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Rocznica przyjaŸni
Uroczystoœci zorganizowane przez Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ 

Miast Partnerskich rozpoczê³y siê w pi¹tek 27 sierpnia.

Paryska przygoda gimnazjalistów
W lipcu, m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 prze¿y³a swoj¹

„Parysk¹ przygodê”.

Feerum - polskie, chojnowskie, œwiatowe
Dziœ producent suszarni zbo¿owych jest jedn¹ z najwiêkszych 

i najnowoczeœniejszych firm w Europie.

Sentymentalna wizyta po 68 latach
Wolfgang Hoppe dwa lata temu przekaza³ chojnowskiemu Muzeum

Regionalnemu dwa z³ote pierœcienie z prze³omu V i VI wieku.

Z Parasolem w plenerze
W tym œrodowisku nie ma twardej rywalizacji - wszyscy wszystkim

kibicuj¹, wszyscy wszystkim gratuluj¹.

Sierpniowy tydzieñ z bibliotek¹
Przybyli do nas rycerze, ksiê¿niczki, czarodzieje, wró¿ki, elfy, biedronki, myszki, piraci, kowboje i supermeni.
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* na miejskiej p³ywalni trwaj¹ procedury od-
bioru inwestycji,
* trwa wymiana sieci wodoci¹gowej oraz
przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacji sani-
tarnej w ulicach Legnickiej i Kolejowej - wyko-
nawca zakoñczy³ prace w ul. Legnickiej i kon-
tynuuje roboty w ul. Kolejowej. Ulica Legnicka
zosta³a przekazana wykonawcy do modernizacji
ci¹gów pieszych i komunikacyjnych,
* kontynuowane s¹ prace przy remoncie
Baszty Tkaczy,
* trwa budowa sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic:
Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska.
* rozstrzygniêto przetarg na rewitalizacjê rynku
i przekazano teren wykonawcy.
* og³oszono przetarg nieograniczony na adap-
tacjê Domu Schrama na Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U.  z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 31.08.2010 r. do 21.09.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka
nr 154/8, po³o¿ona przy ul. Broniewskiego
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 94/2010).
2) w dniach od 01.09.2010 r. do 22.09.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
nr 46/20, 46/21, 46/22, po³o¿one przy ul. D¹-
browskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 wrzeœ-
nia 2010 r. Nr 95/2010).

Nowe tereny podstrefy
Istniej¹ca podstrefa Chojnów zosta³a powiêk-
szona o nowy teren o powierzchni 2,3657 ha
po³o¿ony w pó³nocnej czêœci miasta Chojnów
przy ul. Kraszewskiego (wyjazd na Rokitki,
Chocianów). Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
miasta Chojnowa i jest przeznaczona w miejs-
cowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego na cele produkcji, baz i sk³adów, us³ug
komercyjnych oraz us³ug publicznych. To ko-
lejne tereny podstrefy w naszym mieœcie. W³adze
miasta licz¹, ¿e preferencyjne warunki inwe-
stycyjne na tych terenach przyci¹gn¹ do Choj-
nowa nowych przedsiêbiorców.

Miejskie Sk³adowisko Odpadów
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej informuje, ¿e od wrzeœnia
sk³adowisko odpadów komunalnych w Bia³ej
bêdzie czynne dodatkowo dla mieszkañców Choj-
nowa w soboty, w godzinach od 7.00 do 11.00. 

W rocznicê wybuchu
71 lat temu, 1 wrzeœnia 1939 roku wybuch³a
II wojna œwiatowa. Hitlerowskie Niemcy zaata-
kowa³y Polskê. Pierwsza bomba spad³a o godzi-
nie 4.40 na Wieluñ, nied³ugo potem pancernik
Schleswig-Holstein rozpocz¹³ ostrza³ Westerpallate.
To by³ pocz¹tek najwiêkszego konfliktu
zbrojnego w historii ludzkoœci, który trwa³
szeœæ lat i poch³on¹³ ponad 60 milionów ludz-
kich istnieñ. Wœród nich by³o blisko 5 milionów
Polaków.
Chojnowscy kombatanci w towarzystwie w³adz
miasta oddali czeœæ towarzyszom broni sk³a-
daj¹c kwiaty pod pomnikiem „Golgota Wschodu”
na miejskim cmentarzu i pod obeliskiem przy 
ul. Chmielnej, czcz¹c pamiêæ poleg³ych,
zamordowanych i zes³anych.

Podziel siê w Chojnowie
Dzia³aj¹ce od niedawna w Chojnowie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê” w³¹czy³o
siê w tegoroczn¹ ogólnopolsk¹ akcjê „Podziel
siê posi³kiem”. Stowarzyszenie, jako koordy-
nator przedsiêwziêcia w naszym mieœcie, za
poœrednictwem gazety, informuje mieszkañ-
ców, ¿e 25 i 26 wrzeœnia, w lokalnych skle-

pach „Biedronki” ¿ywnoœæ zbieraæ bêd¹ dy¿u-
ruj¹cy wolontariusze. Organizatorzy serdecz-
nie apeluj¹, aby w tych dniach, podczas zwyk-
³ych zakupów nabyæ jedno lub dwa opakowa-
nia towaru spo¿ywczego wiêcej i przekazaæ
potrzebuj¹cym. Preferowane s¹ oleje, konserwy,
soki, d¿emy, cukier, ry¿, od¿ywki dla dzieci,
s³odycze - nikt jednak niczego nie narzuca.
Stowarzyszenie „Dajmy Szansê” przeka¿e
zebran¹ ¿ywnoœæ do chojnowskich szkó³ pod-
stawowych.

Ju¿ szczepi¹
Lato dobiega koñca, wkrótce nadejd¹ ch³ody.
Wczesna jesieñ to najlepszy moment, by zde-
cydowaæ siê na szczepienie przeciw grypie.
Przychodnia Rejonowa, podobnie jak w latach
ubieg³ych, umo¿liwia szczepienie w gabinecie
zabiegowym. Koszt szczepionki nie zmieni³ siê
od ubieg³ego roku i wynosi 30 z³. 

Leœna inwentaryzacja
Starostwo Powiatowe w Legnicy w œlad za
pismem Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódz-
kiego informuje, ¿e zgodnie z art. 13 a ust. 2
ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 roku o lasach
w bie¿¹cym roku w lasach wszystkich kate-
gorii w³asnoœci, w tym tak¿e w lasach nie-
stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa, na
terenie ca³ego kraju, rozpoczyna siê wykony-
wanie - w cyklu 5 letnim (lata 2010 - 2014) -
opracowania pod nazw¹ Wykonanie Wielko-
obszarowe Inwentaryzacji Stanu Lasu kraju
w latach 2010 - 2015. Celem tego opracowania
jest okreœlenie, a nastêpnie monitorowanie stanu
lasu oraz tempa i trendu zachodz¹cym w nim
zmian. Wyniki inwentaryzacji bêd¹ wyko-
rzystane wy³¹cznie dla celów statystycznych,
które poza dostarczeniem danych o lasach
polskich do sprawozdawczoœci krajowej 
i miêdzynarodowej bêd¹ równie¿ s³u¿y³y for-
mu³owaniu, realizacji i ocenie polityki leœnej
Pañstwa. Prace w poszczególnych latach 5

letniego cyklu obejm¹ 20 % powierzchni lasów
i bêd¹ polega³y na pomiarach i obserwacjach
na sta³ych powierzchniach próbnych zak³ada-
nych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci
4 x 4 km. Prace zwi¹zane z realizacj¹ tego
przedsiêwziêcia bêd¹ wykonywane przez
przedsiêbiorstwo pañstwowe Biuro Urz¹dza-
nia Lasu i Geodezji Leœnej.

S¹d Rejonowy informuje
W S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi I Wydzia³
Cywilny toczy siê postêpowanie o stwierdze-
nie nabycia spadku po Franciszku Miko³aju
Kurasiewiczu, s. Franciszka i Marii, uro-
dzonym 01.07.1929 r. w Szczepanowicach,
zmar³ym 20.06.2005 r. w Brochocinie, ostatnio
stale zamieszka³ym w Brochocinie nr 8G/5
gmina Zagrodno. Wzywa siê wszystkich
zainteresowanych, aby w terminie 6 miesiêcy
od dnia og³oszenia zg³osili siê i udowodnili
nabycie spadku, gdy¿ w przeciwnym razie
mog¹ byæ pominiêci w postêpowaniu o stwier-
dzeniu nabycia spadku”.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- wrzesieñ 2010

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       
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301                     
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  12.09.10
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136                19.09.10 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 26.09.10

Pragniemy wyraziæ ogromn¹ wdziêcznoœæ za udzia³ we mszy po¿egnalnej
oraz uroczystoœciach pogrzebowych 

œp. Mateusza WoŸniaka

Burmistrzowi Janowi Serkiesowi, Pani Sekretarz Brygidzie Mytkowskiej, 
pracownikom UM Chojnów oraz mieszkañcom Chojnowa.

Chcia³ybyœmy podkreœliæ jak bardzo doceniamy, ¿e byli oni w tych 
najtrudniejszych chwilach, ¿e wspierali oraz s³u¿yli ramieniem 

podczas ostatniej drogi naszego brata Mateusza.
Z ca³ego serca dziêkujemy równie¿ redakcji Gazety Chojnowskiej 

za nieocenion¹ pomoc oraz gest bezinteresownego wsparcia.

Z wyrazami szacunku, siostry Mateusza

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego
w budynku wielolokalowym przy ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej

numerem geodezyjnym 209/70 o pow. 749 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla
której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036775/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Stan techniczny budynku dostateczny.
Parter jest zawilgocony. Stropodach oraz œciany zewnêtrzne wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹
spêkania œcian w przybudówce.  Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia. Dla lokalu nie zos-
ta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 paŸdziernika 2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 6 paŸdziernika 2010 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, 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¿ 3.800,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000 1490620000020 Miasto
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawar-
cia 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 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.09-06.10.2010 r.  w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne 
s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - 
tel. 76 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
76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

...talenty znad SKORY
œpiew, taniec, poezja 
a mo¿e coœ jeszcze ?

