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IX Turniej Tenorów
rozstrzygniêty 
Bogus³aw Bidziñski zosta³
laureatem dziewi¹tego Wielkiego
Turnieju Tenorów na Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. 

35`Coppa Interamnia
Teramo 
35 Miêdzynarodowy Turniej
Pi³ki Rêcznej w Teramo zakoñczony
sukcesem naszych zawodniczek.

Ostatni taki Woodstock? 
W tym roku na Przystanek

Woodstock przyby³o 100 tysiêcy
ludzi, wœród nich byli te¿ chojnowianie.

Tkane wierszem i muzyk¹ 
Inspiruje j¹ poezja, muzyka 

i psychologia analityczna C. G. Junga.
Do realizacji swoich tkanin u¿ywa

lnu, we³ny, bawe³ny, anilany, wiskozy.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* zakoñczono ju¿ i zg³oszono do odbioru wy-
mianê okien w budynkach Gimnazjum nr 1.
Prace prowadzone by³y dwuetapowo – pier-
wsze odby³y siê w roku ubieg³ym, dokoñcze-
nie nast¹pi³o podczas tegorocznych wakacji;

* w Szkole Podstawowej nr 4 rozpoczêto remont
dachu. Prace prowadzone s¹ na tzw. budynku
A i B i dotycz¹ wykonania nowego pokrycia
z papy termozgrzewalnej;

* mieszkañcy ulicy Marii Sk³odowskiej-Curie
bêd¹ mieli now¹ sieæ wodno-kanalizacyjn¹.
Od kilku dni na tej ulicy budowana jest sieæ,
której zakoñczenia mo¿na spodziewaæ siê 
w po³owie wrzeœnia;

* trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni
miejskich chodników. Zakoñczono roboty
przy fragmencie chodnika na ul. Kiliñskiego
(do wysokoœci ul. £okietka), obecnie remon-
towany jest kolejny odcinek przy tej ulicy
biegn¹cy do ul. Wolnoœci;

* prowadzone s¹ prace przy organizacji terenu
rekreacyjno-sportowego przy Miejskim Domu
Kultury. Wyrównano nawierzchniê, obecnie
montowane jest ogrodzenie, w nastêpnym
etapie plac zostanie obsiany traw¹. 

Wydzia³ GGiOŒ
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
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 09.07.2007 r. do 30.07.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. Kiliñskiego 16 i ul. S³owac-
kiego 2 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 09 lipca 2007 r. 
Nr 82/2007),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 20.08.2007r.
2) w dniach od 12.07.2007r. do 02.08.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. Boles³awieckiej 7 w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 12 lipca 2007r. Nr 84/2007).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 23.08.2007r.

Akcja „wymieñ dowód”
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina 
o obowi¹zku wymiany do dnia 31 grudnia
2007 r. dowodów osobistych wydanych 
w formie „ksi¹¿eczkowej”, czyli wszystkich
dowodów osobistych wydanych przed 1 stycz-
nia 2001 r.
Wydzia³ Spraw Obywatelskich UM wyd³u-
¿y³ godziny urzêdowania i przyjmuje wnioski
we wtorki i czwartki do godz. 18.00, w œrody
i pi¹tki do godz. 15.30.

Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobis-
tego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie – Wy-
dzia³ Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 1
lub ze strony internetowej: chojnow.eu 
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczo-
nym na nim pouczeniem – podpis na wniosku
sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika przyj-
muj¹cego wniosek.
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego: 
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia
g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki
sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego
pó³profilu z widocznym lewym uchem, z za-
chowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,

- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ 
o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego w Chojnowie. W tym przypadku prosi
siê wnioskodawców o potwierdzenie danych
zawartych we wniosku w USC w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego nr 5.

Konkurs na logo II
Konkurs na logo miasta nie zosta³ rozstrzygniêty.
Komisja oceniaj¹ca prace nie dokona³a wyboru
logo. W zwi¹zku z tym Urz¹d Miejski og³osi
konkurs ponownie tu¿ po wakacjach. Mo¿na
zatem ju¿ teraz obmyœlaæ koncepcjê na miejski
znak – atrakcyjna nagroda g³ówna wci¹¿ czeka.

IX Turniej Tenorów 
rozstrzygniêty
Nasz rodzimy tenor - Bogus³aw Bidziñski 
29 lipca 2007r. zosta³ laureatem dziewi¹tego
Wielkiego Turnieju Tenorów. 

Podczas turnieju zorganizowanego przez szcze-
ciñsk¹ Operê na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
na pana Bidziñskiego g³osowa³o ponad oœmiuset
spoœród blisko trzech tysiêcy widzów. 
W Turnieju Tenorów wystartowa³ po raz trze-
ci i zgodnie z porzekad³em do trzech razy
sztuka zdoby³ g³ówn¹ nagrodê – presti¿owy
tytu³ i okaza³y miecz z grawerk¹, który sym-
bolizuje si³ê i potêgê g³osu naszego œpiewaka.
Na co dzieñ chojnowianin pracuje jako solista
Opernhaus Zurich w Szwajcarii.

Uwaga  rodzice!
Informacja  w  sprawie  warunków
udzielania  pomocy  finansowej
uczniom  na  zakup  podrêczników  
i  zakup  jednolitego  stroju.
Uczniom pochodz¹cym z rodzin, w których do-
chód na osobê nie przekracza 351 z³. miesiêcz-
nie netto, przys³uguje dofinansowanie zakupu
jednolitego stroju, a uczniom rozpoczynaj¹-
cym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przy-
gotowanie przedszkolne lub naukê w klasach
I-III szko³y podstawowej przys³uguje dodat-
kowo dofinansowanie zakupu podrêczników. 
Z wnioskami o udzielenie w/w pomocy rodzice
powinni zg³aszaæ siê bezpoœrednio w macie-
rzystych szko³ach lub przedszkolach. Do wnios-
ku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenia o wysokoœci
dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu
ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
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Tkacze pracuj¹…
Integracyjna pracownia tkacka w MDK coraz
czêœciej przyci¹ga w swoje szeregi mieszkanki
Chojnowa. Zajêcia, które odbywaj¹ siê w ka¿dy
poniedzia³ek w sali plastycznej domu kultury,
byæ mo¿e trzeba bêdzie przenieœæ do bardziej
przestronnych pomieszczeñ, gdy¿ spotkania
na spotkanie wzrasta liczba chêtnych pañ.
Wszystkie osoby, które chcia³yby wzi¹æ udzia³
w zajêciach, zapraszamy serdecznie w ponie-
dzia³ki o godz. 17. Liczba miejsc (jeszcze)
nie jest ograniczona.

…starsi i m³odsi trenuj¹
W poniedzia³ki, œrody i pi¹tki Miejski Dom
Kultury zaprasza chojnowian w ka¿dym
wieku na zajêcia ruchowe czyli popularny
aerobik. Dzieci i m³odzie¿ spotykaj¹ siê 
o godzinie 10, doroœli mog¹ skorzystaæ z tych
zajêæ w poniedzia³ki, œrody o godz. 18.30.
oraz w pi¹tki o godz. 18.

Pomoc w telefonie
Podobnie jak w innych krajach Europy, tak 
i w Polsce od niedawna propagowana jest
akcja pn. „Kod pomagaj¹cy ratowaæ ¿ycie”.
Ratownicy medyczni i wszyscy inni, którzy
interweniuj¹ na miejscu wypadków, wielo-
krotnie napotykaj¹ na trudnoœci, kiedy musz¹
skontaktowaæ siê z krewnymi lub bliskimi
poszkodowanych. Bardzo czêsto telefon ko-
mórkowy jest jedynym przedmiotem, który
mo¿na przy nich znaleŸæ. Szybki kontakt 
z bliskimi umo¿liwia uzyskanie informacji
ratuj¹cych ¿ycie. Chodzi g³ównie o ustalenie
grupy krwi, stosowanych leków, czy osoba
poszkodowana cierpi na jak¹œ przewlek³¹
chorobê, czy jest alergikiem?
Ratownicy zaproponowali, aby ka¿dy w swoim
telefonie, na liœcie kontaktów specjalnym
kodem oznaczy³ osobê, z któr¹ nale¿y siê
skontaktowaæ w nag³ych wypadkach. Jako
kodu wpisanego przed nazwiskiem lub nazwis-
kami osób wskazanych nale¿y u¿yæ miêdzy-
narodowego skrótu z³o¿onego z liter: ICE (od
s³ów in case of emergency – tzn. w nag³ym
przypadku). Je¿eli kodem oznaczamy wiêcej
ni¿ jedn¹ osobê do liter ICE dodajemy cyfry -
dla przyk³adu: ICE1, ICE2, ICE3.
Pomys³ nic nie kosztuje, jest bardzo prosty 
w realizacji, mo¿e ocaliæ ¿ycie.
Wpisz kod w swoj¹ komórkê!

Czyj rower?
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Choj-
nowie podczas wykonywania czynnoœci pro-
cesowych dokonali zabezpieczenia roweru
górskiego w ¿ó³to-niebieskich barwach.
Poszukuje siê w³aœciciela dwuœladu, a osobê,
która domniema, ¿e chodzi o jej w³asnoœæ
prosi siê o kontakt pod numerem telefonu
(076) 818-86-87 (m³. asp. Grzegorz Koœcielny)
lub osobiœcie w komisariacie przy ul. Wojska
Polskiego.

