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Pamiêtajmy i umacniajmy
¯yjemy zbyt krótko, a nasz œwiat jest zbyt ma³y, aby czyniæ go polem walki.

Wa¿ne jest, aby pielêgnowaæ pamiêæ o skutkach wojny ku przestrodze
dla kolejnych pokoleñ, ale jednoczeœnie nale¿y umacniaæ relacje miêdzyludzkie.

Rozdzwoni³y siê dzwonki
Zabrzmia³y w poniedzia³ek o 9 rano i bêd¹ tak dzwoniæ przez najbli¿szych
dziesiêæ miesiêcy. W Chojnowie próg miejskich szkó³ przekroczy³o 1670 uczniów.

Reggae-niespodzianka
Tylko reggae. Muzyka bez przemocy. Publicznoœæ spokojna i bez ³obuzerii.

Droga do przyjació³ nigdy siê nie d³u¿y
Dzieli nas ponad 600 km, ale zarówno chojnowianie, jak i mieszkañcy Egelsbach, pokonuj¹ tê odleg³oœæ wiedzeni rych³ym spotkaniem.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* dobiega koñca realizowana w ramach progra-
mu „Moje boisko – Orlik 2012” budowa boiska
wielofunkcyjnego i boiska do pi³ki no¿nej przy
ul. Kiliñskiego. Pracownicy koñcz¹ monta¿
ogrodzenia i wykonuj¹ dojœcia do boisk z beto-

nowej kostki brukowej. Dalszy etap tej inwesty-
cji przewiduj¹cy wykonanie oœwietlenia obiek-
tów oraz monta¿ zaplecza szatniowo-sani-
tarnego rozpocznie siê po rozstrzygniêciu prze-
targu,

* dobieg³y koñca prace przy budowie 
ul. Rzemieœlniczej. Mieszkañcy tego rejonu
maj¹ nie tylko now¹ nawierzchniê drogi dojaz-
dowej, ale tak¿e wybudowan¹ sieæ kanalizacji
ogólnosp³awnej, 

* zakoñczono prace przy budowie trybun na sta-
dionie KS Chojnowianka, uzyskano ju¿ tak¿e
pozwolenie na ich u¿ytkowanie,

* rozstrzygniêto przetarg na remont elewacji 
i dachu w Muzeum Regionalnym. Prace prowa-
dziæ bêdzie firma z Legnicy,

* zakoñczono uk³adanie kostki polbrukowej na
posesji Przedszkola nr 1, 

* trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni chod-
nika ul. Komuny Paryskiej,

* pracownicy interwencyjni wykonuj¹ prace
zwi¹zane z utrzymaniem terenów zielonych
nieobjêtych przetargiem.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie infor-
muje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu:
1) w dniach od 01.09.2008 r. do 22.09.2008 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy ul. Legnickiej 7, 21, 66, ul.
Wolnoœci 7, ul. Samorz¹dowej 4a, ul. Rejtana
10 i ul. Wojska Polskiego 17 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 01 wrzeœnia 2008 r. Nr 118/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 13.10.2008 r.

Rozdzwoni³y siê dzwonki
Zabrzmia³y w poniedzia³ek o 9 rano i bêd¹ tak
dzwoniæ przez najbli¿szych dziesiêæ miesiêcy.
W Chojnowie próg miejskich szkó³ przekro-
czy³o 1670 uczniów.
Placówki okres letni wykorzysta³y na konieczne
remonty.
W Szkole Podstawowej nr 4 odœwie¿ono hole 
i ³¹cznik. Nie uda³o siê zakoñczyæ remontu 
w ma³ym budynku, gdzie trwaj¹ prace przy sani-
tariatach. Przyczyn¹ opóŸnienia robót s¹ dodat-
kowe prace jakie wynik³y podczas przepro-
wadzanego remontu. 
Uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 zaskoczy³a
zapewne nowa wyk³adzina, któr¹ wy³o¿ono na
II piêtrze budynku, a tak¿e nowo wymalowane
klasy.
W Gimnazjum nr 1 odremontowano salê kom-
puterow¹ i pokój nauczycielski. 
Spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 2 z pewnoœci¹
ciesz¹ nowe okna w klasach. Tu, podobnie jak
w innych szko³ach, przez parê tygodni wolnych
od zajêæ, uda³o siê odœwie¿yæ kilka sal lek-
cyjnych.
Ponad pó³tora tysiêczna braæ szkolna mo¿e
zatem mówiæ o komfortowych warunkach do
nauki. Teraz wypada wykazaæ siê przygo-
towaniem merytorycznym, chêci¹ do nauki 
i w konsekwencji pozytywnymi wynikami –
uczniowie maj¹ na to dziesiêæ miesiêcy. 

Stypendia dla uczniów
Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrod-
ków i s³uchaczy kolegiów, zamieszka³ych 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 wyma-
ganymi 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 poprze-
dzaj¹cym date z³o¿enia wniosku nie przekracza
kryterium dochodowego zgodnie z ustaw¹ o po-
mocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kostów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wy-
równawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania
- po przedstawieniu przez wnioskodawcê doku-
mentów potwierdzaj¹cych poniesienie okre-
œlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur,
rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizow-
nych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y
imiennych faktur, rachunków i innych doku-
mentów ksiêgowych)

c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
w tym zakup podrêczników i nnych 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 ponadg-
imnazjalnych i s³uchaczy kolegiów - po przed-
stawieniu 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 udzie-
lenie 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.

Zapraszamy osoby chêtne do uczestniczenia
w naszych zajêciach terapeutycznych
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Piotro-
wicach jest placówk¹ dziennego pobytu, przez-
naczon¹ dla osób przewlekle psychicznie
chorych i niesprawnych intelektualnie, którzy
maj¹ trudnoœci w ¿yciu codziennym i wymagaj¹
wszechstronnego wsparcia. Celem dzia³alnoœci
ŒDS jest podnoszenie jakoœci ¿ycia i zapewnie-
nie oparcia spo³ecznego uczestnikom poprzez
podtrzymywanie i rozwijanie umiejêtnoœci
niezbêdnych do samodzielnego ¿ycia, kszta³to-
wania motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowañ i wyrabianie nawyków.
Oparcie to w szczególnoœci dotyczy partnerskiej
rady i pomocy w sprawach zwi¹zanych ze
wspó³¿yciem spo³ecznym, za³atwianiem spraw
poza domem, wykonywaniem ró¿nych zajêæ 
i prac, aktywnym utrzymaniem kontaktów 
z rodzin¹ i przyjació³mi. Proponowany przez
Œrodowiskowy Dom Samopomocy program
wspieraj¹co - rehabilitacyjny ma pomagaæ
u¿ytkownikom w rozwijaniu jak najwiêkszego
stopnia ich autonomii oraz wspieraæ œrodowisko
rodzinne. 
Dzieñ w ŒDS zaplanowany jest w œciœle
okreœlony sposób, jest to niezwykle wa¿ne dla
uczestników i komfortu pracy personelu. Dziêki
okreœlonej strukturze dnia uczestnicy wiedz¹
czego mog¹ siê spodziewaæ ka¿dego dnia. 
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Zapisy do Ogniska
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
og³asza zapisy na naukê gry na fortepianie,
gitarze, akordeonie, skrzypcach. Zaintere-
sowanych 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.



BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWAo g ³ a s z a 
czwarty przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej

Chojnów o pow. 6,75 m2, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przez-
naczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego  - 200,00 z³   (w tym VAT 22 %).
Wadium - 40,00 z³.  Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA  o g ³ a s z a 
trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej

Chojnów o pow. 5 m2, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego  - 150,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 30,00 z³.

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
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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
28.09.08,

5. Apteka ,,Stokrotka”:  05.10.08

“Cz³owiek ¿yje tak d³ugo - jak d³ugo ¿yje w pamiêci innych”

Dziêkujê za wszelk¹ ¿yczliwoœæ i pomoc w trudnych dla mnie chwilach. Chylê czo³a nad dobroci¹ Was Wszystkich
Z wielkim szacunkiem:    
Ludwika Olszewska - ¿ona

Nieodp³atnie nasi podopieczni maj¹ zapewniony
obiad i dowóz do oœrodka. Proponujemy zajêcia 
w pracowniach: 

Pracownia plastyczna
Pracownia techniczna
Pracownia kulinarna
Pracownia komputerowa

Uczestnicy maj¹ równie¿ do dyspozycji salê rekrea-
cyjn¹, salê rehabilitacyjn¹ oraz swobodny dostêp do
pralni i ³azienek. Istnieje mo¿liwoœæ korzystania
tak¿e z porad psychologa, pielêgniarki i logopedy. 

Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Piotrowicach
59 - 225 Chojnów, Piotrowice 16

tel: 076 81 81 434
e - mail: sds.piotrowice@wp.pl

Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 paŸdziernika 2008 r.
o godz 13.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne 
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu
lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dziel-
czy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do dnia  
1 paŸdziernika 2008 r. Ustala siê post¹pienie 
w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, 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 nieru-
chomoœci¹. Pierwszy prztetarg na dzier¿awê odby³ siê
dnia 12-02-2008 r., drugi przetarg 25-06-2008 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 818-
66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 paŸdziernika 2008 r.
o godz 12.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedz-
ibie 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 5586440000
0001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Choj-
nowie, Rynek 18/19 wadium do dnia 1  paŸ-
dziernika 2008 r. Ustala siê post¹pienie w wyso-
koœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu
dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed 

up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy
dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier-
¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Pierwszy prztetarg na dzier¿awê odby³ siê dnia 07-
11-2007 r., drugi przetarg 12-02-2008 r., trzeci
przetarg 25-06-2008 r. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

Sk³adam serdeczne podziêkowania Wszystkim,
którzy pomagali i nieœli pomoc w chorobie
mojemu drogiemu mê¿owi lekarzowi medycyny
Stanis³awowi Olszewskiemu.
Doktor Iwonie Foremny - nios¹cej pomoc 
i z pe³nym poœwiêceniem pomagaj¹cej przez
ca³e lata w chorobie. Doktorowi Krzysztofowi
Kwiatkowskiemu z Miedziowego Centrum
Zdrowia za wieloletni¹ opiekê kardiologiczn¹, 
a szczególnie w ostatnich oœmiu miesi¹cach - do
którego mo¿na by³o dzwoniæ o ka¿dej godzinie
dnia i nocy. Drogim kole¿ankom zmar³ego 
dr Marii Paw³owskiej i Pani Halinie Spi¿ewskiej
ze Z³otoryi- niezawodnym przyjacio³om przez

ca³e ¿ycie pomagaj¹cym mê¿owi i mnie we
wszystkich codziennych sprawach. Szanownemu
i drogiemu koledze doktorowi nauk medycznych
Prezesowi DIL Andrzejowi Wojnarowi - który
zawsze i natychmiast bezinteresownie pomaga³.
Pani pielêgniarce Heni Postrzech za ciep³o, pro-
fesjonalizm, ¿yczliwoœæ i pomoc w chorobie.
Dziêkujê zawsze uczynnym i pomagaj¹cym nam
przez wszystkie lata s¹siadom - Pañstwu Jolan-
cie i Miros³awowi Bukowskim i Pani Ma³gorza-
cie Pisarskiej. Szanownemu Panu Burmistrzowi
Miasta Janowi Serkiesowi - za jego wielk¹ dla
nas ¿yczliwoœæ. Za wyrazy wspó³czucia Panu
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Janowi Sko-

wroñskiemu. Drogim Kole¿ankom i Kolegom -
Lekarzom ZOZ w Chojnowie. Paniom pielêg-
niarkom i pracownikom chojnowskich przy-
chodni. Pani magister farmacji Annie Wisz-
niewskiej, Paniom i Panu magistrom farmacji
pracuj¹cym w aptece “Pod s³oñcem”. Cz³onkom
Zwi¹zku Kombatantów RP i BWP oraz wszys-
tkim s¹siadom, znajomym i nieznajomym -
dziêkujê za wszystkie dobre i ciep³e s³owa o mo-
im mê¿u Œwiêtej Pamiêci dr Stanis³awie
Olszewskim. Dziêkujê za wyrazy wspó³czucia
dla mnie. Dziêkujê wszystkim uczestnikom
Mszy Œwiêtej za duszê zmar³ego œp. mojego
mê¿a.
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Na XXV sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakoñczono budowê ul. £u¿yckiej. Inwestycja zosta³a odebrana.
2. Zakoñczono budowê trybun sportowych na stadionie K.S Chojno-
wianka - dokonano odbioru inwestycji i uzyskano pozwolenie na
u¿ytkowanie obiektu.
3. Zakoñczono budowê studni g³êbinowej na terenie przy MOKSiR.
4. Trwa budowa ul. Rzemieœlniczej.
5. Trwa budowa ogrodzenia rozbudowywanej czêœci cmentarza komunalnego.
6. Trwa budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ul. Kiliñskiego - Etap I.
7. Og³oszono drugi przetarg nieograniczony na budowê kompleksu
boisk ORLIK 2012 - Etap II (budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego
oraz oœwietlenia boisk) - pierwszy przetarg uniewa¿niono z powodu
braku ofert.
8. W wyniku przetargu nieograniczonego na remont elewacji i dachu
budynku muzeum w Chojnowie wybrano wykonawcê, który z³o¿y³
najkorzystniejsz¹ ofertê.
9. Og³oszono i przeprowadzono przetargi nieograniczone na:
- remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - dwa przetargi unie-
wa¿niono z powodu braku ofert, prowadzone s¹ negocjacje w trybie
zamówienia z wolnej rêki,
- budowê oœwietlenia ulic: Kiliñskiego, Kochanowskiego i Grunwaldzkiej.
Pierwszy przetarg uniewa¿niono z powodu zbyt wysokich ofert,
10. Og³oszono przetarg ograniczony na budowê miêdzyszkolnego
basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4.
11. Uzyskano pozwolenia na przebudowê:
- sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie œródmiejskim zwi¹zan¹ 
z rewitalizacj¹ Rynku,
- instalacji wewnêtrznej c.o. w USC.
12. Zorganizowano roboty publiczne dla grupy 18 bezrobotnych w za-
wodzie brukarz – na okres od 01.08.2008 r. do 31.12.2008 r.
13. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika na po³udniowej stronie
ulicy Komuny Paryskiej.
14. Wykonano nawierzchniê chodnika z polbruku na posesji Przed-
szkola Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.
15. Wykonano prace przygotowawcze do zamontowania kabiny sani-
tarnej w Parku Œródmiejskim.
16. Wykonano wykopy i u³o¿ono kabel zasilaj¹cy do studni g³êbino-
wej na placu zielonym przy MOKSiR.
17. Wykonano parking dla samochodów na terenie stadionu K.S. Chojno-
wianka, zamontowano schody miêdzy szatni¹ a bie¿ni¹.

18. Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni jezdni asfaltowych
przy u¿yciu grysów i emulsji.
19. Uzupe³niono brakuj¹ce elementy w ³awkach parkowych na terenie
miasta oraz je pomalowano.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 7 lokali
mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty na ³¹czn¹
kwotê 30.256 z³.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Ma³achowskiego za
kwotê 55.550 z³,
- dzia³kê pod zabudowê gara¿ow¹ przy ul. Parkowej za kwotê 4.120 z³,
3. Sprzedano w drodze przetargu ustnego ograniczonego do w³aœci-
cieli nieruchomoœci przyleg³ych, dzia³kê bez dojazdu do drogi pub-
licznej, po³o¿on¹ przy ul. Sempo³owskiej za kwotê 30.150 z³.
4. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej dzia³kê o pow. 15 m2

po³o¿on¹ przy ul. Paderewskiego za kwotê 1.100 z³.
5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w „Gazecie
Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Witosa 14,
- lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mickiewicza 13,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Kwiatowej,
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowym po³o¿onej
przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”),
- nieruchomoœci zabudowanej ramp¹ betonow¹ przy ul. Fabrycznej
(teren by³ego „Dolzametu”),
- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26 (by³y
„Hosmet”),
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Samorz¹dowej
(by³a kot³ownia),
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ow¹ przy ul. Parkowej,
- na dzier¿awê gruntu o pow. 100 m2, na terenie cmentarza komunal-
nego z przeznaczeniem na ekspozycjê sta³¹ nagrobków.
6. Wydano 2 decyzje na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Chmielnej na wniosek osoby fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ki,
- przy ul. Lubiñskiej na wniosek osoby prawnej w celu sprzeda¿y dzia³ek.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Okrzei – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 82 sztuk

W
iod¹cym tematem, pierwszej po przer-
wie urlopowej, sesji by³o bez-
pieczeñstwo w mieœcie. 

