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Impreza imprez¹ imprezê goni³a
Weterani woodstockowi z Chojnowa znów byli na Przystanku

Woodstock. Dla niektórych z naszej paczki, to ju¿ 11 raz.

Futboliœci na start
Kibice pi³karscy z niecierpliwoœci¹ wyczekiwali na rozpoczêcie 

nowego sezonu rozgrywek ligowych.

Festynowe ostatki
By³ Awans Plus, Polish Fiction, kabaret Na Czworaka 

i zespó³ Cayenn. 24 sierpnia zaprezentuje siê 
nastêpna gwiazda muzyki biesiadnej - Mister Dex.

Goœcie z Commentry
W niedzielne popo³udnie 3. sierpnia przywitaliœmy delegacjê z partnerskiego miasta.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* trwa budowa nawierzchni chodników na
terenie ogrodu zabaw przy Przedszkolu nr 1,
* zamontowano bariery na trybunach sta-
dionu KS Chojnowianka,

* na ul. Rzemieœlniczej wykonawca uk³ada
kostkê polbrukow¹,
* trwaj¹ prace przy remoncie budynku SP 4 -
w “ma³ym budynku”,
* trwaj¹ prace przy budowie boisk w ramach
projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”

* prowadzone s¹ prace przy porz¹dkowaniu
parków i ogrodów zabaw,
* trwaj¹ procedury przetargowe dotycz¹ce
wy³onienia wykonawcy na budowê basenu
przy Szkole Podstawowej nr 4,
* og³oszono przetarg na budowê oœwietlenia
ulicznego przy ul. Grunwaldzkiej, Kocha-
nowskiego i Kiliñskiego.

Stypendia dla uczniów
Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych,
oœrodków i s³uchaczy kolegiów, zamieszka-
³ych na terenie mista Chojnowa, którzy maj¹
zamiar ubiegaæ siê o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2008/2009.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego na rok szkolny 2008/2009 wraz z wymaga-
nymi 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. Przy-
s³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie
miasta Chojnowa, w rodzinie, których dochód
netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu poprzedza-
j¹cym date z³o¿enia wniosku nie przekracza
kryterium dochodowego zgodnie z ustaw¹ 
o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.

Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kostów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajê-
cia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania - po przedstawieniu przez wnios-
kodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych po-
niesienie okreœlonych wydatk
ów (orygina³y imiennych faktur, rachunków i
innych dokumentów ksiêgowych),
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowa-
nych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹-
cych poniesienie okreœlonych wydatków
(orygina³y imiennych faktur, rachunków 
i innych dokumentów ksiêgowych),
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
w tym zakup podrêczników i nnych pomocy
edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci
za poœrednictwem macierzystych szkó³ po-
przez dokonanie przez nie zakupu podrêczni-
ków i innych pomocy edukacyjnych wskaza-
nych przez ucznia i zaakceptowanych przez
jego wychowawcê,
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miejs-
cem zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów -
po przedsawieniu przez wnioskodawcê doku-
mentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlo-
nych wydatków (orygina³y imiennych faktur,
rachunków i innych dokumentów ksiegowych),
e) œwiadzczenie pieniê¿ne - tylko w przypad-
ku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, ¿e
udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach
jest niemo¿liwe lub w przypadku s³uchaczy
kolegiów - niecelowe.
Druki wniosków s¹ do pobrania od dnia
18.08.2008r. w macierzystych szko³ach (teren
Chojnowa) oraz w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00-15.00.

Czekaj¹ na dzwonek
Ju¿ za kilka dni dla ponad setki uczniów,
szkolny dzwonek zabrzmi po raz pierwszy.
Próg chojnowskich podstawówek przekroczy
bowiem 122 pierwszaków – 50. Szko³y
Podstawowej nr 3 i 72. Szko³y Podstawowej
nr 4. Porównuj¹c te dane z rokiem ubieg³ym
w placówkach przybêdzie 26 uczniów.
Siedmiolatki to z pewnoœci¹ jedyna grupa
edukacyjna, która nie mo¿e doczekaæ siê
rozpoczêcia roku szkolnego.

Zapisy do Ogniska
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
og³asza zapisy na naukê gry na fortepianie,
gitarze, akordeonie, skrzypcach. Zaintereso-
wanych prosimy o zg³aszanie siê w siedzibie
SOM przy Pl. Zamkowym 2, od 28 sierpnia
w dni powszednie w godz. w godz. 10.00 
– 13.00. Kontakt telefoniczny pod numerem
tel. (076) 81-88-352.

Przychodnia informuje
Poradnia ginekologiczna w Przychodni
Rejonowej w Chojnowie wznawia dzia-
³alnoœæ.
Od 10 wrzeœnia, w œrody, od godz. 15.00 
w poradni ginekologiczno - po³o¿niczej 
w Przychodni Rejonowej w Chojnowie
bêdzie przyjmowa³ dr Lewandowski. 

W sprawie próbek
Starostwo Powiatowe w Legnicy informuje,
¿e w sierpniu na terenie gmin powiatu leg-
nickiego odbêdzie siê pobór próbek glebo-
wych z terenów rolniczych, w zwi¹zku z pro-
wadzeniem badañ poziomu ska¿enia gleb 
w naszym powiecie. Zadanie to wynika 
z obowi¹zku prowadzenia monitoringu gleby
i ziemi w ramach Pañstwowego Monitoringu
Œrodowiska zgodnie z zapisem art. 26 oraz
art. 109 ustawy - Prawo Ochrony Œrodowiska
(Dz. U. 112, poz. 982 z póŸ. zm.)
Poboru powy¿szych prób z terenów rolni-
czych dokonywaæ bêd¹ pracownicy Zak³adu
In¿ynierii Œrodowiska EKO-PROJEKT
Kukla i Wspólnicy, Spó³ka Jawna, 43-200
Pszczyna, ul. Cieszyñska 52A, posiadaj¹cy
upowa¿nienie starosty legnickiego.
W zwi¹zku z powy¿szym starostwo zwraca
siê do w³aœcicieli pól uprawnych o umo¿liwie-
nie pobrania próbek glebowych.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskaæ
mo¿na w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska, tel. 076-72-43-421, pokój 334 (III p).
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00, -

niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452
07.09.08, 12.10.08,

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
14.09.08, 19.10.08,

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
21.09.08, 26.10.08,

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
24.08.08, 28.09.08, 

5. Apteka ,,Stokrotka”: 
31.08.08, 05.10.08



Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego 
w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 14 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem

geodezyjnym 33/7 o pow. 4101 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste 
do dnia 09-10-2101 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 22072:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 wrzeœnia 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39864400000000212120000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 do dnia 18 wrzeœnia 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¿ 1.650,00 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. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprze-
da¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia 8 lipca 2008 r. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dni-
ach 01.09-18.09.2008 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).  Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 81-86-680. Og³oszenia 
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
z powodu œmierci 

dr mjr WP Stanis³awa
Olszewskiego

¿onie i bliskim zmar³ego 
sk³adaj¹ 

cz³onkowie Zwi¹zku Kombatantów
RPiBWP

Non omnis moriar

W imieniu mieszkañców i w³adz miasta 
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

dr Stanis³awa Olszewskiego

pogr¹¿onej w ¿alu rodzinie

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Burmistrz Miasta

Jan Skowroñski Jan Serkies

14 sierpnia 2008 roku odszed³ od nas
lubiany i szanowany kolega 

patomorfolog i radiolog

dr Stanis³aw Olszewski 
lekarz wojskowy, komendant Placówki AK

w £ukowie ps. Stach, 
wieloletni dyrektor ZOZ w Ciechanowie,

radiolog ZOZ w Chojnowie. 

¯onie wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³adaj¹ 

lekarze i pielêgniarki z Chojnowa.

Wszystkim uczestnicz¹cym 
w ostatniej drodze

œp. Mieczys³awa Czernika

oraz s¹siadom za okazan¹ 
¿yczliwoœæ i pomoc, serdeczne

podziêkowania 

sk³ada rodzina 
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Goœcie 
z Commentry

W niedzielne popo³unie 3. sierpnia przywita-
liœmy delegacjê z francuskiej miejscowoœci
Commentry. Mieliœmy zaszczyt goœciæ
w³adze miasta z Merem - Jeanem-Louisem
Gaby oraz jego ma³¿onk¹ - Marie-Terese
Gaby na czele. Towarzyszyli im pe³nomacnik
ds. socjalnych Marie-Claude Ressot z mê¿em
Jeanem-Pierrem Ressot, pe³nomocnik ds. kul-
tury i dziedzictwa narodowego Annie Lemoine
oraz pe³nomocnik ds. wspó³pracy miêdzyna-
rodowej Bernard Zamiara i jego ma³¿onka
Mireille Zamiara.
W poniedzia³ek o godz. 10.00 w murach
Urzêdu Miasta nast¹pi³o oficjalne przywi-
tanie delegacji. W krótkim przemówieniu
burmistrz Chojnowa Jan Serkies ciep³ymi
s³owami powita³ goœci, ¿ycz¹c im udanej
wizyty w grodzie nad Skor¹. Serdecznie
pogratulowa³ merowi Commentry wygranych
wyborów samorz¹dowych, a tym samym
przed³u¿enia kadencji. Jean-Louis Gaby z hu-
morem zripostowa³, mówi¹c ¿e poszed³ w œlad
za nim. Tymi mi³ymi dla obu stron s³owami,
oficjalnie rozpoczê³a siê kolejna wizyta
mieszkañców partnerskiej miejscowoœci.

Zwiedzanie miasta rozpoczêto od Muzeum
Regionalnego. Dyrektor Jerzy Janus, jak zwykle
w interesuj¹cy sposób, przedstawi³ historiê
Chojnowa. Pokazuj¹c poszczególne eksponaty,
stara³ siê nawi¹zywaæ do ich zwi¹zku z pañst-
wem francuskim. Ju¿ na wstêpie zaznaczy³,
¿e gród nad Skor¹ kilkakrotnie goœci³
Napoleona Bonaparte. 