Chcesz zaprezentowaæ siê na du¿ej 

scenie i ujawniæ swój talent przyjdŸ 

28 wrzeœnia 2010r o godzinie 16

do MOKSiR.

Wiek bez ograniczeñ, 

propozycjê wystêpu 

prosimy zg³aszaæ do 27 wrzeœnia

MOKSiR nr tel.768188621 

lub pod.tel.kontaktowy 886558654

Zapraszamy serdecznie!

Konieczny od³ów
Czterech mieszkañców zosta³o pogryzionych
przez psa, który b³¹ka³ siê po ulicach miasta. 
O zdarzeniu zosta³a poinformowana policja,
a zaalarmowane s³u¿by miejskie podjê³y
decyzjê o interwencyjnym od³owie. 27 sierp-
nia firma "Hart" ze Œwiebodzic wy³apa³a
w Chojnowie a¿ 11 psów. Z pewnoœci¹ nie
wszystkie z nich by³y bezpañskie. Psy
trafi³y do bia³ogardzkiego schroniska - naj-
bli¿szego z wolnymi miejscami i niskimi
op³atami. Wœród nich znalaz³ siê tak¿e
sprawca pogryzieñ. Pies przechodzi obec-
nie kwarantannê i jest obserwowany. Po
14 dniach tamtejszy weterynarz wystawi
opiniê o stanie zdrowia czworonoga. To szcze-
gólnie wa¿ne dla osób poszkodowanych. 
Chojnowski samorz¹d wyda³ na od³ów
psów ponad 18 tysiêcy z³otych. To ju¿
trzecia akcja w tym roku. Gdyby jednak w³aœ-
ciciele psów stosowali siê do przepisów
Kodeksu wykroczeñ i Ustawy o ochronie
zwierz¹t, te niebagatelne pieni¹dze mo¿na
by spo¿ytkowaæ w innym celu. 
Bezpañskie psy w dalszym ci¹gu stanowi¹
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia mieszkañ-
ców, dlatego te¿ nale¿y liczyæ siê z kolej-
nymi od³owami.
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Na LV sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Trwaj¹ czynnoœci odbiorowe na miêdzyszkol-
nym basenie przy Szkole Podstawowej Nr 4.
2. Trwa wymiana sieci wodoci¹gowej oraz
przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacji sani-
tarnej w ulicach Legnickiej i Kolejowej - wyko-
nawca zakoñczy³ prace w ul. Legnickiej i kon-
tynuuje roboty w ul. Kolejowej. Ulica Legnicka
zosta³a przekazana wykonawcy do moder-
nizacji nawierzchni chodników.
3. Trwa remont Baszty Tkaczy.
4. Trwa budowa sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie
ulic: Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska.
5. Zakoñczono wymianê wewnêtrznej insta-
lacji elektrycznej i instalacji odgromowej 
w Gimnazjum Nr 1. Wykonawca zg³osi³ roboty
do odbioru koñcowego.
6. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na
rewitalizacjê Rynku.
7. Og³oszono przetarg nieograniczony na adap-
tacjê Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji.
8. Zakoñczono nabór pracowników zatrudnio-
nych na podstawie umów z Powiatowym Urzê-
dem Pracy, aktualny stan zatrudnienia wynosi:
42 pracowników robót publicznych, 11 pracow-
ników prac interwencyjnych, 70 bezrobotnych
wykonuj¹cych prace spo³ecznie - u¿yteczne.
9. Zakoñczono przebudowê chodnika na ul.
Bohaterów Powstania Warszawskiego.
10. Wykonano remont holi w Szkole Podsta-
wowej Nr 4 z odnowieniem stolarki drzwiowej.
11. Trwaj¹ prace malarskie w Szkole Podsta-
wowej Nr 3, malowany jest korytarz na II piêtrze
i klatka schodowa na strychu.
11. Trwaj¹ prace malarskie w Gimnazjum Nr 1.
Malowaniem objête jest wiêkszoœæ klas i kory-
tarzy po wykonanej instalacji elektrycznej.
12. Wykonywany jest remont dachu papowego
na ³¹czniku w Gimnazjum Nr 2.
13. Wykonano malowanie pomieszczeñ War-
sztatów Terapii Zajêciowej w Chojnowie.
14. Oddelegowani do CHZGK i M pracownicy
wykonuj¹ roboty remontowe, dekarskie oraz
prace w zakresie wymiany przy³¹czy wodno-
kanalizacyjnych. Aktualnie prace te wykonuje
10 pracowników.
15. Wykonywane s¹ prace konserwacyjne na

terenie Oczyszczalni Miejskiej, codziennie
oddelegowanych jest 2 - 4 pracowników.
16. Wykonano zabudowanie nawierzchni
jezdni i chodników po przekopach kanaliza-
cyjnych - na ul. £okietka i ul. D¹browskiego.
17. Wykonano przebudowê chodników na ul. Ma-
³achowskiego od ul. D¹browskiego do ul. Wi-
tosa oraz ul. Witosa na odcinku od ul. Bohate-
rów Getta Warszawskiego do ul. Ma³achowskiego.
18. Pomalowano pomieszczenia muzyczne 
w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
19. Wykonano naprawy miejscowe nawierzchni
chodników na ulicach: Rynek, Koœciuszki,
Ma³achowskiego, D¹browskiego, Komuny
Paryskiej, Reja.
20. W ramach przeciwdzia³ania powodzi u³o-
¿ono wa³ ochronny z worków z piaskiem nad
rzek¹ Skor¹ na odcinku oko³o 80 m.
21. Trwa na bie¿¹co wykaszanie terenów zie-
lonych nie objêtych przetargiem.
22. Bezrobotni w ramach prac spo³ecznie -
u¿ytecznych w wymiarze 40 godz. miesiêcznie
wykonuj¹: sprz¹tanie ulic miejskich, rozbiórki
i porz¹dkowanie posesji komunalnych, sprz¹-
tanie mieszkañ po remontach w CHZGKiM,
malowanie pomieszczeñ i drobne remonty 
w Gimnazjum Nr 2 i Muzeum Regionalnym
oraz niezbêdne prace remontowe w zak³adzie
remontowym CHZGKiM.
23. Wykonano progi zwalniaj¹ce w ci¹gu 
ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego i chod-
nik na wysokoœci budynku nr 1 - 4 tej ulicy.
24. Wykonano remont wpustów ulicznych na
skrzy¿owaniu ul. £okietka i ul. Lipowej.
25. Przydzielono: 2 lokale mieszkalne po
œmierci najemcy, 1 lokal socjalny zamienny,
1 lokal mieszkalny zamienny, 2 lokale socjalne,
w tym 1 na podstawie wyroku s¹du,
26. Przed³u¿ono 5 umów najmu lokali socjalnych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemcy 6 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty,
- dzia³kê zabudowan¹ gara¿em na rzecz na-
jemcy po³o¿on¹ przy ul. D¹browskiego,
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego dzia³kê pod budowê gara¿u
przy ul. Parkowej.

3. Przeprowadzono przetargi:
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na pro-
wadzenie dzia³alnoœci handlowej przy ul. Ma³a-
chowskiego, zakoñczony wy³onieniem dzier-
¿awcy za miesiêczny czynsz w kwocie 130 z³,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na targo-
wisku miejskim przy ul. Grodzkiej, zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Sa-
morz¹dowej 4B/1, zakoñczony wynikiem nega-
tywnym,
- na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ przy ul. Broniewskiego, zakoñczony
wynikiem negatywnym.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiado-
moœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Sa-
morz¹dowej 4B/1,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê jed-
norodzinn¹ przy ul. D¹browskiego - Witosa,
- na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul.
Rynek 38,
- na sprzeda¿ 5 dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanych
przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”).
5. Na wniosek Gminy, Wojewoda Dolnoœl¹ski
nieodp³atnie przekaza³ Miastu prawo w³asnoœci
6 dzia³ek (drogi) w obrêbie 2 miasta o ³¹cznej
powierzchni 6.246 m2 oraz odmówi³ przeka-
zania drogi o pow. 845 m2 (ul. Stawowa).
6. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych na kwotê 5.941 z³.
7. Zawarto 3 umowy dzier¿awy, 2 z przez-
naczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci han-
dlowej oraz 1 na teren przyleg³y do budynku
- podwórko.
8. Wydano 5 decyzji na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Paderewskiego, z urzêdu w celu
wydzielenia dzia³ek na poprawê warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej,
- przy ul. D¹browskiego, z urzêdu w celu wy-
dzielenia dzia³ek pod budowê gara¿y przez-
naczonych do zbycia w drodze przetargu,
- przy ul. Baczyñskiego, na wniosek osoby
fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ki,
- przy ul. Zielonej - dwie decyzje, na wniosek
osoby fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ek.

Jednym z punktów porz¹dku obrad sierpnio-
wej sesji by³a informacja burmistrza o przy-
gotowaniach do otwarcia miêdzyszkolnego
basenu przy Szkole Podstawowek nr 4. Pytania
o termin uruchomienia p³ywalni pojawiaj¹ siê
coraz czêœciej. Uroczystoœci planowane wstêp-
nie na pocz¹tek wrzeœnia bêd¹ przesuniête. 
Z jakiego powodu? Wykonawca wprawdzie
wykona³ obiekt w wyznaczonym terminie, ale
podczas rutynowych czynnoœci odbiorowych
ujawniono kilka usterek.
- Inwestycja przesz³a pozytywnie kontrolê
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Sanepidu 

i Pañstwowej Inspekcji Pracy - wyjaœnia³
burmistrz - chcemy jednak, aby odebrany
basen by³ w pe³ni sprawny pod wzglêdem
technicznym st¹d zalecenia komisji dotycz¹ce
usuniêcia usterek - przecieków w œwietliku,
które pokaza³y siê podczas ulewnych deszczy
oraz stwierdzonych nieszczelnoœci rur wodnych
w podbaseniu.