Zastêpca komendanta chojnowskiej jednostki
nadkom. Przemys³aw Kozio³ przedstawi³ rad-
nym statystyki za pierwsze pó³rocze bie¿¹ce-
go roku. W omawianym okresie odnotowano
m.in. 3935 wykroczeñ spo³ecznie uci¹¿li-
wych, zg³oszono 155 przestêpstw kryminalnych
(o 44 wiêcej ni¿ w analogicznym okresie
ubieg³ego roku), wszczêto 363 postêpowañ
przygotowawczych, zakoñczono 162 postêpo-
wania w sprawach o wykroczenia. Chojnowscy
funkcjonariusze zatrzymali na gor¹cym
uczynku 154 sprawców przestêpstw - 34 w ka-
tegorii kryminalne, 98 nietrzeŸwych kierow-
ców i 22 w kategoriach pozosta³ych. W ci¹gu
pierwszego pó³rocza zatrzymano 63 osoby
poszukiwane.
Z przedstawionej statystyki wynika, ¿e
wykrywalnoœæ KP w Chojnowie wynios³a

72,5% czyli mniej wiêcej na 10 przestêpstw,
siedem zostaje zakoñczonych wykryciem
sprawców. Wed³ug funkcjonariuszy, to wyso-
ka dynamika i nale¿y uznaæ, ¿e chojnowski
komisariat jest jednostk¹ efektywn¹.
Zapobieganiu wykroczeniom i przestêpstwom
ma pomóc profilaktyka. W ramach dzia³añ
prewencyjnych funkcjonariusze odbyli kilka-
naœcie spotkañ m.in. z uczniami, rodzicami,
pedagogami i pracownikami socjalnymi.
Dotyczy³y one g³ównie przemocy w rodzinie,
agresji, bezpieczeñstwa na drodze i w domu.
Nadkomisarz Kozio³ w swojej wypowiedzi
wskaza³ tak¿e na zaanga¿owanie chojnow-
skich samorz¹dów miasta i gminy. Dziêki ich
wsparciu dzielnicowi zostali wyposa¿eni 
w telefony komórkowe, zmodernizowano
monitoring miejski i wokó³ komisariatu.
Samorz¹dy dofinansowuj¹ tak¿e zakup paliwa
dla pojazdów s³u¿bowych, a w niedalekiej

przysz³oœci pomog¹ w zakupie rejestratora
rozmów telefonicznych.

Sierpniowe posiedzenie rady poœwiêcone
by³o tak¿e ocenie realizacji planu opieki nad
zieleni¹ miejsk¹. Mówi³ o tym inspektor 
ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Józef Kowalski.
Utrzymaniem terenów zielonych w latach
2007 - 2008 zajmuje siê wy³oniona drog¹
przetargu firma ACER z Lubina - Zak³ad
Pielêgnacji i Konserwacji Terenów Zielonych.
Jej efektywnoœæ i realizacjê prac ujêtych 
w umowie kontrolowana jest przez czterooso-
bow¹ komisjê, która sukcesywnie wskazuje
konieczne zabiegi pielêgnacyjne. Z relacji
inspektora wynika, ¿e firma nie zawsze w pe³ni
wywi¹zuje siê z ustaleñ co skutkuje jej odpo-
wiedzialnoœci¹ finansow¹.

eg

Sprawozdanie 5/2008 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 czerwca 2008 r. 
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Na XXV sesji
drzew dla firmy „FEERUM” S.A. z naliczeniem op³at za ich usuniêcie
w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji na terenach LSSE,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 14 sztuk drzew rosn¹cych
w korycie rzeki Skory w zwi¹zku z konserwacj¹ i utrzymaniem rzeki
na odcinku od ul. Wolnoœci do ul. Z³otoryjskiej dla Dolnoœl¹skiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we Wroc³awiu,
- przy ul. Piotrowickiej – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa gatunku modrzew w zamian za nasadzenie 2 sztuk
dla osoby fizycznej,
- przy ul. Broniewskiego – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzewa gatunku œwierk w zamian za nasadzenie 2 sztuk dla osoby fizycznej.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 140 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono 125 wniosków, przyznaj¹c dodatki

mieszkaniowe na kwotê 13.989 z³, (wydano 120 decyzji pozytywnych
i 5 decyzji negatywnych). Za miesi¹c VII, VIII.2008 wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 91.940,19 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 67 wniosków, wydano 95 dowodów
osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 22 decyzje administracyjne, 2 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego zagranic¹, 38 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 5 aktów urodzenia, 46 aktów ma³¿eñstwa, 17 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 224 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 131
wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 2 korespondencje
konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 60 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 6 m2,

po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie 
przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie

dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 170,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 34,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 paŸdziernika 2008 r. o godz 11.00
w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne,

je¿eli wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 39864400000000212120000050 Bank Spó³dzielczy 
w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do dnia 1 paŸdziernika 2008 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia

umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadi-
um. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieru-
chomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

UCHWA£A NR XXV/123/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 sierpnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia

granic i numerów sta³ych obwodów g³osowania oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych w mieœcie Chojnowie

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 
§ 1. W uchwale nr LII/251/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 czer-
wca 2002 r., zmienionej Uchwa³¹ Nr XLIV/200/05 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 czerwca 2005 r. i Uchwa³¹ Nr XII/57/07 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 12 wrzeœnia 2007 r. w sprawie ustalenia granic i numerów sta³ych
obwodów g³osowania oraz siedzib obwodo-wych komisji wyborczych w mieœ-
cie Chojnowie w za³¹czniku do uchwa³y w obwodzie g³osowania nr 4
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany, po ulicy "Kiliñskiego od nr 1 do nr 24"
dopisuje siê "Leœna" i po ulicy "Wolnoœci" dopisuje siê "Wrzosowa".
§ 2. Jednolity tekst za³¹cznika, uwzglêdniaj¹cy zmiany okreœlone w § 1.
stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
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Od 1 wrzeœnia ni¿szy 
zasi³ek pogrzebowy

Przez najbli¿sze trzy miesi¹ce, od
wrzeœnia do listopada, ZUS bêdzie
wyp³aca³ zasi³ek pogrzebowy w kwocie
5902,72 z³ – to o 65,24 z³ mniej ni¿
w poprzednim kwartale.
Zasi³ek pogrzebowy stanowi 200
proc. przeciêtnego wynagrodzenia
z poprzedniego kwarta³u, obowi¹-
zuj¹cego w dniu œmierci osoby,
której koszty pogrzebu zosta³y po-
niesione. Zasi³ek przys³uguje w razie
œmierci ubezpieczonego, osoby po-
bieraj¹cej emeryturê czy rentê lub
cz³onka rodziny wymienionych osób. 
Zasi³ek pogrzebowy w kwocie
5902,72 z³ otrzymuj¹ cz³onkowie
rodziny, którzy pokryj¹ koszty po-
grzebu. Gdy wydatki pokryje inna
osoba ni¿ cz³onek rodziny, praco-
dawca, dom pomocy spo³ecznej,

gmina, powiat, osoba prawna koœ-
cio³a albo zwi¹zku wyznaniowego,
zasi³ek bêdzie przys³ugiwa³ w wy-
sokoœci udokumentowanych kosz-
tów pogrzebu, nie wy¿szej jednak
ni¿ wymieniona kwota. Jeœli po-
grzeb organizowany by³ na koszt
Pañstwa, organizacji politycznej
lub spo³ecznej, ale rodzina ponios³a
czêœæ kosztów, to przys³uguje jej
zasi³ek w pe³nej wysokoœci.

Od 1 wrzeœnia emeryci i renciœci
dorobi¹ mniej

Przez najbli¿sze trzy miesi¹ce aktywni
zawodowo emeryci i renciœci bêd¹
mogli uzyskaæ mniejsze ni¿ dotych-
czas dodatkowe przychody bez kon-
sekwencji zmniejszenia lub zawie-
szenia œwiadczeñ.
Kwoty dopuszczalnego przychodu
powoduj¹ce zmniejszenie lub zawie-

szenie œwiadczeñ emerytów i renci-
stów zmieniaj¹ siê co trzy miesi¹ce.
Zmiany te spowodowane s¹ wzro-
stem lub spadkiem przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w gos-
podarce narodowej w poszczegól-
nych kwarta³ach roku kalendarzowego. 
Kolejna zmiana (zmniejszenie) kwot
dopuszczalnego przychodu nast¹pi
od wrzeœnia. W II kwartale br. prze-
ciêtne wynagrodzenie wynios³o
2951,36 z³ i by³o ni¿sze o 32,62 z³
ni¿ w I kwartale. Dlatego od 1 wrzeœ-
nia obowi¹zuj¹ wymienione po-
ni¿ej kwoty dopuszczalnego przy-
chodu powoduj¹ce zmniejszanie
lub zawieszanie emerytury - renty
oraz renty socjalnej: 
- dodatkowe przychody emeryta

– rencisty przekraczaj¹ce
kwotê 2066 z³, tj. 70% prze-
ciêtnego miesiêcznego wyna-
grodzenia, spowoduj¹ zmniej-
szenie œwiadczenia; 

- kwota przychodu przekraczaj¹ca

130% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia tj. 3836,80 z³,
spowoduje zawieszenie wyp³aty
emerytury – renty;

- prawo do renty socjalnej uleg-
nie zawieszeniu, w przypadku
osi¹gniêcia przychodu przekra-
czaj¹cego kwotê 885,50 z³, tj.
30% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia.