Kolejnym punktem wizyty by³a Miejska
Biblioteka Publiczna. Tam nast¹pi³a wymiana
doœwiadczeñ w prowadzeniu tego typu
placówki. Dyrektor MBP Barbara Landzberg

omówi³a specyfikê wielop³aszczyznowej
dzia³alnoœci biblioteki. Zaproponowa³a te¿
wspó³pracê miast w sferze wymiany prac
wystawianych w “Galerii M³odych”. Ta
propozycja spotka³a siê z entuzjazmem
zagranicznych przyjació³, bowiem, jak
stwierdzili, sztuka jest t¹ dziedzin¹, w której
do porozumienia siê nie potrzeba s³ów.
Goœcie odwiedzili tak¿e Koœció³ pw. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a. Du¿e wra¿enie na
Francuzach zrobi³, przepiêkny o³tarz. Wyzwa-
niem natomiast by³a wspinaczka na wie¿ê
koœcieln¹. Ci którzy pokonali dziesi¹tki stopni
prowadz¹cych na wie¿ê, w nagrodê mogli
podziwiaæ barwn¹ panoramê miasta.
Wieczorem goœcie odwiedzili dobrze ju¿
sobie znany chojnowski klub pi³karski “KS
Chojnowiankê”. Francuzi byli pod wra¿e-
niem postêpu prac zwi¹zanych z remontem
stadionu. 

Podczas wspólnych spotkañ partnerzy 
z Chojnowa i Commentry zaplanowali wspó³-
pracê miêdzy miejscowymi chórami, zespo-
³ami tanecznymi oraz uczniami, którzy
dzia³aj¹ w m³odzie¿owych radach miast.

Chêæ poznania dorobku artystycznego,
podzielenia siê doœwiadczeniami czy wymi-
an¹ praktycznych rad wykazuj¹ wszystkie
œrodowiska obu miast. Szczegó³y takiej
wspó³pracy omawiane bêd¹ miêdzy zaintere-
sowanym, w pierwszej fazie, drog¹ interne-
tow¹. Potem z pewnoœci¹ dojdzie do kole-
jnych spotkañ.

Wtorek up³yn¹³ goœciom na zwiedzaniu po-
bliskich miejscowoœci i lokalnych zabytków. 
W œrodê o godz. 10.00 w Urzêdzie Miasta
nast¹pi³o oficjalne po¿egnanie. 

Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca naszych miast
bêdzie siê umacnia³a i sukcesywnie rozwija³a,
przynosz¹c obopóln¹ korzyœæ. Kontakty
miêdzynarodowe spe³niaj¹ bowiem ogromn¹
rolê w ¿yciu spo³ecznym miast, zbli¿aj¹c
ludzi odmiennych narodowoœci i kultur. Daj¹
sposobnoœæ do wzajemnego poznania mieszkañ-
ców wspólnoty europejskiej, a co najwa¿niejsze,
umo¿liwiaj¹ wymianê myœli i doœwiadczeñ. 

Anna Kozak

Wspó³praca z francuskim
Commentry wci¹¿ siê rozwija.
Partnerska umowa reali-
zowana jest na wielu
p³aszczyznach i owocuje
nowymi projektami. 
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Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji po raz pierwszy na
wakacyjny festyn zaprosi³ chojnowian do Parku Œródmiejskiego (dla
wielu mieszkañców po prostu – „ma³ego”). W zgodnej ocenie chyba
wszystkich uczestników – miejsce wprost wymarzone do tego typu
spotkañ. A¿ dziw, ¿e przez ca³y szereg lat na amfiteatralnej scenie nic
siê nie dzia³o!
Tym razem dzia³o siê i to
sporo. Muzyczne prezen-
tacje otworzy³ zespó³
Awans Plus, potem przy-
pomnia³ siê chojnowia-
nom Polish Fiction, 
a wystêpy lokalnych
gwiazd zamkn¹³ kabaret
Na Czworaka. O godzi-
nie 20 na scenie pojawi³
siê Cayenn w programie
„Z³ota gala disco polo”,
wiêc na trawiastym „par-
kiecie” zawirowa³o wresz-
cie od tañcz¹cych!

Imprez¹ towarzysz¹c¹
letniemu festynowi by³
“Wakacyjny Piknik Ro-
werowy”, który zosta³

zorganizowany przez chojnowski UKS “Oriens-Polers”. Do jego reali-
zacji przyczynili siê równie¿ radni Rady Miejskiej. Jego g³ówn¹
atrakcj¹ by³y wyœcigi rowerowe dla dzieci, które rozpoczê³y sobotni
festyn. Maluchy wyst¹pi³y w czterech kategoriach wiekowych: 
W przedziale 5-6 lat pierwsze miejsce zaj¹³ £ukasz Cieœnik, 7-8 lat -
pierwsze miejsce przypad³o Kacprowi Laskowskiemu, natomiast
wicemistrzem zosta³ Marcin Kosiak. W kolejnej kategorii - 9-10 lat
bezkonkurencyjny by³ Przemek Kaczmarek, natomiast w kategorii 11-
12 lat na najwy¿szym podium stan¹³ Kamil Chojnacki, tu¿ za nim
uplasowa³ siê Damian Kuczyñski, a trzecie miejsce zajê³a Daniela
Hinczewska. Zwyciêzcy otrzymali medale, s³odkoœci, upominki oraz
dyplomy. 

UKS “Oriens -Polers” dziêkuje radnej Aleksandrze Chrz¹szcz oraz
pozosta³ym radnym za pomoc w zorganizowaniu wyœcigów, Pani
Marii Zawiœlañskiej, która przygotowa³a dyplomy oraz wszystkim
radnym Rady Miejksiej Chojnowa za ufundowanie s³odyczy i napoi, 
a tak¿e  firmie “Almaks”, która dostarczy³a upominki.

MOKSiR przygotowa³ ju¿ kolejny festyn.
Tym razem w niedzielê 24 sierpnia w amfiteatrze zaprezentuje siê
nastêpna gwiazda muzyki biesiadnej, czyli Mister Dex.
Zapraszamy od godziny 17.

"Dolzamet - Fabryka £añcuchów Sp. z o.o. 
w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 

jeden z najwiêkszych producentów ³añcuchów w Polsce, 
zatrudni pracowników na nastêpuj¹ce stanowiska: 

***
konstruktor - technolog, miejsce pracy: Chojnów 

Zakres obowi¹zków: 
* Konstruowanie i zak³adanie technologii na ³añcuchy i konstrukcje stalowe
* Tworzenie i nadzorowanie specyfikacji materia³owych 
* Ulepszanie produktu wed³ug wewnêtrznych procedur 
* Tworzenie rysunków i powi¹zanej z nimi dokumentacji technicznej 
* Doradztwo techniczne w zakresie produktu 
* Udzia³ w tworzeniu i wdra¿aniu nowoczesnych rozwi¹zañ produkcyjnych

Wymagania: 
* Wykszta³cenie wy¿sze techniczne (najlepiej o profilu mechanicznym)
* Doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane 

doœwiadczenie w bran¿y metalowej
* Umiejêtnoœæ obs³ugi programów typu AutoCAD
* Znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komuni-

katywnym bêdzie dodatkowym atutem
* Dobra organizacja pracy i samodzielnoœæ w realizacji powierzo- 

nych zadañ 
* Precyzja i dok³adnoœæ w wykonywaniu projektów 

***
g³ówny spawalnik, miejsce pracy: Chojnów 

Zakres obowi¹zków: 
* Nadzorowanie i kontrolowanie procesów spawalniczych w oparciu 
o wytyczne obowi¹zuj¹cych norm

* Doskonalenie procesów spawalniczych, wdra¿anie nowych technologii 
i opracowywanie dokumentacji spawalniczej

* Tworzenie i nadzorowanie specyfikacji materia³owych 
* Ulepszanie produktu wed³ug wewnêtrznych procedur 
* Doradztwo techniczne w zakresie spawania
* Nadzorowanie i nadawanie certyfikacji jakoœci wyrobom gotowym

Wymagania: 
* Wykszta³cenie wy¿sze techniczne (najlepiej o profilu mechanicznym 

z kursem IWE/EWE)
* Doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane
* Doœwiadczenie w bran¿y metalowej
* Umiejêtnoœæ obs³ugi programów typu AutoCAD
* Znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komu-

nikatywnym bêdzie dodatkowym atutem
* Dobra organizacja pracy i samodzielnoœæ w realizacji powierzonych 

zadañ 
* Precyzja i dok³adnoœæ w wykonywaniu projektów 
* Kreatywnoœæ

Oferujemy:
* Pracê w stabilnej i renomowanej firmie
* Mo¿liwoœæ szkolenia i podnoszenia w³asnych kwalifikacji
* Pracê w przyjaznej atmosferze
* Mo¿liwoœæ objêcia stanowiska lidera b¹dŸ kierownika dzia³u
* Atrakcyjne warunki finansowe
* Wyjazdy zagraniczne do naszych kontrahentów

Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie swojego CV wraz z lis-
tem motywacyjnym na adres:
zarzad@dolzamet.pl, lub do siedziby firmy z dopiskiem rekrutacja 2008.
Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08.97
roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹: www.dolzamet.pl