Wszystkim uczestnicz¹cym

w ostatniej drodze 

Zygmunta Szkolnika

serdeczne podziêkowania

sk³ada rodzina.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- lipiec, sierpieñ, wrzesieñ -

1. Apteka ,,Pod S³oñcem” 15.08.07, 16.09.07
2. Apteka ,,Salix”: 19.08.07, 23.09.07
3. Apteka ,,Melisa”: 26.08.07, 30.09.07
4. Apteka ,,Farmed”: 02.09.07
5. Apteka ,,Stokrotka”:            12.08.07, 09.09.07

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

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

19 sierpnia (niedziela)
Miejski Dom Kultury 

zaprasza 
mieszkañców Chojnowa na

który rozpocznie siê o godz. 17.00
w Parku Piastowskim.

Najm³odsi znajd¹ tu zamki
dmuchane, elektryczne samochodziki
i wiele innych atrakcji, natomiast

doros³ych bêd¹ bawiæ: 

AWANS PLUS,
A’VISTA i gwiazda

pikniku – disco-
polowy MAXEL.

Jeœli tylko pogoda dopisze, zabawa
powinna byæ przednia. Zapraszamy!

FFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIJJJJNNNNYYYY    PPPPIIIIKKKKNNNNIIIIKKKK
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Nasza wspó³praca z partnerskimi miastami sukcesywnie siê rozwija.
W maju kilkudziesiêcioosobowa grupa chojnowian goœci³a w nie-
mieckim Egelsbach, w czerwcu, zostaliœmy zaproszeni do partner-
skiego Commentry we Francji. Chojnów reprezentowa³y w³adze
miasta, przedstawiciele placówek oœwiatowych, dzia³acze KS Choj-
nowianki i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 4. Pobyt finan-
sowa³a strona francuska.

Wizyta nie mia³a na celu wy³¹cznie spotkañ towarzyskich, nasza
delegacja uczestniczy³a w kilku spotkaniach merytorycznych doty-
cz¹cych spraw samorz¹dowych, gospodarczych, kulturalnych 
i sportowych.
Wspólna narada i póŸniejsze obserwacje w terenie byæ mo¿e ju¿
wkrótce zaowocuj¹ przeniesieniem niektórych rozwi¹zañ na choj-
nowski grunt.
- My tutaj, w Commentry, jesteœmy zdecydowani […] do jeszcze
mocniejszego pobudzania naszej wspó³pracy, naszej solidarnoœci.
Tak, byœmy przyczynili siê do wspó³tworzenia dobrobytu obu
naszych pañstw. – powiedzia³ witaj¹c chojnowsk¹ delegacjê mer
Commentry Jean-Louis Gaby.
W podobnym tonie wypowiada³ siê tak¿e burmistrz Chojnowa Jan
Serkies, ale o konkretach rozwijaj¹cej siê wspó³pracy najowocniej roz-
mawiano podczas tematycznych spotkañ i wizyt w jednostkach.
Nasza delegacja odwiedzi³a tamtejsz¹ szko³ê podstawow¹ 
zapoznaj¹c siê z organizacjê pracy placówki, wyposa¿eniem sal

lekcyjnych oraz zaplecza socjalnego. Dla dyrektora chojnowskiej
„trójki” by³a to okazja do nawi¹zania kontaktu z dyrekcj¹ szko³y 
i zainicjowania wspó³pracy miêdzyszkolnej w zakresie nauczania
jêzyka angielskiego.
Uda³o siê równie¿ nawi¹zaæ wspó³pracê miêdzy college`em z Com-
mentry a Gimnazjum nr 1. Odkryto wiele wspólnych obszarów,
mog¹cych stanowiæ pole wspó³dzia³ania dla naszych szkó³, a na

pocz¹tek postawiono na chóry. Ju¿ od wrzeœnia w szko³ach
rozpoczn¹ siê przygotowania do wspólnego koncertu polsko-fran-
cuskiego chóru m³odzie¿owego.
W programie wizyty nie mog³o te¿ zabrakn¹æ spotkania w klubie
sportowym Commentry. To w³aœnie wspó³praca tego klubu z Choj-
nowiank¹ stanê³a u podstaw partnerstwa miast. Na spotkanie naszej
grupy dzia³acze sportowi z Commentry przybyli z ca³ymi rodzina-
mi. W trakcie spotkania dosz³o te¿ do rozmów miêdzy przedsta-
wicielami zarz¹dów obu klubów na temat dalszej wspó³pracy. 

Chojnowska m³odzie¿ równie¿ spêdzi³a czas bardzo pracowicie.
Zespó³ All`Antico da³ 4 koncerty, wzbudzaj¹c niezmienny zachwyt
s³uchaczy. M³odzi muzycy zaprezentowali siê w Commentry pod-
czas uroczystoœci powitalnej w Agorze oraz w sali posiedzeñ merost-
wa. Wyst¹pili te¿ w plenerze, przed koœcio³em w œredniowiecznym
mieœcie Herisson a tak¿e w teatrze Casino w Néris-Les-Bains.
Czeka³o te¿ na nich wiele atrakcji: zabawa w aqua-parku, sp³yw
kajakowy rzek¹ Sioule, zwiedzanie zabytków i obiektów sporto-
wych, a na po¿egnanie – prezenty. Ka¿dy m³ody Chojnowianin
otrzyma³ komplet kul do grania w pétanque.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o ciep³ym przyjêciu naszej grupy przez pro-
boszcza z Commentry. Tradycyjnie polska delegacja aktywnie uczest-
niczy³a w niedzielnej mszy œw. Dla uczczenia naszej obecnoœci wys-
tawiony zosta³ cudowny obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej i do
niej kierowano modlitwy, a polscy uczniowie, Joasia i Krzysztof,
odczytali liturgiê s³owa.

Pobyt polskiej delegacji w Commentry stanowi³ okazjê do wzajem-
nego odkrywania kultur, obyczajów, pogl¹dów i smaków. Niew¹tpli-
wie, ogromne znaczenie maj¹ kontakty osobiste, nawi¹zane przy-
jaŸnie, bo to one bêd¹ gwarancj¹ i motywacj¹ dalszej wspó³pracy.

Z  wizyt¹  w  Commentry
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Inspiruje j¹ poezja, muzyka i psychologia anali-
tyczna C. G. Junga. Stosuje elementarne formy
geometryczne oraz uniwersalne symbole. Do
realizacji swoich tkanin u¿ywa lnu, we³ny,
bawe³ny, anilany i wiskozy.

Do koñca sierpnia w Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹daæ intere-
suj¹c¹ wystawê prac Anny Jasinowicz-Nguyen pn. „Sploty duszy”.

Autorka zwi¹zana jest z wroc³awsk¹ Galeri¹ Tkack¹ „na Jatkach”,
z któr¹ od kilku lat powi¹zania ma tak¿e nasze miasto.
Prace Jasinowicz-Nguyen, to m.in. tkackie interpretacje wierszy,
które mo¿na odnaleŸæ na wystawie w formie integralnej czêœci
poszczególnych prac.
3 sierpnia w murach muzeum odby³ siê wernisa¿ i spotkanie 
z autork¹, która licznej publicznoœci przybli¿y³a procesy tworzenia
i swoj¹ artystyczna biografiê. 
Tkacka prezentacja to kolejny element cyklu wystaw
nawi¹zuj¹cych do chojnowskich tradycji tkactwa i rêkodzielnictwa. 
Zapraszamy!

BEZP£ATNE BADANIA CYTOLOGICZNE
W RAMACH PROGRAMU

,,PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY’’

wykonywane s¹ w Przychodni Rejonowej w Chojnowie
ul. Legnicka 12 I piêtro, Poradnia ,,K’’ 

lek. ginekolog Iwona Ruta

w godzinach
poniedzia³ki 8.00 -13.00, 
wtorki 8.00-13.00, 
œrody 13.00-17.00,
czwartki 8.00-13.00, 
pi¹tki 13.00-17.00.

