata temu aktem
notarialnym przejêto od ChZGKiM ca³kowity
zarz¹d nad budynkiem.
- Uwa¿am, ¿e wiele uda³o nam siê ju¿ zrobiæ mówi prezes Wspólnoty Henryk Wiszniewski.
- Zakupiliœmy nowy piec centralnego ogrzewania, wyremontowaliœmy dach, wstawiliœmy nowe
drzwi wejœciowe, wymieniliœmy okna na klatce.
W³aœnie koñczymy remont elewacji. Firma „Malarstwo Wrona” Wies³awa Gawlika profesjonalnie podesz³a do sprawy - nie mieliœmy spornych
kwestii, przed³u¿ania terminów, nieprzewidzianych, dodatkowych prac… Sprawnie, dok³adnie,
szybko.
Poczucie w³asnoœci, dba³oœæ o najbli¿sze otoczenie, lokatorska jednoœæ zaowocowa³y gospodarnoœci¹, ta z kolei prze³o¿y³a siê na estetykê,
wygodê i kolejne oszczêdnoœci.
Zwykle wspó³w³aœciciele przywi¹zuj¹ ma³¹ wagê
do mo¿liwoœci jakie daje ustawa o Wspólnotach
Mieszkaniowych, zdaj¹c siê na zarz¹dców. Tymczasem wspólnota mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i na ró¿ne sposoby obni¿aæ koszty
utrzymania nieruchomoœci wspólnej. Nic dodaæ,
nic uj¹æ - przejêcie zarz¹du nad budynkiem
przynosi wy³¹cznie korzyœci.
eg

Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN” Zdzis³aw Karpiak
Szko³a nauki jazdy zaprasza na prawo jazdy kat. „B”.
Szkolenie – Toyota Yaris 6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6 (salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!
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Jejku - to ju¿ pan?

Takimi s³owy zazwyczaj witany jest
nasz roznosiciel gazety. Sk¹d to
zdziwienie? Z up³ywu czasu. Jak siê
okazuje, dwa tygodnie mija bardzo
szybko. Gdy wiêc w drzwiach
pojawia siê nasz kolporter, a jest to
kolejny czwartek i nowy numer
“Gazety Chojnowskiej”, zdziwienie
jest powszechne. Nie dziwi siê tylko
nasz cz³owiek, bo ju¿ przywyk³ do
takich reakcji.
Zastanawiamy siê w³aœnie w redakcji, jakie bêd¹ komentarze po tym
numerze? Dlaczego? Otó¿ kolejny
uka¿e siê mniej wiêcej za miesi¹c.
Przerwa urlopowa wyd³u¿a nieco
amplitudê wydañ, ale czy nasi stali
Czytelnicy to zauwa¿¹? Nawi¹zuj¹c
do szybkiego up³ywu czasu i bior¹c
pod uwagê wakacyjne wyjazdy,
pewnie niewielu siê zorientuje, ¿e
w zwyczajowy czwartek Piotruœ nie
zapuka do drzwi, a w punktach sprzeda¿y nie pojawi siê nowa ok³adka
“G.Ch.” Wierzymy jednak, ¿e przynajmniej paru sympatyków zatroska
siê i wygl¹daæ bêdzie kolportera.
Z doœwiadczenia wiemy, ¿e z nasz¹
Gazet¹ jest trochê jak ze zdrowiem,
o którym pisa³ Kochanowski - „szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie,
jako smakujesz, a¿ siê zepsujesz”.
Póki wydania regularnie trafiaj¹ do
odbiorców, nikt specjalnie nie zwraca
uwagi na ich terminy, dziwuj¹c siê
mo¿e tylko, ¿e oto ju¿ minê³y dwa
tygodnie. Kiedy jednak systematycznoœæ zostaje zachwiana, czegoœ
zaczyna brakowaæ, coœ nêka, niepokoi. Nie zawsze zdajemy sobie
sprawê co, ale wiemy, ¿e w nasze
¿ycie wkrada siê bli¿ej nieokreœlony
chaos.
Na szczêœcie to tylko jedna w roku
tak d³uga przerwa.
W sierpniu numer “G.CH.” uka¿e
siê z dat¹ 27. Dzieñ wczeœniej jednak bêdzie mo¿na spodziewaæ siê
go ju¿ w punktach sprzeda¿y. Dzieñ
wczeœniej te¿ dotrze do Pañstwa nasz
roznosiciel. Warto o tym pamiêtaæ.
Kto wie, czy stali klienci na powitanie kolportera nie powiedz¹ tak:
“A gdzie pan siê podziewa³ przez
ten czas?” Póki co, witaj przygodo!
red.
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Medialne zajêcia
W³aœnie dobieg³ koñca projekt CHOJNEWS
skierowany do m³odzie¿y w wieku 13 - 19 lat.
Dzia³anie zosta³o realizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu RÓWNAÆ SZANSE
2009 Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci
realizowanego przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci
i M³odzie¿y.

“Chojnews” zaznajamia³ uczestników z funkcjonowaniem mediów (prasa, radio, telewizja internetowa), uczy³ ich zdobywania, przetwarzania
i redagowania informacji dotycz¹cej lokalnej
przestrzeni. M³odzie¿ pozna³a miejscowe œrodowisko i jego potrzeby, a tak¿e uczy³a siê wspó³pracy w grupie na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.

