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Ko³o Terenowe SIMP w Chojnowie zorganizowa³o 7 czerwca Rajd Samochodowy o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa.

UUttkkaannee oobbrraazzeemm,,  ddŸŸwwiiêêkkiieemm,,  ss³³oowweemm……
Muzeum Regionalne w Chojnowie wyda³o Almanach

Artystyczno-Kulturalny Ziemi Chojnowskiej 
– na zdjêciu wspó³twórcy publikacji.

WW  mmiieejjssccee  kklleeppiisskkaa  -  bbooiisskkaa
20 czerwca w Chojnowie goœci³ Minister Sportu 

i Turystyki Miros³aw Drzewiecki
-  Bêdê pilotowa³ dzia³ania programu „Moje Boisko

Orlik 2012” i ca³ym sercem wspiera³ dzia³ania
chojnowskiego samorz¹du.

Turliki  w  Chojnowie  
Przyjecha³y do nas z Zakopanego. Przywioz³y ze sob¹
wszystko to czym mieni siê góralska natura – humor,

energiê i wspania³e, mocne g³osy.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* trwaj¹ prace przy budowie sieci kanalizacji
ogólnosp³awnej w ramach budowy ul. Rze-
mieœlniczej. Inwestycja obejmuje wykonanie
sieci oraz nawierzchni ulicy z po³¹czeniem do
ulicy Sobieskiego z betonowej kostki brukowej
oraz wykonanie alejki ¿wirowej od ul. Rze-
mieœlniczej do ul. Kiliñskiego.

* wykonywana jest studnia g³êbinowa dla
potrzeb podlewania terenów zielonych wraz
z boiskiem treningowym na terenie MOKSiR
(dawny MDK). Po wstêpnych wierceniach
okaza³o siê, ¿e otwór bêdzie bardzo zasobny
w wodê, któr¹ bêdzie mo¿na wykorzystaæ
równie¿ do pielêgnacji kortów.

* rozstrzygniêto przetarg na pierwszy etap
budowy kompleksu boisk sportowych w ramach
projektu „Moje boisko - Orlik 2012”. Przewiduje
siê, ¿e zakres pierwszego etapu robót, tj.
budowa boiska pi³karskiego o nawierzchni ze
sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego do
koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliu-
retanowej wraz z ogrodzeniami, „³apaczami”
pi³ek oraz wyposa¿eniem sportowym ukoñ-
czony bêdzie przed 1 wrzeœnia.
Drugi etap obejmuj¹cy budowê oœwietlenia
boisk oraz budynków sanitarno-szatniowych
bêdzie przedmiotem osobnego przetargu, po
uzyskaniu pozwolenia na budowê.

* og³oszono II przetarg nieograniczony na
remont dachu i elewacji budynku muzeum;

* og³oszono II przetarg na wykonanie i mon-
ta¿ bram na terenach przy Miejskim Osirodku
Kultury Sportu i Rekreacji (by³y MDK).

Gratulacje dla sportowców
Pi³karze KS „Chojnowianka” 20 czerwca
spotkali siê z burmistrzem miasta Janem
Serkiesem. Nasi „czwartoligowcy” i zespó³ 
z klasy A za awans uhonorowani zostali
pucharami i listami gratulacyjnymi. Wyrazy
uznania i oryginalne statuetki od w³adz miasta
otrzymali tak¿e trenerzy obu dru¿yn. 

***
Czerwcowe posiedzenie rady rozpoczêto od
gratulacji dla chojnowskich szczypiornistek,
które jako pierwsze w sportowych dziejach
Chojnowa zakwalifikowa³y siê do fina³u
Mistrzostw Polski w Pi³ce Rêcznej. Zawodniczki
z r¹k przewodnicz¹cego rady i burmistrza
otrzyma³y listy gratulacyjne i koszulki z w³as-
nymi imionami.

Nic siê nie sta³o
Trzy stra¿ackie wozy, pogotowie i policja 
27 czerwca na syrenach wjecha³y na Plac
Zamkowy. Zaniepokojeni mieszkañcy pytali
siebie nawzajem - co siê sta³o? Szybko wy-
jaœni³o siê, ¿e to æwiczenia, przeprowadzane
w Centrum Edukacji. Stra¿acy wyprowadzili

z budynku wszystkich tam przebywaj¹cych, 
z górnych piêter ewakuowali pracowników,
udzielali pierwszej pomocy rannej. Æwiczenia
przebiega³y sprawnie i zgodnie z za³o¿eniami.
Na wysokoœci zadania stanêli nie tylko stra¿acy,
ale i osoby znajduj¹ce siê „w strefie zagro¿enia”.

Zgromadzenie Chojnowianki
10 lipca w “Domu Chemika” o godz. 19.00
odbêdzie siê Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo - Wyborcze cz³on-
ków i sympatyków klubu.
Zapraszamy wszystkich, którym le¿y na sercu
dobro sportu w mieœcie.