Badania dotycz¹ 
kobiet w wieku 25-59 lat, 

tel. 076-81-88-514 wew. 38,
kom. 601-553-332



Ponad 80 dzieci, od 23 lipca do
10 sierpnia uczestniczy w pó³kolo-
niach miejskich dofinansowywa-
nych przez chojnowski samo-
rz¹d. Organizatorem tego rodzaju
wypoczynku, od 9 lat jest Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Legnickiej, którego mo-
torem jest Stanis³awa Repa.
Trzytygodniowa pó³kolonia, to
aktywny i intensywny wypoczy-
nek z mnóstwem wycieczek, za-
jêciami sportowymi, konkursami
i wspóln¹ zabaw¹ integruj¹c¹
rówieœników z ró¿nych œrodowisk.
Obszern¹ relacjê z tych wakacji
uczestnicy pó³kolonii obiecali
przygotowaæ dla naszych Czy-
telników jak tylko znajd¹ woln¹
chwilê. Na ten moment wiemy,
¿e dzieci pozna³y ju¿ walory na-
szej gminy, atrakcje Krotoszyc,
Legnickiego Pola, Mi³kowic,
Prochowic i Rui. W planach maj¹
kolejne wycieczki, miêdzy inny-

mi do Krakowa, ale o tym na-
pisz¹ nam same.
Przy dobrej organizacji i dziêki 

ludziom dobrej woli, okazuje siê, 
¿e nawet w mieœcie mo¿na zor-
ganizowaæ atrakcyjne wakacje 

i sprawiæ, ¿e najm³odsi maj¹ szan-
sê doœwiadczyæ niezapomnia-
nych prze¿yæ.

eg

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/6556

WW ii ee œœ cc ii     zz     PP rr zz ee dd ss zz kk oo ll aa     nn rr     33
Ogród na sali

Wakacje to dla Przedszkola Miejskiego
Nr 3 w Chojnowie g³ównie czas remon-
tów. W tym roku to nie tylko remonty 
w budynku - sale, szatnie, korytarze, ale
równie¿, a mo¿e przede wszystkim prace
remontowe w ogrodzie przedszkolnym.
Zak³adanie nowego trawnika rozpoczê³o
siê ju¿ w lipcu. W trakcie prac przygo-
towawczych okaza³o siê, ¿e na terenie
ogrodu przedszkolengo sta³a hala spor-
towa, a murki na których powsta³o ogro-
dzenie, nie s¹ murkami tylko potê¿nymi
fundamentami, do których usuniêcia
potrzebne by³y dwie koparki i ³adowar-
ka. Potem 11 wywrotek ziemi. Wkrótce
siana bêdzie trawa, nastêpnie przyjedzie
nowe wyposa¿enie ogrodu i bêdzie gdzie
siê bawiæ.
Ogród zabaw z pewnoœci¹ bêdzie piêkny,
nowoczesny, kolorowy i przede wszys-
tkim bezpieczny.

Iwona Faluta - Borys

Przebieg prac obrazuje krótki fotoreporta¿

Aktywne pó³kolonie
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Teramo - 70 tysiêczne miasto po³o¿one malowniczo u stóp Apeninów
Œrodkowych oraz 25km od Morza Adriatyckiego i 185km od Rzymu.
Od Chojnowa odleg³e o blisko 1500 km.
W 1972 roku zorganizowano tu pierwszy turniej pi³ki rêcznej. W tym roku
to ju¿ jego 35 edycja. Rozgrywki turniejowe odbywaj¹ siê w sta³ym
terminie tj. 4-10 lipca. Eliminacje trwaj¹ od 4 do 7 lipca. Dzieñ
nastêpny jest dniem wolnym, który uczestnicy wykorzystuj¹ na wyjazdy
wycieczkowe. 9 lipca odbywaj¹ siê mecze pó³fina³owe natomiast dzieñ
póŸniej œcis³e fina³y.
Goœcimy tam od 1996 roku. Z niewielkimi przerwami to ju¿ 8 raz.
Wyjazd oprócz udzia³u w turnieju ma charakter wypoczynkowo-tury-
styczny. Zwiedzamy San Marino, Wenecjê i Rzym. W miejscu zakwa-
terowania korzystamy z basenu. Nad Adriatyk doje¿d¿amy do miejs-
cowoœci Giulianova odleg³ej od Teramo o 25km. Tradycyjnie równie¿
odwiedzamy otwarty kompleks AQUA PARK „ONDA BLU” w Tortoreto
(ko³o Giulianovej).
W tym roku w turnieju wziê³y udzia³ dwie chojnowskie dru¿yny dziewcz¹t
tj. w grupie dzieci (szko³a podstawowa) oraz w grupie do lat 16 (gimnazjum). 
W tegorocznej edycji turnieju ³¹cznie wziê³y udzia³ 202 dru¿yny z Europy,
Azji, Afryki, Ameryki Po³udniowej (³¹cznie oko³o 7 tys. uczestników).
Nie jest to w przypadku Teramo tak znacz¹ca liczba zespo³ów
poniewa¿ w latach poprzednich by³o ich oko³o 300 tys. a w roku 1994
a¿ 500 tys. (14.500 uczestników)!
Wyjazd do Teramo nast¹pi³ w dniu 1 lipca. Pojechaliœmy przez Niemcy 
i Austriê. W godzinach rannych byliœmy ju¿ w Teramo. Podczas
podró¿y autostradami mogliœmy podziwiaæ wspania³e widoki 
w Alpach oraz w³oskich Dolomitach. 
Przeje¿d¿aliœmy równie¿ przez pasmo Apeninów Œrodkowych tunelem
(10173m) pod najwy¿szym szczytem Corso Grande (2912m n.p.m)
Po zakwaterowaniu siê w szkole (Scuola Media D`Alessandro) wiêk-
szoœæ naszej ekipy uda³a siê szybko na basen, który znajduje siê 

w obrêbie szko³y. Temperatura wody w basenie przyjemna (+27oC) 
i mile ch³odzi cia³o. S³oñce dopisuje (+35oC) i nieŸle przypieka.
Wieczorem udajemy siê na pierwsze w³oskie lody i pierwsze zakupy
w „Terranovej”.

Oko³o godziny 23 obserwujemy 20 minutowy pokaz sztucznych ogni.
3 lipca nadal odpoczywamy korzystaj¹c z basenu i dobrej pogody. Na
turniej doje¿d¿aj¹ tego dnia pozosta³e ekipy. W naszej kwateruj¹ ekipy

z Szwajcarii, W³och, Gwatemali i Portugalii. W biurze zawodów otrzy-
mujemy grafik rozgrywek turniejowych. Mecze „ruszaj¹” od 4 lipca.
Zespó³ m³odszy rozpoczyna swoje zmagania o godzinie 11. meczem 
z W³oszkami. Gramy na boisku asfaltowym. S³oñce mocno przypieka.
W takich warunkach jest ciê¿ko, ale zespó³ daje sobie radê i zdecydo-
wanie wygrywa 26:4. 
Po meczu szybko do basenu po mi³¹ och³odê. O 16.30 kolejny mecz.
Dziewczêta z grupy do lat 16 rozpoczê³y swoje zmagania meczem 
z Norwe¿kami (JAR HK) o godzinie 15.45. Po wyrównanym meczu
odnosimy zwyciêstwo 14:12. 
Mecz m³odszej grupy to kolejny mecz z zespo³em w³oskim H.C. Guar-
diagrele i kolejna wygrana tym razem 20:8. Powrót z meczu i oczy-
wiœcie jeszcze wizyta na basenie. Na dzisiaj koniec zmagañ sporto-

wych. Wieczorem ca³a ekipa udaje siê do centrum miasta, aby uczest-
niczyæ w uroczystym otwarciu turnieju i w paradzie, w której bior¹
udzia³ wszystkie ekipy. O godzinie 21.30 rozpoczyna siê g³ówna
uroczystoœæ. Wra¿enie jest ogromne. Kilkutysiêczny korowód udaje
siê g³ówn¹ ulic¹ miasta do centrum, gdzie mieœci siê g³ówne boisko
(Campo 1) i na trybunach zasiada oko³o 2 tys. widzów. Przemieszcza-
my siê powoli pomiêdzy szpalerem obserwuj¹cych widowisko miesz-
kañców miasta. Ekipa Polska w tym roku jest doœæ liczna. W turnieju
bierze udzia³ 10 ekip (Szarów, Koszalin, Nowy S¹cz, Legnica,
Wroc³aw, Kraków, Wieluñ, Zgierz, Siedlce i Chojnów). Podczas prze-
marszu nasze ekipy g³oœno skanduj¹ „Polska bia³o-czerwoni” (znane

ze stadionów i hal sportowych) oraz „Polonia-Italia”. To ostatnie bardzo
podoba siê mieszkañcom miasta. Nagradzaj¹ nas gromkimi brawami.
Uroczysta parada koñczy siê na g³ównym boisku i oficjele dokonuj¹
symbolicznego otwarcia imprezy. 
Po zakoñczeniu mamy jeszcze czas na pizzê i lody. To przecie¿ W³ochy
i mimo póŸnej pory wszystkie pizzerie i kawiarnie s¹ czynne. Po
pó³nocy wracamy do szko³y. 5 lipca kolejne mecze i dalsze emocje
przed nami. O tym w nastêpnym numerze.

A.M.

35`COPPA INTERAMNIA TERAMO
35 Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki Rêcznej w Teramo zakoñczony sukcesem naszych zawodniczek
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Gdzie w Europie odbywa siê najwiêkszy, otwarty festiwal
rockowy? OdpowiedŸ jest jedna: w Polsce. Nazwa imprezy:
Przystanek Woodstock. Jak sama nazwa wskazuje sam festiwal
zatrzymywa³ siê w kilku miejscach. Po raz pierwszy w 1995 r.
szef ca³ego tego przedsiêwziêcia - Jurek Owsiak rozpocz¹³
wielkie granie w Czymanowie. Rok póŸniej by³ ju¿ Szczecin -
D¹bie. Muzyczne drogi zawita³y te¿ do Lêborka. Tam jednak
krajowa pseudopolityka wszechskutecznie zak³óci³a wszystko.
Potem jednak by³o ju¿ zgodnie z has³em “Rock’n’roll
Waszych Serc”. Kilka lat z rzêdu odwiedzaliœmy ¯ary, by
ostatecznie zakotwiczyæ w Kostrzynie nad Odr¹.