W ramach projektu odbywa³y siê zajêcia warsztatowe z dziennikarzem (Jacek Saja), logoped¹
(Danuta Matuszewska), fotografem (Grzegorz
Sidorowicz), operatorem kamery i grafikiem
komputerowym (Micha³ Rybczyñski), informatykiem (Arkadiusz Rybczyñski), re¿yserem
teatralnym (Elwira K¹dzio³ka) oraz psychologiemterapeut¹ (Kinga Kozakowska-Rusin) i wieloma

innymi specjalistami. Podstawowym celem
“Chojnews” by³a publikacja na stronie
www.news.chojnow.eu bie¿¹cych informacji
i wydarzeñ w Chojnowie w postaci filmów
i fotografii, a tak¿e materia³ów tekstowych.
Mamy nadziejê, ¿e prezentowane fotoreporta¿e
przypadn¹ odbiorcom do gustu.
ek

Wszyscy mo¿emy byæ artystami Azymut - Bolków!
Zakoñczenie pierwszego tygodnia zajêæ wakacyjnych obfitowa³o w przygotowane na gor¹co przez
dzieci prezentacje ulubionych piosenek, wierszy
i tañców. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê znane
wiersze Jana Brzechwy: „Leñ”, „Samochwa³a”
i „Skar¿ypyta” recytowane przez Sandrê, Angelikê,
Arka i Maæka. Wspó³czesny taniec wrêcz przebojowo wykona³a Natalka tañcz¹ca w zespole
„Ma³y Karambol”, a solowe piosenki odwa¿nie
zaœpiewa³y Ma³gosia, Eliza i Angelika.
Ponadto, Ma³gosia razem z Kacprem i Patrykiem
zaprezentowali weso³e przedstawienie „Duch
b³êdnego rycerza”, które przygotowali na podstawie tekstu Wandy Chotomskiej „Kabaret na
jednej nodze”.
Po artystycznych wystêpach przebraliœmy siê
w ró¿ne kolorowe stroje i korowodem ruszyliœmy
do ogrodu bibliotecznego zrobiæ pami¹tkowe zdjêcia.
Na nastêpny etap „Wakacji z Bibliotek¹” zapraszamy dzieci w sierpniu - szczegó³owe informacje
w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki.
M.L.

Okres trwania wakacyjnych imprez muzycznych
wkracza w decyduj¹c¹ fazê. W tym roku dosyæ nieszczêœliwie na³o¿y³y siê terminy dwóch
wa¿nych wydarzeñ: “Przystanek Woodstock”
i “Castle Party”.
Zdecydowana wiêkszoœæ chojnowian wybiera
siê do Kostrzynia nad Odr¹, na owsiakowe
granie. Natomiast nasza ekipa wybra³a jednak
kierunek Bolków. Azymut - rock gotycki.
Impreza w tym roku potrwa cztery dni, od 29 lipca
do 1 sierpnia na bolkowskim zamku. Magnesem
bêdzie na pewno koncert grupy “Behemoth” lub
folkowo-metalowego „¯ywio³ak”. Muzyczne kluby noc¹ te¿ zaserwuj¹ potê¿n¹ dawkê rozrywki.
A to za spraw¹ discjockeyów wszelkiej maœci
i gustów. Podczas tzw. depechotek (nazwa
pochodzi od grupy DEPECHE MODE) chojnowskie misie parkietu znów bêd¹ w swoim
¿ywiole... (i nie tylko).
pm
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Uff, jak gor¹co!
Lato w pe³ni. Jeœli ktoœ s¹dzi³, ¿e tegoroczny
lipiec nie przyniesie fal upa³ów, to siê g³êboko
myli³. Bezchmurne niebo i pal¹ce od rana do
wieczora s³oñce sta³y siê w ostatnich dniach
norm¹. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy, jak
mówi¹ synoptycy, jest suche i gor¹ce powietrze zwrotnikowe, które nap³ynê³o do naszego kraju z rejonu pó³nocnej Afryki. Nieco
wilgotnoœci nabra³o po przejœciu nad Morzem
Œródziemnym.
Lej¹cy siê z nieba tropikalny ¿ar posiada zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. Jak siê
potocznie w takich sytuacjach mówi, „ punkt
widzenia zale¿y od punktu siedzenia”. Gor¹ca aura cieszy na pewno m³odzie¿ szkoln¹,
maj¹c¹ akurat wakacje, a tak¿e osoby wypoczywaj¹ce na urlopach. Natomiast dla tych,
którzy z ró¿nych przyczyn spêdzaj¹ upalny
czas w mieœcie, taka pogoda niejednokrotnie
stanowi prawdziw¹ udrêkê. Przede wszystkim musimy jednak pamiêtaæ, ¿e niezale¿nie
od tego, gdzie przebywamy, upa³ mo¿e byæ
dla nas po prostu niebezpieczny, czêsto jest
bowiem przyczyn¹ perturbacji zdrowotnych,
na które nara¿one s¹ w szczególnoœci dzieci,
osoby starsze oraz ludzie choruj¹cy na serce.
Warto wiêc wiedzieæ, jak siê zachowywaæ,
aby gor¹ce dni przetrwaæ w miarê spokojnie
i bez wiêkszych komplikacji.
Podstawowe zalecenie lekarzy to spo¿ywanie
wiêkszej iloœci p³ynów, najlepiej niegazowanej wody mineralnej. Szczególnie dotyczy to
osób, które spêdzaj¹ aktywnie czas na œwie¿ym powietrzu. Jest to bardzo istotna kwestia,
poniewa¿ odwodnienie organizmu mo¿e prowadziæ m.in. do z³ogów na nerkach i silnych
zaparæ. Powinniœmy równie¿ zadbaæ o to, aby
w naszej diecie znalaz³y siê produkty o du¿ej
zawartoœci potasu i magnezu. Oznacza to, ¿e
w upalne dni najlepiej ca³kowicie zrezygnowaæ z picia kawy, która skutecznie wyp³ukuje
z organizmu oba wymienione sk³adniki.
O swoim ulubionym trunku powinni tak¿e na
jakiœ czas zapomnieæ piwosze, gdy¿
skrzy¿owanie alkoholu i upa³u mo¿e przynieœæ bardzo nieprzyjemne skutki. W gor¹ce
dni powinniœmy równie¿ odpowiednio siê
od¿ywiaæ. Zalecane jest spo¿ywanie lekkich
posi³ków, sk³adaj¹cych siê w du¿ej czêœci
z warzyw i owoców (tym bardziej, ¿e w sklepach oraz na bazarze czy naszych w³asnych
dzia³kach jest ich w ostatnim czasie pod
dostatkiem). Ograniczyæ nale¿y jedzenie
przede wszystkim potraw t³ustych i ciê¿kostrawnych. W godzinach od 10 do 17 - 18
powinniœmy staraæ siê unikaæ przebywania na
s³oñcu. Gdy ju¿ zdecydujemy siê na spacer,
pamiêtajmy o nakryciu g³owy oraz o posmarowaniu ods³oniêtych czêœci cia³a kremem
z filtrem. Jeœli jednak mimo wszystko ktoœ
poczuje siê Ÿle, pojawi siê ból g³owy i nudnoœci, powinien czym prêdzej zg³osiæ siê do
lekarza - mog¹ to byæ objawy udaru.
Powy¿sze zalecenia powinniœmy traktowaæ
bardzo serio m. in. z tego powodu, ¿e wg
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synoptyków w ostatniej czêœci lipca pogoda
nie bêdzie nas nazbyt „rozpieszczaæ”. W tym
okresie aura ma byæ bardzo niespokojna
i dynamiczna, z czêstymi zmianami temperatury i silnymi burzami. Szczególnie te ostatnie mog¹ budziæ prawdziwy niepokój - wy-