Festynowe ostatki
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Górskie wyprawy
20 lipca rozpoczêliœmy harcersk¹ koloniê dla
wszystkich, czyli tak¹, na której bawi¹ siê
wszyscy harcerze i nie harcerze. Kolonia
zlokalizowana by³a w piêknym Oœrodku „Nad
Strumykiem” w Œwieradowie Zdrój. Zaczêliœmy
od poznania historii i atrakcji tego miasta.
Informacje takie uzyskaliœmy podczas zwiadu
terenowego, odwiedzaj¹c ró¿ne instytucje 
i urzêdy, w których otrzymaliœmy niezbêdne
dane. Historia powstania uzdrowiska i jego
zabytki s¹ bardzo ciekawe. 
W kolejnych dniach odwiedziliœmy Czerniawê
Zdrój, Czarci M³yn, a pierwsz¹ gór¹ jak¹ zdo-
byliœmy by³ Zajêcznik. To by³ tylko wstêp do
naszych wspinaczek. Przygotowuj¹c siê do
zdobywania nastêpnych szczytów, kondycjê
nasz¹ poprawialiœmy na basenie, na którym
nie tylko k¹paliœmy siê, ale i uprawialiœmy
gimnastykê wodn¹ i b¹belkow¹-d¿akuzi. Na
basenie zdobywaliœmy sprawnoœæ p³ywaka,
odby³y siê te¿ zawody na najlepszego p³ywaka
kolonii, którym zosta³ Karol Wyskocki. 
Podczas pobytu mieliœmy okazjê uczest-
niczyæ w koncercie artystów wystêpuj¹cych

goœcinnie w Œwieradowie Zdroju w Hali Spa-
cerowej z repertuarem pieœni o Izerach i rejonie
Izerskim. Zwiedziliœmy równie¿ Muzeum
Kamieni Szlachetnych, gdzie wys³uchaliœmy
ciekawych opowieœci przewodnika górskiego
pana Edmunda Rakowskiego. Jak siê póŸniej
okaza³o, pan Edmund jest instruktorem ZHP
w stopniu harcmistrza. 
Nastêpnego dnia wyruszyliœmy na kolejn¹
wyprawê - cel zosta³ osi¹gniêty o godz.11.45,
a by³a to Sêpia Góra - 828m npm. Radoœæ by³a
wielka, bo wyzwanie by³o du¿e i wejœcie wcale
nie ³atwe. Wszystkie zwiedzane miejsca i zdo-
bywane szczyty upamiêtnia³a, robi¹c zdjêcia
dh. Teresa. 
Niedziela to czas relaksu i odpoczynku i tak 
z rana po œniadaniu uczestniczyliœmy we
Mszy Œwiêtej w zabytkowym koœciele pod
wezwaniem Œwiêtego Józefa. Tego dnia do
wielu z nas przyjechali rodzice. I tak min¹³
pierwszy tydzieñ.
W kolejnym dniu dh. Pawe³ Wróbel sprawdza³
nasze samopoczucie i zakomunikowa³
wyprawê do lasu po runo leœne i z³ote ³upki.

Radoœci by³o co niemiara, bo jagód w lesie
by³o du¿o, a nasze rêce i buzie szybko zabar-
wi³y siê na jogodowo. 
Zosta³ nam do zdobycia ostatni najwy¿szy
szczyt - Stóg Izerski, 1107m npm. Tym
razem prowadzi³ nas znany ju¿ nam przewod-
nik dh.hm. Edmund Rakowski. Podczas pos-
tojów opowiada³ ró¿ne legendy o górach,
duchach gór, uczy³ piosenek, które pomagaj¹
w marszu. Droga nie by³a zbyt trudna, ale
d³uga. Po drodze obejrzeliœmy budowê kolei
gondolowej, jaka powstaje tu na trasie ze
Œwieradowa na Stóg Izerski. Gdy dotarliœmy
na szczyt mogliœmy ogl¹daæ przepiêkne oko-
lice, bo pogoda tego dnia by³a wspania³a. 
Jak przysta³o na harcerzy dzieñ 1 sierpnia
uczciliœmy ogniskiem i gawêd¹ o Szarych
Szeregach i Powstaniu Warszawskim. Na
ognisko zosta³ zaproszony dh.hm. Edmund
Rakowski, który razem z nami œpiewa³ stare 
i nowe piosenki harcerskie. 
Dope³nieniem kolonijnych atrakcji by³y natu-
ralnie dyskoteki - ta na zakoñczenie na d³ugo
pozostanie w naszej pamiêci.
I tak letni wypoczynek dobieg³ koñca. Z ¿alem
¿egnaliœmy Œwieradów i dh.hm Edmund
Rakowski, który wraz z wnuczk¹ Weronik¹
na zakoñczenie obdarowali nas upominkami.
By³o weso³o, aktywnie i wakacyjnie. Do
zobaczenia zatem na zimowisku.

Rada kolonii i Kadra

W ramach akcji letniej dla najm³odszych mieszkañców miasta MOKSiR
zaproponowa³ spektakl marionetkowy. Na “Krzesiwo” w wykonaniu
teatru Z³ota Kaczka warto siê by³o wybraæ, szczególnie dla pe³nego tajem-
nicy klimatu mniej znanej dzieciom sztuki H. Ch. Andersena.
Powracaj¹cy z wojny ¿o³nierz spotyka na swej drodze wiedŸmê, która
oferuje m³odzieñcowi ogromne bogactwa. W pniu starego drzewa znaj-
duj¹ siê trzy komnaty, a w ka¿dym z nich kufer wype³niony bogactwem.
Skarby te ¿o³nierz mo¿e zabraæ pod warunkiem wydostania z pnia
krzesiwa, czujnie pilnowanego przez straszne psy. Wojak dobiera siê
do kufra z miedziakami, srebrem i z³otem, wypycha do pe³na swe
kieszenie i udaje siê do miasta. Trafia do królestwa, nad którym ci¹¿y
straszliwa kl¹twa - jedyna córka króla mia³aby wyjœæ za prostego
¿o³nierza. Jej rodzice uwa¿aj¹ to za straszliw¹ katastrofê i zamykaj¹
królewnê w wie¿y. Od tej pory ¿o³nierz zacz¹³ marzyæ o spotkaniu 
z królewn¹ i  musia³ pokonaæ wiele przeszkód na drodze do szczêœcia.
Walcz¹c z przeciwnoœciami losu, ma równie¿ okazjê doœwiadczyæ
tego, co w ¿yciu najwa¿niejsze. Zaczyna rozumieæ, ¿e “nie mo¿na
tylko fors¹ ¿yæ, trzeba marzyæ, trzeba œniæ” i ¿e “s¹ na œwiecie cuda,
dziwy i serca porywy...” 
Wierszowane, wspó³czesnym jêzykiem wyra¿one komentarze, podane
w formie dowcipnie zaaran¿owanych piosenek, doskonale wpisywa³y
siê w klimat widowiska. Zaœ mali widzowie wynieœli z tego spektaklu
kilka prostych nauk. Przekonali siê miêdzy innymi o tym, ¿e „nie

mo¿na bez ustanku pieniêdzy liczyæ w banku”, ¿e prawdziwe szczêœ-
cie daje zgoda, a tak¿e dziêki wytrwa³oœci i pracy mo¿na osi¹gn¹æ
wszystko - bo skoro biedny ¿o³nierz zdobywa królewnê, to i czy my
nie mo¿emy “zdobyæ” swoich marzeñ? 
Bajka bardzo podoba³a siê najm³odszym widzom. Kolorowe lalki,
prosta fabu³a oraz magia teatru sprawi³y, ¿e spektakl zosta³ przyjêty
bardzo gor¹co... Stwierdzenie, ¿e z baœni siê nie wyrasta, powtarzaj¹
wszyscy. O tym, ¿e tak naprawdê jest, przekonaæ siê mo¿na by³o
ogl¹daj¹c “Krzesiwo...”

E.W.

Spotkanie z teatrem
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W 3-tygodniowych integracyjnych pó³koloniach
letnich organizowanych po raz dziewi¹ty przez
Ko³o Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich przy Parafii pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a
w Chojnowie w dniach 21 lipca 8 sierpna br.
uczestniczy³o blisko 70 dzieci.
Koloniœci brali udzia³ na terenie Chojnowa 
i powiatu legnickiego w spotkaniach integra-
cyjnych i festynach sportowo - rekreacyjnych
z udzia³em m.in. niepe³nosprawnych dzieci 
z gmin Ruja, Legnickie Pole, Krotoszyce i Mi³-
kowice, Prochowice, Kunice, gm. Chojnów 

Po³o¿ona w zakolu Nysy Szalonej urokliwa
wieœ Dunino, wzmiankowana ju¿ w 1202 r., 
a znana jako miejsce zmagañ wojsk francus-
kich i prusko-rosyjskich, sta³a siê dla 170
uczestników festynu miejscem spotkania 
z histori¹ w Muzeum “Bitwy nad Kaczaw¹”,
a zabytkowy zespó³ zabudowañ nad M³ynówk¹
“Stary M³yn” - miejscem zabawy i biesiady.
Dzieci z Chojnowa, Krotoszyc i Mi³kowic
nieodp³atnie goœci³a w³aœcicielka Starego
M³yna i centrum us³ug turystycznych - Jolanta
Dymitrak. Pó³koloniœci wspaniale bawili siê
w najwiêkszym zabytkowym parku w powiecie
legnickim obok pa³acu w Brenniku dziêki
goœcinnoœci dyr. Alicji Jaœkiewicz i niezwyk-
³ym pomys³om rekreacji zespo³u rehabilitacyjno-
terapeutycznego. POKiS i inne placówki kul-
tury i opieki spo³ecznej z Prochowic dwukrot-
nie umo¿liwi³y dzieciom z obu miast powiatu
legnickiego bezpieczne korzystanie z basenu,
spotkanie integracyjne z programem uroz-
maiconych konkurencji rekreacyjno-sporto-
wych. Dzieci z Chojnowa spotka³y siê kolejny
raz dziêki ¿yczliwoœci dyr. Dariusza Wojtko-
wiaka i pracowników DPS z mieszkañcami
Domu Pomocy i z dzieæmi z gminy Legnickie
Pole, zwiedzi³y Muzeum “Bitwy pod Legnic¹”,
Pomnik Historii, podziemia dawnego klasz-
toru. Wœród licznych propozycji zajêæ naj-
chêtniej korzysta³y z takich, których nie
jesteœmy w stanie zorganizowaæ na miejscu:
lepienia w glinie i wypalania w piecu garn-
carskim, konkurencji strzelania z ³uku, ko-
rzystania ze specjalistycznego sprzêtu rehabi-
litacyjnego. Na festynie w Chojnowie dzieci
spotka³y siê dwukrotnie: 31 lipca pó³koloniœci
i dzieci z parafii chojnowskich mieszkaj¹cy
na wsi zwiedzi³y wystawy w Muzeum Regio-
nalnym, obejrza³y w MOKSiR przedstawie-
nie: “Krzesiwo” wg baœni Ch. Andersena,
bawi³y siê w Parku Piastowskim, 7 sierpnia
goœcie z powiatu legnickiego zwiedzali zabytki
Chojnowa, uczestniczyli w pó³kolonijnej
olimpiadzie, ogl¹dali film w MOKSiR. Celem
tych spotkañ by³a wymiana doœwiadczeñ
dotycz¹cych dobrej praktyki w³¹czania osób
niepe³nosprawnych w lokaln¹ spo³ecznoœæ,
tworzenia przyjaznego œrodowiska wobec
nich, wskazania, jak przeciwdzia³aæ przeja-
wom dyskryminacji.
Podczas pó³kolonii realizowano 3 programy
edukacyjne: ekologiczny i regionalny oraz pro-
filaktykê uzale¿nieñ i prozdrowotn¹ poprzez

krótkie pogadanki prowadzone g³ównie przez
Gra¿ynê Mazur oraz konkursy, dramy i zajê-
cia ruchowe organizowane przez wychowaw-
ców, a przede wszystkim wycieczki dydaktycz-
no-turystyczne. Dzieci wyje¿d¿a³y m.in do
gospodarstwa agroturystycznego “U Babuni”,
gdzie mog³y jeŸdziæ bryczk¹ i do Parku