Ale ma³o brakowa³o, a tegoroczna impreza nie dosz³aby do
skutku. Dobrze, ¿e polscy lekarze z Kostrzynia, o tydzieñ
póŸniej prze³o¿yli swoje wypowiedzenia z pracy. Pomogli
tak¿e medycy z Niemiec. Prawdziwych przyjació³ - poznaje
siê w biedzie. 
W tym roku na “P.W.” - przyby³o 100 tysiêcy ludzi wœród nich
byli te¿ chojnowianie. Aura by³a bardzo ³askawa, a to jest
¿elazn¹ podstaw¹ ka¿dej zabawy na œwie¿ym powietrzu. Na
scenie natomiast burza muzycznych styli - blues - reggae -
punk - grunge - metal. Naprawdê by³o co wybieraæ. Przystêpne
ceny sprawia³y, ¿e nikt nie chodzi³ z pustym brzuchem.
I to morze namiotów. Prawie przy ka¿dym obowi¹zywa³a fla-
ga z nazw¹ miasta, oznajmuj¹ca, sk¹d pochodz¹ woodstoko-
wicze. A za kulisami, toczy³o siê drugie ¿ycie. Trzeba by³o nie
lada sprytu, ¿eby nawi¹zaæ nowe znajomoœci. Praktyka w tere-
nie od lat kilkunastu, przynios³a wymierne efekty. Tymon
Tymañski i Kobranocka - to nasi nowi znajomi. Zbyszka
Ho³dysa, „sprz¹tnê³a” nam sprzed nosa Telewizja Publiczna. 
A niejakiego LITZE , podnosiliœmy na duchu, tu¿ przed
urodzinowym koncertem ACID DRINKERS. 
Czy to by³ ostatni “Przystanek Woodstock”? Ludzie nie
zostawiali z³udzeñ. Skandowali na g³os: “Woodstock za rok,
Woodstock za rok!”. A co us³yszeliœmy w odpowiedzi od
Jerzego Owsiaka? “Zaczynam ju¿ o tym myœleæ”. I takim
optymistycznym akcentem, powróciliœmy do codziennego
¿ycia i obowi¹zków. 

P.M.
fot. B.M.

Nic tak nie umila codziennego, sen-
nego ¿ycia miasteczka jak corocz-
ny, wakacyjny najazd ludzi w czer-
ni. Ju¿ trzynasty raz, w malutkim
Bolkowie, mia³a miejsce kolejna
edycja festiwalu ,,Castle Party”.
Utar³o siê okreœlenie w prasowych
przekazach o zlocie wampirów.
ZaprzyjaŸniona z redacj¹, popular-
na Rodzina Adamsów, poproszona
o komentarz, odpowiedzia³a krótko
- ,,No comments”. Lecz coœ mu-
sia³o byæ na rzeczy skoro, nawet
Chojnowskie Bractwo Rycerskie,
ruszy³o w tym roku na zamek Bol-
ków do pomocy przy organizacji
imprezy. Zapowiada³o to, ci¹g ta-
jemniczych acz nieprzewidywal-
nych wydarzeñ....

Mieszkañcy tego dolnoœl¹skiego
miasteczka, wprost nie mog¹ siê
doczekaæ kiedy rynek zaroi siê od
wamirów, upiorów, strzyg i duchów.
Przyby³ nawet Batman, zacieka-
wiony tym co siê dzieje. Ca³e to
bractwo, zamiast krwi, upodoba³o
sobie do regeneracji si³ witalnych,
grillowane pajdy chleba za smal-
cem i ma³osolnym ogórkiem. To
by³ przebój ¿ywnoœciowy. Bior¹c
pod uwage fakt, ¿e na Party zjecha-
³o oko³o 5 tysiêcy s³uchaczy mrocz-
nych brzmieñ z ca³ego œwiata, to ile
ton smalcu wytopiono? Obok
s³owiañskiej pajdy, kolejnym poza-
imprezowym przebojem by³y sesje
zdjêciowe w trumnie, wy³o¿onej
gustownym, czerwonym materia-
³em. Kolejka chêtnych by³a kilku-
metrowa. 
Jednak najwiêkszym hitem by³a
oczywiœcie muzyka – urozmaicona
i wielostylowa. Ka¿dy móg³ wy-
kraœæ dla siebie, kawa³ek industrial-
nego tortu. Od elektro DIORAMA
porzez elektro punka MASSKOT-
KI, technometal DESDEMONA, 
a skoñczywszy na romantycznych
brzmieniach THE LEGENDARY
PINK DOTS. 
Nocne ¿ycie przebiega³o dwuto-
rowo. Jedni, pod czujnym okiem
policji, towarzyskie ¿ycie umilali
sobie w rynku i tylko ulewne desz-
cze psu³y t¹ atmosferê. 
Inni natomiast bawili siê w klu-
bach. W ,,Hacjendzie”, mia³a
miejsce tzw. ,,depeszoteka” - co-
roczny gwóŸdŸ programu skupiaj¹-
ca nadkomplet ludzi. 
Za rok kolejny zlot. Potwierdzi³ to
pewien wa¿ny urzêdnik z bolkow-
skiego Urzêdu Miasta. Czy znowu
bêdziemy œwiadkami autentycz-
nego œlubu, który sta³ siê tradycyj-
nym wydarzeniem tej imprezy?
Ca³kiem serio. Jak ktoœ nie wierzy - to
niech przyjedzie i zobaczy, jak mog¹
byæ oryginalnie ubrani pañstwo
m³odzi i ich orszak œlubny. A mo¿e
ktoœ z Chojnowa odwa¿y siê na
takie zaœlubiny… Termin nie jest
jeszcze zarezerwowany.

P.M
fot. B.M 

Ostatni taki Woodstock? Eee tam Czarna, szczêœliwa trzynastka
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 Poradnik dla
„przera¿onych” rodziców

Droga mamo, drogi tato!
Twoje dziecko ju¿ od 1 wrzeœnia zacznie uczêsz-
czaæ do przedszkola. To bêdzie wielka chwila
dla niego, ale i dla Ciebie, wielkie prze¿ycie,
a nawet stres. W domu, w znanym otoczeniu,
czuje siê ono pewnie i bezpiecznie, a przed-
szkole mo¿e nape³niaæ je strachem. Nieraz
wiêkszy lêk o swoje pociechy prze¿ywaj¹
rodzice. Dlatego te¿ przygotowaliœmy tych
kilka rad, które podpowiedz¹, jak w miarê
bezboleœnie przejœæ okres adaptacji dziecka
do warunków przedszkola. 

RADA 1
PRZYGOTUJ SAM• / SAMEGO SIEBIE
Jeœli chcecie, by wasz maluch awansowa³ na
przedszkolaka, powinniœcie, przede wszys-
tkim przygotowaæ do tego...siebie! 
Rodzice powinni byæ przekonani, ¿e takie
rozwi¹zanie bêdzie najlepsze, zarówno dla
nich, jak i dla dziecka. Decyzja powinna byæ
podjêta raz, a póŸniej konsekwentnie realizo-
wana. Dziecko nie mo¿e widzieæ na Waszej
twarzy wahania, nie powinniœcie te¿ przy nim
dyskutowaæ, czy dane przedszkole jest dobre,
czy z³e. Najlepiej pójœcie do przedszkola trak-
towaæ jako oczywistoœæ. Mama i tata chodz¹
do pracy, starsze dziecko do szko³y, a m³od-
sze do przedszkola. Teraz podjêtej decyzji
nale¿y siê konsekwentnie trzymaæ, t³umacz¹c
dziecku, ¿e takie jest po prostu ¿ycie. 

RADA 2
OPOWIEDZ O PRZEDSZKOLU
Wyjaœnij dziecku, kto bêdzie je odprowadza³,
kto odbiera³, opowiedz, co tam bêdzie robi³o,
zapewnij, ¿e pozna w przedszkolu kolegów,
nauczy siê ciekawych rzeczy. PrzychodŸ z dziec-
kiem na planowane spotkania w przedszkolu,
niech obejrzy przedszkole, pozna swoj¹ pani¹,
kolegów - razem bêdzie im raŸniej. 
Absolutnie nie strasz go mówi¹c “w przed-
szkolu naucz¹ ciê grzecznoœci”, nie przypo-
minaj co chwilê: “jak zostaniesz przedszko-
lakiem, bêdziesz musia³ ...”. Podobne uwagi
zniechêcaj¹ dziecko do przedszkola, wywo-
³uj¹ niepotrzebny stres. Lepiej, by dziecko mia³o
wra¿enie, ¿e “awansuje na przedszkolaka”, co
oznacza: “teraz jesteœ ju¿ du¿y”. Odwo³uj siê
do pochwa³ typu: “za³o¿y³eœ spodnie sam,
zupe³nie jak prawdziwy przedszkolak”. 