starczy sobie przypomnieæ, jakie zniszczenia
spowodowa³y one w naszej okolicy w ci¹gu
kilku ostatnich lat.
Pomimo wszystkich potencjalnych zagro¿eñ
i niebezpieczeñstw starajmy siê, w miarê
mo¿liwoœci, jak najlepiej wykorzystaæ
s³oneczn¹ aurê. Plusów gor¹ca jest przecie¿
tak¿e du¿o...

Marek, konserwator

Maciek, student

W czasie upa³ów staram siê
piæ du¿o wody. Nale¿y tak
czyniæ, aby zapobiec niekorzystnym zjawiskom, takim
jak np. odwodnienie. Czasami, szukaj¹c ch³odu nad
akwenem, zdarza mi siê
powêdkowaæ, ale w gor¹ce
dni nie ma co liczyæ na udany po³ów - rybom tak¿e doskwiera ciep³o.

Latem staram siê wyszukiwaæ
aktywnych form wypoczynku. W gor¹ce dni, jeœli nadarzy siê okazja, lubiê och³odziæ siê nad jeziorem.
Oprócz tego, tak jak wiêkszoœæ z nas, w upa³y spo¿ywam wiêksze iloœci wody
i staram siê unikaæ przebywania na pal¹cym s³oñcu.

Jasia, emerytowana
pielêgniarka

W upalne dni lubiê przebywaæ na œwie¿ym powietrzu,
ale zazwyczaj szukam cienia.
Moim ulubionym azylem jest
dzia³ka, gdzie mogê siê swobodnie relaksowaæ popijaj¹c
zimn¹ wodê i czêstuj¹c
owocami.
£.D

Optyk „SOCZEWKA”
Joanna Kamieñ
ul. Z³otoryjska 2,
pn-pt 10.00 – 17.00
sob. 10.00 – 13.00

Badanie wzroku - 20 z³
przy z³o¿eniu zamówienia na okulary badanie gratis!
* Okulary na recepty NFZ i prywatnie
* Soczewki Bausch&Lomb; Johnson&Johnson
* Okulary przeciws³oneczne
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Pomó¿my niepe³nosprawnej Ani zachowaæ wzrok

Ania urodzi³a siê z zaæm¹ wrodzon¹ obu oczu. Matka zauwa¿y³a
niepokoj¹ce objawy ju¿ wtedy,
gdy dziewczynka skoñczy³a 3 miesi¹ce i natychmiast podjê³a walkê
o zatrzymanie rozwijaj¹cej siê
w szybkim tempie choroby. Wszystkie si³y i œrodki skierowa³a, by
pomóc dziecku. We wszystkich
szpitalach, u najlepszych specjalistów w Polsce szuka³a pomocy,
by uratowaæ wzrok córki. Ju¿
w wieku 6 miesiêcy Ania przesz³a
pierwsz¹ operacjê ratuj¹c¹ wzrok.
U ma³ej pacjentki rozwija³a siê
tak¿e jaskra. Z tego te¿ wzglêdu
lekarze zdecydowali o wszczepieniu zastawek „Achmeda” w obu
oczkach. Wysokie ciœnienie œród-

ga³kowe (jaskra) spowodowa³o
utratê widzenia w oku lewym,
niestety pomimo kolejnych 18
operacji resztki widzenia uda³o
siê zachowaæ tylko w prawym
oku. Ania ma równie¿ zespó³
Aspergera, zez zbie¿ny naprzemienny, oczopl¹s. Czarê goryczy
dope³ni³o jeszcze wykrycie autyzmu wczesnodzieciêcego pomiêdzy
3 i 4 rokiem ¿ycia Ani. Ze wzglêdu
na bardzo du¿¹ wra¿liwoœæ na
ha³as, pod którego wp³ywem Ania
zamyka siê, koniecznym by³o
wprowadzenie indywidualnego
toku nauczania w domu. W ciszy
i spokoju, maj¹c bardzo dobry
kontakt z nauczycielami, uwielbia
siê uczyæ i wykazuje wysoki iloraz inteligencji. Najpe³niej i najpiêkniej potrafi wyra¿aæ swoje
emocje za poœrednictwem œpiewu
i muzyki. Zaczê³a sama graæ na
pianinie ju¿ w wieku 12 lat. Burmistrz Miasta ufundowa³ stypendium maj¹ce na celu kszta³cenie
piêknego g³osu dziewczynki.
Walory g³osu Ani zosta³y docenione kiedy sta³a siê finalistk¹