Jak piêkna i bestia
W tzw. “Morskim oku” pojawi³y siê nenufary.
Niesamowite, jak te piêkne roœliny walcz¹ 
o prze¿ycie w tak niesprzyjaj¹cych warunkach.
To nie jest prywatne, zadbane oczko wodne,
ale nasze publiczne osiedlowe bajorko. Piêkno
i brzydota... Ciekawe jak taki kontrast uwiecz-
ni³by Claude Monet? (Krzysztof Bakalarz)

Od redakcji - potraktujmy to miejsce jako
nasz¹ w³asnoœæ i zadbajmy o jego estetykê -
to nie jest dó³ na odpady.

Obiekt niezydentyfikowany
Pojawi³ siê jako niewielki, ciemny punkt na
szarym niebie. W miarê jak zbli¿a³ siê do miasta
zarysowywa³ siê kszta³t powietrznej komory 
i gondoli. Balon jaki przelecia³ nad miastem
póŸnym wieczorem 21 czerwca wzbudzi³
zainteresowanie wœród mieszkañców, g³ównie
osiedla. Nieliczni posiadacze lornetek za-
uwa¿yli w koszu dwie postacie, ale nic wiêcej
nie uda³o siê ustaliæ- sk¹d, dok¹d, po co? –
jednym zdaniem- niezidentyfikowany obiekt.
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Oskarowe dzie³o
1 lipca pad³ ostatni klaps na planie filmu „Na
przekór” realizowanego dziêki dotacji Polsko
-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci i Polskiej
Fundacji Dzieci i M³odzie¿y w ramach pro-
gramu „Równaæ szanse”. Scenariusz i realizacja,
to dzie³o m³odzie¿y, wspomaganej przez pra-
cowników oœrodka kultury i osoby dokoopto-
wane na potrzeby realizacji filmu. Wszystkie
plenerowe ujêcia wzbudza³y spore zaintere-
sowanie mieszkañców, ekipa filmowa mia³a
okazjê wys³uchania szeregu ró¿norodnych
komentarzy na temat lokalnej rzeczywistoœci
i „fachowych” porad. Przed m³odymi twórca-
mi byæ mo¿e najbardziej ¿mudny etap mon-
ta¿u i udŸwiêkowienia, który powinien siê
zakoñczyæ wraz z wakacjami. Darmowe
pokazy „oskarowego” dzie³a Miejski Oœrodek
Kulturu Sportu i Rekreacji planuje w sali
kinowej we wrzeœniu. 

Festyn na lato
Pierwszy wakacyjny festyn planowany jest na
scenie zlokalizowanej w tzw. „ma³ym parku”
(miêdzy bibliotek¹ a muzeum) 19 lipca. W pio-
senkach „Biesiady polskiej” zaprezentuje siê
m.in. dobrze ju¿ chojnowianom znany zespó³
Cayenn.

Turniej Pi¹tek Pi³karskich
Serdecznie zapraszamy dzieci i m³odzie¿ 
w wieku od 10 do 13 lat na pi³karskie zmagania,
które odbêd¹ siê 7 lipca na boisku wielofun-
kcyjnym przy stadionie „Chojnowianki”.
Zapisy dru¿yn rozpoczn¹ siê w dniu turnieju
o godz. 9.00 (warunek uczestnictwa - zg³o-
szenie przez osobê doros³¹). 
Wymagane jest obuwie sportowe zminne.

opr. eg

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

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

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

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 22072:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 lipca
2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Nr 39864400000000212120000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 
2 lipca 2008 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zal-
iczone 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 zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
1.700,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 18.06-02.07.2008 r. w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ 
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 81-
88-370). Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe infor-
macje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- lipiec, sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452           06.07.08, 10.08.08, 07.09.08, 12.10.08,
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301 13.07.08, 15.08.08, 14.09.08, 19.10.08,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 20.07.08, 17.08.08, 21.09.08, 26.10.08,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 27.07.08, 24.08.08, 28.09.08, 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 03.08.08, 31.08.08, 05.10.08

II piêtro

UCHWA£A NR XXIV/117/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Miasta Chojnowa 

na lata 2007 - 2013

(podstawa prawmna)

§ 1. Wprowadza siê zmiany w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa 
w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-
jêcia i podlega podaniu do publicznej wiado-
moœci poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
oraz og³oszeniu w "Gazecie Chojnowskiej"