Krajobrazowego “Che³my”, w którym podzi-
wia³y unikaty przyrodnicze, wspina³y siê na
wygas³e wulkany. Odwiedzi³y tak¿e wroc³aw-

skie ZOO i Z³otoryjê, pod¹¿a³y tak¿e szlakiem
Jana Paw³a II. Podczas wêdrówek mog³y te¿
podziwiaæ zabytki szlaku cysterskiego: sa-
kralne budowle Krzeszowa i Che³mska Œl.,
zachowane renesansowe, barokowe i klasy-
cystyczne kamienice, “Dwunastu Aposto³ów”

- pami¹tkê po dawnych œl¹skich manufaktu-
rach tkackich. W przemkowskim Parku
Krajobrazowym jedn¹ z atrakcji by³ konkurs
na najlepszego zbieracza grzybów i jagód
nieopodal pomnika przyrody - 750-letniego
dêbu “Chrobry”. Bawi³y siê te¿ na pikniku 
w Dolinie Czarnej Wody, wêdrowa³y œcie¿k¹
dydaktyczn¹ rozpoczynaj¹c¹ siê przy zabyt-
kowych piecach hutniczych w Leszczynie.
Szczególnych prze¿yæ dostarczy³a wizyta 
w P³awnikowicach, a zw³aszcza w “Zamku
Œl¹skich Legend” w P³awnej Dolnej, gdzie
dzieci nie tylko s³ucha³y o baœniowych wyda-
rzeniach, ale mog³y te¿ poruszaæ animowany-
mi lalkami naturalnej wielkoœci, odwiedziæ
pracowniê kowalstwa, litografii, ceramiki,

galeriê Miliñskiego. Nagrod¹ za pokonanie
407 kamiennych stopni na Ostrzycê by³a wspa-
nia³a panorama Pogórza Kaczawskiego i Kar-
konoszy, a za przejœcie zielonym szlakiem na
Grodziec - spotkanie ze wspó³czesnym kaszte-
lanem obronnego zamku.

Nie by³o tu czasu na nudê, a nieliczne wolne chwile
wype³nia³a spontaniczna wymiana wra¿eñ. 
Dla wielu uczestników tej formy wypoczyn-
ku, by³y to jedne z najwspanialszych wakacji. 
O ich atrakcyjnoœæ i ró¿norodnoœæ zadba³o
wiele osób i instytucji.
Stowarzyszenie jako organizator serdecznie
dziêkuje za wspania³¹ wspó³pracê w zapro-
szeniu i zgromadzeniu niepe³nosprawnych
uczestników imprez integracyjnych, przygoto-
waniu poczêstunku, atrakcyjnego programu
sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego Powia-
towemu Centrum Pomocy Rodzinie, Staroœcie
Legnickiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin 
w powiecie, którzy chcieli wesprzeæ ten program,
Kierownictwu i Pracownikom Oœrodków Pomocy
Spo³ecznej z terenu powiatu legnickiego,
MOPS w Chojnowie, Dyrekcjom i Zespo³om
Opiekuñczo-Rehabilitacyjnym DPS w Brenniku 
i Legnickim Polu, Dyrektorom i Pracowni-
kom Domów Kultury w Chojnowie, Procho-
wicach, Krotoszycach, Legnickim Polu oraz
Muzeum Regionalnego, Muzeum “Bitwy pod
Legnic¹”, Muzeum “Bitwy nad Kaczaw¹”,
Parafiom z Chojnowa i Pani Jolancie Dymitrak,
która kolejny raz goœci³a u siebie dzieci. 
Cz³onkowie Stowarzyszenia sczególne wyrazy
wdziêcznoœci kieruj¹ te¿ do Dyrekcji i Pra-
cowników SP nr 4 za nieodp³atne u¿yczenie
obiektu szko³y na pó³kolonie, przygotowanie
posi³ków i obs³ugê dzieci i do Przychodni
Rejonowej w Chojnowie za zapewnienie opieki
pielêgniarskiej, do w³adz samorz¹dowych
miasta i powiatu legnickiego oraz MOPS za
zapewnienie funduszy na organizacjê
wypoczynku letniego, do Fundacji Banku
Zachodniego WBK S.A - Banku Dzieciêcych
Uœmiechów za darowizne na zakup obuwia
sportowego dla dzieci, do wolontariusy,
którzy nieodp³atnie opiekowali siê dzieæmi,
dbali o atrakcyjne zajêcia, a wœród nich: dyr.
El¿biety Borysewicz, Heleny Ziêby, Zofii
Maækowiak, Zofii £abuz, Teresy Hajtko,
Krystyny Kalagasidis, Krystyny Szymaszek, Julity
Tomalskiej, Agnieszki Barszczyk, Hanki
D¹browskiej-Król, El¿biety Górniak, El¿biety
Ziêciny, Alicji Hanuszczak.
Cz³onkowie Stwarzyszenia wyra¿aj¹ tak¿e
wdziêcznoœæ instytucjom, które wspó³praco-
wa³y w zapewnieniu wypoczynku dzieciom z do-
mów dziecka z terenu powiatu legnickiego:
Caritas Diecezji Legnickiej, Komendzie Hufca
ZHP Chojnów, Przedsiêbiorstwu “ELZAM”,
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Po-
wiatowemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej, wolontariuszom spra-
wuj¹cym opiekê nad dzieæmi: Krystynie i Julicie
Tomalskim oraz Helenie Ziêbie.

Z ramienia organizatora - Stanis³awa Repa

Miejskie pó³kolonie – aktywny wypoczynek
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Dziêki zaanga¿owaniu bibliotekarek
z Miejskiej Biblioteki Publicznej rów-
nie¿ w sierpniu nasze dzieci mog³y
uczestniczyæ w zajêciach pod has³em
“Wakacje 2008”. W pierwszym dniu
sierpniowych warsztatów atrakcj¹
dla najm³odszych czytelników by³y
zajêcia czytelniczo - plastyczne. Milu-
siñscy nabywali i rozwijali swoje
umiejêtnoœci manualne, lepi¹c z plas-
teliny baœniowe postacie. 
Projekt “Ka¿dy mo¿e byæ poet¹” mia³
na celu kszta³towanie wyobraŸni.
By³y to zajêcia, w których oprócz
dobrej zabawy dominowa³a lekcja
tworzenia poezji. Próbowano tu
w³asnych si³ w tworzeniu krótkich
tekstów-rymowanek. Tematem prze-
wodnim owych “dzie³” by³y zwierzêta.
Jeœli ktoœ posiada³ w³asnego pupila,
pisa³ o nim, jeœli nie - w zastêpstwie
literacko opisywa³ znajduj¹c¹ siê na
pó³ce maskotkê. Ca³ym tym zmaga-
niom nad tekstem patronowa³a pani
Regina Wiêc³aw, która z entuzjazmem
zachêca³a dzieci do prób zabawy ze
s³owem pisanym. W zdumiewaj¹co
krótkim czasie powstawa³y rymowanki.
A oto próbka poezji autorstwa Alek-
sandry Ba³aj:

Piesek Kud³atek
To jest piesek Kud³atek,
co ma milion ³atek.
Oczy jak dwa wêgielki, 
weso³y jest i wielki.
Ma brzuszek puchaty
i cztery ³apy.
O, patrzcie, ju¿ siê ³asi do mamy,
bo lubi takie zabawy.

Druga czêœæ zajêæ czytelniczo-plas-
tycznych odby³a siê pod has³em “Co
widzê, gdy s³yszê muzykê?” Dzieci
s³uchaj¹c muzyki, stara³y siê odzwier-
ciedliæ na papierze skojarzenia, wy-
wo³ane pobudzaniem zmys³u s³uchu.
Œpiew ptaków, szum wody i szelest
wiatru niemal wszystkim kojarzy³y
siê jednoznacznie z natur¹, cisz¹ 

i harmoni¹. Powsta³e obrazy przed-
stawia³y ukwiecone ³¹ki, lasy b¹dŸ
zachody s³oñca nad spokojnym morzem.
Nastêpnie dzieci dosta³y zadanie na-
dania tytu³ów swoim pracom i pod
takimi tytu³ami mia³y stworzyæ nie-
wielkich rozmiarów teksty literackie
w dowolnej formie. By³ te¿ konkurs
recytatorski. Dzieciaki recytowa³y
fragmenty ulubionych ksi¹¿ek i wierszy.
Wszystkim wysz³o to znakomicie 
i dlatego nagrody trafi³y do ka¿dego
uczestnika tego minikonkursu. Radoœæ
z podarunków by³a ogromna. 
Kolejn¹ wakacyjn¹ niespodziank¹
by³y zajêcia plastyczne pod has³em
“Kamienne robale”. Tu dzieci, dziêki
œwietnej wyobraŸni pañ prowadz¹cych,

ze zwyk³ych kamieni znalezionych
na podwórzu tworzy³y ró¿nobarwne
owady. Na kamieniu malowa³y fanta-
zyjne pancerzyki, nó¿ki i skrzyde³ka.
Z plasteliny natomiast powstawa³y
czu³ki. M³odzi czytelnicy podczas
tych zajêæ doskonale siê bawili, moc-
no przy tym rozwijaj¹c wyobraŸniê.
Niestety, jak mówi znana sentencja
“wszystko, co dobre kiedyœ siê koñ-
czy”, wakacyjne zajêcia z bibliotek¹
równie¿, jesteœmy jednak pewni, ¿e
za rok zostan¹ zorganizowane po-
dobne. Pocieszaj¹cy jest równie¿ fakt,
¿e przed m³odymi artystami warsz-
taty œwi¹teczne, a póŸniej spotkania
podczas ferii zimowych. 