Festiwalu Anny Dymnej „Zaczarowana Piosenka”. Jest mi³¹
i pogodn¹ dziewczynk¹, lubi¹c¹
s³uchaæ poezji, pisaæ wiersze.
Aby zatrzymaæ postêp choroby,
by Ania w dalszym ci¹gu mog³a
podziwiaæ piêkno œwiata, niezbêdny jest zakup drogich specjalistycznych leków wzmacniaj¹cych siatkówkê i nerw oka. Z powodu autyzmu wczesnodzieciêcego
wymaga równie¿ ci¹g³ej rehabilitacji oraz wspó³pracy z pedagogiem. Matka (wdowa), aby czuwaæ nad jej pe³nym i prawid³owym rozwojem zrezygnowa³a
z pracy. Niestety, sytuacja materialna (utrzymuj¹ siê tylko z renty
rodzinnej) nie pozwala na zakup
drogich leków oraz op³acenie
specjalistycznych zabiegów.
Mama Ani zwróci³a siê z proœb¹
do Fundacji „Pomó¿ i Ty”
o pomoc dla córki. Za³o¿y³a subkonto, na które wszyscy ludzie
dobrego serca mog¹ wp³acaæ
choæby drobne wp³aty dla Ani.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych

„Pomó¿ i Ty” wspiera leczenie
i rehabilitacjê chorych, pokrzywdzonych przez los osób. Je¿eli
zdecyduj¹ siê Pañstwo na udzielenie wsparcia, nawet najdrobniejsze wp³aty prosimy kierowaæ
na podane ni¿ej konto Fundacji.
Z góry dziêkujemy za ka¿d¹ wp³atê.
„Cz³owiek tyle jest
wart ile mo¿e daæ
innym”
Fundacja na Rzecz Osób
Niewidomych
i Niepe³nosprawnych
„Pomó¿ i Ty”

81-535 Gdynia ul. P³ocka 5a
nr konta: Millennium S.A.
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
koniecznie z dopiskiem
„rehabilitacja Anny Ilminowicz”
www.pomozity.org

Obejmowanie - akcja Karoliny Freino w ramach wystawy
"PO-WIETRZE rzeŸba i ¿ywio³" Galerii Sztuki w Legnicy
23 lipca 2010, g.19.15, Park Miejski (okolice Wenecji), Legnica

Po raz pierwszy by³am w Legnicy w marcu 2010
roku. Wtedy te¿ zobaczy³am tamtejszy, ponad stuletni
Park Miejski, chlubê miasta i ulubione miejsce Legniczan, zdewastowane przez nawa³nicê 23-go lipca
2009 roku.
Wspania³y wygl¹d Parku sprzed kataklizmu pozosta³
dla mnie jedynie w sferze wyobra¿eñ, podpartych
archiwalnymi zdjêciami. To co zobaczy³am na ¿ywo,
to by³o miejsce - zarówno w sferze fizycznej, jak
i mentalnej - po katastrofie. Widok, pomimo up³ywu
czasu, wci¹¿ wstrz¹saj¹cy i dramatyczny. Tak silny,
¿e wywo³a³ we mnie przyp³yw czu³oœci, potrzebê
bliskiego, wspieraj¹cego kontaktu i dotyku.
Po katastrofie, gwa³townej zmianie, stracie potrzebujemy ciep³a, przytulenia, objêcia. Objêcia te¿, w sferze emocjonalnej i mentalnej domaga siê trauma,
uwewnêtrzniana z biegiem czasu.
Mieszkañcy spontanicznie sprz¹tali Park podczas
spo³ecznych akcji "Stawiamy Park na nogi", dokonywali wp³at na jego odbudowê. Ruszy³y ju¿ nowe
nasadzenia.
Chcia³abym zaprosiæ wszystkich Legniczan do
przyjœcia do Parku równie¿ 23-go lipca 2010 roku,
o godz. 19.15, w pierwsz¹ rocznicê nawa³nicy. Do
wybrania jednego drzewa, objêcia go i postania z nim
w ciszy przez minutê, piêæ czy piêtnaœcie. Niech ka¿de
drzewo znajdzie na te parê chwil jedn¹ przytulaj¹c¹
je osobê, a "drzewostan" Parku podwoi siê na ten
czas, zasili energi¹, tak potrzebn¹ w jego odradzaniu.
Po niezbêdnych porz¹dkach w sferze fizycznej, po
"Postawieniu Parku na nogi" - przytulmy go.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu

Wakacyjne wystawy
Co œpiewa w zaczarowanych nutkach
Fryderyka Chopina? - pokonkursowa wystawa
prac plastycznych przedszkolaków z wszystkich
chojnowskich przedszkoli; konkurs zosta³
zorganizowany z okazji Roku Chopinowskiego.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Brian i Donna Gibbs - „Szyjemy pluszowe
misie dla naszych pociech”
Zestaw dziesiêciu wykrojów klasycznych
pluszowych misiów, które pokocha ca³a rodzina.
Wszystkie misie wykonane s¹ z materia³ów
i przy u¿yciu technik ca³kowicie bezpiecznych
dla dzieci. Kolorowe zdjêcia pokazuj¹ krok
po kroku wszystkie etapy pracy i uzupe³niaj¹
przejrzyst¹ instrukcjê szycia.
Anna Czerwiñska-Rydel - „Jaœnie Pan
Pichon: rzecz o Fryderyku Chopinie”

Ka¿de dziecko to potrafi - wystawa prac
plastycznych wykonanych przez dzieci podczas lipcowych wakacyjnych zajêæ przeprowadzonych w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y.