Pozostan¹ jeszcze procedury nadzoru budow-
lanego. Zainteresowani musz¹ uzbroiæ siê 
w cierpliwoœæ, ale jak by nie patrzeæ, do otwarcia
basenu zdecydowanie mamy bli¿ej ni¿ dalej…

Radni wys³uchali tak¿e m.in. sprawozdania
burmistrza z przeprowadzonych prac w mieœcie
na przestrzeni dwóch ostatnich miesiêcy, uchwa-
lili przepisy dotycz¹ce szczegó³owego sposobu
konsultacji podejmowanych uchwa³ w zakre-
sie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego z gminn¹
rad¹ dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub
organizacjami pozarz¹dowymi i innymi orga-
nizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego na terenie Miasta Chojnowa,
przeg³osowali uchwa³ê w sprawie zmiany 
w bud¿ecie Miasta Chojnowa na 2010 rok.

eg

Sprawozdanie 5/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 23 czerwca 2010 r. do dnia 25 sierpnia 2010 r. 



Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez nie-
ruchomoœæ oznaczon¹ nr 462/1 przecho-
dz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu
do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci,
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹
inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³as-
nych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci,
na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 wrzeœnia
2010 r. o godz. 1.100 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000212120000050 Urz¹d Miejski w
Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów - do dnia 23 wrzeœnia 2010 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesie-nia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹-pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-

poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci /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 prze-
targu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿  850,00 z³ - dot.
dz. nr 462/1 i 650,00 z³ - dot. dz. nr 462/2.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
138644000000014906 20000020 Miasto
Chojnów, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów - najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchy-
lanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³acone-go wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76-81-86-680. 
Og³oszenia o przetargach organizowa-
nych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na LV sesji
9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Legnickiej - wydano decyzje zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku wierzba dla Zarz¹du Melioracji i Urz¹-
dzeñ Wodnych, Oddzia³ w Legnicy z obowi¹z-
kiem nasadzenia 2 drzew.
10. Wydano postanowienie w sprawie zaopinio-
wania programu gospodarki odpadami dla
Zak³adu Produkcji Wyrobów Papierowych
„DOLPAP” Sp. z o.o. ul. Okrzei 6 w Chojnowie.
11. Prowadzone s¹ prace przygotowawcze do
Spisu Rolnego, który odbêdzie siê w miesi¹cach
wrzesieñ - paŸdziernik.

Z zakresu Urzêdu Stanu 
Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 15 decyzji administracyjnych, 
2 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³-
¿eñskiego zagranic¹, 30 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 4 akty urodzenia, 32 akty
ma³¿eñstwa, 13 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 142 sprawy z biurem ewiden-
cji ludnoœci i USC, 196 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego, 1 korespon-
dencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 70 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nada-

nie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 10 jubileuszy 50-lecia po-
¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 123 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, roz-
patrzono 89 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 11.752,63 z³, (wydano
83 decyzje pozytywne i 6 decyzji negatywnych). 
Za miesi¹c VII i VIII 2010 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 99.196,13 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 167 wniosków,
wydano 153 dowody osobiste.

UCHWA£A  Nr  LV/229/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa 
na 2010 rok

(podstawa prawna),
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/202/09 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie bud¿etu
Miasta Chojnowa na 2010 r. wprowadza siê  nastêpuj¹ce
zmiany:
1/ tabela nr 2 „Plan wydatków na 2010 r.” otrzymuje
brzmienie tabeli nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2/ tabela nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymu-
je brzmienie tabeli nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3/ tabela nr 4 „Limit wydatków na wieloletnie zadania
inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie
tabeli nr 3 do niniejszej uchwa³y;
4/ w § 15:
- dodaje siê pkt 7 w brzmieniu ”dokonywania zmian 

w bud¿ecie w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami 
i paragrafami w ramach jednego dzia³u w zakresie
wydatków bie¿¹cych jak i maj¹tkowych”.
§ 2. Plan dochodów wynosi - 37.507.901,24 z³,
w tym; dochody maj¹tkowe 5.955.666,00 z³,
Plan wydatków  po zmianach wynosi 42.782.990,24 z³,
w tym; maj¹tkowe 12.661.876,44 z³
Plan przychodów po zmianach wynosi - 6.279.504,00 z³,
z nastêpuj¹cych tytu³ów:
a) zaci¹gniêtych kredytów  i po¿yczek na rynku krajowym
- 4.639.504,00 z³,
b) przychodów z tytu³u innych  rozliczeñ krajowych 
w kwocie      - 1.640.000,00 z³. 
Plan rozchodów wynosi  - 1.004.415,00 z³, z przeznacze-
niem na:
a) sp³aty otrzymanych kredytów w kwocie - 620.888,00 z³,
b) sp³aty otrzymanych po¿yczek w kwocie -  383.527,00 z³, 
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
rozpla-katowaniu na  tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie.

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej Chojnowa 

Jan Skowroñski

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 

nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:
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11 czerwca 2005 r. ówczesne w³adze z³o¿y³y
podpisy pod dokumentem okreœlaj¹cym warunki
partnerstwa. Zanim jednak do tego dosz³o,
delegacje obu miast kilkakrotnie siê spotka³y.
„Do dziœ pamiêtam pierwsz¹ wizytê zaaran-
¿owan¹ przez Dietera Schroedera -Honorowego
Obywatela Miasta Chojnowa, u burmistrza
obcego wówczas nam Egelsbach. Rudi Moritz
- orêdownik partnerstwa, przyj¹³ nas tak ser-
decznie, ¿e nie mieliœmy w¹tpliwoœci, i¿ wkrótce
staniemy siê przyjació³mi - wyjaœnia³ J. Serkies.
- W tym przekonaniu utwierdzi³y nas dalsze
dzia³ania i ¿yczliwoœæ kolejnych osób. Horst
Miltenberger - przewodnicz¹cy niemieckiego
stowarzyszenia, ca³ym sercem zaanga¿owa³
siê w projekt partnerstwa pomagaj¹c stawiaæ
pierwsze kroki naszemu stowarzyszeniu. Nasze
wspólne dzia³ania mocno wspiera tak¿e
Martine Weltz. Wielu mieszkañców Egelsbach,
sympatyzuj¹cych z naszym miastem w ró¿ny
sposób przyczyni³o siê do zawi¹zania i roz-
woju naszej przyjaŸni.
Ze strony polskiej, na ogromne podziêkowania
z pewnoœci¹ zas³uguje zaanga¿owanie El¿biety
K³apciñskiej. To ona podjê³a siê za³o¿enia i pro-
wadzenia Stowarzyszenia Miast Partnerskich,
ona skupi³a wokó³ siebie chojnowian zainte-
resowanych partnerstwem z Egelsbach, no i co
tu du¿o mówiæ - bez niej trudno by³oby nam
siê porozumieæ…”

Uroczystoœci zorganizowane przez Chojnowskie
Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich
rozpoczê³y siê w pi¹tek 27 sierpnia fotograficzn¹
wystaw¹ w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Na kilkudziesiêciu zdjêciach próbowano prze-
kazaæ atmosferê licznych spotkañ, jakie mia³y
miejsce przez tych piêæ lat. Wspólne wycieczki,
rozmowy, wymiana doœwiadczeñ, poznawa-
nie tradycji, kultury, spo³ecznych zwyczajów,
w koñcu goœcina w domach partnerów, to
wszystko z³o¿y³o siê na serdeczne relacje
miêdzy mieszkañcami Chojnowa i Egelsbach.
Zdjêcia z pewnoœci¹ tego nie oddadz¹, ale ten
klimat przyjaŸni czu³o siê miêdzy uczestnikami

wystawy. Cz³onkowie i sympatycy stowarzy-
szenia, goœcie z Niemiec, w³adze miasta i powiatu
- wszyscy oni wspominali wizyty, rewizyty,
opowiadali o swoich pierwszych wra¿eniach.

Podobnie by³o podczas uroczystoœci w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. 
Ka¿da ze stron opowiada³a o nieœmia³ych
pocz¹tkach i dynamicznym rozwoju partner-
stwa. Dziêkowano i nagradzano najbardziej
zaanga¿owanych, podkreœlano dotychczasowe
osi¹gniêcia. 
Jubileusz uatrakcyjni³y wystêpy chojnowskich
grup artystycznych. Nasi przyjaciele z Niemiec
doskonale znaj¹ talenty grodu nad Skor¹.
Czêœæ z nich prezentowa³a siê na tamtejszych
scenach, wszystkie pokazywa³y siê podczas
wizyt egelsbachczan w Chojnowie.
Niespodziank¹ dla publicznoœci i mi³ym
gestem w stronê goœci by³ prosty niemiecki
utwór wokalny, który cz³onkowie naszego sto-
warzyszenia odœpiewali na scenie. Odœpiewali

to byæ mo¿e za du¿e s³owo, ale z pewnoœci¹
bardzo siê starali. 
Potem by³ tort, szampan i „pogaduchy”.
Piêæ lat to niewiele - koñczy³ wyst¹pienie
burmistrz - ale jestem pewien, ¿e to pocz¹tek
d³ugiej, wspania³ej, barwnej drogi, która zaprzeczy
sentencji Isaaca Newtona, który mówi³, ¿e
„ludzie buduj¹ za du¿o murów, a za ma³o
mostów”. My most ju¿ dawno zbudowaliœmy.
Dziêki niemu nie tylko nasze partnerstwo, ale
tak¿e nasze narody maj¹ przed sob¹ dobr¹
przysz³oœæ w Europie.

eg

R o c z n i c a  p r z y j a Ÿ n i
„Piêæ lat to niewiele, ale myœlê, ¿e ka¿dy zgodzi siê ze mn¹, 
¿e przez tych kilka lat wiele jednak siê wydarzy³o”.
Tymi s³owy burmistrz miasta, Jan Serkies, rozpocz¹³ swoje wy-
st¹pienie podczas uroczystych obchodów 5.rocznicy podpisa-
nia umowy o partnerstwie miast miêdzy Chojnowem i nie-
mieckim Egelsbach. 