>A.K.<

Wakacje z bibliotek¹ BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
zabudowanej 4 budynkami: administracyjno-produkcyjnym 
o pow. u¿yt.1979,30 m2, 2 halami warsztatowymi o pow. u¿yt.
235,50 m2 i 313,20 m2 i magazynem o pow. u¿yt. 341,20 m2,
po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26 w Chojnowie (teren by³ego

"Hosmetu"), oznaczonej numerem geodezyjnym 64/15 
o pow. 3514 m2,  wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14656.

Cena wywo³awcza - 540.000,00 z³.
Wadium - 108.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych
na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z
planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nierucho-
moœæ ujêta jest jako us³ugi z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych.
W czêœci przyleg³ej do ul. Koœciuszki dopuszcza siê mo¿liwoœæ adap-
tacji obiektów dla funkcji mieszkaniowej. Nieruchomoœæ obci¹¿ona
jest 6 umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 1-
miesiêcznym okresem wypowiedzenia. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 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 17 paŸdziernika 2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie 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, pozos-
ta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 5.400,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062
0000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej. 
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie
art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 17 marca 2008 r., drugi przetarg odby³ siê dnia 19 czerwca 2008r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.09-17.10.2008 r. 
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

PHU Polers A. Kaczmarek i S-ka Jawna
ul. D¹browskiego 20; 59-225 Chojnów

tel./fax 076 81 88 844; tel. 076 74 49 383

Wymagania:
- prawo jazdy kategorii B
- mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci
i doœwiadczenie w bran¿y

zatrudni na atrakcyjnych warunkach
mê¿czyzn na stanowisku:

konserwator ok³adzin kamiennych



Od pierwszej chwili, kiedy Mona
pojawi³a siê w ich domu, wszys-
tko siê zmieni³o. Córka z pora¿e-
niem mózgowym znacznie siê
o¿ywi³a, m³odszy syn zyska³ to-
warzysza zabaw, a ca³a rodzina
kolejnego ukochanego cz³onka. 
Tadeusz Rybczyñski kupi³ sucz-
kê rasy husky z myœl¹ o chorej
córce. Te psy wspaniale spraw-
dzaj¹ siê w relacjach z dzieæmi,
czêsto wykorzystywane s¹ w do-
goterapii.
Po dwóch latach Mona nie tylko
sta³a siê najwspanialszym przyja-
cielem, ale zapocz¹tkowa³a nowy
styl ¿ycia w domu pañstwa Ryb-
czyñskich - rodzina z zami³owa-
niem uprawia dogtrekking.

„Dogtrekking” - to spacer z psem
lub bieg – wyjaœnia pan Tadeusz.
- Zale¿y to od tego, kto ma jak¹
kondycjê. Ale przede wszystkim
chodzi o wspóln¹ aktywnoœæ psa
i w³aœciciela. Nigdy wczeœniej nie
przypuszcza³em, ¿e mo¿e to tak
bardzo wci¹gn¹æ. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e to banalna dyscy-
plina, wymaga jednak, podobnie
jak ka¿da inna, wielu przygoto-
wañ, wyczerpuj¹cych treningów 
i profesjonalnego osprzêtowania. 

¯adna inna dyscyplina sportu nie
daje jednak mo¿liwoœci rywalizacji
w duecie z przyjacielem. 

Efektem aktywnej wspó³pracy s¹
wyniki na zawodach. Z ostatnich
Tadeusz Rybczyñski (i Mona
oczywiœcie) przywióz³ drug¹
nagrodê.
- W Polsce jeszcze nie ma wielu
imprez tego typu, ale u naszych
s¹siadów Czechów, odbywa siê
ich mnóstwo. 
Trasy s¹ do wyboru: na 25 i 50 km.
Zawodnicy na starcie dostaj¹ mapê
z zaznaczonymi punktami, które
trzeba odnaleŸæ i wpisaæ has³a 
z ka¿dego punktu kontrolnego na
kartê biegu. Ca³¹ trasê trzeba po-
konaæ w jak najkrótszym czasie.
Czêsto zawodom towarzysz¹ inne
imprezy, np. zaganianie kaczek
do zagrody, pokaz frisbee (chwy-
tanie dysków w powietrzu) czy
prezentacje psich zaprzêgów.

W zawodach bior¹ udzia³ psy
wielu ró¿nych ras, nie tylko psy
zaprzêgowe. Ciekawostk¹ zawo-
dów w Koszêcinie (i pewnego
rodzaju zaskoczeniem dla widzów)
by³o uczestnictwo kobiety, która
startowa³a na dystansie 25 km 
z ... 3-miesiêcznym dzieckiem 
w wózku i doczepionym na specjal-
nym pasie husky. To dowód do-
stêpnoœci tej dyscypliny – mo¿e
j¹ uprawiaæ ka¿dy.

Hobby Rybczyñskich, jak ka¿de
inne, z biegiem czasu rozwija siê.
Pan Tadeusz, jego ¿ona Anna,
córka Ewa i syn Damian, nie
tylko nabywaj¹ nowych umiejêt-
noœci, zdobywaj¹ wiedzê, pod-
nosz¹ kondycjê fizyczn¹, ale 

i powiêkszaj¹ zespó³. Do  dogtrek-
kingowców do³¹czy³a Yuka,
kolejny hasky, który ju¿ za kilka
miesiêcy wystartuje w parze 
z pani¹ Ani¹.

- A mo¿e by tak za jakiœ czas zorga-
nizowaæ podobn¹ imprezê u nas?
W rejonie Chojnowa mamy piêk-
ne tereny. Okolice Doliny Czar-
nej Wody czy Parku Piastow-
skiego idealnie nadaj¹ siê do
dogtrekkingu, canicrossu czy
bikejoringu.
Jestem przekonany, ¿e ka¿dy, kto
chocia¿ raz spróbowa³by którejœ
z odmian tej dyscypliny, uzna³by,
¿e to wspania³y pomys³ na rodzin-
ny wypoczynek.

rozmawia³a eg
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Z cyklu „Warto poznaæ”

Dla poprawy samopoczucia

Z cyklu „Warto poznaæ”

Rodzinny konik

Ka¿dy z nas lubi otaczaæ siê przed-
miotami, które wprawiaj¹ w do-
bry nastrój, a problemy zwi¹zane
z pêdz¹cym dziœ œwiatem dziêki
nim staj¹ siê blade. Jedni kolek-
cjonuj¹ monety, inni znaczki,
pani Helena Siemienko - rodowita
chojnowianka - zatraci³a siê w czymœ
zupe³nie innym - od lat gromadzi
zapalniczki.

- Ponad trzy lata temu, gdy syn
przyniós³ mi zu¿yt¹, prostok¹tn¹
zapalniczkê, pomyœla³am, ¿e
szkoda j¹ tak po prostu wyrzuciæ,
wpad³am wiêc na pomys³, ¿e
odt¹d bêdê takie kolekcjonowaæ -
wspomina pani Helena. - Znajomi
trochê siê zdziwili tym moim nie-
codziennym hobby, ale od pocz¹tku
sprawia³o mi to wielk¹ radoœæ,
wiêc nie reagowa³am na ich uszczy-
pliwe komentarze.
Dziœ pani Helena jest w³aœci-
cielk¹ znacznej, licz¹cej niemal
400 sztuk, kolekcji. Wœród tych

standardowych znajduj¹ siê
równie¿ niespotykane wzory.
Drewniane, metalowe, plas-
tikowe o przeró¿-nych barwach i
kszta³tach, przyci¹gaj¹ uwagê.
Obecnie w zbie-raniu pomagaj¹
jej znajomi i ro-dzina, którzy
wynajduj¹c oryginalny okaz, bez
zastanowienia nabywaj¹ go dla
pani Heleny.
Zapalniczki jednak to nie jedyny
konik chojnowianki. Oprócz nich
kolekcjonuje maskotki, d³ugopisy
i karty telefoniczne. Nowym po-
mys³em s¹ równie¿ zegarki. 
Kolejn¹ pasj¹ pani Heleny jest,
nietypowa dla kobiet, pi³ka no¿na. 
- Uwielbiam ogl¹daæ mecze.

Szczególnie kibicujê, co zrozu-
mia³e, naszej, polskiej dru¿ynie,
ale football œwiatowy jest mi rów-
nie bliski. Gdy tylko transmituj¹
rozgrywki, zasiadam przed tele-
wizorem i ze skupieniem obser-
wujê poczynania pi³karzy. Pi³ka
no¿na jest sportem wzbudzaj¹-
cym ogromne emocje, mo¿e w³aœ-
nie dlatego jestem taka zaanga¿o-
wana w poszczególne konfron-
tacje dru¿yn. - komentuje pani
Helena.
Na nasze pytanie, co daje kolek-
cjonowanie, pani Helena bez zas-
tanowienia odpowiedzia³a, ¿e

zbieranie drobnych przedmiotów
sprawia jej po prostu przyjemnoœæ.
Dziêki temu relaksuje siê i zapo-
mina o wszelkich k³opotach. Bo
przecie¿ g³ównym celem upra-
wiania hobby, jest czerpanie z nie-
go radoœci i ta zwyczajna uciecha
z posiadanej pasji.