Kalina Jerzykowska -”Pluszcz i Dzwoniec
przy mikrofonie, czyli jak zrobiæ w szkole
teatr na stole”
Ksi¹¿ka polecana przez Polskie Towarzystwo
Logopedyczne.
Dzia³ania teatralne przy stole to propozycja
dla tych, którzy chc¹ siê pobawiæ w teatr i piêknie nauczyæ mówiæ. A jest to wyzwanie nie
byle jakie. Bowiem w tekœcie zgromadzi³a siê
dwunastoosobowa rodzina g³osek cisz¹cych,
sycz¹cych i szumi¹cych - nale¿¹cych w polszczyŸnie do najtrudniejszych.

Dzia³ dla Doros³ych:
Ma³gorzata Omilanowska - „POLSKA:
pa³ace i dwory”
Pierwsza tego typu publikacja, która w tak
obszerny sposób prezentuje pa³ace i dwory
z ca³ej Polski. Znalaz³y siê tu obiekty udostêpniane do zwiedzania, w których znajduj¹ siê
m.in. siedziby znanych muzeów. Walorem
ksi¹¿ki s¹ tak¿e opisy obiektów do tej pory
mniej znanych, mo¿e nieco zapomnianych,
ale na pewno wartych uwagi i poznania.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Pe³na ciep³a i humoru prawdziwa, oparta na
faktach, opowieœæ o wielkim cz³owieku wydana
przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
i Bernardinum. Ksi¹¿ka, napisana przez
muzyka i pedagoga z wykszta³cenia, opowiada o dzieciñstwie i m³odoœci kompozytora.
Warto zwróciæ uwagê na ilustracje Jaœnie
Pana Pichona - grafiki mistrzowsko wykona³
Józef Wilkoñ.

Kronika towarzyska
YYY
Mi³oœæ nie jest tylko uczuciem, nie jest
tylko wzruszeniem, romansem ani zakochaniem siê. Jest dojrzewaniem, trosk¹ i wzajemn¹ odpowiedzialnoœci¹ za siebie.
Dla Danuty i Eugeniusza Kuæko z okazji
50.lecia œlubu ¿ycz¹ Kozakowie.

YYY
Na drodze ¿ycia s¹ œwiat³a i mroki,
raz szczêœcie jasne, raz smutek g³êboki.
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Ale gdy razem idzie siê we dwoje,
³atwiej siê znosi nawet ciê¿kie znoje.
Wiêc w dniu 50. rocznicy œlubu ¿yczymy
M³odej Parze,
by ¿ycie da³o jej wszystko, co w darze
daæ mo¿e:
Szczêœcia, pogody, radoœci,
razem z uœmiechem wiecznej mi³oœci.
Józefie i Józefowi Wawroniak z okazji 50.
rocznicy œlubu ¿yczy córka Halina z mê¿em
i dzieæmi.

Podziêkowania
YYY
Pracownicy Biblioteki Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II w Chojnowie dziêkuj¹
Miejskiej Bibliotece Publicznej
i Bibliotece Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie za wsparcie udzielone

podczas naszych zbiorów
i przekazanie ksi¹¿ek.
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Sezon sukcesów
Sporymi sukcesami w minionym sezonie mo¿e pochwaliæ siê dru¿yna
trampkarzy KS Chojnowianka Chojnów. M³odzi pi³karze uplasowali
siê na IV miejscu w lidze daj¹c siê wyprzedziæ tylko tak markowym
zespo³om jak Zag³êbie Lubin, MiedŸ Legnica, Górnik Polkowice.
Bilans zespo³u w 22 meczach to 40 zdobytych punktów, 78 strzelonych bramek i 55 straconych. Jesieni¹ trampkarzy „zdziesi¹tkowa³a”
grypa. Gdyby nie te niedyspozycje, oczek na koncie bia³o-niebieskich
by³oby z pewnoœci¹ wiêcej.
Sezon m³odych pi³karzy wype³niony by³ nie tylko meczami o pozycje
w lidze. Trampkarze wystêpowali na wielu turniejach i czêsto koñczyli
rywalizacjê na medalowym miejscu, jak np. w przypadku zawodów
halowych w Polkowicach i Legnicy.
Dru¿yna wziê³a tak¿e udzia³ w halowym ogólnopolskim turnieju pi³ki
no¿nej w Jeleniej Górze. Obsada tej imprezy by³a bardzo mocna.
Chojnowianka rywalizowa³a z Widzewem £ódŸ, Œl¹skiem Wroc³aw,
Lechem Poznañ czy GKS Be³chatów.
Najlepszym zawodnikiem tego turnieju zosta³ nasz pi³karz Damian
Tucholski i warto tu dodaæ, ¿e wyró¿ni³a go komisja, w sk³ad której
wchodzi³y takie gwiazdy ekstraklasy jak Sadlok, RzeŸniczak,
Makowski czy Ka³u¿ny.

Bardzo wa¿n¹ rolê w grupie odgrywaj¹ te¿ rodzice pi³karzy. Zawsze
s¹ do dyspozycji, pomagaj¹ w ró¿nych sprawach organizacyjnych,
dopinguj¹ swoje pociechy podczas meczy ligowych i na turniejach.