***
Zarz¹d i cz³onkowie Chojnowskiego Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich ser-
decznie dziêkujê za pomoc przy organizacji
jubileuszy:
- w³adzom miasta Chojnowa,
- dyrekcji i pracownikom Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji,
- dyrekcji i pracownikom Miejskiej Biblioteki
Publicznej,
- Wies³awie Majewskiej,
oraz sponsorom za wsparcie finansowe:
- Stanis³awowi Kryszczukowi „Cukiernictwo-
Piekarnictwo”,
- Andrzejowi Kupczykowi „Piekarnia -
Ciastkarnia”,
- Edwardowi Piaseckiemu „Dany”,
- Bart³omiejowi Giersokowi „GB - okna”,
- Tadeuszowi Kretowi „Kret i S-ka”,
a tak¿e grupom artystycznym, które uatrakcyjni³y
uroczystoci:
- chórowi „Canterino”,
- zespo³owi „Ma³y Brooklyn”,
- zespo³owi „Brooklyn”,
- zespo³owi „Diabo³ki”,
- zespo³owi „Bronx”,
- chórowi „Skoranta”,
Dziêkujemy równie¿ mieszkacom, którzy
œwiêtowali wspólnie z nami.
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W lipcu, dziêki wsparciu Ambasady Polskiej
w Pary¿u, chojnowskich przedsiêbiorców
oraz Fundacji Smak Sukcesu, m³odzie¿ z Gim-
nazjum nr 1 prze¿y³a swoj¹ „Parysk¹ przygodê”.
Wycieczka stanowi³a swoisty obóz jêzykowym
dla gimnazjalistów ucz¹cych siê jêzyka fran-
cuskiego, ale uczestniczyli w niej te¿ ucznio-
wie ucz¹cy siê innych jêzyków.
W ci¹gu niespe³na tygodnia uda³o nam siê
zwiedziæ ca³kiem sporo: Bazylikê Sacré Coeur
(jeden z piêkniejszych zabytków Pary¿a) oraz
otaczaj¹ce j¹ wzgórze Montmartre, Trocadero
(z widokiem na wie¿ê Eiffla), Champs Elysées
(wielkie rozczarowanie dla m³odych ludzi),
Place Pigalle (gdzie wcale nie by³o kasztanów),
£uk Triumfalny (na który wdrapaliœmy siê po
schodach), Dzielnicê £aciñsk¹ (z tanim i pysz-
nym jedzonkiem), Katedrê Notre Dame (piêkn¹
i dostojn¹), cmentarz Père Lachaise oraz Luwr.
Obejrzeliœmy te¿ trójwymiarowy film w la
Géode (s³ynna lustrzana kula) oraz film ani-
mowany w symulatorze la Cinax.
Oczywiœcie, musieliœmy „zdobyæ” Wie¿ê
Eiffla. Bilety wstêpu na najwy¿sz¹ platformê
ufundowa³ nam pan Tomasz Or³owski,
Ambasador Polski w Pary¿u. Widoki - bezcenne.

Choæ upa³ mocno da³ nam siê we znaki, a pro-
gram by³ bardzo napiêty i mêcz¹cy, wróciliœmy
cali i zdrowi i d³ugo jeszcze bêdziemy pamiêtaæ
nasz¹ parysk¹ przygodê.

Za nasz¹ wspania³¹ wycieczkê pragniemy
podziêkowaæ:
- Panu Ambasadorowi Tomaszowi Or³owskiemu
- Panu Tadeuszowi Kretowi z Firmy Kret i S-ka
- Spó³ce Metal Cynk
- Spó³ce Polers
- Pani Janinie Hamar - Ma³ocie z firmy Gromad
oraz Fundacji Smak Sukcesu.

25sierpnia nasze miasto odwiedzi³ jego
by³y mieszkaniec - pan Wolfgang Hoppe.

W tej sentymentalnej podró¿y do miejsca
wczesnej m³odoœci towarzyszyli mu ¿ona,
córka ziêæ i dwoje wnuków - trzy pokolenia
rodziny Hoppe. 
Pan Hoppe urodzi³ siê w Chojnowie 86 lat
temu. Gdy w 1942 r. skoñczy³ 18 lat zosta³ po-
wo³any do wojska i wyjecha³ do Szczecina. Od
tego czasu Chojnów odwiedza³ tylko we wspom-
nieniach. Byæ mo¿e Wolfgang Hoppe pozos-
ta³by jednym z anonimowych by³ych miesz-
kañców Chojnowa, gdyby nie fakt, ¿e dwa
lata temu przekaza³ chojnowskiemu Muzeum
Regionalnemu dwa z³ote pierœcienie zaœlubi-
nowe z prze³omu XV i XVI wieku, które zosta³y
przed wojn¹ znalezione w domu jego dziadka.
By³ to sympatyczny gest ze strony pana Hoppe. 

Po przyjeŸdzie do Chojnowa goœæ wraz z rodzin¹ 
zosta³ przyjêty przez burmistrza Jana Serkiesa.
By³o to dla niego niespodziank¹ i wielkim
wzruszeniem. Potem z radoœci¹ ogl¹da³ budy-
nek, w którym kiedyœ mieszka³, wspomina³ 

dom swego dziadka i znane mu z m³odoœci
miejsca. Wzruszy³a go wizyta w koœciele, 
w którym by³ ochrzczony i konfirmowany.
Naturalnie odwiedzi³ te¿ muzeum, gdzie wy-
eksponowane s¹ podarowane pierœcienie.
Z Chojnowa wyje¿d¿a³ z postanowieniem
ponownego przyjazdu, o ile mu zdrowie na to
pozwoli. E.K.

Sentymentalna wizyta po 68 latach

Paryska przygoda gimnazjalistów
Ewa jest ¿on¹ naszego kolegi Marcina
Jankowskiego - policjanta z Komisariatu
Policji w Chojnowie. Walczy ona z chorob¹
nowotworow¹. Lekarze zdiagnozowali u niej
nowotwór mózgu podczas pobytu w szpi-
talu po urodzeniu Micha³ka. Jedynym ma-
rzeniem Ewy jest byæ zdrow¹, by widzieæ jak
dorastaj¹ Micha³ i jej córka Ola. 

Na 8 paŸdziernika 2010 roku wyznaczony
jest termin skomplikowanej operacji, jaka
bêdzie przeprowadzona w klinice w Byd-
goszczy. Teraz potrzebne jest kosztowne
leczenie, które ma na celu zahamowanie
choroby i przygotowanie do operacji. Co
miesi¹c na ten cel Marcin musi przeznaczyæ
oko³o 10 tys. z³. 
Jesteœmy dobrej myœli i wierzymy, ¿e lecze-
nie i operacja pozwol¹ Ewie wróciæ do pe³-
nego zdrowia, do normalnego ¿ycia wœród
rodziny i przyjació³. 
Poka¿my w tych trudnych dla Marcina 
i Ewy chwilach, ¿e jesteœmy z nimi.

WBK Bank zachodni S.A. 
91 1090 1157 0000 0000 1503 4323

tytu³ wp³aty : „ Dla Ewy „

O  G  £  O  S  Z  E  N  I  E

Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN” 
Zdzis³aw Karpiak

Szko³a nauki jazdy zaprasza na prawo jazdy kat. „B”.

Szkolenie – Toyota Yaris 6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6 

(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!

ZAPRASZAMY DO BIURA
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
D¹browskiego 2a (ko³o Smyka)

W PI¥TEK 17 WRZEŒNIA 
W GODZINACH 12:00 - 18:00

ŒWIÊTUJEMY 6.LECIE 
POWSTANIA BIURA CHOJNÓW!

Z tej okazji: specjalne promocje,
pokazy makija¿u, konkursy 

i nagrody.
POZNAJ ORIFLAME Z NAMI!
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22 stycznia 2008 roku prezes LSSE wrêczy³ chojnowskiej firmie oficjalne
zaœwiadczenie o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na terenie
strefy.
Dzieñ póŸniej, w drodze przetargu Feerum zosta³o wy³onione jako
nabywca gruntów wchodz¹cych w sk³ad strefy. To by³ kolejny etap 
w rozwoju tego przedsiêbiorstwa.

Zaczynali w domu, w niewielkim pokoju, zatrudniali na zlecenie kilku
projektantów, zlecali produkcjê. Szybko zorientowali siê, ¿e suszarnie
zbo¿owe, to strza³ w dziesi¹tkê. Ros³o zapotrzebowanie, przybywa³o
zamówieñ. Oczywistym by³o, ¿e firma musi zmieniæ siedzibê i uru-
chomiæ halê produkcyjn¹. Obiekt na 6.hektarowym terenie sprawdzi³
siê, ale na krótko. 
- Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e wkrótce nie bêdziemy mogli pomieœciæ siê
na hali, która jeszcze nie tak dawno wydawa³a nam siê idealnym
obiektem - mówi Daniel Janusz dyrektor generalny Feerum - W tym
czasie naprzeciw naszego zak³adu utworzono Legnick¹ Specjaln¹
Strefê Ekonomiczn¹. Nie mog³o byæ lepiej – rozpoczêliœmy starania 
o w³¹czenie w LSSE i zakup gruntów. Trzeba by³o naturalnie spe³niæ
szereg wymogów, którym uda³o siê sprostaæ i w 2008 roku mogliœmy
przyst¹piæ do inwestycji.

Kilka miesiêcy póŸniej na 3,5 hektarach stanê³a okaza³a, nowoczesna
hala o powierzchni 12 tys m2

, a firma sta³a siê pe³noprawnym
zak³adem dzia³aj¹cym w strefie.
Stara hala pe³ni obecnie rolê us³ugow¹ dla nowej. Pozosta³a tu obróbka
tzw. stali czarnej. W nowej obrabia siê blachy ocynkowane, montuje
elementy i prowadzi sprzeda¿.

- Zatrudniamy ju¿ 170 pracowników. Obs³ugujemy 5 krajów -
Ukrainê, Bia³oruœ, Rosjê, Litwê, Czechy i jako szósty - Polskê. Nie
odczuliœmy powa¿nie skutków kryzysu. Sprzyja nam aura. Susze i po-
wodzie zmuszaj¹ do magazynowania zbó¿, dlatego te¿ nie narzekamy
na brak zamówieñ. Kryzys dotyczy jednak naszych kontrahentów,
którzy maj¹ problemy z pozyskiwaniem kredytów. To poœrednio
wp³ywa na nasze obroty.