>Kozak<

Pani Helena planuje teraz po-
œwiêciæ siê zbieraniu zegarków 
i jest gotowa bezp³atnie oddaæ
swoj¹ kolekcjê zapalniczek. Jeœli
jest ktoœ zainteresowany przejê-
ciem zbioru, prosimy o kontakt 
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Za nami szalone dni, podczas których zwie-
dziliœmy imprezy muzyczne.
Na pierwszy ogieñ posz³o mroczne “Castle
Party”. Ju¿ od dziesiêciu lat w ma³ym
Bolkowie ucztuj¹ fani dosyæ specyficznych
brzmieñ muzycznych. Ale po raz pierwszy 
w historii tego festiwalu, jeden koncert mia³
miejsce w murach koœcio³a katolickiego.
Zwa¿ywszy na to, ¿e nurt rockowy zwany
rockiem gotyckim, laikom mo¿e kojarzyæ siê
z czymœ ca³kiem odwrotnym ni¿ wiara
chrzeœcijañska, wydarzenie to by³o bez prece-
densu. Wiadomo jednak, ¿e twórczoœæ austriac-
kiego zespo³u Persephone zosta³a dok³adnie
sprawdzona pod k¹tem tekstów przez ksiê¿y
koœcio³a Œw. Jadwigi Œl¹skiej. Podczas wys-

têpu, œwi¹tynia „pêka³a w szwach”. A ile
ludzi k³êbi³o siê poza murami koœcio³a... 
Oryginalnie ubrani fani nikogo w tej miejsco-
woœci ju¿ nie dziwi¹. Wprost przeciwnie. Przez
te dziesiêæ lat, nawi¹za³y siê znajomoœci,
nawet zagraniczne. Do Bolkowa przyje¿d¿aj¹
fani gotyku tak¿e z innych krajów: Austrii,
Niemiec, Anglii, Rosji, Czech. Szacuje siê, ¿e
w tym roku by³o ich ok. 5 tys. 
W Bolkowie chwila prawdy wybi³a te¿ dla
pewnej p³yty, sygnowanej nazw¹ “Miœ Jubelek 
i przyjaciele”. Nawet w najœmielszych marze-
niach nie mo¿na by³o sobie wyobraziæ tak
ciep³ego przyjêcia. Pok³osiem prezentacji
chojnowskiej grupy jest propozycja udzia³u 
w pewnym projekcie muzycznym, który porusza
siê w klimatach znanych z Parad Równoœci! 
Minê³o kilka dni i znów przysz³a pora na po-
nowne pakowanie wyposa¿enia obozowego.
Kierunek-Kostrzyñ nad Odr¹. Weterani
woodstockowi znów jad¹ na “Przystanek
Woodstock”. Dla niektórych z naszej paczki
by³ to ju¿ 11 raz. Poniewa¿ wyjechaliœmy 
w pierwszy festiwalowy dzieñ, wiadomo
by³o, ¿e omin¹ nas pewne atrakcje. Zaleg³oœci
mia³y byæ odrobione nazajutrz. Tak te¿ siê

sta³o. Koncerty konceratmi, ale mia³y miejsce
te¿ i inne propozycje. Konferencje prasowe
lub Akademia Sztuk Przepiêknych czyli seria
wyk³adów i warsztatów prowadzonych przez
znanych artystów, pisarzy, re¿yserów, muzyków,
dziennikarzy. Wyk³adowcy byli zacni, m.in.:
prof. Leszek Balcerowicz, Jan Tomaszewski,
Manuela Gretkowska i inni. Oprócz tego “PW”
wydatnie wspiera S³u¿bê Zdrowia. Oprócz
oddawania krwi by³a akcja “ Policz siê z cukrzyc¹”
“Masz cukrzycê? - kilka wa¿nych rad dla
Ciebie”. “Przystanek Woodstock” w chwili
obecnej jest jednym z najwiêkszych w Europie
festiwali muzycznych. Zapraszane s¹ tu zespo³y
niemal z ca³ego œwiata. W tym roku mo¿na
by³o us³yszeæ wykonawców m. in. z: RPA,
Meksyku, Indii, W³och, Szwecji oraz krajowi

przedstawiciele. Cieszy fakt, ¿e z Chojnowa
do Kostrzyna przyjecha³a naprawdê imponuj¹ca
grupa ludzi. Z roku na rok jest jakby nas coraz
wiêcej. Duch koncertowy w narodzie wiêc
nie ginie. Warto siê wyluzowaæ w jedynym 
w swoim rodzaju kilkusettysiêcznym namiotowym
mieœcie. Przy dobrej muzyce, zgranej paczce,
z dala od naszej rzeczywistoœci, ci¹gnie nas
na “Woodstock” co roku jak misia do miodku. 
Spoœród czterech zaplanowanych wyjazdów
na imprezy muzyczne, dwie „nie wypali³y”.
Nie doszed³ do skutku w tym roku “Piknik
Reggae”. Jeszcze raz siê okaza³o, ¿e gdy wielk¹
politykê stawia siê na pierwszy plan, kultura
wychodzi na tym jak Zab³ocki na mydle.
Mo¿e za rok do Micha³owa wróc¹ pozytywne
wibracje. Polityczne inklinacje mia³y te¿ swoje
miejsce podczas tegorocznej edycji “Bluesa
nad Bobrem”. Rzecz dotyczy koncertów fina³o-
wych. Jak to siê skoñczy³o, to ju¿ zapewne wia-
domo - jednym wielkim skandalem. Pogoda
te¿ zrobi³a swoje. Ci¹g³e opady deszczu, skutecz-
nie odstraszy³y fanów rocka. Co ciekawe,
nasze Ÿród³o informacji w Boles³awcu na dwa
tygodnie przed fina³em, twierdzi³o, ¿e z Chuckiem
Berry i TSA to jedna wielka œciema. I o zgroza,
tak te¿ siê sta³o. Nie nam jest oceniaæ spraw-
ców tego ca³ego zamieszania, którzy nota bene
w roku ubieg³ym, te¿ nie ustrzegli siê powa¿nych
zaniedbañ. Wydaje siê, ¿e do organizacji tego
festiwalu, powinni wróciæ ludzie, którzy tê
imprezê powo³ali do ¿ycia. 
Mo¿e po tegorocznej wpadce, polityczne interesy
pójd¹ na bok, a górê weŸmie zdrowy rozs¹dek 
i przywróci dobre imiê „B’N’B”.

P.M.

“Impreza imprez¹ imprezê goni³a” BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego
ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa 
do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudo-

wanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa,
oznaczonej numerem geodezyjnym 53 

o pow. 4693 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku
magazynowego o pow. u¿ytkowej 3673,50 m2

(by³y magazyn techniczny Dolzametu 
- obok siedziby Urzêdu Gminy) wpisanej 

w ksiêdze wieczystej Nr 36684.

Cena wywo³awcza - 375.000,00 z³.
Wadium - 75.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿-
liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie
kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie
zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny
przemys³owe i sk³adowe. Nieruchomoœæ obci¹¿ona
jest jedn¹ umow¹ dzier¿awn¹, zawart¹ na czas
oznaczony do dnia 30-09-2008 r. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 paŸdziernika 2008 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 17 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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów 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, po-
zosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci
nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 3.750,00 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.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 17 marca 2008 r.,
drugi przetarg odby³ siê dnia 19 czerwca 2008r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.09-
17.10.2008 r. w godz. 10.00 do 14.00. Klucze
dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju 
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
(0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach orga-
nizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wyci¹gi z CRU dostêpne w skrytce P³atnika
Zak³ad Ubezpieczeñ informuje, ¿e od 11 sierpnia
dla p³atników sk³adek posiadaj¹cych certyfikat
klucza publicznego zostan¹ wygenerowane wy-
ci¹gi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
(CRU). Wyci¹gi bêd¹ dostêpne w skrytce danego
p³atnika (i w skrytce podmiotu upowa¿nionego
przez p³atnika) w Systemie Dwustronnej Wymia-
ny Informacji (SDWI).
Informacje zawarte w wyci¹gach maj¹ umo¿liwiæ
Pañstwu porównanie informacji zgromadzonych
w kartotekach ubezpieczonych programu „P³atnik”
z danymi zewidencjonowanymi na kontach osób
ubezpieczonych w Centralnym Rejestrze Ubezpie-
czonych, a w efekcie doprowadziæ do zmniejsze-
nia liczby b³êdów w przesy³anych do ZUS doku-
mentach ubezpieczeniowych.
Wyci¹gi s¹ dostêpne dla p³atników posiadaj¹cych
wa¿ny certyfikat niekwalifikowany wydany przez
centrum certyfikacji w imieniu ZUS. Wyci¹gi nale¿y
pobraæ przez Internet za poœrednictwem jednego 
z kana³ów SDWI: www.sdwi.gdansk.zus.pl,
www.sdwi.warszawa.zus.pl, www.sdwi.wroclaw.zus.pl.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefo-
nicznie pod ogólnopolskim numerem infolinii
ZUS 0-801-410-410 lub na stronie internetowej
www.e-inspektorat.zus.pl, a tak¿e w ka¿dej pla-
cówce ZUS.

ZUS ostrzega przed oszustami
Na terenie dzia³ania boles³awieckiego ZUS odno-
towano przypadek wizyty w prywatnym domu
osoby podaj¹cej siê za pracownika ZUS infor-
muj¹cej o mo¿liwoœci otrzymania dodatku do
œwiadczenia ze œrodków unijnych. Osoba ta prosi³a
o okazanie oszczêdnoœci, banknotów w celu spisa-
nia ich serii i numerów. 
Ostrzegamy naszych klientów przed oszustami. 
W takich przypadkach nale¿y zawsze powiadomiæ
Policjê. ZUS przypomina, ¿e kontaktujemy siê z
klientami w formie pisemnej, za poœrednictwem poczty.
W nielicznych przypadkach koniecznoœci bezpo-
œredniego kontaktu z ubezpieczonym, œwiadcze-
niobiorc¹ lub p³atnikiem sk³adek - pracownik ZUS
posiada upowa¿nienie oraz legitymacjê, które ma
obowi¹zek przedstawiæ do wgl¹du. 