Emeryci w powszechnym wieku
emerytalnym (tj. 60-letnie kobiety 
i 65-letni mê¿czyŸni), inwalidzi
wojenni i wojskowi, których nie-
zdolnoœæ do pracy pozostaje w zwi¹z-
ku ze s³u¿b¹ wojskow¹ oraz osoby
pobieraj¹ce rentê rodzinn¹ po tych
inwalidach mog¹ natomiast zarabiaæ
bez ¿adnych ograniczeñ. Ich œwiad-
czenia, w razie osi¹gania przy-
chodów, nie podlegaj¹ zmniejsze-
niom ani zawieszeniom.

El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy 

Oddzia³u ZUS w Legnicy

„¯yjemy zbyt krótko, a nasz œwiat jest zbyt ma³y, aby czyniæ go polem walki”
Phil Bosmans 

II wojna œwiatowa by³a najwiêkszym konfliktem zbrojnym w historii
œwiata, trwaj¹cym od 1 wrzeœnia 1939 do 2 wrzeœnia 1945 (w Europie
do 8 maja 1945). Swoim zasiêgiem objê³a prawie ca³¹ Europê,
wschodni¹ i po³udniowo-wschodni¹ Azjê, pó³nocn¹ Afrykê, czêœæ
Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny roz-
grywa³y siê nawet w Arktyce i Ameryce Pó³nocnej. Poza pañstwami
europejskimi, bra³y w niej udzia³ tak¿e pañstwa Ameryki Pó³nocnej 
i Ameryki Po³udniowej, Australii i Azji. G³ównymi stronami konfliktu
by³y pañstwa osi i pañstwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).

Za pocz¹tek wojny uznaje siê atak niemieckiego pancernika Schelzwing -
Holstein na polsk¹ sk³adnicê wojskow¹ na Westerplatte 1 wrzeœnia. 
Niemal jednoczeœnie z atakiem na Westerplatte, tego samego dnia
wojska niemieckie zaatakowa³y z powietrza ca³y kraj, przekroczy³y
granicê l¹dow¹ i uderzy³y od morza na Gdyniê i Hel. 
Podczas kampanii wrzeœniowej w walkach z Niemcami poleg³o 
66 tys. Polaków, 134 tys. zosta³o rannych, a 420 tys. wziêtych do
niewoli. W walce z Armi¹ Czerwon¹ zginê³o – g³ównie rozstrzelanych
po wziêciu do niewoli – lub zosta³o rannych, kilkanaœcie tysiêcy pol-
skich ¿o³nierzy, do niewoli dosta³o siê 250 tys. 

Milionom poleg³ych, rannych, cierpi¹cych g³ód i dotkniêtych tragizmem
wydarzeñ, oddaliœmy czeœæ sk³adaj¹c kwiaty i zapalaj¹c znicze pod 
obeliskiem upamiêtniaj¹cym bohatersk¹ walkê naszych rodaków. 
W 69. rocznicê wybuchu wojny, w³adze miasta i gminy, przedsta-

wiciele zwi¹zków kombatanckich i Sybiraków, pochylili g³owy, 
w symbolicznym geœcie wyra¿aj¹c swoj¹ wdziêcznoœæ. 
Dziœ, kiedy jesteœmy cz³onkami NATO oraz Unii Europejskiej,
zarówno dla nas, jak i innych pañstw europejskich jest to bardzo
obiecuj¹ca p³aszczyzna wspó³pracy. Stwarza mo¿liwoœæ zbli¿enia naro-
dów, wyzbycia siê uprzedzeñ. Wa¿ne jest, aby pielêgnowaæ pamiêæ 
o skutkach wojny ku przestrodze dla kolejnych pokoleñ, ale jedno-
czeœnie nale¿y umacniaæ relacje miêdzyludzkie. W takiej atmosferze
du¿o ³atwiej zabiegaæ o pokój, który jest warunkiem stabilizacji oraz
rozwoju.

eg

Pamiêtajmy i umacniajmy

Wa¿ne informacje ZUS
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27 sierpnia cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partner-
skich oraz w³adze miasta przywitali ponad 30.osobow¹ grupê miesz-
kañców z partnerskiego miasta.

To ju¿ druga, tak sympatyczna, wizyta w naszym mieœcie. Niemieccy
partnerzy, goœcili u nas dwa lata temu. Po tej wizycie, chêtnych na
kolejny wyjazd do Chojnowa by³o wielu. To nie s¹ ju¿ przyjazdy oficjalnych
delegacji, ale miêdzyludzkie spotkania skierowane g³ównie na inte-
gracjê dwóch narodów i poznawanie siebie. Kiedy w czerwcu 2005r.
Chojnów podpisywa³ umowê z Egelsbach, w³aœnie tego typu relacje
by³y podstawowym za³o¿eniem. Spotkania, wyjazdy, wymiana
doœwiadczeñ na p³aszczyŸnie kulturalnej czy spo³ecznej, poznawanie
historii i obyczajów, w koñcu tak¿e zbli¿enie miêdzy dwoma nacjami,
realizowane s¹ po obu stronach.
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich, g³ówny organizator
wizyt, w kontaktach tych k³adzie du¿y nacisk na edukacjê, st¹d te¿
obok spotkañ towarzyskich, w programach znaleŸæ mo¿na tak¿e inte-
resuj¹ce wyjazdy fakultatywne.

W dzieñ przyjazdu niewiele by³o czasu na przyjacielskie rozmowy. Po
wspólnej kolacji chojnowianie zaprosili niemieckich goœci do swoich
domów – zasad¹ bowiem jest, ¿e gospodarze podejmuj¹ goœci pod
swoim dachem.

Czwartek rozpoczêto od wizyty w ratuszu, gdzie mieszkañców
Egelsbach oficjalnie przywita³y w³adze miasta. Tu te¿ mia³ miejsce
odczyt przygotowany przez przewodnicz¹c¹ CHSMP El¿bietê
K³apciñsk¹. „Jak my, obywatele UE mo¿emy przyczyniæ siê do inte-
gracji europejskiej? Jakie s¹ skutki rozszerzenia Europy na wschód 
i korzyœci wynikaj¹ce z tego dla obywateli? Jak funkcjonuje Polska po
czterech latach od przyst¹pienia do Unii Europejskiej? – odpowiedzi
na tego typu pytania by³y tematem prezentowanego referatu.
Popo³udnie wype³ni³a wizyta w Niebieskim Parasolu. To sta³y punkt
wizyt, z t¹ placówk¹ bowiem zwi¹zana jest daleko id¹ca wspó³praca 
i pomoc ze strony Niemców, którzy od lat wspomagaj¹ Parasol
sprzêtem medycznym, medykamentami czy wyrobami bieliŸniarskimi.
Pensjonariusze i pracownicy zak³adu odwdziêczaj¹ siê przygotowuj¹c
program artystyczny dla darczyñców i podejmuj¹c ich z przypisywan¹
Polakom goœcinnoœci¹.
Ten dzieñ zakoñczy³ siê biesiad¹ w plenerze, czyli najlepsz¹ z mo¿liwych
form integracyjnych.

Pi¹tek spêdzono poza Chojnowem. Pierwszy przystanek mia³ miejsce
w Gross Rosen. Wizyta w obozie koncentracyjnym, projekcja filmu,
relacje œwiadków – nieukrywane ³zy i przygnêbienie dowiod³y, ¿e to
tragiczna historia nie tylko dla naszego narodu.

Odprê¿enie przysz³o w tropikach wa³brzyskiej palmiarni, a spacer po
komnatach i tarasach rezydencji rodziny Hochebergów, czyli Zamku
Ksi¹¿, wszystkim przywróci³ dobry nastrój.
W Lubi¹¿u, który zwiedzano w sobotê goœcie poznali dzieje pocysterskiego
klasztoru - najwiêkszego i najstarszego obiektu tego typu na Œl¹sku.