Proces inwestycyjny Feerum uznaæ by mo¿na za zakoñczony.
Strefowe wymogi jednak obliguj¹ do dalszego rozwoju.

- Mamy czas do 2012 roku - wyjaœnia D. Janusz - W po³owie
przysz³ego roku z pewnoœci¹ zwiêkszymy o 20 % park maszynowy, 
a co za tym idzie tak¿e zatrudnienie. Uruchomimy dodatkowo trzy linie
produkcyjne. To nie tylko wymóg umowy ze stref¹, ale tak¿e
koniecznoœæ rynku.

Feerum, to obecnie nowoczesne, skomputeryzowane przedsiê-
biorstwo, które mo¿e chwaliæ siê œwiatowej klasy maszynami,
wysokim standardem socjalnym, najnowoczeœniejsz¹ technologi¹.
Chlub¹ w³aœcicieli jest wa¿¹ce 850 ton urz¹dzenie do obróbki niezwykle
twardych stali. Linia, robiona na zamówienie, jest jedyn¹, jak twierdzi
jej w³aœciciel, na œwiecie.

Czy Magdalena £abudzka-Janusz i Daniel Janusz mog¹ mówiæ 
o sukcesie?
- Udowodniliœmy sobie i innym, ¿e jesteœmy w stanie podo³aæ tak
potê¿nej inwestycji, ¿e potrafimy doprowadziæ swój biznes do poziomu
co najmniej europejskiego, ¿e konsekwentne d¹¿enie do celu przynosi
spodziewane efekty. Czy to sukces? Mo¿liwe, ale okupiony ogromnym
stresem, wyrzeczeniami i byæ mo¿e utrat¹ czegoœ innego…

Feerum od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci stawia na jakoœæ i profesjo-
nalizm. Te czynniki z regu³y prowadz¹ do sukcesu. W tym przypadku
nie tylko sukcesu jednostki, ale te¿ miasta i jego mieszkañców.

eg

Feerum  –  chojnowskie,  polskie,  œwiatowe
„Nasz¹ ambicj¹ jest staæ siê najwiêksz¹ firm¹ w bran¿y po

tej stronie Europy”.

Te s³owa, wypowiedziane kilka lat temu przez w³aœci-
ciela spó³ki Feerum okaza³y siê prorocze. Dziœ produ-
cent suszarni zbo¿owych, silosów, przenoœników
³añcuchowych, przenoœników taœmowych, podnoœ-
ników kube³kowych jest jedn¹ z najwiêkszych i naj-
nowoczeœniejszych firm w Europie.
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Na turnieju - w rytmach K.K.

Nieco tajemniczy tytu³ dotyczy dorocznej imprezy Oœrodka Pielêg-
nacyjno-Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol”, któr¹ pracownicy tej
placówki zorganizowali po raz czwarty. “Turniej Tañca i Œpiewu” dla
podopiecznych podobnych oœrodków na terenie naszego powiatu
cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹. W tym roku do „Parasola” przyje-
cha³o kilkudziesiêciu niepe³nosprawnych a¿ z 10 oœrodków. 
Patronat nad imprez¹ obj¹³ Krzysztof Krawczyk, który w krótkim liœcie
pozdrowi³ uczestników, pogratulowa³ wspania³ej idei i ¿yczy³ powo-
dzenia w artystycznych zmaganiach. W tej sytuacji nie dziwi fakt, ¿e
regulamin czwartej edycji turnieju preferowa³ i w tañcu i œpiewie
utwory Krawczyka. Przez kilka godzin zatem w parku przy budynku
„Parasola” rozbrzmiewa³y melodyjne piosenki znanego wokalisty. Do
nich bawili siê wszyscy - uczestnicy, zaproszeni goœcie, pensjonariusze
i opiekunowie. Zabawê zak³óca³a nieco atmosfera rywalizacji. Oceny
jurorów nie by³y surowe, niemniej mia³y wy³oniæ najlepsz¹ parê
taneczn¹ i najlepszego wokalistê.

W tym œrodowisku nie ma jednak twardej rywalizacji - wszyscy
wszystkim kibicuj¹, wszyscy wszystkim gratuluj¹. 
Rozrywka, zabawa, biesiada, integracja - najwa¿niejsze sk³adowe tej
imprezy zosta³y dope³nione. Organizatorzy uatrakcyjnili turniej wystêpem
grupy instrumentalno-wokalnej z³o¿onej z pracowników oœrodka,
powo³anej specjalnie na tê okolicznoœæ i oryginaln¹ prezentacj¹
taneczn¹ w wykonaniu dyrektorki i czêœci kadry. 

Goœcie i gospodarze wspaniale siê bawili, mo¿na zatem siê
spodziewaæ, ¿e jubileuszowa, pi¹ta edycja Turnieju Tañca i Œpiewu
odbêdzie siê za 12 miesiêcy.

Na pikniku  - ró¿norodnie

Ten radosny dzieñ nie skoñczy³ siê jednak wraz z og³oszeniem
turniejowych wyników. „Parasol” przygotowa³ tego dnia tak¿e
niespodziankê dla mieszkañców. PóŸnym popo³udniem, w tym
samym miejscu bawiono siê na plenerowej imprezie muzycznej.
“Piknik z Niebieskim Parasolem”, œci¹gn¹³ t³umy chojnowian. Od
strony artystycznej na scenie dzia³y siê rzeczy niezwyk³e. Dobór
wykonawców - fantastyczny. O gustach siê rzecz jasna nie dyskutuje,
ale z pewnoœci¹ tego dnia ka¿dy znalaz³ coœ atrakcyjnego dla siebie.
„Œwinka Halinka” - wulkan rockowej energii wprowadzi³ w impre-
zowe klimaty. „Blue Band” - wspomniany wczeœniej zespó³ dzia³aj¹cy

przy Niebieskim Parasolu, zaprezentowa³ polskie niezapomniane
przeboje i szlagiery, „Ewolution” - dowiód³, ¿e Lubin nie tylko
punkrockiem stoi. Ich muzyka to skrzy¿owanie „Heya” i „PJ Harvey”.
Potem na seceniepojawi siê „Elektro Duo” - ¿eñski duet - instrumen-

tarium sk³adaj¹ce siê z elektrycznych skrzypiec i harfy. Gwiazd¹
wieczory by³ Iwan Komarenko. Jego przeboje i utwory z najnowszej
p³yty, rozgrza³y publikê w t¹ wrzeœniow¹, pi¹tkow¹ (trochê zimn¹ ju¿) noc.
I chyba to koniec tegorocznych plenerowych imprez. Póki co, przed
nami wiele propozycji jednostek kulturalno-sportowych, a na festyny
przyjdzie nam czekaæ kilka miesiêcy. eg, P.M. 

B.M. - FOTO 

Z Parasolem w plenerze

„ Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi

Jan Pawe³ II 

Prezes Dolnoœl¹skiego Stowarzyszenia “Niebieski Parasol”
oraz podopieczni Oœrodka serdecznie dziêkuj¹ Panu

Burmistrzowi za okazan¹ pomoc w organizacji Turnieju
Tañca i Œpiewu Seniora oraz festynu dla mieszkañców

naszego miasta. Podziêkowania kierujemy tak¿e w stronê
wszystkich pracowników Oœrodka i wolontariuszy

zaanga¿owanych w przygotowania.
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W tym roku nieszczêœliwie na³o¿y³y siê terminy
dwóch muzycznych imprez: “Przystanek
Woodstock” i “Castle Party”.
Dylemat to mo¿e dla osób postronnych, ale
nie dla naszej ekipy. Wybór od razu pad³ na
drug¹ propozycjê. Do Bolkowa bli¿ej. Nie
lubimy gigantycznego t³umu, a i atmosfera
jakby bardziej domowa. Brak k³opotów 
z gastronomi¹, by³a na wyci¹gniêcie rêki. 
W przeciwieñstwie do owsiakowej imprezy 
i ubieg³orocznej jej organizacji...
Druga sprawa, to style rockowe, jakie miesz-
cz¹ siê w tzw. rocku gotyckim i nurtach po-
krewnych: mroczny industrial, dark wave,
elektro, metal, neopunk. Coœ co jest niezna-
ne - poci¹ga.
To by³a ju¿ 17.edycja tego festiwalu, a dla
“Gazety Chojnowskiej” - czternasta. Nie da
siê ukryæ - jesteœmy weteranami.
Jak co roku pod koniec lipca, niewielki Bolków
o¿ywa. Dos³ownie, ekonomicznie i finan-
sowo. W³aœnie za spraw¹ tej imprezy.
Bolkowski zamek jest niew¹tpliwie atrakcj¹
turystyczn¹ i w³aœnie na terenie zamczyska
maj¹ miejsce koncerty.

“Castle Party” jest imprez¹ znan¹ - to jeden 
z najwiêkszych festiwali tego typu w Europie.
Mamy tu do czynienia nie tylko z oryginaln¹
muzyk¹, ale te¿ z oryginaln¹ mod¹. Skórzano
-metalowa bi¿uteria, trupioblade makija¿e,
czerñ i purpura w ubiorach. 
Przy organizacji od pewnego czasu zaanga¿o-
wani s¹ tak¿e chojnowianie. Jacek Zdanowski
i £ukasz Dobrzyñski, na co dzieñ cz³onkowie
Bractwa Rycerskiego, s¹ zatrudnieni w s³u¿-

bach porz¹dkowo-pomocniczych. Nie jest to
lekki kawa³ek chleba, ale mo¿na to polubiæ.
Ma siê nawet bezpoœredni dostêp do zespo-
³ów. Dla Jacka Zdanowskiego by³a to trzecia
przygoda w Bolkowie i jak mówi, na pewno
nie ostatnia.
Prawdopodobnie za rok “Castle Party” nie
bêdzie siê dublowa³ z “Przystankiem Wood-
stock”. Podobno maj¹ zostaæ zaproszone
znane zespo³y krajowe i zagraniczne. Ciesz¹
takie dobre wiadomoœci. Czekamy wiêc 
z niecierpliwoœci¹.