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/6774

Na XXIV sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Prowadzone s¹ prace w zakresie naprawy ogrodów zabaw i ³awek parkowych.
2. Zamontowano 8 szt. kolumn kwiatowych i 40 szt. donic z kwiatami na
s³upach oœwietlenia ulicznego.
3. Przeprowadzono redukcjê koron drzew oraz zdjêcie posuszu na terenie
cmentarza komunalnego, przy Pl. Zamkowym i w rejonie ogrodu zabaw
przy ul. Kiliñskiego (Park Piastowski).
4. Za³o¿ono nowy kwietnik przy ul. Legnickiej 8 - ul. Reja.
5. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika - po³udniowa strona ul. Komuny
Paryskiej od ul. Niemcewicza do ul. Katedralnej. Kontynuowane s¹ roboty na
odcinku od ul. Katedralnej do ul. Grottgera.
6. Dokonano wymiany nawierzchni z asfaltowej na nawierzchniê z pol-
bruku na wjeŸdzie na bie¿niê Stadionu Miejskiego oraz dobudowano
odcinek chodnika od trybuny do placu przy szatni.
7. Wykonano równanie terenu i przygotowanie do obsiewu traw¹ miêdzy
kortami tenisowymi i ogrodzeniem Stadionu Miejskiego.
8. Wykonano naprawy miejscowe na chodnikach i ulicach: Witosa,
Królowej Jadwigi, Z³otoryjskiej, Koœciuszki, Okrzei i Legnickiej.
9. Wykonywane jest odnowienie oznakowania poziomego przejœæ dla
pieszych na ulicach miejskich.
10. Wprowadzono zmianê organizacji ruchu na ul. D³ugosza - ruch jed-
nokierunkowy od ul. Legnickiej do ul. Kwiatowej.
11. Rozpoczêto wykonanie zleconych napraw cz¹stkowych nawierzchni
jezdni na terenie miasta.
12. Zakoñczono remont sali posiedzeñ Rady Miejskiej.
13. Zorganizowano przeprowadzkê Filii Biblioteki Miejskiej z ul. Sikorskiego
do budynku przy Pl. Zamkowym.
14. Zorganizowano prace spo³ecznie - u¿yteczne dla kolejnej 20 - osobowej
grupy bezrobotnych w zamian za œwiadczenie w wymiarze 40 godzin
miesiêcznie.
15. Zorganizowano prace interwencyjne dla konserwatorów terenów
zielonych – dwa stanowiska na okres od 09.06 – 09.12.2008 r.

16. Wywieziono nadmiar ziemi z terenu starego cmentarza na teren
nowego cmentarza w miejsca wymagaj¹ce podniesienia poziomu gruntu.
17. Og³oszono przetarg nieograniczony na budowê kompleksu boisk
„ORLIK 2012” - otwarcie ofert 26.06.2008 r.
18. Uniewa¿niono przetarg nieograniczony na remont elewacji i dachu
muzeum - nie wp³ynê³a ¿adna oferta. Og³oszony bêdzie nowy przetarg.
19. Zakoñczono i odebrano budowê sieci wodno - kanalizacyjnej dla
planowanego zespo³u budynków jednorodzinnych w ul. Bielawskiej.
20. Zakoñczono i odebrano roboty polegaj¹ce na wymianie okien 
w Gimnazjum Nr 2.
21. Rozpoczêto budowê ul. Rzemieœlniczej wraz z sieci¹ kanalizacji ogól-
nosp³awnej.
22. Trwaj¹ roboty przy budowie ul. £u¿yckiej oraz budowie ogrodzenia
rozbudowywanej czêœci cmentarza komunalnego.
23. Rozpoczêto budowê studni g³êbinowej w rejonie MDK dla boiska
treningowego.
24. Trwa remont budynku gospodarczego (pomocniczego kaplicy cmen-
tarnej), do którego przeniesiona bêdzie ch³odnia.
25. Og³oszono przetarg nieograniczony na budowê oœwietlenia ulicznego
w ul. Kiliñskiego, ul. Kochanowskiego i ul. Grunwaldzkiej - otwarcie
ofert 07.07.2008 r.
26. Og³oszono przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej
przy ul. Gimnazjum Nr 1 – otwarcie ofert 03.07.2008 r.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 10 lokali
mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu trzy dzia³ki pod budowê gara¿y przy 
ul. Parkowej.
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej dzia³kê o pow. 145 m2

po³o¿on¹ przy ul. Ma³achowskiego.

Ostatnia przed przerw¹ urlopow¹ sesja Rady
Miejskiej odby³a siê 26 czerwca. Jak co roku,
w tym okresie, radni zapoznali siê z planami
akcji letniej dla chojnowskiej m³odzie¿y i dzieci.
Informacjê w tym temacie przedstawi³a
inspektor ds. Oœwiaty, Kultury i Zdrowia
Miros³awa Kamiñska.
W ramach realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w 2008 r. 1 kwietnia og³oszony
zosta³ otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia polegaj¹cego na zorganizowa-
niu w okresie wakacji trzytygodniowych zajêæ
œwietlicowych, sportowo-turystycznych i kul-
turalnych dla dzieci. Zajêcia œwietlicowe odby-
waj¹ siê jako tzw. pó³kolonie, organizacj¹
których kolejny raz zajmie siê Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Ko³o
Parafialne przy Parafii pw. Œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Chojnowie. W zajêciach
weŸmie udzia³ oko³o 70 dzieci. 