W programie znalaz³ siê te¿ czas na spacer po Legnicy i grodzie nad Skor¹.
- O Chojnowie s³ysza³am wielokrotnie – mówi Renate Bergerhausen -
Dieter Schroeder, który jest tu czêstym goœciem, zawsze dzieli siê
wra¿eniami, a my chêtnie s³uchamy. Nale¿a³o jednak skonfrontowaæ
jego relacje z rzeczywistoœci¹ i có¿… Dieter nie przesadza³. Spotka³a
nas tu goœcinnoœæ i mnóstwo serdecznoœci, a miasto ma wiele urokliwych
zak¹tków i cennych, atrakcyjnych zabytków.

- Nasza wspó³praca nie istnieje tylko na papierze – powiedzia³ pod-
sumowuj¹c wizytê przedstawiciel goœci Horst Miltenberger – Ona ¿yje
i ma odbicie w naszym wspólnej rzeczywistoœci. 
- W tych relacjach nie ma miejsca na politykê i „rozdrapywanie ran”
– doda³a El¿bieta K³apciñska - pielêgnujemy pamiêæ o naszej historii,
dziel¹c siê ni¹, ale chcemy tak¿e umacniaæ dobre relacje z najbli¿szymi
s¹siadami i wspólnie budowaæ mosty przyjaŸni. 
To siê udaje. Zarówno chojnowianie goszcz¹cy w Egelsbach, jak i nasi
partnerzy odwiedzaj¹cy Dolny Œl¹sk, z ogromnym entuzjazmem
opowiadaj¹ o wra¿eniach, nowych doœwiadczeniach, napotykanej
serdecznoœci i okazywanej przyjaŸni.

Ju¿ za kilka miesiêcy, nasi mieszkañcy pojad¹ do Egelsbach. Wróc¹ 
z podobnymi emocjami, a kilkunastogodzinna jazda autokarem, jak 
w nag³ówku, z pewnoœci¹ bêdzie tras¹ zbli¿aj¹c¹ do kolejnej przyja-
cielskiej wizyty.

eg

Chojnowskie Stowarzyszenia Miast Partnerskich serdecznie dziêkuje
mieszkañcom Chojnowa za wspania³e przyjêcie goœci, w³adzom miasta
za wsparcie organizacji wizyty, dyrekcji i pracownikom Dolno-
œl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol”
i Warsztatu Terapii Zajêciowej za nieocenion¹ pomoc oraz wszystkim,
którzy bezinteresownie w³¹czali siê w kolejne etapy przygotowañ.

Droga do przyjació³ nigdy siê nie d³u¿y
Dzieli nas ponad 600 km, ale zarówno chojnowianie,
jak i mieszkañcy Egelsbach, pokonuj¹ tê odle-
g³oœæ wiedzeni rych³ym spotkaniem z serdecz-
nymi przyjació³mi.
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Czasem siê zdarza, ¿e temat do
artyku³u podje¿d¿a pod sam dom.
Taka sytuacja mia³a miejsce 
w jedn¹ z ostatnich sobót ubieg-
³ego miesi¹ca.
Na ulicy Koœciuszki zatrzymuje
siê samochód – traf sprawia, ¿e
tu¿ przed redaktorem G.Ch. Kie-
rowca, elegancki pan, pyta, czy
jad¹c t¹ ulic¹ dojedzie do zamku?
- Hm, Zamek w Chojnowie???
Tak sformuowane pytanie suge-
ruje, ¿e ów obywatel to przy-
jezdny. O jaki zamek chodzi?
Ktoœ chyba pokierowa³ tego
(nazwijmy go mo¿e na w³asny
u¿ytek) Pana Samochodzika na
manowce. W grodzie nad Skor¹
nie mamy przecie¿ budowli mo-
g¹cej mieniæ siê mianem zamku.
Wyobra¿enie o niebosiê¿nych,
kamiennych murach, strzelistych
basztach i œwiadcz¹cych o daw-
nej œwietnoœci komnatach, przyæ-

mi³o umys³ redaktora, który po
chwili przypomnia³ sobie…
Œrednio nawet rozgarniêty miesz-
kaniec naszego miasta wie prze-
cie¿, ¿e obecne Muzeum Regio-
nalne to dawna siedziba i rezy-
dencja ksi¹¿¹t legnicko-brzeskich,
czyli inaczej Zamek Piastowski.
Zadowolony redaktor uzna³ jed-
nak, ¿e t³umaczenie, jak dojechaæ
z ul. Koœciuszki na Plac Zamko-
wy jest nieco k³opotliwe. W pra-
wo, w lewo itd. – skompliko-
wane, szukajcie a znajdziecie.
W tej sytuacji najlepiej robiæ za
pilota i pokierowaæ jazd¹ kierow-
cy. A i ciekawoœæ by³a ogromna.
Intuicja podpowiada³a, ¿e przy-
padkiem mo¿na uczestniczyæ 
w jakimœ niecodziennym wyda-
rzeniu. Na miejscu okaza³o siê,
¿e pomogliœmy w... Aktywacji
Zamku w Chojnowie. Zdumienie
przerodzi³o siê w szereg pytañ.

Nasz Pan Samochodzik okaza³
siê historykiem z G³ogowa. Jego
podró¿ do Chojnowa by³a jedn¹ 
z czêœci ogólnopolskiej akcji pod
nazw¹ “Aktywacja Zamków 
w Polsce.”
Historycy - pasjonaci, drog¹ radio-
w¹ umawiaj¹ siê w wybranym
mieœcie, gdzie, wed³ug danych,
powinien znajdowaæ siê zamek.
W ten sposób sprawdzaj¹, czy taki
obiekt zabytkowy jeszcze istnieje
i w jakim jest stanie. W ten sposób
powstaje krajowa mapa zamków.

Akcja ciekawa i po¿yteczna. Po-
zwala na zaspokojenie hobbystycz-
nej ciekawoœci, a jednoczeœnie
umo¿liwia poznawanie nowych
miast. Podsumowaniem akcji s¹
organizowane konferencje, pod-
czas których uczestnicy wymie-
niaj¹ siê danymi, w³asnymi spostrze-
¿eniami i wra¿eniami. Wkrótce 
o swojej wizycie w Chojnowie,
na takim spotkaniu, opowie te¿
Pan Samochodzik. 

pm

15 sierpnia w godzinach wieczornych nad powiatem rado-
mszczañskim przesz³a tr¹ba powietrzna z du¿ymi opadami
deszczu.

W wyniku tego zdarzenia najbardziej ucierpia³a dzielnica Radomska -
Stobiecko Miejskie oraz gmina Gomunice - miejscowoœci: Chrzano-
wice, Karkoszki i Kletnia, gmina Dobroszyce - miejscowoœci: Blok
Dobroszyce i Malutkie, gmina Radomsko - miejscowoœæ Szczepocice
oraz gmina £adzice - miejscowoœæ Józefów. Ucierpieli te¿ mieszkañcy
samego Radomska.
Ogólem na w/w terenie zniszczeniu uleg³o ponad 100 budynków
mieszkalnych, z czego kilka trzeba bêdzie odbudowaæ od podstaw.
W gminie Gomunice ucierpia³o ogó³em 68 budynków, w 2 przypadkach
w miejscowoœci Chrzanowice domy zosta³y najbardziej zniszczone.
W gminie Dobroszyce uleg³y zniszczeniu w znacznym stopniu dachy
na 7 domach. Ponadto kilkanaœcie budynków zosta³o uszkodzonych 
w wyniku spadaj¹cych drzew. Du¿e szkody odnotowano na osiedlu,
w którym dzia³a³y hurtownie, sk³ady budowlane, sk³ad produktów rol-
niczych, zak³ady produkcyjne. 
W gminie £adzice zosta³y uszkodzone budynki mieszkalne i gospo-
darcze w miejscowoœci Józefów. Odnotowano nastêpuj¹ce szkody: 
z jednego domu dach zerwany ca³kowicie, z dwóch domów dach zos-
ta³ zerwany w znacznej czêœci, na jednej posesji zosta³a zniszczona
ca³kowicie stodo³a. 
W gminie Radomsko w miejscowoœci Szczepocice ucierpia³y dwa
budynki mieszkalne, jeden dach ca³kowicie zniszczony, drugi czêœ-
ciowo oraz dwa budynki gospodarcze. 
Ponadto na wy¿ej wymienionym terenie odnotowano liczne miejsca
uszkodzenia budynków gospodarczych, p³otów, linii wysokiego
napiêcia, pojazdów mechanicznych i drzew. 
Ludnoœæ z poszkodowanych miejscowoœci zosta³a pozbawiona nie
tylko dachu nad g³ow¹, ale i dorobku ca³ego ¿ycia. Straty szacujemy
na co najmniej 20 milionów z³otych!