RADA 3
NAUCZ MALCA SAMODZIELNOŒCI
Do tej pory pomagaliœcie dziecku podczas my-
cia, ubierania siê, jedzenia, byæ mo¿e nawet
wyrêczaliœcie je w tym. Aby pobyt w przed-
szkolu nie by³ zbyt du¿ym stresem dla dziec-
ka, powinno ono choæ trochê radziæ sobie
samo w ³azience i przy stole. Jest jeszcze
trochê czasu, poæwiczcie wiêc z nim w domu
samodzielne jedzenie, picie z kubka, ubiera-
nie siê, mycie r¹k, niech przynajmniej samo

zacznie dzia³aæ. Na pierwsze przedszkolne
tygodnie dobierz ubranka, które ³atwo siê
zdejmuj¹ i spodenki z gumk¹, bluzki wci¹ga-
ne przez g³owê (nie za ciasne), kapcie na
rzepy lub zamek (bez sznurowade³). 
Pozwólcie te¿ dziecku samodzielnie wybraæ 
i kupiæ kapcie, worek, co pozwoli bardziej
emocjonalnie zwi¹zaæ siê z przedszkolem. 

RADA 4
ROZ£•KA JEST NIEUNIKNIONA
Nie przychodŸcie do przedszkola w ostatnim
momencie. Lepiej mieæ czas na spokojne towa-
rzyszenie malcowi w szatni. Nie wprowadzaj-
cie atmosfery poœpiechu i nerwowoœci. Potem
czule, lecz stanowczo i konsekwentnie po¿eg-
najcie siê i wyjdŸcie. £zy przy rozstaniu 
z mam¹ s¹ naturalne. Dziecko nie ma poczu-
cia czasu i Wasze obietnice, ¿e wrócicie po
po³udniu, mog¹ na pocz¹tku niewiele dla
niego znaczyæ. Nie pytajcie te¿: “Czy mogê
ju¿ iœæ?”, “Ju¿ idê, dobrze?”, bo co zrobicie,
jeœli zdecydowanie powie “NIE!”. Czy zmie-
nicie swoj¹ decyzjê powoduj¹c tylko mêtlik
w g³owie malucha? 
Jeœli mimo up³ywu czasu bardzo mamo cier-
pisz przy rozstaniu z dzieckiem lepiej, by
przyprowadza³ je tata. Pamiêtaj te¿, ¿e najgo-
rsze s¹ poniedzia³ki. W kolejnych dniach
dzieciêcy protest nieco siê wycisza, by w na-
stêpny poniedzia³ek pojawiæ siê z now¹ si³¹. 

RADA 5
NA POCZ•TEK MA£E DAWKI
Jeœli to mo¿liwe, w pierwszych dniach odbieraj-
cie dziecko po obiedzie. Nie chodzi tylko 
o skrócenie roz³¹ki, ale równie¿ o to, ¿e ma³e
dziecko szybko siê mêczy, zw³aszcza wtedy,
gdy ma du¿o nowych wra¿eñ i doœwiadczeñ.
Do tak du¿ej zmiany warto wiêc przyzwycza-
jaæ przedszkolaka powoli. 
UWAGA! Nie spóŸniajcie siê z odbieraniem
dziecka. Jeœli obiecaliœcie, ¿e przyjdziecie po
obiedzie - dotrzymajcie s³owa. 

RADA 6
UKOCHANA MASKOTKA
Dziecku bêdzie raŸniej, jeœli weŸmie z domu
ukochanego misia lub zabawkê, wsuñ mu do
kieszeni malutkiego krasnoludka. Wystarczy,
¿e malec bêdzie mia³ przy sobie coœ, co pach-
nie mam¹ i tat¹. 
RADA 7
WIÊCEJ MI£OŒCI !!!
W pierwszych przedszkolnych dniach poœwiêciæ
dziecku wiêcej czasu ni¿ zwykle. Pytaj nie
tylko o to, czy zjad³o zupê i drugie danie, lecz

tak¿e o to, jak sobie daje radê w nowej sytua-cji,
co dzieje siê w przedszkolu, czego siê nauczy³,
czy ma ju¿ kolegê lub kole¿ankê, jak ma na
imiê jego pani. 
I NAJWA¯NIEJSZE: CZÊSTO JE PRZYTULAJ! 

RADA 8
B•Dè W BLISKIM KONTAKCIE Z NA-
UCZYCIELK•
Rozmawiaj z nauczycielk¹ o dziecku, jeœli
coœ Ciê niepokoi lub z czegoœ siê cieszysz. Pani
powie Ci, jak dziecko sprawuje siê w ci¹gu dnia. 
Zdarza siê, ¿e w pierwszych dniach dziecko
nie pozostawia na nauczycielce “suchej nitki”
lub fantazjuje na temat przedszkola. Przyczy-
ny - rozczarowanie, ¿e pani wziê³a na kolana
innego malca, ¿e zbyt szybko nie zareago-
wa³a na proœbê dziecka. Postaraj siê uwa¿nie
je wys³uchaæ, bez komentarzy i pouczania.
Rozmawiaj o tym z nauczycielk¹, pomo¿e Ci
ustaliæ przyczynê antypatii i odpowiednio
temu zaradziæ. 

RADA 9
JEŒLI ZNÓW DZIECKO SIÊ MOCZY
Zdarza siê, ¿e w pierwszych tygodniach dziecko
moczy siê. Przyczyny mog¹ byæ b³ahe: dziecko
by³o poch³oniête zabaw¹, nie da³o sobie rady
z odpiêciem spodni; krêpowa³o siê poprosiæ
nauczycielkê o pomoc. 
Bywa, ¿e jest to objaw lêku i niepewnoœci.
Mokre majtki to sposób, by mama i pani
poœwiêci³y mu wiêcej uwagi. Naturalnie nie
robi tego œwiadomie. Nie krzycz wiêc na
dziecko i nie zawstydzaj go. Okazuj za to
du¿o czu³oœci i troski. Na wypadek “wpadki”
daj maluchowi zapasow¹ bieliznê. 

RADA 10 I OSTATNIA
Jeœli dziecko mimo wszystko bardzo prze¿ywa
rozstanie, jeœli nie chce chodziæ do przed-
szkola, nie poddawaj siê, nie zostawiaj go 
w domu tylko dlatego, ¿e p³acze, ¿e wyrywa
siê na ulicy, gdy zobaczy przedszkole, nie
przyprowadzaj, a zaraz zabieraj do domu, bo
wpada w histeriê. Jeœli takie sytuacje bêd¹ siê
powtarzaæ, ryzykujesz, ¿e dziecko zawsze
wykorzysta twoj¹ s³aboœæ ze szkod¹ dla siebie.
Na pewno dziecku trudno jest zaadaptowaæ
siê do nowej sytuacji. Ale warto sobie zdaæ
sprawê, ¿e tego rodzaju próby jeszcze
wielokrotnie czekaj¹ je w ¿yciu. Pójœcie do
nowej szko³y, egzamin, praca - wszystko to
s¹ sytuacje stresuj¹ce, z którymi trzeba sobie
dawaæ radê. 
Rady nasze nale¿y czytaæ czêsto (bez prze-
sady oczywiœcie) i stosowaæ. Wtedy bêd¹
skuteczne, ale oto rada najwa¿niejsza: 
JEŒLI POCZUJESZ, ¯E NIC Z TEGO, ¯E
CHYBA NIGDY NIE PRZYZWYCZAISZ
SIÊ DO PRZEDSZKOLA, POMYŒL: JUTRO
BÊDZIE LEPIEJ !

Z najlepszymi ¿yczeniami udanego startu:
nauczycielki Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Opracowa³a: Gra¿yna Babiarz

CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1?
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Kiedy wyje¿d¿ali, po¿egnanie z rodzin¹ by³o
dla jednych ciê¿k¹ roz³¹k¹, dla innych oczekiwa-
nym samodzielnym pobytem poza domem. Po
powrocie wszyscy z przejêciem opowiadali 
o licznych atrakcjach, imprezach, wycieczkach…

W pierwszych dniach lipca kilkudziesiêcio-
osobowa grupa kolonistów wyjecha³a z Choj-
nowa na wypoczynek zorganizowany przez
chojnowski Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego

do nadmorskiej miejscowoœci D¹bki. Kolonie
prowadzone przez harcerzy zawsze maj¹ swój
niepowtarzalny charakter. Tegoroczne prze-
biega³y w klimatach wyspiarskich z Robinso-
nem w roli g³ównej, piratami i najazdami wikin-
gów. Wspólnie z tymi postaciami realizowa-
ny by³ jednoczeœnie program psycho-eduka-
cyjno-profilaktyczny, do którego kolonijna
kadra podesz³a powa¿nie, ale i z humorem.
Magda Lisik i Monika Pajdzik na takim wy-
jeŸdzie by³y po raz pierwszy. Podczas rozmo-
wy z redaktorem „G.Ch.” nie ukrywa³y pod-
niecenia i z wypiekami na twarzy opowiada³y
o pobycie w D¹bkach.