Ciê¿ka praca zawodników, zaanga¿owanie kierownictwa, pomoc
i wsparcie opiekunów, sympatia kibiców, to zdaje siê idealna recepta
na podnoszenie wyników. Czego zatem mo¿e brakowaæ naszej narodowej reprezentacji? Bia³o-czerwoni w konfrontacji z bia³o-niebieskimi
wypadaj¹ raczej blado. Miejmy zatem nadziejê, ¿e na murawie KS
Chojnowianki dorastaj¹ w³aœnie przyszli kadrowicze.
- Tegoroczny sezon by³ naprawdê udany - mówi kierownik dru¿yny
Piotr Seheniewicz. - Sukcesem s¹ nie tylko wyniki w lidze, ale tak¿e
indywidualny rozwój pi³karzy. Damian, byæ mo¿e w przysz³ym sezonie
zagra w Zag³êbiu Lubin.
Powodzenie dru¿yny to z pewnoœci¹ efekt znakomitej atmosfery jaka
panuje w teamie.
- To w codziennej pracy bardo wa¿ny element - podkreœla P. Seheniewicz.
- W³aœciwie nie by³o ¿adnych problemów wychowawczych z ch³opcami,
a pojawiaj¹ce siê by³y natychmiast rozwi¹zywane. Frekwencja na
treningach by³a równie¿ bardzo wysoka, mimo m³odego wieku zawodnicy podchodzili do zajêæ profesjonalnie
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

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. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 27 lipca 2010 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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- Korzystaj¹c z okazji dziêkujê moim podopiecznym i rodzicom.
Serdeczne podziêkowania sk³adam tak¿e wspieraj¹cemu dru¿ynê radnemu Maciejowi Cieœli - koñczy P. Seheniewicz. - Sukces dru¿yny, to
przecie¿ tak¿e efekt wspó³pracy i zaanga¿owania ludzi spoza klubu.
Sk³ad trampkarzy w obecnym sezonie:
Maciej Fejdasz, Marcin Go³êbiewski, Karol Turczyñski, Karol
Wojtan, Rados³aw Mrózek, Damian Pachura, Micha³ Pachura, Dawid
Pakosz, Bart³omiej Paliñski, Przemys³aw Zatwarnicki, Damian
Tucholski, Pawe³ Wudecki, Artur Bencal, Krzysztof Ba³aj, Filip
Turkosz.
eg
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 21 lipca 2010 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 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.
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 nr 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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Z ksi¹¿ki
wydarzeñ
Za zdewastowanie pojazdu
sprawcom grozi do 5 lat
pozbawienia wolnoœci
8 lipca przy ul. Kolejowej zatrzymano dwóch
nietrzeŸwych mieszkañców Chojnowa
w wieku 17 i 20 lat, którzy kopi¹c nogami
i rzucaj¹c butelk¹ po piwie w samochód
marki Ford Escort uszkodzili poprzez wgniecenia i zarysowania pow³oki lakieru elementy blacharskie. Straty powsta³e w wyniku
tego zdarzenia wynosz¹ ponad 250 z³.
Sprawcy zostali umieszczeni w Miejskiej
Izbie WytrzeŸwieñ w Legnicy, za pope³nienie
tego czynu grozi im do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
***
13 lipca funkcjonariusze Referatu Kryminalnego w ramach realizacji sprawy operacyjnej, ustalili i zatrzymali 21. letniego mieszkañca miejscowoœci Budziwojów, który
w dniu 20.05.2010 roku uszkodzi³ poprzez
zarysowanie pow³oki lakierniczej na powierzchni piêciu elementów karoserii samochodu marki Opel Vectra, czym spowodowa³
³¹czne starty w wysokoœci 1250 z³otych.
Zatrzymany odpowie przed S¹dem i podobnie, jak dwóm poprzednim sprawcom, grozi
mu kara 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Wymusi³a pierwszeñstwo
przejazdu
30 czerwca przy ulicy Kolejowej 37.letnia
mieszkanka Chojnowa, kieruj¹ca samochodem marki Volkswagen Golf w trakcie wyjazdu z podwórka wymusi³a pierwszeñstwo
przejazdu na 27.letnim mieszkañcu Kraœnika
Dolnego, kieruj¹cym samochodem marki
Opel Astra. W wyniku zdarzenia sprawczyni
dozna³a lekkich obra¿eñ cia³a w postaci
ogólnych pot³uczeñ. Po udzieleniu pomocy
medycznej w Szpitalu Specjalistycznym
w Legnicy zosta³a zwolniona do domu.
Uczestnicy niniejszego zdarzenia byli
trzeŸwi.
Kieruj¹cy na gazie
3 lipca przy ulicy Drzyma³y zatrzymano
18.letniego mieszkañca Chojnowa, który
bêd¹c pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego
kierowa³ samochodem marki Renault
Laguna. Sprawcy przedmiotowego czynu
pobrano krew celem przeprowadzenia specjalistycznych badañ, kierowcy grozi kara
pozbawienia wolnoœci do 2 lat.
11 lipca przy ulicy Krasickiego funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych zatrzymali 42.
letniego mieszkañca Chojnowa, który
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci maj¹c blisko 3 promile!!! alkoholu
w wydychanym powietrzu. Sprawcy przedmiotowego czynu grozi kara pozbawienia
wolnoœci do roku.
asp. T.J.
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Bo to siê zwykle tak zaczyna…
Bo to siê zwykle tak zaczyna, czyli teoria
wybitej szyby. W komentarzach i rozmowach czêsto s³ychaæ g³osy, ¿e policjanci zajmuj¹ siê zbyt drobnymi sprawami. Rozdaj¹
mandaty na lewo i prawo za byle co. Zwracaj¹ uwagê na plucie, wyrzucenie papierka na
ulicê lub trzymanie nóg na ³awce w parku.
W latach osiemdziesi¹tych na terenie Nowego
Jorku przestêpczoœæ osi¹gnê³a taki pu³ap,
¿e wyjœcie na ulicê i bezpieczne dotarcie do
celu graniczy³o z cudem. Wszechobecne gangi, narkotyki, strzelaniny - to by³a codziennoœæ. Na ulicach wala³y siê puszki i gazety,
na œcianach królowa³o brudne graffiti. Jeœli
chcia³o siê w miarê bezpiecznie iœæ ulic¹,
nale¿a³o mieæ w kieszeni kilka drobnych banknotów, aby wrêczyæ je nastolatkowi, który
ze scyzorykiem nagle zastêpowa³ id¹cemu
drogê.
Jak w³adze tego miasta i policja poradzi³y
sobie z tym problemem? Nowy Jork to obecnie
jedno z najbardziej bezpiecznych miast USA,
a tamtejsza policja jest wzorem na ca³ym
œwiecie. Zrobiono to na dwa sposoby. Po
pierwsze zatrudniono dodatkowych policjantów i „wpompowano” w s³u¿by grube miliony
dolarów (trzeba pamiêtaæ, ¿e w Stanach za
policjê miejsk¹ odpowiada Burmistrz, a wiêc
w³adze miasta). Po drugie wypracowano
teoriê tzw. „wybitych szyb”. Na czym ona
polega?
Uznano, ¿e tolerancja dla drobnych przestêpstw i wykroczeñ zachêca do pope³niania
kolejnych, coraz ciê¿szych. Jeœli nie bêdzie
reakcji policji na wybicie szyby, zaœmiecanie, malowanie po œcianach, drobne oszustwa, ¿ebractwo i wszystkie inne drobne lecz
uci¹¿liwe wystêpki, zachêci to przestêpców
do eskalacji ich dzia³añ. Ignorowanie tych
drobnych przestêpstw powoduje równie¿, ¿e
uczciwi obywatele czuj¹ siê niepewnie i Ÿle.