P. M.
B.M. - FOTO

JAK CO ROKU W BOLKOWIE

Alinka Malik

Boi siê bardzo, bo szko³a to dla
niej ca³kiem nowe otoczenie i nowe
twarze. Nigdy wczeœniej nie by³a
w szkole i nie wie jak to jest. Cieszy
siê, ¿e pozna nowych znajomych,
kole¿anki i kolegów. Na waka-

cjach jak powiedzia³a “By³o super!”.
Do szko³y jest ju¿ dobrze przy-
gotowana. Ma nowy plecak,
œliczny piórnik, kredki i du¿o
energii do poznawania nowego…

Micha³ Gorzowski

Z pierwszym wrzeœnia zaczyna
naukê w trzeciej klasie szko³y
podstawowej (SP 4). Najbardziej
nie mo¿e doczekaæ siê otwarcia
basenu. Ma nadziejê, ¿e w tym
roku posi¹dzie wiêksz¹ wiedzeê
i jest bardzo ciekawy co nowego
spotka go w tej klasie. Cieszy siê
równie¿, ¿e wychowawczyni mu
siê nie zmieni³a i ¿e znów bêdzie
móg³ uczêszczaæ na zajêcia poza-
lekcyjne organizowane przez
szko³ê. Lubi zajêcia w chórze 
i zespole tanecznym. W tym roku
rozpoczyna tak¿e naukê w szkole
muzycznej w Legnicy.

Krystian Ziomek
Mieszka w Polkowicach. W trak-
cie roku szkolnego przebywa 
w chojnowskim internacie i uczê-
szcza do Technikum Hotelarskiego
w naszym mieœcie. Wakacje mi-
nê³y mu bardzo przyjemnie, jak
mówi, w iœcie imprezowym kli-

macie. Mimo ¿e uwa¿a, i¿ wa-
kacje minê³y zbyt szybko, to cie-
szy siê z powrotu do szko³y. Jest
ciekawy jak minê³y wakacje ko-
legom i kole¿ankom. Sen z po-
wiek spêdza mu tylko jêzyk nie-
miecki, ale jak to bywa z pocz¹t-
kiem roku, postanowi³, ¿e bardziej
siê przy³o¿y i jest dobrej myœli.

Natalia KuŸniarz,
Justyna Himniak, 

Monika Mik³aszewicz

Uczennice II klasy Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Chojnowie.
Dziewczyny w tym roku, na wa-
kacjach nie wypoczê³y wystar-
czaj¹co. Dwa miesi¹ce minê³y
bardzo szybko. Ju¿ teraz oba-
wiaj¹ siê przedmiotów œcis³ych,
które podobno w drugiej klasie
s¹ najtrudniejsze. Ciesz¹ siê ze
spotkania ze znajomymi i planuj¹
kolejne wakacje. Rok szkolny te¿
przecie¿ „przeleci” i zanim siê
obejrz¹ znów bêdzie lato.

A.N.

Aby do lata…
Wszystko, co dobre, szybko siê koñczy... Wakacje za nami,
rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. W samych tylko chojnowskich
podstawówkach i gimnazjach naukê rozpoczê³o 1512 uczniów.
Czego siê po nim spodziewaj¹? Jakie maj¹ nadzieje? A mo¿e
wiêcej jest obaw? O nastroje przed kolejnym etapem nauki
zapytaliœmy kilkoro z nich.
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Partnerska wystawa
ZAPRASZAMY NA WYSTAWÊ „5. ROCZNICA

PARTNERSTWA MIAST CHOJNÓW - EGELSBACH

I POWSTANIA CHOJNOWSKIEGO STOWARZY-
SZENIA PRZYJACIÓ³ MIAST PARTNERSKICH” -
GALERIA M³ODYCH, WRZESIEÑ

* * *
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

„Moje polskie rymowanki: tradycyjne polskie
rymowanki dla przedszkolaków i ich rodziców”
Zamieszczone w tej ksi¹¿ce rymowanki nie
tylko gwarantuj¹ œwietn¹ zabawê z maluszkami,
ale te¿ ucz¹ kolorów, cyfr i zapoznaj¹ z ciekawos-
tkami ze œwiata zwierz¹t. Wielokrotnie pow-
tarzane æwicz¹ pamiêæ i wymowê. Z pewnoœci¹
przydadz¹ siê te¿ do przedszkolnych recytacji,
a kolorowe ilustracje i ³atwo zapadaj¹ce w pa-
miêæ rymy, przypadn¹ do gustu ka¿demu dziecku.

Amber Stewart - „Moja niania jest super!”
Hopek jest prawdziwym zuchem - ale nie wtedy,
kiedy rodzice wychodz¹, a on musi zostaæ 
z opiekunk¹, pani¹ Mil¹.

Ta urocza historyjka o lêku przed rozstaniem
z rodzicami na pewno pomo¿e dzieciom (oraz
ich niespokojnym mamom i tatusiom) przy-
gotowaæ siê na zostanie z niani¹.

Dzia³ dla Doros³ych:

Marek Krajewski - „Erynie”
Nowa seria autora bestsellerowych krymina³ów. 
Marek Krajewski - pisarz, t³umacz, filolog
klasyczny. Jest autorem powieœci kryminalnych,
m.in. „Œmieræ w Breslau”, „Koniec œwiata 
w Breslau”, „D¿uma w Breslau” i „G³owa
Minotaura”. Jego ksi¹¿ki ukaza³y siê w dwu-
nastu krajach. Jest laureatem m.in. Nagrody
Wielkiego Kalibru, Nagrody Prezydenta Wro-
c³awia, Paszportu Polityki.

Beata Pawlikowska - „Blondynka, jaguar 
i tajemnica Majów”
Samotna wyprawa przez Gwatemalê. Autorka
w jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów
œwiata pod¹¿a tropem tajemnicy Majów, od-
krywaj¹c prawdê na temat legendarnych Krysz-
ta³owych Czaszek, Atlantydy, kalendarza Majów

oraz koñcu œwiata, który ma nast¹piæ w grudniu
2012 roku. Trasa jej wêdrówki prowadzi³a
przez Rzekê Skorpionów, Dom Ognia, Lodu,
Ciemnoœci i Ostrzy, przez Jaskiniê Nieto-
perzy i Krainê Strachu, zwan¹ Xibalba, by
doprowadziæ ostatecznie do ... celu.

W pierwszy dzieñ sierpniowego tygodnia zajêæ
wakacyjnych, wybraliœmy siê do krainy zwanej
Smokolandi¹. Na podstawie ksi¹¿ki „Sceny 
z ¿ycia smoków” Beaty Krupskiej, dzieci wy-
czarowa³y smoki, ale nie tylko, ró¿nej postury 
i wielkoœci. Dyskutowaliœmy równie¿ o tym,
jakie znamy smoki i czym one siê ró¿ni¹
miêdzy sob¹. 
„S¹siedzi” to œmieszna bajka, któr¹ obej-
rzeliœmy we wtorkowym „Letnim kinie”. Po
seansie filmowym dzieci zabra³y siê ochoczo
do ilustrowania niezapomnianych scen z fil-
mu. Natomiast zaplanowany œrodowy piknik
z ksi¹¿k¹, z powodu niesprzyjaj¹cej pogody,
zamieniliœmy na bal przebierañców. Przybyli
do nas rycerze, ksiê¿niczki, czarodzieje,
wró¿ki, elfy, biedronki, myszki, piraci, kow-
boje i supermeni. By³o du¿o œmiechu, ruchu 

i zabaw konkursowych z nagrodami dla
wszystkich uczestników balu. 
W nastêpnych dniach rozwi¹zywaliœmy rebusy,
³amig³ówki oraz bawiliœmy siê korzystaj¹c 
z ró¿nych gier planszowych. 
Na zakoñczenie naszych wakacyjnych zajêæ,
przygotowaliœmy fina³ konkursu „Czy znasz
bajki Charles’a Perrault’a?”. Do konkursu zg³o-
si³o siê oœmioro uczestników, lecz w ponie-
dzia³ek, w dniu fina³u konkursu, przyby³ tylko
Maciek Saja. Niemal bezb³êdnie rozwi¹za³ on
test sk³adaj¹cy siê z trzydziestu trzech pytañ 
i w nagrodê otrzyma³ dyplom i ksi¹¿kê
„Nowe przygody Miko³ajka”. 
W naszych wakacyjnych spotkaniach uczest-
niczy³o kilkadziesi¹t osób. Bardzo siê z tego
cieszymy i zapraszamy na nastêpne!
Zapraszamy dzieci i rodziców na nastêpne
nasze zajêcia w bibliotece!

M.L.

Sierpniowy tydzieñ z bibliotek¹

W dniach 17, 18 i 19 wrzeœnia odbêdzie siê
kolejna edycja sprz¹tania œwiata. G³ówny temat
tegorocznej akcji to “sprz¹tamy nad wod¹”. 
Tegoroczna akcja lokalizowana jest na tere-
nach nadwodnych, celem m.in. ochrony jakoœci
wody w rzekach oraz Ba³tyku. Objête s¹ ni¹
tak¿e tereny popowodziowe, a jednym z jej
celów jest udzielenie niezbêdnej pomocy poszko-
dowanym. Dotyczy ona równie¿ wspó³pracy
z leœnictwami i ko³ami wêdkarskimi przy znaj-
dowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk (przez
ca³y rok) oraz przygotowania i przeprowadzenia
happeningu towarzysz¹cego kampanii “Sprz¹-
tanie œwiata - Polska”, promuj¹cego nieœmie-
cenie, segregacjê odpadów i inne proste
sposoby jak na co dzieñ chroniæ œrodowisko.
Do wziêcia udzia³u w akcji zapraszamy szko³y,
firmy, a tak¿e inne zainteresowane instytucje
oraz osoby prywatne. Zachêcamy wszystkich
mieszkañców, by organizowali lokalne akcje
sprz¹tania. 
Koordynatorem akcji w Chojnowie jest Urz¹d
Miejski. Informacji zasiêgn¹æ mo¿na pod
numerem tel. 76 818 66 80 wew. 110.