- By³ rejs statkiem Wikingów, terenowe gry
strategiczne, olimpiada kolonijna, wybory
miss i mistera, ogniska, dyskoteki no i œluby
oraz chrzest morski – relacjonuj¹. - Dosko-
nale siê bawiliœmy. Druh Pawe³, który na ka¿-
d¹ okolicznoœæ mia³ w zanadrzu odpowied-
nie przebranie bawi³ nas do ³ez wystêpuj¹c
jako modelka, pirat, wiking, ksi¹dz, Robinson
czy te¿ jako kl¹twa. My te¿ mieliœmy okazjê
wykazaæ siê pomys³owoœci¹ objawiaj¹c swoje
talenty artystyczne i organizacyjne. 
Chyba ka¿dy wróci³ z tej kolonii zadowolony
tak samo jak my. Z kolonii przywieŸliœmy
adresy nowych przyjació³ z Warszawy i G³o-
gowa, pami¹tki z wycieczek i teksty piosenek,
które nuciæ bêdziemy jeszcze d³ugo po wakacjach.

A na wieczn¹ pami¹tkê pozostan¹ setki zdjêæ,
których niewielk¹ czêœæ pokazujemy w naszej
gazecie.

wys³ucha³a eg

Wakacyjna Robinsonada

Listy do redakcji

To tylko z nudów
Niedziela 29 lipca - dzieñ pochmurny senny 
i deszczowy. Kilku m³odzieñców tak siê w tym
dniu nudzi³o, ¿e nie wiedzieli co zrobiæ z wolnym
czasem. Kra¿yli miêdzy budynkami ulicy Drzy-
ma³y i Koœciuszki. Kr¹¿yli, kr¹¿yli i wymyœlili 
– ich zdaniem zajêcie nader zabawne - postanowili
spaliæ nekrolog wisz¹cy na drzwiach budynku
przy ulicy Koœciuszki. Trudno dociec jaki sens 
i cel mia³o takie zachowanie. Myslê, ¿e bezpod-
stawne jest analizowanie tego, zastanawiam siê
tylko co „siedzi” w g³owach m³odych ludzi. Nagmin-
ny wandalizm, brak szacunku i bezczeszczenie
pamiêci zmar³ych wydaje siê dla nich najlepsz¹
rozrywk¹. Syn zmar³ej, który przyjecha³ do Choj-
nowa pochowaæ swoj¹ ukochan¹ matkê by³ zszo-
kowany tym wybrykiem. Do tragedii jak¹ prze¿y-
wa³a rodzina dosz³a z³oœæ i poczucie bezsilnoœci.
Patrz¹c powierzchownie, ktoœ powie, ¿e to z nudów,
¿e m³odzie¿ nie ma gdzie i czym siê zaj¹æ, ale to
bzdura i niepowa¿ne t³umaczenie g³upoty,
chamstwa i braku odpowiedniego wychowania.
Tylko pod czyim adresem kierowaæ pretensje?

Obserwator 
(dane do wiadomoœci redakcji)

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ 
Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 5,50 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  - 160,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 32,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 wrzeœnia 2007 r. o godz 1100 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 Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do dnia 6 wrzeœnia  2007 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 wadi-
um 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 zobo-
wi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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* Dramatycznie zakoñczy³ siê
wakacyjny wypoczynek dla
m³odej lubinianki, która k¹-
pi¹c siê na popularnej ¿wirow-
ni w Rokitach z niewyjaœnio-
nych dot¹d przyczyn utonê³a.

* Niecodzienne dla chojnow-
skich policjantów zdarzenie
mia³o miejsce na autostradzie
A-4. Funkcjonariusze zatrzy-
mali tam dwóch mê¿czyzn,
którzy w nieodpowiednich
warunkach przewozili byd³o.
Przeciwko nim toczy siê
w³aœnie postêpowanie karne
zwi¹zane ze znêcaniem siê
nad zwierzêtami. 

* Kilka dni temu chojnowscy
policjanci zatrzymali 25.letni¹
kobietê, mieszkankê Chojno-
wa, która, jak dotychczas usta-
lono, oszuka³a blisko 30 osób.
Chojnowianka, podaj¹c siê za
pracownicê jednej z aptek ofe-
rowa³a sprzeda¿ doskona³ej
pasty do zêbów. Ów specyfik
wart w detalu nieco ponad 3 z³,
pseudo akwizytorka sprzeda-
wa³a za 15-20 z³. Maj¹tku siê
nie dorobi³a, na swoim koncie
natomiast bêdzie mia³a wyrok. 
Policja prosi o zg³aszanie siê
osób, które mia³y kontakt 
z oszustk¹, a dotychczas nie
zg³osi³y siê na komisariat. 

* 2 sierpnia na terenie Piotro-
wic dosz³o do tragicznego wy-
padku. Kieruj¹cy samocho-
dem marki audi zjecha³ z dro-
gi i uderzy³ w drzewo. W wy-
niku zderzenia pojazd zapali³
siê i doszczêtnie sp³on¹³. 
W wypadku zginê³y trzy oso-
by. Kierowca i jeden pasa¿er
z obra¿eniami cia³a trafili do
szpitala – ich ¿yciu nie zagra¿a
niebezpieczeñstwo. Policja
wyjaœnia przyczyny zdarzenia.

Serwis internetowy
„Moja Emerytura” ju¿ dostêpny
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych informuje, ¿e od 1 sierp-
nia 2007 r. na stronie internetowej  zosta³ udostêpniony
nowy serwis “Moja Emerytura”.
Serwis jest przeznaczony dla osób zainteresowanych wy-
sokoœci¹ swoich przysz³ych œwiadczeñ z I filaru. Zawiera
informacje na temat waloryzacji sk³adek zgromadzonych na
koncie w ZUS oraz waloryzacji kapita³u pocz¹tkowego.
W ramach serwisu udostêpniony zosta³ kalkulator emery-
talny, umo¿liwiaj¹cy obliczanie prognozowanej wysokoœci
emerytury z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Infolinia 0 801 400 400 dla klientów ZUS
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyd³u¿y³ godziny
funkcjonowania infolinii dla swoich klientów. Od 1 sierpnia
infolinia 0 801 400 400 czynna jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 8.00 do 18.00. Zakres informacyjny
infolinii zosta³ rozszerzony i dostosowany do potrzeb klientów.
Osoby dzwoni¹ce na infoliniê mog¹ wypytaæ obs³uguj¹-
cych j¹ pracowników o dane liczbowe zawarte w “Infor-
macji o stanie konta w ZUS”, któr¹ Zak³ad przesy³a ubez-
pieczonym. Pracownicy infolinii podpowiedz¹, w jaki
sposób zweryfikowaæ dane zawarte w tej informacji oraz
pomog¹ wyjaœniæ przyczyny ewentualnych nieprawid³o-
woœci (np. w przypadku braku sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne).
Pod numerem 0 801 400 400 udzielane s¹ tak¿e informacje
ogólne dotycz¹ce zasad ustalania kapita³u pocz¹tkowego,
zadañ realizowanych przez ZUS w zakresie koordynacji
systemów zabezpieczenia spo³ecznego w krajach Unii
Europejskiej, cz³onkostwa w OFE oraz nowej wysokoœci
sk³adki rentowej i zasad jej finansowania.
Ponadto, dzwoni¹c na infoliniê mo¿na uzyskaæ pomoc przy
obs³udze kalkulatora emerytalnego, s³u¿¹cego do samodziel-
nego obliczania prognozowanej wysokoœci emerytury
wyp³acanej z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

OFE przydzielono przez losowanie
31 lipca w siedzibie Centrali Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
odby³o siê losowanie przydzia³ów do otwartych funduszy
emerytalnych. W wyniku losowania 131 600 osób przy-
dzielono do siedmiu otwartych funduszy emerytalnych. 
Losowanie przydzia³u do OFE obejmuje osoby, które
urodzi³y siê po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podej-
muj¹c zatrudnienie nie zg³osi³y siê do ¿adnego funduszu
(obowi¹zek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26.
roku ¿ycia, którzy podjêli pracê w ramach umowy zlecenia,
umowy o dzie³o lub rozpoczêli studia doktoranckie). Ka¿dej
osobie, która nie dope³ni³a tego obowi¹zku w ci¹gu 7 dni
od podjêcia zatrudnienia, ZUS przypomina o koniecznoœci
zg³oszenia siê do OFE. Przed lipcowym losowaniem ZUS
wys³a³ ponad 275 tys. takich przypomnieñ.
Osoby bior¹ce udzia³ w losowaniu s¹ przydzielane do mniej-
szych funduszy, które najlepiej wypadaj¹ w rankingach
wyników inwestycyjnych. Z losowania wy³¹czone s¹ trzy
najwiêksze (pod wzglêdem liczby cz³onków) fundusze
emerytalne.
W losowaniu przeprowadzonym 31 lipca 2007 r. uczest-
niczy³o siedem otwartych funduszy emerytalnych: AIG,
Axa, DOM, Generali, Pekao, Pocztylion i Polsat. Do
ka¿dego trafi³o 18 800 osób.