To dodatkowo rozzuchwala bandytów. Wierz¹ oni, ¿e szanse na ich z³apanie s¹ du¿o
mniejsze tam, gdzie potencjalne ofiary s¹ ju¿
w jakiœ sposób zastraszone. W miejscu, gdzie
jest czysto, gdzie nie ma wybitych szyb,
zniszczonych ³awek, t³uczonych kloszy,
ka¿de zachowanie niezgodne z prawem od
razu rzuca siê w oczy i nie jest tolerowane
spo³ecznie. To tak jak z rzuceniem niedopa³ka
na ulicê. Jeœli chodnik bêdzie pozamiatany
i czysty palacz poszuka kosza na œmieci. Jeœli
„kiepy” bêd¹ wala³y siê pod nogami - rzuci
kolejnego peta, co na nikim w jego otoczeniu
nie zrobi ¿adnego wra¿enia. Jeœli m³odzie¿ w
parku siedzi na oparciu ³awki, a nogi trzyma
tam gdzie nie powinna, jeœli bêdzie tolerowa³o siê zachowania chamskie i drobne
wykroczenia, to nawet siê nie obejrzymy, jak
ten sam m³ody cz³owiek pope³ni ciê¿sze
przestêpstwo.
Policjanci ruchu drogowego równie czêsto
spotykaj¹ siê z pretensjami dotycz¹cymi
mandatów za drobne wykroczenia. Teksty
w stylu: „przecie¿ nie jecha³em tak szybko”
czy „komu przeszkadza, ¿e rozmawia³em
przez komórkê, przecie¿ nic siê nie sta³o”, s¹
na porz¹dku dziennym. Ale podobnie jak
w mieœcie, tak i w ruchu drogowym dzia³a
teoria wybitych szyb. Jeœli nie bêdziemy
reagowali na drobnostki, to z czasem kierowca czuj¹c siê bezkarnie przestanie w ogóle
zwracaæ uwagê co robi w kabinie pojazdu
i z jak¹ prêdkoœci¹ jedzie. Skoro mogê rozmawiaæ przez telefon i nikt nie reaguje, to
dlaczego nie przejechaæ podwójnej linii
ci¹g³ej, wyprzedziæ w miejscu niedozwolonym albo zatrzymaæ siê na zakazie? Ograniczenie do czterdziestki, bo szko³a? To co,
stówk¹ œmia³o mogê jechaæ. I tak dalej i tak
dalej…a stawk¹ jest w tym przypadku ¿ycie.
asp. Tomasz Jagielski

“Bezpieczna woda” - akcja informacyjno-edukacyjna
Podczas wakacji na terenie Polski dosz³o
do bardzo wielu tragicznych zdarzeñ nad wod¹. W trakcie letniego wypoczynku czasem
pla¿owiczom brakuje zdrowego rozs¹dku.
Wiêkszoœæ utoniêæ jest wynikiem lekkomyœlnoœci ludzi oraz lekcewa¿enia obowi¹zuj¹cych przepisów, a przede wszystkim k¹pieli
w miejscach niestrze¿onych. Policja ostrzega:
bezpieczna k¹piel zale¿y od Ciebie!
“Bezpieczna woda” to promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wod¹ oraz na
wodzie dzieci i m³odzie¿y szkolnej w czasie
letniego wypoczynki jak równie¿ upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Projekt ma
zasiêg ogólnopolski i ma na celu edukacjê
dzieci i m³odzie¿y szkolnej w temacie bezpiecznego wypoczynku, rozpropagowanie
podstawowej wiedzy i zachowania w nag³ych
niebezpiecznych sytuacjach. Nabyta wiedza
przyczyni siê, jeœli nie do wyeliminowania to
przynajmniej do zmniejszenia iloœci wypadków,
którym ulegaj¹ dzieci i m³odzie¿ podczas
k¹pieli, jak i podczas korzystania ze sprzêtu
p³ywaj¹cego.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 53 m2 + 4 m2 piwnica, mieszkanie na
parterze przy ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny uk³ad pomieszczeñ, du¿y pokój z balkonem, ma³y pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta, po remoncie - nowe okna i drzwi
wewnêtrzne. Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie, ul. £okietka, o pow. 64,5 m2,
3 pokoje, kuchnia, wc osobno, balkon, piwnica
o pow. 4,2 m 2 , Ip., œrodkowe, s³oneczne.
Wiadomoœæ: tel. grzecznoœciowy 76 818-70-10
w godz. 20-21.
Sprzedam nowe mieszkanie w centrum,
ogrzewanie indywidualne, bezczynszowe.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w starym budownictwie w Rynku, IIp.,
pow. 55,30 m2 + piwnica 5,1 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piece kaflowe. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 86 m2 - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, co, gara¿, strych, piwnica. Witków (6 km
od Chojnowa). Wiadomoœæ: tel. 668-621-460.
Mieszkanie w starym budownictwie, Ip.,
56 m2, ul. Legnicka, Chojnów. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-73-50.
Sprzedam 2.pokojowe mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach o pow. 42 m2 + piwnica, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 662-162-245.
Sprzedam mieszkanie o pow. 28 m 2 ,
czêœciowo umeblowane wraz z zagrod¹
i dzia³k¹ 5 ar w Osetnicy na blokach, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 601-544-684.
Sprzedam komfortowe mieszkanie
o pow. 100 m2 w bardzo dobrej dzielnicy.
Wiadomoœæ: tel. 604-725-847.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
3 pokoje, pow. 58,6 m2, parter, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 76 818-64-68 lub
782-488-294.
m2,