Sprz¹tanie œwiata
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DODR we Wroc³awiu - Powiatowy Zespó³ Doradców w Chojnowie,
ju¿ po raz czwarty organizowa³ w maju „Dni Pola” w Jerzmano-
wicach. 31 sierpnia natomiast odby³ siê tradycyjny „Dzieñ Ziemniaka”.
Goœciny, jak co roku, u¿ycza nam rolnik, Pan Grzegorz Rudziak, gospoda-
ruj¹cy na ok. 400 ha. Na organizowany pokaz przybyli licznie rolnicy
z terenu gminy Chojnów, miasta Chojnowa, oraz z gmin oœciennych.
Spotkanie otworzy³ Pan Andrzej Olszañski kierownik PZD w Chojnowie.
Wœród zaproszonych goœci w spotkaniu uczestniczy³ wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Miasta Chojnowa, Pan Józef Kulas. 

Celem spotkania by³a szeroka prezentacja ró¿nych wariantów ochrony
roœlin, nawo¿enia i wybranych odmian roœlin uprawnych, w warunkach
klimatyczno-glebowych powiatu legnickiego. 
Dzieñ Ziemniaka, podobnie jak Dni Pola, to przeniesienie wiedzy rolni-
czej do praktyki, co w przysz³oœci przyczyni siê do poprawy wyniku
finansowego gospodarstw rolnych. Prezentacja doœwiadczeñ polowych
i prowadzone szkolenia, przyczyni¹ siê do poszerzenia wiedzy rol-
niczej i tym samym do poprawy op³acalnoœci gospodarstw rolnych. 

Tadeusz Orlañski
DODR we Wroc³awiu 

Dzieñ  Ziemniaka

Wychodz¹c kilka dni temu z pracy do domu,
przed wejœciem do Komisariatu, zaczepi³ mnie
starszy mê¿czyzna. Powiedzia³, ¿e okradziono
mu altankê na dzia³ce. Z³odzieje wy³amali
drzwi i po wejœciu do œrodka zabrali kilkanaœcie
przedmiotów. Nie by³y to rzeczy wartoœciowe,
ale by³y bardzo przydatne do pracy na rabatkach.
Mój rozmówca stwierdzi³, ¿e nie wie czy z takimi
sprawami przychodzi siê na policjê, czy nie.
Czy zawracaæ komuœ g³owê takimi rzeczami.
Mê¿czyznê skierowa³em do odpowiedniego
Referatu w Komisariacie, gdzie przyjêto od
niego zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa.
Sytuacja ta wskazuje jednak na to, ¿e wielu
ludzi nie wie jak zachowaæ siê w przypadku,
gdy staj¹ siê ofiarami przestêpstw. Najwiêksze
k³opoty z poruszaniem siê w systemie prawnym
(czytaj: g¹szczu przepisów) maj¹ osoby starsze.
Je¿eli nie ma kogoœ, kto mo¿e podpowiedzieæ
lub doradziæ, staj¹ siê one bezradne w okreœlo-
nych sytuacjach. Nie jestem w stanie w kilku
zdaniach wyjaœniæ, jakie prawa i obowi¹zki
spoczywaj¹ na osobie pokrzywdzonej w wyniku
przestêpstwa oraz na organach powo³anych
do œcigania sprawców tych przestêpstw.
Zawsze istnieje mo¿liwoœæ zwrócenia siê 
z pytaniem do policjantów. Mo¿na to zrobiæ
osobiœcie, telefonicznie lub za poœrednictwem
poczty elektronicznej. Dzisiaj podam kilka
podstawowych informacji.
O pope³nionym przestêpstwie prokuraturê lub
policjê powinien powiadomiæ ka¿dy. Spoczywa
bowiem na nas spo³eczny obowi¹zek takiego
zachowania. Niektóre przestêpstwa œcigane s¹
na wniosek samego pokrzywdzonego, co
oznacza, ¿e bez jego zgody policjanci nie bêd¹
prowadzili czynnoœci przeciwko sprawcy prze-
stêpstwa. Policjantów o pope³nionym prze-
stêpstwie powiadomiæ mo¿na na wiele sposobów.

Wszystko zale¿y od sytuacji. Mo¿na wys³aæ list
do Komendy, Komisariatu lub Prokuratury,
najlepiej jednak zg³osiæ siê osobiœcie. Musz¹
byæ bowiem wykonane niezbêdne czynnoœci
procesowe, o czym napiszê za chwilê. Najczêœciej
s¹ to jednak zg³oszenia telefoniczne, bezpo-
œrednio po dokonanym przestêpstwie lub po
odkryciu jego dokonania (na przyk³ad: wracamy
do domu z urlopu i zastajemy spl¹drowane
mieszkanie). Tutaj wa¿ne ostrze¿enie: nie
zacierajmy œladów! Niczego nie dotykamy
przed przyjazdem ekipy policyjnej.
Policjant, który zajmie siê nasz¹ spraw¹, jest
zobowi¹zany do przyjêcia od nas tego zawia-
domienia oraz musi przyst¹piæ do zbierania 
i zabezpieczania œladów i dowodów. Musi
sporz¹dziæ pisemny protokó³ przyjêcia zawia-
domienia o przestêpstwie. Pañstwo macie
prawo przeczytaæ go, sprawdziæ czy wszystko
siê zgadza, a nastêpnie podpisaæ. Po ocenie
sprawy policja lub prokuratura decyduje czy
wszczête zostanie postêpowanie czy te¿ wydane
zostanie postanowienie o odmowie jego wszczê-
cia (najczêœciej wtedy kiedy opisane zdarze-
nie nie nosi cech przestêpstwa). Czasami przed
wszczêciem postêpowania trzeba sprawdziæ
wiele rzeczy. Policjanci i prokurator prowadz¹
wtedy oglêdziny, przes³uchania - jednym
s³owem weryfikuj¹ z³o¿one zawiadomienie.
O podjêtej decyzji zawiadamiaj¹cy otrzyma
informacjê pisemnie.
Jeszcze jedna wa¿na rzecz. Je¿eli specjalnie
powiadomimy policjê o przestêpstwie, gdzie
wiemy, ¿e go nie pope³niono lub specjalnie
oskar¿ymy osobê, wiedz¹c, ¿e jest niewinna,
wtedy postêpowanie bêdzie prowadzone…
ale przeciwko nam.

asp. Tomasz Jagielski

ZNASZ SWOJE PRAWA? LOMBARD "GOLD"
Po¿yczki pod zastaw z³ota

Cena do negocjacji

ul. Paderewskiego 12 

(obok targowiska)

pn - pt: 9.00 - 17.00

sob. - niedz.: 10.00 - 14.00

tel. 783-107-577

step, hi-low, latino,
shape

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

godz. 19.00

MOKSiR ul. Ma³achowskiego 7

tel. 607-642-990

A E R O B I K



W dniach 16 - 22 wrzeœnia organizowany jest
Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu. Kam-
pania koordynowana jest przez Ministerstwo
Œrodowiska, pod patronatem Komisji Euro-
pejskiej. 
Ma³o kto wie, ¿e dla prawie po³owy Polaków
powy¿ej 15.roku ¿ycia podstawowym œrod-
kiem transportu codziennego jest samochód,
a wiêkszoœæ wykonywanych podró¿y odbywa
siê na krótkich dystansach i nie trwa d³u¿ej
ni¿ 15 minut.
Podobnie jest w naszym mieœcie. Warto wiêc
zmieniæ niekorzystne dla zdrowia przyzwy-
czajenia, do³¹czaj¹c jednoczeœnie do elitar-
nego grona miast europejskich i pokazaæ, ¿e
poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców jest dla
nas wszystkich spraw¹ priorytetow¹.

Kampania Tydzieñ Zrównowa¿onego Tran-
sportu oraz Europejski Dzieñ bez Samochodu
to odpowiedŸ na negatywne skutki ci¹gle
wzrastaj¹cego ruchu samochodowego w mias-
tach, które powoduj¹ takie problemy, jak stres,
wysoki poziom ha³asu i wzrost zanieczy-
szczenia powietrza. Przyzwyczajenie do sa-
mochodu nie powinno przeszkadzaæ w do-
strzeganiu korzyœci z rezygnacji z niego na
krótkich dystansach. 
Wœród najwa¿niejszych kierowcy wymieniaj¹
zdrowie oraz finanse. Podkreœlana jest rów-
nie¿ potrzeba edukacji spo³eczeñstwa w za-
kresie zalet zrównowa¿onego transportu. 
Kampania to dla naszego miasta mo¿liwoœæ
wprowadzenia i testowania innowacyjnych roz-
wi¹zañ poprawiaj¹cych komunikacjê publiczn¹, 

piesz¹ i rowerow¹, a tak¿e idealne miejsce
jego promocji jako miejsca przyjaznego i œro-
dowisku naturalnemu i zwiêkszenia atrakcyj-
noœci dla nowych mieszkañców i potencjalnych
inwestorów.

Zachêcamy do aktywnego uczestnictwa. 
Wiêcej informacji na stronie: 

www.mos.gov.pl/bezsamochodu

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 16/726 13

* Klasa okrêgowa
Bardzo dobrze spisuj¹ siê nasi pi³karze w obecnej edycji
rozgrywek. Chojnowianka nie przegra³a dotychczas
¿adnego meczu. To dobrze. Duch walki wci¹¿ p³onie.
Rywale jednak nie zasypuj¹ gruszek w popiele, 
o czym œwiadczy sytuacja w tabeli i wyniki meczów.
KS Chojnowianka Chojnów - Sparta Rudna 4:0
Stal Chocianów - KS Chojnowianka Chojnów 0:0
KS Chojnowianka Chojnów - Burza Czarni Rokitki 2:2

Klasa okrêgowa
1. Górnik II Polkowice 4 9 14-1
2. Stal Chocianów 4 8 5-2 
3. B³êkitni Koskowice 4 8 8-2 
4. Chojnowianka Chojnów          4 8 7-2 
5. Zamet Przemków 4 7 13-7
6. D¹b Stowarzyszenie Siedliska    4 7 7-11
7. Górnik Z³otoryja 4 6 3-3 
8. Orla W¹sosz 4 6 5-4 
9. Iskra Kochlice 4 5 10-7 

10. Czarni Rokitki 4 5 4-4 
11. Sparta Rudna 4 5 4-6 
12. Odra Chobienia 4 4 6-7 
13. Sparta Grêbocice 4 4 9-12
14. Kaczawa Bieniowice 4 3 7-16
15. Ikar Mi³ogostowice 4 3 3-12
16. Zawisza Serby 4 0 4-13

* Klasa A - III grupa
Rozpoczê³y siê te¿ rozgrywki w ni¿szych klasach. Do
tej pory druga dru¿yna Chojnowianki ma ju¿ za sob¹
trzy kolejki spotkañ.