El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy

Oddzia³u ZUS w Legnicy

ZZZZ kkssii¹¹¿¿kkii
wwyyddaarrzzeeññ

Wa¿ne informacje ZUS-u BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
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pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem
warsztatowo-magazynowym o pow. 582,51 m2

po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (obok
Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej), oznaczonej
numerem geodezyjnym 35/6 o pow. 5248 m2,

wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 35574.

Cena wywo³awcza – 120.000,00 z³.
Wadium - 24.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruk-
tury podziemnej. W przypadku wyst¹pienia nie
ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu
nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia do-
stêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ za-
budow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunk-
ach z nim uzgodnionych. Na czêœci dzia³ki (od
strony Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej) znajduje
siê stanowisko archeologiczne.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako
tereny produkcji, baz i sk³adów, us³ugi komer-
cyjne (w zakresie produkcji), us³ugi publiczne.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 sierpnia 2007 r. 
o godz. 1230w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y  wp³aciæ do dnia  24 sierpnia 2007 r. na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr
5586440000000149062 0000040 Bank Spó³-
dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem 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 odwo³a-
nia lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-
szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 1.200,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644
00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Choj-
nowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest
zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowo-
duje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieruchomoœæ
mo¿na ogl¹daæ w dniach 1 - 24 sierpnia 2007 r. 
w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska 
tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76)
81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Zarz¹d Klubu Sportowego ,,KS. CHOJNOWIANKA” w Chojnowie informuje,
¿e mecz pomiêdzy naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek o Mistrzostwo
Klasy Okrêgowej Seniorów, rundy jesiennej sezonu 2007/2008 odbêdzie siê na
stadionie Klubu w Chojnowie przy ul. St. Ma³achowskiego 1 w nastêpuj¹cym
terminie:

KS. CHOJNOWIANKA - KONFEKS Legnica 11.08.07 o godz. 11.00
KS. CHOJNOWIANKA - ISKRA Kochlice 18.08.07 o godz. 17.00
KS. CHOJNOWIANKA - CHROBRY II G³ogów 01.09.07 o godz. 13.00
KS. CHOJNOWIANKA - ISKRA Droglowice 15.09.07 o godz  16.00
KS. CHOJNOWIANKA - ORKAN Szczedrzykowice 29.09.07 o godz. 16.00
KS. CHOJNOWIANKA - PLATAN Sichów 13.10.07 o godz. 15.00
KS. CHOJNOWIANKA - SPARTA Rudna 27.10.07 o godz. 15.00
KS. CHOJNOWIANKA - CZARNI Rokitki 10.11.07 o godz. 13.00

Klub nasz wystêpuje w meczach mistrzowskich w barwach klubowych tj.
koszulki bia³o - niebieskie pionowe pasy, spodenki i getry - niebieskie. 
Prosimy o respektowanie Regulaminu rozgrywek na sezon 2007/2008.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
12 wrzeœnia 2007 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 6 wrzeœnia 2007 r. na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
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¿ 50 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 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 ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uza-
sadnionej 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.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
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pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych przy ul. Zielonej w Chojnowie, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami

wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31
dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê - 11 sierpnia rozpoczynaj¹ siê
rozgrywki pi³karskie na szczeblu okrêgowym. Nasza
dru¿yna swój pierwszy mecz rozgrywa u siebie. Prze-
ciwnikiem bêdzie KONFEKS LEGNICA. Pocz¹tek
meczu o godzinie 11.00. W Chojnowiance w okresie
przygotowawczym, nie zasz³y ¿adne zmiany. Wbrew
wczeœniejszym spekulacjom prasowym sztab szkole-
niowy jest taki sam. Nie zanotowaliœmy te¿ ¿adnych
wzmocnieñ ani ubytków. Kadra bêdzie za to uzupe³niona
narybkiem z grupy juniorów. 
Jedenastka Chojnowianki rozegra³a kilka sparingów. 
Z Miedzi¹ II Legnica pad³ remis 3:3. Nastêpnie dwukrot-
nie dosz³o do pojedynku z BKS Boles³awiec. Oba mecze
zakoñczy³y siê zwyciêstwami naszej dru¿yny - odpowied-
nio: 4:2 i 1:0. Wyjazdowy mecz z IV ligow¹ Procho-
wiczank¹ Urbex Prochowice, zapowiada³ siê emocjo-
nuj¹co. I proszê, pad³ remis 1:1. Ca³kiem nieŸle. 
Z optymizmem wiêc przystêpujemy do kibicowania
naszej dru¿ynie w nadchodz¹cym nowym sezonie.

P.M.

“KONIEC NUDY 
DLA KIBICÓW”Jesienna runda

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

drugi przetarg ustny nieograniczony na
dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ

Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 8,60 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  - 240,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 48,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 wrzeœnia 2007 r.
o godz 1200 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 Choj-
nowie Nr 55864400000001490620000040
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
wadium do dnia 6 wrzeœnia  2007 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¿aw-
nego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniê-
cia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spo-
woduje utratê wp³aconego wadium. Po zawar-
ciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹-
zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane
z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach orga-
nizowanych 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; 
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Ewa Reuys, Hanne Viehoff -
„JAK ZORGANIZOWAÆ
ŒWIÊTO?: 1000 pomys³ów dla
grup dzieciêcych”
Bogaty zbiór pomys³ów do wy-
korzystania podczas organizacji
œwi¹t w roku kalendarzowym,
urodzin i festynów letnich. Za-
wiera propozycje zabaw oraz zajêæ
sportowych i muzycznych, które
pozwalaj¹ rozwijaæ kreatywnoœæ
dziecka, jego zainteresowania 
i umiejêtnoœci. Ponadto dostar-
cza informacji na temat historii,
zwyczajów i sensu religijnego
danego œwiêta, niezbêdnych do
przygotowania obchodów po-
szczególnych uroczystoœci. Za-
równo pocz¹tkuj¹cy pedagodzy 
i wychowawcy, jak i osoby po-
siadaj¹ce wieloletnie doœwiad-
czenie znajd¹ tu wiele ciekawych
i inspiruj¹cych wskazówek od-
noœnie pracy z dzieæmi.

Margaret Van Sicklen - „ORI-
GAMI: zabawa dla ka¿dego”
W ksi¹¿ce przedstawiono 57
modeli origami klasycznych 
i wspó³czesnych, ³atwych i skom-
plikowanych. Szczegó³owo, krok
po kroku, zagiêcie po zagiêciu,
opisano wykonanie ka¿dego
modelu i zaprezentowano jego
zdjêcie. Informacja o stopniu
trudnoœci wykonania pomo¿e
samodzielnie ustaliæ dobór modeli.

Dzia³ dla Doros³ych:

Daniel Goleman - „INTELI-
GENCJA SPO£ECZNA”
Daniel Goleman jest autorem
œwiatowego bestsellera - Inteli-
gencji emocjonalnej - który
zmieni³ nasze spojrzenie na rolê

samoœwiadomoœci. W Inteligen-
cji spo³ecznej idzie jeszcze dalej:
stawia tezê, ¿e jesteœmy zapro-
gramowani na zwi¹zki spo³eczne
i ¿e zwi¹zki maj¹ zaskakuj¹co
g³êbokie znaczenie dla wszelkich
aspektów naszego ¿ycia. Natura
bowiem da³a nam sk³onnoœæ do
empatii i wspó³pracy – musimy
jednak rozwijaæ w sobie inteli-
gencjê spo³eczn¹, aby pozytyw-
nie rozwi¹zywaæ problemy wspó³-
istnienia z innymi.

„O KROK OD NICH: prze-
k³ady z poetów amerykañ-
skich”
Jedna z najbardziej ekscytu-
j¹cych antologii poezji obcej,
jakie po polsku mamy. Ponad 

szeœæset stron. Jej uczestnikami
jest dziesiêciu poetów amery-
kañskich (Charles Reznikoff, 
E. E. Cummings, John Berryman,
Robert Lowell, Allen Ginsberg,
John Cage, Frank O’Hara, John
Ashbery, Kenneth Koch, August
Kleinzahler), amerykañska ma-
larka (Jane Freilicher).
Udostêpniana w czytelni.