W zwi¹zku z tym gor¹co apelujê do wszystkich o pomoc dla tak
dotkliwie pokrzywdzonych mieszkañców powiatu radomszcza-
ñskiego. Wsparcie, które uzyskaj¹ mo¿e im daæ szansê na nowy
start w ¿ycie i wspomóc w tym tragicznym momencie. Serdecznie
proszê o wp³acanie darowizn na podane ni¿ej konta poszkodo-
wanych gmin ( z dopiskiem “Dla poszkodowanych w nawa³nicy”)
lub przeprowadzanie zbiórek pieniêdzy na swoich terenach.

Konta:
Urz¹d Miasta Radomsko

82 8980 0009 2001 0037 5283 0011
Urz¹d Gminy Dobroszyce

28 8973 0003 0050 0050 0013 0002
Urz¹d Gminy Gomunice

21 8980 0009 2003 0017 5564 0003
Urz¹d Gminy Radomsko

50 8980 0009 2001 0000 0055 0002
Gmina £adzice

19 8980 0009 2005 0008 2006 0001  
Z powa¿aniem

Mieczys³aw Zyskowski
Starosta Radomszczañski

Chojnowski felietonik

Pan Samochodzik i aktywacja

Apel o pomoc dla poszkodowanych
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Los potrafi p³ataæ figle. Pog³oski jakie
dociera³y do nas z pobliskiego Chocianowa
o “Pikniku Reggae” nie napawa³y optymiz-
mem. Gdy ju¿ wszyscy postawili na tej im-
prezie krzy¿yk, jak bia³y królik z czaro-
dziejskiego melonika przysz³a jednak
pozytywna zapowiedŸ: IV edycja “Pikniku
Reggae” dojdzie do skutku, w jedynym 
z mo¿liwych terminów - na sam koniec
wakacji. W pi¹tek 29 sierpnia, w oœrodku
£emków w Micha³owie, taka fajna impreza
miêdzy Chojnowem, a Chocianowem.
Tylko reggae. Muzyka bez przemocy.
Publicznoœæ spokojna i bez ³obuzerii. Przy-
stêpne ceny biletów. Nic- tylko jechaæ. 

Jedyn¹ niewiadom¹ tego dnia by³a pogoda.
Niebo zasnu³o siê czarnymi chmurami 
i zaczê³o padaæ. Takie warunki podczas
imprez na œwie¿ym powietrzu, psuj¹

wszystko. Jednak tego dnia pani aura by³a
³askawa. Wraz z rozpoczêciem koncertów,
deszcz s³ab³. Trochê póŸniej znów pos-
traszy³ i definitywnie przesta³. Wiemy nie-
oficjalnie i¿ organizatorzy liczyli po cichu 

na oko³o 5.tysiêczn¹ frekwencjê, ale fanów
reggae w tym roku przyby³o oko³o tysi¹ca.
Spotkaliœmy tu dyrektora chojnowskiego 
MOKSiR-u - Stanis³awa Horodeckiego.
Czy¿by w nastêpnym roku w naszym mieœ-
cie szykowa³a siê koncertowa reggae -
niespodzianka? 
Spoœród tegorocznych wykonawców, spo-
kojnie mo¿naby by³o kogoœ do nas zaprosiæ.
Takim pewniakiem by³by zapewne wro-
c³awski “Tumbadu” lub legnickie “Nieko-
niecznie Korzenie”. Gwiazd¹ tego wie-
czoru by³ niew¹tpliwie legendarny Alpha
Blondie. Wraz z Bobem Marleyem i Peterem
Tostem by³ wspó³twórc¹ stylu bycia i ¿ycia
reggae na Jamajce. Przypadkowo natknêliœmy
siê na Blondiego. Wspólna fotografia i…
ku naszemu zaskoczeniu, wrêczy³ nam
swoj¹ wizytówkê, z proœb¹ o przys³anie mu
tej fotografii. Gdzieœ we Francji, w kata-
logu lub albumie z koncertowych wspom-
nieñ, bêdzie facjata pewnego choj-
nowskiego muzyka... Spotkaliœmy te¿
Aleksandra Koreckiego - saksofonistê Ele-
ktrycznych Gitar. To sta³y bywalec ró¿no-
rakich imprez z muzyk¹ reggae. “ Piknik
Reggae” - to te¿ element akcji promocyjnej
projektu muzycznego pt. “Miœ Jubelek 
i Przyjaciele”. Zainteresowanie przeros³o
wszelkie oczekiwania. Warto by³o tê p³ytê
wydaæ. Nak³ad topnieje w oczach. Rozchodzi
siê po ca³ym kraju. Wszyscy czekaj¹ na ci¹g
dalszy. Przezornie te¿ dostarczyliœmy nasz
artyku³ z ubieg³ego roku “Pikniku”. To by³
przys³owiowy strza³ w dziesi¹tkê. Organi-
zatorzy bardzo ucieszyli siê z tego praso-
wego prezentu. Przyda im siê to do rozmów 
i negocjacji ze sponsorami w sprawie orga-
nizowania przysz³orocznej edycji tej im-
prezy. Ten artyku³ z pewnoœci¹ te¿ dostar-
czymy. Tam gdzie chojnowianie dobrze siê
bawi¹, nasza ekipa robi to samo. 

pm
fot. bm

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 przegry-

wanie kaset VHS 
i mini DV na p³yty DVD.
D³ugoletnia dzia³alnoœæ 

w bran¿y.

SSSSttttuuuuddddiiiioooo
CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn

503-197-857;

Reggae-niespodzianka

Daria i Nadia - sta³e uczestniczki

Miœ Jubelek z Alpha Blondie

Chojnowska ekipa
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ZZZZ ksi¹¿ki  wydarzeñ
21.08.2008r. 
* 22.letni Adam F., kieruj¹cy ci¹gnikiem rolniczym 
z zaczepionymi bronami talerzowymi potr¹ci³ pieszego.
Poszkodowany dozna³ rany ciêtej g³owy, urazu rêki 
i ogólnych pot³uczeñ. Odwieziony do szpitala woje-
wódzkiego w Legnicy, pozosta³ tam na obserwacji.
Sprawca mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu.

22.08. 2008r. 
* W pi¹tkowy wieczór, na ul. Kraszewskiego kierowca
Nissana potr¹ci³ 35.letni¹ rowerzystkê i odjecha³ z miejsca
wypadku. Kobieta z urazem g³owy przewieziona zosta³a
do legnickiego szpitala. Po krótkim poœcigu kieruj¹cego
Nissanem zatrzymano. Sprawc¹ wypadku okaza³a siê
46.letnia kobieta, która mia³a w organizmie 3,5 promila
alkoholu!!! Zosta³a zatrzymana w Izbie WytrzeŸwieñ.

26.08.2008r.
* To wydarzenie poruszy³o wielu mieszkañców. Kieruj¹ca
samochodem osobowym marki Mercedes na ul. Legnickiej
straci³a panowanie nad pojazdem i zjecha³a gwa³towanie
na przeciwny pas ruchu. Prze³ama³a barierê mostu 
i spad³a z wysokoœci 5m do rzeki. Kieruj¹ca i jej 4- mie-
siêczny syn na szczêœcie doznali tylko lekkich obra¿eñ
cia³a. Z pewnoœci¹ mo¿na tu mówiæ o niewiarygodnym
szczêœciu – wysokoœæ i si³a z jak¹ auto uderzy³o w dno
rzeki, mog³y spowodowaæ zdecydowanie powa¿niejsze
uszkodzenia cia³a. Bez w¹tpienia na tak szczêœliwy fina³
wypadku wp³yw mia³a marka samochodu.

28.08.2008r.
* Funkcjonariusze Referatu Kryminalnego dokonali
zatrzymania 24.letniego Krzysztofa B., który dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego w dniu 23.07.2008r.
na szkodê mieszkañca Chojnowa. W trakcie wykonywania
czynnoœci zatrzymanemu udowodniono jeszcze dokonanie
4 oszustw na szkodê mieszkanki Nowej Wsi Grodziskiej.