Magazyn informacyjny „ZUS dla Ciebie”
dostêpny w bezp³atnej prenumeracie 

na portalu nexto.pl. 
To kolejne miejsce w sieci obok serwisu  www.zus.pl,
gdzie mo¿na przeczytaæ tê gazetkê. 
Nexto.pl to pierwsza w polskim Internecie platfor-
ma oferuj¹ca elektroniczne wydania ksi¹¿ek i czasopism.
W swojej ofercie ma ponad 1000 tytu³ów o ró¿nym
charakterze. Od sierpnia wœród nich bezp³atnie
dostêpny jest tak¿e miesiêcznik “ZUS dla Ciebie”.
Magazyn ma charakter informacyjno - poradnikowy.
Skierowany jest do klientów Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. W ka¿dym numerze znajduj¹ siê
aktualnoœci z ¿ycia ZUS, wyjaœnienia zmian w prze-
pisach, wywiady z ekspertami oraz odpowiedzi na
pytania klientów. “ZUS dla Ciebie” zawiera tak¿e
kalendarium z wykazem bezp³atnych szkoleñ orga-
nizowanych przez Zak³ad oraz tabelê aktualnych
wysokoœci sk³adek i œwiadczeñ.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabu-
dowanych, po³o¿onych w obrêbie 3 miasta Chojnowa w rejonie ul. Bielawskiej:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹. Termin zakoñczenia zabudowy - 4 lata.
W przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany

jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobo-
wi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na
warunkach z nim uzgodnionych. Wymienione dzia³ki stanowi¹ RII, w zwi¹zku z tym inwestor zobo-
wi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 25 wrzeœnia 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 19 wrzeœnia 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 zby-
cie 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¿ 620,00 z³ - dot. dz. nr 379/4, 600,00 z³ - 
dot. dz. nr 379/5, 610,00 z³ - dot. dz. nr 380/2, 630,00 z³ - dot. dz. nr 380/3 i 780,00 z³ - dot. dz. nr 380/4.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Wa¿ne informacje ZUS
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Kibice pi³karscy z niecierpliwoœci¹
wyczekiwali na rozpoczêcie no-wego
sezonu rozgrywek ligowych. Dla nas
jednak najwa¿niejsze by³o to, jak po
historycznym awansie do IV ligi,
bêd¹ przebiega³y przygotowywania.
Przerwa letnia to przede wszystkim
pora zmian. Przypomnijmy mo¿e.
Wybrano nowy zarz¹d. Prezesem KS
„Chojnowianka” zosta³ Waldemar
Michowski, wiceprezesem Grzegorz
Rudziak. W sk³ad zarz¹du klubu
weszli: Krzysztof Uziêb³o, Krzy-
sztof Kowalczyk, Krzysztof Ru-dzi-
ak. U œwie¿o upieczonych czwar-
toligowców zasz³a podstawowa
zmiana. Dotychczasowy trener
Miros³aw Zieleñ, wybra³ kierunek
na A klasê, gdzie trenuje Burzê
Go³aczów. Jak ju¿ pañstwu zapewne
wiadomo nowym trenerem Chojno-
wianki zosta³ Romuald Kujawa,
pi³karska legenda dolnoœl¹skiego
futbolu. Najwiêksze sukcesy 
w swojej dotychczasowej karierze
pi³karskiej odnosi³ m.in w Zag³êbiu
Lubin, Œl¹sku Wroc³aw. Pozyskano
te¿ obroñcê Rafa³a Zwierza z Iskry
Kochlice. Ze Stali Chocianów prze-
szed³ pomocnik Adam Szyde³ko. A
kto uby³? Piotr Ptasznik gra teraz w
Burzy Go³aczów, a Kamil Kry-
szczuk w Czarnych Rokitki. 
W okresie przygotowawczym od-
by³o siê kilka sparingów: 
KS Chojnowianka - Cement Ra-
ciborowice 2:3, 
Orkan Szczedrzykowice - KS
Chojnowianka 6:4,
Iskra Kochlice - KS Chojnowianka
1:1, 

KS Chojnowianka - Wulkan Wro-
c³aw 3:7. 
W ostatnim pojedynku dosz³o do
ma³ego eksperymentu. Pierwsz¹
po³ówê zagra³a podstawowa jede-
nastka. Natomiast po przerwie
pojawi³a siê dru¿yna z A klasy. Do
przerwy by³ wynik 4:3 dla goœci.
Wulkan Wroc³aw gra w 3 lidze.
Kolejne gry kontrolne zaczyna³y
przynosiæ efekty pracy trenera
Kujawy. KS Chojnowianka - Sparta
Rudna 1:0, KS Chojnowianka -
Arkan Przemków 12-0. W tym
meczu móg³ paœæ wynik 20:0.
Obecny na trybunach jeden z tre-
nerów pewnej dru¿yny z okrêgówki,
stwierdzi³ - oni u siebie bêd¹ groŸ-
ni. A my ze swej strony dodajmy -
na wyjazdach te¿. 
Jako pierwsi rozgrywki zainga-
rurowali pi³karze drugiej dru¿yny
Chojnowianki. W pierwszym
meczu III grupy A klasy z Burz¹
Go³aczów niestety ulegli 1:2. Ten
mecz by³ rozegrany goœcinnie 
w Budziwojowie. 
19 sierpnia rozgrywki rozpoczêli 
w koñcu nasi pi³karze w 4 lidze.
Zanim jednak sêdzia rozpocz¹³
mecz mia³a miejsce mi³a uroczys-
toœæ. Prezes OZPN Legnica Ta-
deusz Podwiñski wrêczy³ naszej
dru¿ynie okaza³y puchar z okazji
zdobycia mistrzostw legnickiej ligi
okrêgowej i awansu do 4 ligi. 
Pierwszym przeciwnikiem Chojno-
wianki by³ Górnik Z³otoryja i to
w³aœnie oni wywieŸli z Chojnowa
cenne trzy punkty wygrywaj¹c ten
pojedynek 1:0.
Szerzej o wynikach naszych dru¿yn
w meczach A klasie i 4 lidze w nas-
têpnym numerze gazety.

Klub KS Chojnowianka Chojnów
dziêkuje wszystkim darczyñcom za
dotychczasowe wsparcie i pomoc.

P.M.

Mimo wakacji, zawodnicy UKS
“Oriens-Polers” nie pró¿nuj¹. Sier-
pieñ okaza³ siê dla nich szczêœliwy.
Na pocz¹tku miesi¹ca trzech na-
szych reprezentantów startowa³o
w zawodach szosowych w Jaczko-
wie. Wystêp nale¿a³ do udanych,
ka¿dy z naszych zawodników

bior¹cy udzia³ w zawodach zaj¹³
bowiem miejsca mieszcz¹ce siê 
w pierwszej dziesi¹tce. Bezkon-
kurencyjnym liderem spotkania
okaza³ siê Przemek Kaczmarek,
natomiast VIII miejsce zajêli 
w swoich kategoriach Natalia
Chojnacka i Maciek Bartkowski. 
15.08.2008 r. czterech najstarszych
zawodników klubu wyjecha³o na
obóz sportowo-szkoleniowy. O wa-
kacyjnym wypoczynku z pewnoœ-
ci¹ nie ma tam mowy. Nasi za-
wodnicy trenuj¹ i solidnie przy-
gotowuj¹ siê do kolejnych zna-
cz¹cych zawodów.

red.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym z poddaszem 
przy ul. Mickiewicza 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 17/8 o pow. 263 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 17-05-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 11881:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmio-
tem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Lokal
wyposa¿ony jest w ogrzewanie gazowe. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 wrzeœnia 2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39864400000000212
120000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 18 wrzeœnia 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¿ 1.400,00 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.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodziel-
nego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia 7 maja 2008 r., drugi przetarg
odby³ siê dnia 8 lipca 2008 r. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.09-18.09.2008 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).  Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe infor-
macje 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.

Nie odpoczywaj¹

Futboliœci na start

Firma Höcker Sp. z o.o. w Chojnowie - producent urz¹dzeñ
stosowanych w przetwórstwie ¿ywnoœci og³asza 

nabór pracowników na stanowiska:

Podanie wraz z CV prosimy kierowaæ na adres:
Höcker Sp. z o.o.; ul. Piotrowicka 4; 59-225 Chojnów 

lub pod adres e-mail: hoecker@hoecker.pl
Kontakt telefoniczny: od poniedzia³ku do pi¹tku 

(w godz. 8.00-16.00) pod numerem (076) 81-91-297.

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 VIS i mini DV 
na p³yty DVD.

* œlusarz narzêdziowy, 
* tokarz-frezer
* spawacz (metoda MIG-MAG oraz TIG)
* pracowników niewykwalifikowanych do przyuczenia
* pracownika na stanowisko konstruktora ze znajomoœci¹ 

programu AUTOCAD i SOLID EDGE

SSSSttttuuuuddddiiiioooo    CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn
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Nauczyciele Powiatowego Zes-
po³u Szkó³ w Chojnowie przy
wspó³pracy pracowników Staros-
twa Powiatowego w Legnicy za-
koñczyli realizacjê zadañ w ra-
mach projektu „Koryfeusz”. By³
on wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskie j w ramach
Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki (IX Rozwój Wy-
kszta³cenia i Kompetencji 
w Regionach. 9.5 Oddolne Ini-
cjatywy Edukacyjne na Obsza-
rach Wiejskich). Realizacja za-
planowanych dzia³añ obejmowa³a
okres od stycznia do lipca 2008
roku, a dzia³ania te kierowane
by³y do mieszkañców Chojnowa 
i okolicznych wsi.
Celem projektu by³a promocja
oferty edukacyjnej, pokazanie ko-
rzyœci p³yn¹cych z kontynuowania
nauki przez m³odzie¿ po ukoñ-
czeniu gimnazjum, zdobycia odpo-
wiednich kwalifikacji i - w szer-
szym ujêciu - zdobyciu w³aœciwe-
go wykszta³cenia, potrzebnego do
znalezienia siê we wspó³czesnym
œwiecie i znalezienia satysfakcjo-
nuj¹cej pracy. Podejmowane dzia-
³ania mia³y motywowaæ i wzmac-
niaæ aspiracje m³odzie¿y, aktywiz-
owaæ do dzia³añ w celu zdobywa-
nia wykszta³cenia, wzmacniaæ
wiarê we w³asne mo¿liwoœci. Po-
kazywa³y dobre strony mieszkania
„na prowincji”, a tak¿e, na jakie
wsparcie mo¿na liczyæ ze strony
samorz¹du terytorialnego i szko³y.
Jak wy¿ej wspomniano, dzia³ania
skierowane by³y do mieszkañców
Chojnowa i okolic, a w szczegól-
noœci do m³odzie¿y klas III gim-
nazjów wiejskich i miejskich.
M³odzi ludzie koñcz¹cy szko³ê
gimnazjaln¹ stoj¹ przed trudnym
wyborem kolejnej szko³y, podej-
muj¹ niezwykle wa¿ne w ich ¿y-
ciu decyzje. Dlatego tak wa¿ne jest
uœwiadomienie im roli edukacji, 
a tak¿e pokazanie, jakie wykszta³-
cenie, zawód, kwalifikacje mog¹
zdobyæ w najbli¿szej okolicy.
Dzia³ania te obejmowa³y tak¿e ich