Sprzedam mieszkanie o pow. 40
Ip.,
z balkonem, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie gazowe, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie, stare budownictwo, dobra
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lokalizacja (blisko centrum), o pow. 60,5 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie
gazowe, Ip., cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-262-706.

w ci¹g³ej eksploatacji, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku+gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar), niskie op³aty sta³e, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145
lub 792-242-114.

ŒPIEW na uroczystoœciach œlubnych solistka - sopran liryczny - Chojnów, Legnica
i okolice. Wiadomoœæ: 664-583-453, e-mail:
emu2001@wp.pl

Sprzedam mieszkanie w Budziwojowie
o pow. 60 m2, Ip., po kapitalnym remoncie,
3 pokoje, piwnica, gara¿ k/Chojnowa, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 516-612-497.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 50 m2, 2.pokojowe na I p.
w Lubinie w pobli¿u „Jamnika”, na kawalerkê w Chojnowie w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 889-410-886 lub 787- 484-873.
Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie o pow. 60 m2, niski czynsz, spokojna okolica, IIp., 2 pokoje. Wiadomoœæ: tel. 697-109-280.
Mieszkanie do wynajêcia na d³u¿szy okres
- 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka z wc i przedpokój, ul. D¹browskiego 18/7. Wiadomoœæ:
tel. 504-539-490.
Wynajmê mieszkanie w Legnicy - centrum z basenem, solarium, saun¹, si³owni¹.
Wiadomoœæ: tel. 667-354-282.
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Chojnowie, najlepiej 2.pokojowe. Wiadomoœæ:
tel. 603-228-816.
Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m 2 do
3600 m2, czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo
pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy o pow. 68 m2
w œcis³ym centrum. Wiadomoœæ: tel. 604-725-847.
Lokal do wynajêcia w Chojnowie o pow.
40 m2 na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wiadomoœæ:
tel. 661-257-991.
Lokal do wynajêcia, pow. 29 m2, Chojnów - centrum, od 1 wrzeœnia. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-64-68 lub 782-488-294.

Auto-moto
Sprzedam samochód Peugeot Partner 1,9
diesel, blaszak, rok prod. 1998, stan dobry,

Us³ugi

Œwiadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty), audyty energetyczne budynków, doradztwo zwi¹zane z racjonalnym prowadzeniem gospodarki energetycznej w firmach. Gwarantowana jakoœæ, konkurencyjne
ceny, wystawiamy faktury VAT.
Wiadomoœæ: Firma EnelEko tel: 517-333722, e-mail: stefan.luczkanyn@onet.eu

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wakacyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej
ko³o koœcio³a. Wiadomoœæ: tel. 76 819-60-02.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12.arowe
w Konradówce, dojazd od szosy ChojnówGo³aczów. Wiadomoœæ: tel. 606-343-973 lub
500-094-028.
Dzia³ka budowlana przy ul. Bielawskiej
w Chojnowie (w pobli¿u stawu), przeznaczona
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
pow. 9,6 a. Wiadomoœæ: tel. 604-152-947.
Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Jerzmanowicach o pow. 0,5 hektara, na
dzia³ce jest pr¹d i woda, dzia³ka po³o¿ona
pod lasem, mo¿liwoœæ podzia³u, cena 35 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186.

Inne
Wydzier¿awiê 3,04 ha ziemi uprawnej
w Michowie. Wiadomoœæ: tel. 604-407-844.
Tanio sprzedam meble m³odzie¿owe koloru
jasny d¹b, w zestawie 3 rega³y + szafa ubraniowa. Stan bardzo dobry, cena 400 z³. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.
Sprzedam stó³ do masa¿u, cena ok. 400 z³
oraz zlewozmywak metalowy dwukomorowy
z boczn¹ suszark¹ - 50 z³. Wiadomoœæ:
tel. 663-593-100.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
(42) 19 436
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

Prawo i Sprawiedliwoœæ
Biuro Poselskie
pose³ Adam Lipiñski
tl. 607-262-313
76/ 854 84 84
Chojnów ul. Kolejowa 3
poniedzia³ek, czwartek godz. 17.00 - 18.00

Kupiê
kawalerkê
w Chojnowie

gazeta@chojnow.net.pl
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tel. 609 621 555
Tartak w Zamienicach
– Henryk Szapowa³

oferuje:

* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna

* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcicê iglast¹ i liœciast¹
* deskê tarasow¹

Kontakt telefoniczny: 6 6 0 - 4 1 8 - 5 9 6
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