30.08.2008r.
* Nieznani sprawcy z ul. P. Skargi, dokonali kradzie¿y
samochodu marki Seat Toledo o wartoœci 6.000z³.
Postêpowanie prowadzi KP Chojnów.

* W okresie wakacyjno - urlopowym tj. od 22.czerwca
do 31 sierpnia funkcjonariusze KP w Chojnowie, wspól-
nie z policjantami SPPP w Legnicy, przeprowadzili 20
akcji prewencyjnych pn. “Bezpieczne Wakacje”. Dzia³ania
mia³y na celu zapobieganie wszelkim zagro¿eniom wy-
nikaj¹cym z sezonu wakacyjno - urlopowego, a w szcze-
gólnoœci ograniczenie iloœci zdarzeñ kryminalnych prze-
ciwko ¿yciu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu. 

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 6
po³o¿onego w budynku mieszkalnym 3-kondygnacyjnym przy ul. Parkowej 2

w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 
o pow. 202 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 18-04-2100 r.

u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr 10849:

Przetarg ograniczony jest do
w³aœcicieli lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Parkowej 2,
gdy¿ lokal nr 6 nie stanowi sa-
modzielnego lokalu mieszkal-
nego. Osoby zamierzaj¹ce uczest-
niczyæ w przetargu powinny
zg³osiæ uczestnictwo w prze-
targu wraz z dokumentem po-
twierdzaj¹cym tytu³ prawny
do lokalu mieszkalnego w bu-
dynku przy ul. Parkowej 2 (aktualny odpis z ksiêgi wieczystej) do dnia 
2 paŸdziernika 2008 r. w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pok. nr 6 
z dopiskiem na kopercie "Przetarg - lokal nr 6 ul. Parkowa 2".
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 paŸdziernika 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 39864400000000
212120000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 
2 paŸdziernika 2008 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 210,00 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¿ lokalu
zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
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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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych 
- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;

Do Czytelników Filii Nr 1!
W zwi¹zku z likwidacj¹ Filii nr 1 przy ul. Sikorskiego 12 bardzo prosimy 
o zwrot wypo¿yczonych ksi¹¿ek w Dziale dla Doros³ych (Plac Zamkowy 2).

Zapraszamy
- na wystawê prac powiatowego konkursu
plastycznego „Portret bohatera literackiego”
przeprowadzonego w ramach tegorocznych
obchodów dni ksi¹¿ki „Bli¿ej Ksi¹¿ki 2008” -
Galeria M³odych (hol biblioteki - na parterze),
sierpieñ-wrzesieñ

- na wystawê z zajêæ czytelniczo-plastycznych
„Ka¿dy mo¿e byæ poet¹”, „Plastusiowo”, „Ka-
mienne robale” - przeprowadzonych podczas
akcji „Wakacje 2008” - Dzia³ dla Dzieci

Biblioteczne nowoœci

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

W. Bruce Cameron - „Jak wytrzymaæ 
z nastolatk¹: rady ojca, który prze¿y³ do-
mowy kataklizm”
Poradnik dla ojców, którym przysz³o zmierzyæ
siê z kataklizmem, jakim bez w¹tpienia jest
przemiana „córeczki tatusia” w nastoletni¹
“pannicê”. Napisany zosta³ z humorem, satyrycz-
nym zaciêciem i bez w¹tpienia dog³êbn¹ zna-
jomoœci¹ tematu przez d³ugoletniego prakty-
ka: zaprawionego w bojach ojca dwóch nas-
toletnich córek.

„Jak poradziæ sobie z rodzicami?”
Seria napisana przez Agatê Szulc – 15-letni¹
dziewczynê. Co jest dodatkowym atutem dla
czytelnika, bo kto lepiej ani¿eli nastolatka zro-
zumie k³opoty m³odzie¿y z rodzicami? Seria
w zabawny sposób uczy, jak prze¿yæ w domu
z rodzicami. Dom nazwany jest przez autorkê
„szko³¹ przetrwania”.
Obecnie posiadamy nastêpuj¹ce tytu³y:
Horacy i zawodna kobieca intuicja, Jak Mieszko
przegra³ z fokami, Pewnego dnia dorosnê 
i zm¹drzejê, Pseudotoster i inne perypetie.

Dzia³ dla Doros³ych:

„Pokaz prozy”
Zbiór kilkunastu obrazów œwiata w jego formie
intymnej, prywatnej, prze¿ywanej i doœwiad-
czanej. To rodzima, polska rzeczywistoœæ w ró¿-
nych jej przejawach, odczuwana i ch³oniêta
wszystkimi zmys³ami - tak¿e tym szczególnym
i nie ka¿demu danym: zmys³em literackim.

Autorami opowiadañ zamieszczonych w tym
zbiorze s¹ znani pisarze: Stanis³aw Barañczak,
Stefan Chwin, Pawe³ Huelle, W³odzimierz
Kowalewski, Antoni Libera, Bronis³aw Maj,
Zbigniew Mentzel, Jerzy Pilch, Eustachy
Rylski, Olga Tokarczuk, Janusz Weiss, Adam
Zagajewski.

NNaabbóórr    ddoo    zzeessppoo³³uu
ttaanneecczznneeggoo

*  Lubisz  tañczyæ
*  Masz  5  –  10  lat

przyjdŸ  9  (wtorek)  
lub  11  (czwartek)  

wwrrzzeeœœnniiaa  oo  ggooddzz..  1166..0000  
–  sala  MOKSiR  (MDK)

MA£Y  KARAMBOL
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Po ma³ym falstarcie naszej drugiej dru¿yny w pierwszym meczu,
kolejne spotkania zakoñczy³y siê zwyciêstwami. Przy deszczowej
aurze pi³karze z Chojnowianki II rozgromili Wilkowiankê
Wilków 1:5. Dobra passa trwa dalej. Lechia Rokitnica musia³a ulec
umiejêtnoœciom chojnowian i przegra³a mecz 3:1. 
W A klasie wszystko jest wiêc w porz¹dku.

Wilkowianka Wilków - KS Chojnowianka II - 1:5
KS Chojnowianka II - Lechia Rokitnica - 3:1

Tabela- A klasa 
Legnica - Grupa III

1. Jerzmanice 3 9 13-5
2. Chocianów 3 9 9-2
3. Chojnów 3 6 9-3
4. Ró¿ana 3 6 7-3
5. Krzywa 3 6 6-3
6. Go³aczów 3 6 8-6
7. Pielgrzymka 3 3 10-9
8. Jadwisin 2 3 5-4
9 Jawor 3 3 4-5
10.Rokitnica 3 3 6-8
11. Granowice 3 3 4-7
12. Wilków 2 3 4-7
13. Ernestynów 3 0 4-12
14. Olszanica 3 0 2-17

Coœ siê zaciê³o
Niemi³e wiadomoœci mamy niestety z rozgrywek IV ligi.
Ograniczymy siê wiêc tylko do podania wyników.

KS Chojnowianka - MiedŸ II - Legnica - 1:3
KS Chojnowianka - Lechia Dzier¿oniów - 0:2

Tabela – IV liga
1. Wa³brzych 4 10 10-0
2. Œlê¿a 4 9 9-6
3. MiedŸ II 4 8 11-7
4. Jawor 4 7 8-6
5. Z³otoryja 4 7 3-4
6. Karkonosze 4 6 14-8
7. Œwiebodzice 4 6 4-6
8. Kamienna Góra 4 6 7-12
9. Prochowice 4 6 5-4
10. Dzier¿oniów 4 6 6-4
11. Szczawno- Zdrój 4 6 5-5
12. Kobierzyce 4 5 3-8
13. Trzebnica 4 4 4-5
14. Boles³awiec 4 1 5-9
15. Chojnów 4 1 1-6
16. Puma 4 1 1-6

W pojedynku z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli “Pum¹ Piedrzykowice”,
pad³ bezbramkowy remis. Kiedy wiêc nasi czwartoligowcy
prze³ami¹ z³¹ passê - pytaj¹ kibice? pm

Sukcesów w ¿yciu, szczêœcia w mi³oœci
Du¿o uœmiechu, du¿o radoœci
Spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ
Samych radosnych w Twym ¿yciu zdarzeñ.
Z okazji imienin wszelkiej pomyœlnoœci
Stefanii Wolskiej i Stefanowi
Wierzbickiemu ¿ycz¹ cz³onkowie Choj-
nowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu, jest uœmiechaæ
siê zawsze i wszêdzie
I nie baæ siê tego co by³o i nie baæ siê
tego co bêdzie.