rodziców - jako tych, którzy nie
tylko maj¹ decyduj¹cy wp³yw na
wybory ¿yciowe w³asnych dzieci,
ale tak¿e mog¹ uzupe³niæ kwali-
fikacje czy podj¹æ naukê w szko-
³ach dla doros³ych.
W ramach projektu odby³y siê 
m. in. spotkania z m³odzie¿¹:
1. Spotkania informacyjno-pro-
mocyjne z m³odzie¿¹ klas III choj-
nowskich gimnazjów: Gimnazjum
w Lubiatowie, Zagrodnie, Mi³-
kowicach, Zespo³u Szkó³ w Gro-
madce. Wziê³o w nich udzia³ 367
uczniów.
2. Spotkania informacyjno-pro-
mocyjne przeznaczone dla rodzi-
ców uczniów wymienionych gim-
nazjów. Wziê³o w nich udzia³ 193
rodziców. 
3. Festiwal Nauki, który odby³ siê
4 kwietnia w hali sportowej przy
ul. Matejki 1 w Chojnowie. Wziê-
³o w nim udzia³ 478 uczniów.
Celem Festiwalu by³a ca³oœciowa
prezentacja oferty edukacyjnej
PZS - kierunków kszta³cenia oraz
kwalifikacji i zawodów, które
mo¿na w nim uzyskaæ.
4. Przeprowadzono warsztaty z do-
radztwa zawodowego, skierowane
do m³odzie¿y gimnazjalnej. Mia³y
one na celu przygotowanie gim-
nazjalistów do trafnego wyboru
zawodu, którego wa¿nym ele-
mentem jest samopoznanie.
Wziê³o w nich udzia³ 309 uczniów
z Lubiatowa, Gromadki, Zagrodna
i Mi³kowic. 

***
Dziêkujemy wszystkim, którzy
w³¹czyli siê w realizacjê dzia³añ,
a tak¿e tym, dziêki którym by³a
ona mo¿liwa. Szczególne podziê-
kowania kierujemy w stronê dy-
rekcji szkó³ gimnazjalnych, na
których ¿yczliwoœæ i wspó³pracê
zawsze mogliœmy liczyæ.
Wiêcej informacji na temat pro-
jektu mo¿na uzyskaæ na stronie
internetowej szko³y:
www.pzs-chojnow.pl

M. P. 

Koryfeusz

w sprzeda¿y m.in.:
* puchary dla wszystkich dyscyplin sportu
* karma i witaminy dla go³êbi
* akcesoria dla go³êbi
* dyplomy
* medale

SSSSkkkk lllleeeepppp    WWWWiiiieeeelllloooobbbbrrrraaaannnn¿¿¿¿oooowwwwyyyy
KKKKoooocccc iiiiuuuubbbbaaaa    ZZZZbbbbiiiiggggnnnn iiiieeeewwww

uuuullll ....     LLLLuuuubbbbiiii ññññsssskkkkaaaa    4444,,,,     tttteeeellll ....     ((((000077776666))))     888811118888--88885555--66668888

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 9.00 – 18.00

w soboty w godz. 10.00 – 14.00

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonego 
nr geodezyjnym 1/2 (czêœæ dzia³ki) o pow. 100 m2, po³o¿onego 

przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie (na terenie cmentarza 
komunalnego) z przeznaczeniem na ekspozycjê sta³¹ nagrobków.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 488,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 97,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 wrzeœnia 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 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojno-
wie, Rynek 18/19  wadium do dnia  17  wrzeœnia  2008 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³aw-
czej, 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 telefonicz-
nie pod numerem 076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dobieg³a koñca realizacja zadañ zamierzonych w ramach projektu
„Koryfeusz”. Koryfeuszem w teatrze staro¿ytnym by³ przewodnik
chóru. Mamy nadziejê, ¿e pod przewodnictwem realizatorów dzia³añ
uda³o siê osi¹gn¹æ cele, wyznaczone w projekcie za najwa¿niejsze.



Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny przy

ul. Tuwima 10, o pow. mieszkalnej
120 m2, u¿ytkowa 240 m2, gara¿ 50 m2

wolnostoj¹cy, dom po kapitalnym re-
moncie, cena 600 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 0602-667-996.

Sprzedam mieszkanie w Piotro-
wicach 30, pokój, kuchnia, dwie spi-
¿arki i zabudowania gospodarcze 
o du¿ej powierzchni. 
Wiadomoœæ: tel. (071) 317-18-23.

Sprzedam mieszkanie w nowym
budownictwie (ceg³a, parter), o pow.
54m2, 2 pokoje, centrum Chojnowa,
nadaj¹ce siê dla osoby niepe³nospraw-
nej lub na gabinet. Wiadomoœæ: tel.
0665-758-085 po godz. 16.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w starym budownictwie (do
remontu), o pow. 86m2, 2 pokoje, kuch-
nia, w centrum miasta w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0661-546-104.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Rynku, o pow. 47 m2, Ip., 2 po-
koje, kuchnia, plastikowe okna,
pod³ogi-panele. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-59.

Sprzedam mieszkanie w starym
budownictwie przy ul. Legnickiej, 
o pow. 62 m2, dwupoziomowe, 2 po-
koje, kuchnia, ³azienka, po kapital-
nym remoncie z pe³nym wyposa¿e-
niem do zamieszkania od zaraz bez
wk³adu w³asnego, cena 186 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 0603-355-357.

Sprzedam mieszkanie w Rynku 
o pow. 36 m2, 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.

1.pokojowe mieszkanie komunal-
ne o pow. 37m2 na Ip., w Chojnowie
(nowe okna, plastikowe w kuchni, nowa
instalacja elektryczna, telefon) zamie-
niê na wiêksze 2 lub 3.pokojowe,
mo¿e byæ zad³u¿one. Wiadomoœæ:
tel. 0606-956-704 lub 0660-313-823. 

Posiadam do wynajêcia mieszka-
nie - kawalerkê przy ul. Witosa,
nowe budownictwo. Wiadomoœæ: tel.
0604-961-499.

Szukam mieszkania do wynajêcia
na terenie Chojnowa, 2 pokoje lub
kawalerka z balkonem. Wiadomoœæ:
tel. 0788-250-352.

Poszukujê mieszkania do wynajê-
cia na terenie Chojnowa lub w okoli-
cy. Wiadomoœæ: tel. 0669-865-346.

Praca
Poszukujê opiekunki do dzieci 

w wieku 7,5 i 3,5 lat (dziewczynki).
Wiadomoœæ: tel. 0608-499-581.

Lekcji jêzyka angielskiego dla ucz-
niów szko³y podst. oraz gimnazjum
udziela absolwentka LO (z certyfikatem
FCE). Wiadomoœæ: tel. 664-58-34-53.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Choj-

nowie. Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456
po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie. Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ obok
Chojnowa, 25z³/m2. Wiadomoœæ: tel.
0600-982-453 lub 0663-252-998.

Sprzedam gara¿ o pow. 20m2.
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z za-
budowaniami (sklep) o pow. 550m2

na ul. Baczyñskiego. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Sprzedam gara¿ w³asnoœciowy w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 0604-664-776.

Sprzedam ksi¹¿ki do II klasy Gimnazjum
nr 1. Wiadomoœæ: tel. 0660-313-823.

Sprzedam ja³ówkê cieln¹ HF, po
dobrej krowie mlecznej. Wiadomoœæ:
Go³ocin 10, tel. (076) 818-67-80.

Oddam gruz ceglany. Wiado-
moœæ: tel. 0605-306-876.

Zguby
Zgubiono legitymacjê studenck¹

nr 6713. Znalazca proszony jest o kon-
takt pod numerem tel. 0663-536-734.
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OG£OSZENIA DROBNE

DDDDoooommmm    nnnnaaaa    TTTTwwwwoooojjjj¹¹¹¹    kkkk iiiieeeesssszzzzeeeeññññ!!!! !!!! !!!!
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).

Posiadamy obs³ugê prawn¹, doradztwo finansowe oraz pomagamy przy
za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanych z uzyskaniem kredytu na budowê domu.

WWiiêêccee jj     ii nn ffoorrmmaacc jj ii     
ppoodd    nnuummeerraammii     ttee lleeffoonnóóww::

((007766))     8811--9922--550011
00888888--665511--339988
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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

Stacja Paliw 
ul. Lubiñska
zatrudni:

Bli¿sze informacje 
pod numerem tel. 
(076) 81-88-252 
do godz. 16.00

15

* pracownika myjni 
rêcznej

* pracownika obs³ugi 
stacji paliw 

Wójt Gminy Chojnów
informuje, ¿e w dniach 1-8 sierpnia 2008 r. wywieszone zosta³y wykazy nieruchomoœci

gruntowych zabudowanych i niezabudowanych po³o¿onych w obrêbach
Okmiany, Witków, Rokitki, Osetnica, Konradówka, Goliszów oraz Krzywa
przeznaczonych do sprzeda¿y w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci  na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. 
z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) mog¹ sk³adaæ wnioski o jej nabycie w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pe³n¹ informacjê dotycz¹c¹ nieruchomoœci zawieraj¹ wykazy wywieszone na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy Chojnów oraz na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. 105 Urzêdu Gminy Chojnów - 
ul. Fabryczna 1, 59 - 225 Chojnów, tel. 076 8187 908 wew. 58. 

Chojnowski  Zak³ad  Gospodarki
Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Chojnowie,

ul.  Drzyma³y  30

og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze:

Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ 
w sekretariacie zak³adu, tel. (076) 81-88-370,

371, 372 lub na stronie internetowej
bip.chojnow.net.pl 

(szukaj: jednostki organizacyjne/chzgkim)

*  z-cca  kierownika  ds.  remontów
*  kierownik  Oddzia³u  
Oczyszczalnia  Œcieków
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