___________________________________
Viessmann  jest  jednym  z  wiod¹-
cych  producentów  techniki  grzew-
czej  koncentruj¹cym  siê  na zagad-
nieniach  oszczêdzania  energii  
i  ochrony  œrodowiska.
Na  rynku  miêdzynarodowym  tech-
nika  grzewcza  firmy  Viessmann
jest  synonimem  kompetencji  tech-
nicznej  i  najwy¿szych  standardów
jakoœci.
____________________________________
Do naszego rozwijaj¹cego siê zak³a-
du na terenie Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej poszukujemy
osób na nastêpuj¹ce stanowiska:

>> OPERATOR MASZYN
PRODUKCYJNYCH

>> LUTOWACZ
>> NARZÊDZIOWIEC

Kandydaci  powinni  spe³niaæ
nastêpuj¹ce  wymagania:
* wykszta³cenie zawodowe 
lub œrednie techniczne (preferowane
kierunki zwi¹zane z obróbka metalu,
mechanik¹, budow¹ maszyn, elek-
tryk¹, monta¿em instalacji sanitar-
nych lub CO i pokrewne)
* doœwiadczenie w obs³udze maszyn
do obróbki metalu
* umiejêtnoœæ czytania rysunku
technicznego i dokonywania
pomiarów suwmiark¹

Oferujemy:  pracê w stabilnej firmie
przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii, korzystne wynagro-
dzenie oraz mo¿liwoœci rozwoju
zawodowego
____________________________________
Z zainteresowaniem oczekujemy na
Pañstwa aplikacje, które prosimy
przes³aæ na adres:

Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o
lub praca@viessmann.com

Ul. Jaworzyñska 289
59-220 Legnica, tel.076-8768116

Dziêkujemy za nades³ane zg³oszenia, jed-
noczeœnie informujemy, ¿e skontaktuje-
my siê tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o do³¹czenie klauzuli:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbêdnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Ustaw¹ z dn. 29.08.1997 o ochronie da-
nych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)
_________________________________________

Z WAKACYJNYCH WÊDRÓWEK PO ZIEMI LEGNICKIEJ
Zapraszamy na wystawê prac plastycznych powiatowego konkursu
„Z wakacyjnych wêdrówek po Ziemi Legnickiej”- sierpieñ-wrzesieñ,
Galeria M³odych, Plac Zamkowy 2.
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Czy chcia³byœ pracowaæ na stacji paliw BP?
Jeden z najwiêkszych na œwiecie koncernów naftowych prowadz¹cych dynamicznie 
rozwijaj¹c¹ siê sieæ nowoczesnych stacji benzynowych na terenie Polski - BP - poszukuje
pracownika na stanowisko:

Sprzedawca i Specjalista Bistro na stacjê BP w Okmianach

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przysy³anie aplikacji sk³adaj¹cej siê z CV 
ze zdjêciem oraz listu motywacyjnego na adres:

S³awomir Chrapa
Tarnowa 38a

62 - 067 Rakoniewice

W ofercie nale¿y umieœciæ zapis:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ o chronie danych osobowych z dnia 29 sierp-
nia 1997r., Dz. NR 133 poz.883).
Nades³anych dokumentów nie zwracamy.

Firma w Chojnowie przyjmie od zaraz:

1. Œlusarza narzêdziowego
2. Tokarza - frezera
3. Spawacza (metoda MIG - MAG oraz TIG)
4. Pracowników na przyuczenie
5. Pracowników pilnuj¹cych obiekty (mog¹ byæ emeryci lub renciœci)
6. Kontrolera jakoœci

Od kandydatów oczekujemy:

- co najmniej zawodowego wykszta³cenia
- komunikatywnoœci
- zaanga¿owania w pracy

Oferujemy pracê w firmie nastawionej na:

- promowanie wysokiej jakoœci obs³ugi klienta
- rozwój pracowników
- wspó³pracê w zespole
- skuteczne zarz¹dzanie

Podanie o pracê oraz CV proszê kierowaæ na adres:
“Höcker” Sp. z. o. o.

ul. Piotrowicka 4
59-225 Chojnów

Pod adres e-mail: hoecker@hoecker.pl
Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tku pod nr (076) 81-88-389

OG£OSZENIA O KONKURSIE

Wójt Gminy Chojnów
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora

Szko³y Podstawowej w Goliszowie

1. Do konkursu mo¿e przystapiæ osoba, która
spe³nia wymagania wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
Ministra Edukacjii Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpo-
wiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkó³ i placówek (Dz.U.Nr 89, poz. 826 
i Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu
powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przystapienia do konkursu wraz
z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y
lub placówki;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u
pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela
lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczy-
ciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przy-
padku osoby bêd¹cej nauczycielem;
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz doku-
menty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego
sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodo-
wego w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów
podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiad-
czenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6) ocenê pracy, o której mowa jest 1 pkt 4 w/w rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
7) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zañ zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym;
8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹
dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304),
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowa-
nie dyscyplinarne;
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie
toczy sie przeciwko niemu postêpowanie karne;
10) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹za-
nych z dysponowaniem œrodkami publicznymi,
o których mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611);
11) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych zagod-
nie z ustaw¹ a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przepro-
wadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych koper-
tach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
“Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukaza-
nia siê og³oszenia, na adres: Urz¹d Gminy
Chojnów, ul. Fabryczna 1 , 59-225 Chojnów.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa po-
wo³ana przez: Wójta Gminy Chojnów. O termi-
nie i miejscu przeprowadzenia postêpowania kon-
kursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni
indywidualnie.
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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE

Kupiê dom w Chojnowie lub okolicy, 
w rozliczeniu mo¿e byæ mieszkanie. 
Wiadomoœæ: tel. 0693-986-007.

Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m2

– Rynek 42. Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432
po godz. 20.

Sprzedam mieszkanie o pow. 61 m2

w Chojnowie – ul. Samorz¹dowa. Wiado-
moœæ: tel. (076) 818-78-95 lub 0694-481-911.

Sprzedam kawalerkê z balkonem, Ip., stare
budownictwo, do remontu, o pow. 29,17m2.
Wiadomoœæ: tel. 0664-754-016.

Kupiê mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie w Chojnowie, mo¿e byæ do
remontu. Wiadomoœæ: tel. 0667-215-201,
0667-337-157.

Pilnie kupiê kawalerkê w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0661-114-830.

M³ode ma³¿eñstwo pilnie poszukuje miesz-
kania w starym budownictwie (2 pokoje) 
na terenie Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 0669-401-375.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 75m2

na mniejsze z dop³at¹. 
Wiadomoœæ: tel. 0693-986-007.

Sprzedam lub wynajmê lokal mieszkalno-
us³ugowy w Chojnowie przy ul. Legnickiej 
o pow. 180 m2. Wiadomoœæ: tel. 0602-527-227.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, 33 m2, nowe budownictwo, niskie koszty
utrzymania. £adna okolica, blisko centrum i parku.
Cena 95 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0600-368-678.

PRACA
Szukam Pani w wieku 45-60 lat do opieki

nad ma³ym dzieckiem i prowadzenia domu 
w Warszawie – 1.800 z³ + wy¿ywienie,
zamieszkanie. Wiadomoœæ: tel. 0510-430-430.

Zatrudniê pracowników na ³upiarki-przy-
uczê. Kamienio³om, okolice Z³otoryi. 
Wiadomoœæ: tel. 0601-923-112, 0605-851-151.

US£UGI
Korepetycje, kursy jêzyka angielskiego –

Artur Banaszak. Wiadomoœæ: tel. (076) 744-97-69
lub 0507-721-871.

INNE
Sprzedam dzia³ki budowlane obok Choj-

nowa – 30 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453.

Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow. powy¿ej
10 ar w Chojnowie lub okolicy. Wiadomoœæ:
tel. 0608-619-378.

Sprzedam gara¿ przy ul. Zielonej, 50 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432 po godz. 20.

Przyjmê gruz, szlakê, itp., miejsce dosta-
wy – Jadwisin. Wiadomoœæ: tel. (076) 877-44-44
wew. 22; 0604-529-320.

Sprzedam komputer – dysk twardy
Seagate 80Gb (na gwarancji), procesor AMD
DUROM 1200, p³yta g³ówna MSI KT266
Pro2-U, karta graficzna Geforce 2 MX 400 MB,
klawiatura PS2, monitor AOC 17”, drukarka
LEXMARK Z35, ca³oœæ 800 z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-68-06 lub 0607-925-165. 

ODDAM
Z powodu wyjazdu oddam w dobre rêce

4.letni¹ suczkê. Piesek bardzo mi³y, po-
kojowy, niek³opotliwy, reaguje na polecenia.
Wiadomoœæ: tel. 0781-337-281.

CChhoojjnnoowwsskkii  ZZaakk³³aadd  GGoossppooddaarrkkii  KKoommuunnaallnneejj  ii  MMiieesszzkkaanniioowweejj
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

og³asza nabór na wolne stanowisko urzêdnicze:

KIEROWNIK  ODDZIA£U  WOD-KKAN
Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr
tel. 076 81 88 370, 371, 372 lub na stronie internetowej: 

bip.chojnow.net.pl  (szukaj: jednostki organizacyjne / chzgkim)

Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

zatrudni:
1. montera instalacji wod-kan

2. montera instalacji wod-kan

z uprawnieniami spawalniczymi

Szczegó³owe informacje

mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr

tel. 076 81 88 370, 371, 372



czarnyniebieskiczerwonyїуіty
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FIRMA "GB" PRZEDSTAWICIEL
OKNOPLAST - KRAKÓW POSZUKUJE
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO

MONTA¯YSTY STOLARKI
OTWOROWEJ ! ! !

Mile widziane:
-  doœwiadczenie w bran¿y budowlanej
-  prawo jazdy
-  umiejêtnoœæ pracy w zespole

Prosimy o przesy³anie CV na adres mailowy: gbokna@wp.pl lub osobisty kontakt w biurze
firmy przy ul. Paderewskiego 8b w Chojnowie, w dniach od poniedzia³ku (9.00 - 17.30) 
do soboty (9.00 - 13.00).

Kontakt telefoniczny:
biuro: (076) 8187099
kom.: 0602216030, 0602298438
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