Obyœ zawsze Stefciu by³a tak pogodn¹,
ciep³¹ i aktywn¹ kobiet¹, oby omija³y Ciê
smutki dnia codziennego, a zdrowie
dopisywa³o – ¿yj nam sto lat! Kochanej
Stefci Wolskiej z ca³ego serca ¿ycz¹
tego „psiapsió³ki” – Jasia, Milka, Ela 
i Ró¿a. Do ¿yczeñ przy³¹cza siê Janek.

Drodzy Jubilaci – Genowefo 
i Stanis³awie Piaseccy!
W tak piêknym dniu, jakim jest 50 rocznica
Waszego œlubu ¿yczymy Wam wszelkiej
pomyœlnoœci, pociechy z dzieci i wnuków
oraz doczekania w dostatku i zdrowi kolej-
nych okr¹g³ych rocznic – dzieci i wnuki.

Kronika towarzyska

Na drugim froncie wszystko w porz¹dku Plan treningów zespo³ów m³odzie¿owych 
KS Chojnowianka (w miesi¹cu wrzeœniu)

Poniedzia³ek
16.15 - 17.30 -juniorzy m³odsi (sztuczne boisko)
17.30 - 19.00 - juniorzy starsi (sztuczne boisko)

Wtorek
16.15 - 17.30 - m³odzicy (sztuczne boisko)

Œroda
19.30 - 21.00 - trampkarze (sztuczna p³yta)

Czwartek
16.15 - 17.30 - m³odzicy (sztuczne boisko)
17.00 - 18.30 - juniorzy starsi
20.00 - 21.30 - trampkarze

Pi¹tek
16.15 - 17.30 - juniorzy m³odsi

Do¿ynki to jeden z najpiêkniejszych dni 
w roku dla ka¿dego rolnika. To radoœæ 
i odpoczynek po ciê¿kiej pracy. W zwi¹zku
z tym wydarzeniem, kierujê serdeczne
podziêkowania za pomoc finansow¹ 
i rzeczow¹ sponsorom tegorocznych
do¿ynek:
Pan Tomasz Sobiechowski - Prezes
Profetu Osetnica, Pani Anna Bañka 
- Sklep “u Ani“” Chojnów, 
Pan Bogus³aw Wiêcek - spó³ka 
rybacka, Pan Jerzy M¹czniewski -
zak³ad produkcyjno,handlowo,
us³ugowy, Pan Witold Bobik - trans-
port maszyn, Pan Grzegorz Rudziak 
- Radny Gminy Chojnów, Pan Jerzy
Kudryñski - sklep Rokitki, 
Pani Helena Wronka - sklep Okmiany,
Pan Jaros³aw Szczêsny - sklep

Konradówka, Pan Miko³aj Bidnyk-
Cz³onek Zarz¹du Powiatu
Legnickiego, Pani Zuzanna £uczak 
- Radna Powiatu Legnickiego, 
Pan W³odzimierz Zatorski-Cz³onek
Zarz¹du Powiatu Legnickiego, 
- Pan Bogdan Strykowiec - Radny
Gminy Chojnów, Pan Tadeusz
Tomaszewski - Radny Gminy Chojnów,
Pan Mieczys³aw Wróblewski - Radny
Gminy Chojnów.

Gor¹co dziêkujê równie¿ wszystkim
mieszkañcom so³ectwa Konradówka-
Piotrowice za zaanga¿owanie 
i wspó³pracê podczas organizacji
Do¿ynek Gminnych.

So³tys So³ectwa
Konradówka-Piotrowice

Honorata Tajchman

Podziêkowanie
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Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny przy ul. Tuwima

10, o pow. mieszkalnej 120 m2, u¿ytkowa 240 m2,
gara¿ 50 m2 wolnostoj¹cy, dom po kapitalnym
remoncie, cena 600 tys. z³ do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 0602-667-996.

Sprzedam dom w stanie surowym, na dzia³ce 17 ar
w Konradówce - 500 m od Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-33 lub 0692-953-832.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie (do remontu), o pow. 86m2, 2 pokoje,
kuchnia, w centrum miasta w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0661-546-104.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rynku, 
o pow. 47 m2, Ip., 2 pokoje, kuchnia, plastikowe okna,
pod³ogi-panele. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-59.

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.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
przy ul. Legnickiej, o pow. 62 m2, dwupoziomowe,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, po kapitalnym remon-
cie z pe³nym wyposa¿eniem do zamieszkania od
zaraz bez wk³adu w³asnego, cena 186 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 0603-355-357.

Pilnie sprzedam umeblowane mieszkanie w sta-
rym budownictwie o pow. 70 m2, 2 pokoje, du¿a
kuchnia – meble kuchenne z zabudowanym sprzê-
tem AGD, ³azienka, centralne ogrzewanie, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0661-441-633.

Sprzedam mieszkanie o pow. 72m2 w Konradówce
(1,5 km od centrum Chojnowa). 
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-33 lub 0692-953-832.

Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe o pow. 82,7 m2,
co, Ip., strych (13,9m2) oraz zabudowania gospo-

darcze, Witków 34, gmina Chojnów - cena 100 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 0668-621-460.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie 
o pow. 68,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, IIp., centralne
ogrzewanie gazowe, niski czynsz - cena - 2.200z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0663-519-845.

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie, o pow. 100 m2,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, gara¿, w Chojnowie,
ul. Kolejowa, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 742-55-40, (076) 818-66-34,
0667-795-815, 0889-654-665.

Kupiê mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie, mo¿e
byæ do remontu. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-65-42
lub 0501-716-913.

Kupiê mieszkanie w Chojnowie 3. lub 4.pokojowe
w starym budownictwie do remontu lub zamieszka-
nia od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 0606-825-085. 

1.pokojowe mieszkanie komunalne o pow. 37m2

na Ip., w Chojnowie (nowe okna, plastikowe 
w kuchni, nowa instalacja elektryczna, telefon) zamieniê
na wiêksze 2 lub 3.pokojowe, mo¿e byæ zad³u¿one.
Wiadomoœæ: tel. 0606-956-704 lub 0660-313-823. 

Poszukujê mieszkania do wynajêcia na terenie
Chojnowa lub okolic. Wiadomoœæ: tel. 0669-865-346.

Praca
Poszukujê opiekunki do dziecka na 4 godziny

dziennie. Wiadomoœæ: tel. 0602-133-903.

Restauracja Wiatrak poszukuje kelnerki. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

Us³ugi
Lekcji jêzyka angielskiego dla uczniów szko³y

podst. oraz gimnazjum udziela absolwentka LO 
(z certyfikatem FCE). Wiadomoœæ: tel. 664-58-34-53.

Nauczyciel szko³y œredniej udziela korepetycji 
z jêzyka niemieckiego (przygotowania do matury
na obu poziomach oraz do innych egzaminów
zewnêtrzynych). Wiadmomoœæ: tel. 0608-690-883.

Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.

Auto-Moto
Sprzedam Renault Laguna 1,9 DCI Privilage, rok

prod. 2001/2002, przebieg 130 tys. km, grafitowy meta-
lik, klimatronik dwustrefowy, ksenony, parktronik,
panoramiczny dach, alufelgi, pó³skóra, sk³adane luster-
ka, CD sterowane w kierownicy, uchylana tylna szyba
klapy, komputer, skrzynia 6.biegowa, relingi, karta
„wolne rêce”, pe³na elektryka, stan techniczny bardzo
dobry. Wiadomoœæ: tel. 0792-242-114. 

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.

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

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

Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce z drog¹
dojazdow¹, mo¿liwoœæ pod³¹czenia pr¹du i wody -
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce -
13 ar (500 m od Chojnowa, wokó³ nowa zabudowa),
Piotrowie 31 ar (500 m od Chojnowa - mo¿liwoœæ
podzia³u - wokó³ du¿o zieleni).
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-33 lub 0692-953-832.

Sprzedam nowy thermomix TM 31 na gwarancji
oraz ³ó¿ko piêtrowe drewniane IKEA, u¿ywane.
Wiadomoœæ: tel. 0693-623-620.

Sprzedam gara¿ - Chojnów, ul. Lubiñska.
Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432.

Oddam gruz ceglany. Wiadomoœæ: tel. 0605-306-876.
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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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“GAZETA CHOJNOWSKA” 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84

fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, 
wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz, 
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik
ul. Okrzei 1, 59-225 Chojnów

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam 
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
ich redagowania i skracania.

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

15
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