Sokó³ Krzywa - KS Chojnowianka II Chojnów 0:3
KS Chojnowianka II Chojnów - GKS Mêcinka 1:3
Wilkowianka Wilków - KS Chojnowianka II Chojnów    5:0

Klasa A 2010/2011, grupa: Legnica III 
1. GKS Mêcinka 3 9 13-2
2. Wilkowianka Wilków 3 9 12-2
3. Rataj Paszowice 3 6 7-6 
4. Rod³o Granowice 3 6 4-3 
5. Wilki Ró¿ana 3 6 8-8 
6. Fenix Pielgrzymka 3 4 7-6 
7. Nysa Wiadrów 3 4 7-6 
8. Sokó³ Krzywa 3 4 3-4 
9. Przysz³oœæ Prusice 3 4 4-6 

10. LZS Lipa 3 3 8-8 
11. Skora Jadwisin 3 3 8-9 
12. Chojnowianka II Chojnów 3 3 4-8
13. JTS Jawor 3 0 4-9 
14. Lechia Rokitnica 3 0 2-14

“Twoje miasto chodz¹cym przyk³adem”

Pi³ka no¿naBURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieru-
chomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabu-
dowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê
komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych 
Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 29 wrzeœnia 2010 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, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 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 23 wrzeœnia
2010 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Ustala siê post¹pienie
w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, 
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 Miasto Chojnów, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów - najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca 2010 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom wybudowany w 2007r.,
wszystkie media, 4 sypialnie, 2 ³azienki, salon 
o pow. 38 m2, du¿a kuchnia, teren zagospodaro-
wany, ogrodzony. Wiadomoœæ: tel. 601-585-894.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie, ul. £okietka, o pow. 64,5 m2, 3 pokoje,
kuchnia, wc osobno, balkon, piwnica o pow. 4,2 m2,
Ip., œrodkowe, s³oneczne. Wiadomoœæ: tel. grzecz-
noœciowy 76 818-70-10 w godz. 20-21.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
57 m2, Ip., atrakcyjna dzielnica. Wiadomoœæ:
tel. 605-376-171.

Sprzedam komfortowe mieszkanie o pow.
100 m2 w bardzo dobrej dzielnicy. Wiadomoœæ:
tel. 604-725-847.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2

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

Sprzedam nowe mieszkanie w centrum,
ogrzewanie indywidualne, bezczynszowe.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Sprzedam mieszkanie o pow. 28 m2, czêœ-
ciowo umeblowane wraz z zagrod¹ i dzia³k¹ 5 ar
w Osetnicy w blokach, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 601-544-684.

Sprzedam mieszkanie w atrakcyjnej dzielnicy
Chojnowa, 3 pokoje, kuchnia w kafelkach, panelach,
³azienka w kafelkach, c.o. gazowe, mieszkanie
wyremontowane, do mieszkania przynale¿y
piwnica, komórka na strychu oraz przydomowy
ogródek. Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze, 3 pokoje, pow. 63 m2, po remoncie,
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, 
ul. Sikorskiego. Wiadomoœæ: tel. 784-273-870
lub 696-258-626.

Sprzedam mieszkanie na ul. Sobieskiego, po
remoncie, IIIp., nowe instalacje c.o., elektryczne,
rozprowadzenie kominkowe, pow. 114,7 m2,
piwnica. Wiadomoœæ: tel. 504-111-315.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, o pow.
64 m2, w nowym budownictwie, Ip., ul. Samorz¹-
dowa, cena 195 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 888-629-378.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie przy ul. Kiliñskiego o pow. 57 m2,
IVp., ³azienka po remoncie, nowe okna.
Wiadomoœæ: tel. 794-217-926 lub 763-070-124.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
86 m2 w Witkowie. Wiadomoœæ: tel. 668-621-460.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, strych pow. 38m2,
przy ul. D¹browskiego, po kapitalnym remoncie,
cena 99 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-825.

Lokal do wynajêcia. 
Wiadomoœæ: tel. 607-572-383 lub 665-563-301.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, strych, pow. 52 m2,
przy ul. Witosa, po remoncie, cena 75 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 606-995-825.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie róg ul. Koœciuszki i Witosa, o pow. 56,9 m2,
parter, po remoncie (czêœciowo), 2 pokoje, du¿y
przedpokój, kuchnia, ³azienka, wc, centralne
ogrzewanie, nowa instalacja elektryczna (miedŸ).
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 609-999-116.

Pilnie sprzedam przytulne mieszkanie w Choj-
nowie przy ul. Mickiewicza, mieszkanie po re-
moncie, o pow. 52 m2, 3 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, ³azienka, c.o. gazowe, do mieszkania nale¿y
du¿a piwnica, komóreczka na strychu i przydo-
mowy ogródek. Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.

Sprzedam lub wynajmê lokale u¿ytkowe 
w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m2. Cena
3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt mieszkaniowy
o pow. 2800 m2 za 900.000 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia 1-2.poko-
jowego w Chojnowie lub okolicy. Wiadomoœc:
tel. 660-786-075.

Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do 3600 m2,
czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni. Wiadomoœæ: 
tel. 606-744-998.

Praca

Spó³ka z o.o. zatrudni g³ówn¹ ksiêgow¹ 
z doœwiadczeniem w pe³nej ksiêgowoœci.
Wiadomoœæ: 503-125-879.

Us³ugi

Serwis komputerowy, atrakcyjne ceny na
rynku, wystawiamy faktury VAT, sprzeda¿ na
zamówienie. Wiadomoœæ: tel. 662-395-543.

Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ: 
tel. 664-540-650. 

Salon œlubny euforia z Chojnowa zaprasza
wszystkie przysz³e panny m³ode na wielk¹ wyprze-
da¿ kolekcji sukni œlubnych. ul. Solskiego 8,
796-755-614, www.suknieeuforia.pl

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzch-
nie: 897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2 - 54 tys. z³,
1.104 m2 - 35 tys. z³, 935 m2 - 40 tys. z³, 933 m2 -
50 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam dzia³kê przy ul. Witosa. Wia-
domoœæ: tel. 602-197-254.

Sprzedam dzia³ki budowlane 31 i 24 ary
(osobno lub w ca³oœci) w Konradówce, media
przy dzia³ce, dodatkowo do sprzedania przylega-
j¹ca dzia³ka 12 arów (budynek mieszkalny +
stodo³a). Wiadomoœæ: tel. 791-775-549.

Sprzedam dzia³ki budowlane, uzbrojone,
kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 693-537-728
lub 607-235-058.

Sprzedam dzia³kê w Go³aczowie o pow.
28,5 ara. Wiadomoœæ: tel. 664-215-802.

Kupiê dzia³kê inwestycyjn¹ w Chojnowie -
5-10 ar, pod us³ugi, przy drodze. Wiadomoœæ:
tel. 501-165-888.

Wydzier¿awiê 3,04 ha ziemi uprawnej 
w Michowie. Wiadomoœæ: tel. 604-407-844.

Kupiê tanio grunt rolny w gminie Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

Inne

Sprzedam tanio wózek inwalidzki + 5 paczek
pampersów rozmiar XL. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818-74-29 lub 880-878-003.

Sprzedam gara¿e przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-825.

PPU "MAGROTEX" Sp. z o.o. 
w Chojnowie ul. Fabryczna 1 

Dodatkowym atutem bêdzie
doœwiadczenie zawodowe 

w przedsiêbiorstwach produk-
cyjno-handlowych oraz bieg³a

znajomoœæ komputera. 
Kontakt osobisty w siedzibie firmy.

zatrudni pracownika do dzia³u
handlowego ze znajomoœci¹

jêzyka angielskiego  
lub niemieckiego.
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Biuro Poselskie 
pose³ Adam Lipiñski

tel. 607-162-313
76/ 854 84 84

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Chojnów ul. Kolejowa 3
poniedzia³ek, czwartek godz. 17.00 - 18.00

BANK SPÓ£DZIELCZY W CHOJNOWIE
oferuje kredyt p.n.:

kwota kredytu - do 80.000 z³,
minimum formalnoœci,
okres kredytowania - do 96 miesiêcy,

oprocentowanie sta³e: 11,9% dla okresu sp³aty do 60 m-cy

12,9% dla okresu sp³aty powy¿ej 60 m-cy 

* na dzieñ 24.08.2010r.: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kwoty kredytu 5.000,00 z³, prowizji 2,5% dla posiadaczy kont osobistych i okresu 
sp³aty 96 m-cy wynosi 14,55% 

Zapraszamy do Naszych placówek!

"S£ONECZNA
GOTÓWKA PLUS"

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
ul. Rynek 18/19

Tel. 76/ 818 85 76
Fax. 76/ 818 85 75

Oddzia³ Banku w Gromadce
ul. Witosa 6

Tel. 75/ 738 22 96
Fax. 75/ 738 23 51

Filia w Chojnowie
ul. Sikorskiego 12

Tel./Fax.  76/ 814 14 54

Filia w Trzebieniu
ul. Leœna 15

Tel. 75/ 736 50 15
Fax. 75/ 736 50 06

Punkt Kasowy w Rokitkach
Rokitki 15

Tel./Fax.  76/ 817 87 34

Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wroc³awiu

zawiadamia, ¿e og³osi³ przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu dachu budynku w Chojnowie przy ul. M. Reja 8
nale¿¹cego do Dolnoœl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego 

we Wroc³awiu przy ul. Zwyciêskiej 12.

Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 14 wrzeœnia 2010 r.

Szczegó³owe informacje dot. przetargu znajduj¹ siê 
na stronie internetowej: www.dodr.pl
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