43 dzieci, mieszkañców Chojnowa w wieku
10-16 lat, wypoczywaæ bêdzie w dniach 4-17
lipca w nadmorskiej miejscowoœci D¹bki na
kolonii, zorganizowanej przez chojnowski
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego.
Nabór na kolonie przeprowadzi³ Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Koszt ca³kowity
organizacji tej formy wypoczynku letniego

dla dzieci i m³odzie¿y wyniesie 35.260 z³. 
Dodatkowo miasto otrzyma³o od Kuratorium
Oœwiaty we Wroc³awiu piêæ bezp³atnych
skierowañ na kolonie w Miêdzygórzu dla dzieci,
które znajduj¹ siê w trudnej sytuacji materialnej. 
M³odzie¿ zainteresowana korzystaniem w okre-
sie wakacji z boisk szkolnych bêdzie mia³a
bezp³atnie do dyspozycji boiska szkolne przy
Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawo-
wej nr 4. Boiska przy gimnazjach bêd¹ otwarte
dla m³odzie¿y w godz. porannych od 9 do 12,
po zg³oszeniu siê w szkole u w³aœciwego,
wyznaczonego przez dyrektora pracownika.
W okresie wakacji równie¿ instytucje kultury
przygotowa³y ofertê spêdzenia czasu wolnego
dla dzieci i m³odzie¿y. 
Muzeum Regionalne zapewnia dzieciom 
i m³odzie¿y w okresie wakacyjnym w ramach
akcji “Lato w mieœcie” bezp³atny wstêp do
muzeum, gdzie mo¿na zg³êbiæ wiedzê o historii
miasta i regionu. Dla grup zorganizowanych
przewidziano projekcje filmów z zakresu ma-
larstwa oraz oprowadzanie po wystawach sta-
³ych i czasowej - z zakresu tkactwa “Kilimy 
i gobeliny - Anatola Igora Chlabicza”.
Miejski Dom Kultury w czasie wakacji planuje
zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w uk³adzie tygod-
niowym, co oznacza, ¿e w ka¿dym kolejnym
tygodniu wakacji bêdzie oferowa³ najm³od-
szym chojnowianom inn¹ formê zajêæ. Prze-
widziano, m.in. naukê tañców irlandzkiego 

i latynoamerykañskiego, warsztaty z rysowa-
nia tuszem, turnieje pi³ki no¿nej i koszykowej
oraz kó³ko teatralne. Oprócz tego od ponie-
dzia³ku do pi¹tku dla chêtnych bêd¹ organi-
zowane projekcje bajek telewizyjnych na du¿ym
ekranie, a 31.07.2008 r zaplanowano pre-
mierê teatru “Zaczarowana Kaczka” w baœni
H. Ch. Andersena “Krzesiwo”.
Miejska Biblioteka Publiczna równie¿ przy-
gotowa³a atrakcje dla dzieci i m³odzie¿y. Prze-
widziano zajêcia czytelnicze, plastyczne,
naukê techniki origami oraz wiele innych.
(Szczegó³owe plany zajêæ w numerze)

Radni jednomyœlnie przyjêli tego dnia Strategiê
Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo-
³ecznych Miasta Chojnowa oraz System Pro-
filaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹.
Oba dokumenty - opracowane przez Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej pozwol¹ na
racjonalizacjê lokalnej polityki spo³ecznej
oraz wska¿¹ obszary, które powinny staæ siê
przedmiotem szczególnej troski w³adz miasta.

Jedna z kolejnych uchwa³ zmieni³a nazwê
Miejskiego Domu Kultury. Zgodnie z ni¹, 
z chwil¹ podjêcia, dotychczasowy MDK staje
siê Miejskim Oœrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji, przez co rozszerzone zosta³y
tak¿e zadania tej placówki.

opr. eg

Sprawozdanie 4/2008 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 25 kwietnia 2008 r. do dnia 25 czerwca 2008 r. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/677 5

Na XXIV sesji
4. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej dzia³kê o pow. 127 m2

po³o¿on¹ przy ul. £okietka.
5. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w odniesieniu do dzia³ek nieza-
budowanych po³o¿onych w obrêbie 6 przy ul. £u¿yckiej o powierzchni
392 m2, przeznaczonej pod zabudowê jednorodzinn¹, stanowi¹cej
w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê 30.000 z³, a zbywanej na rzecz
mieszkañca Gminy Chojnów.
6. Wydano trzy decyzje na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci na rzecz osób fizycznych.
7. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia o prze-
targach na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Witosa 14,
- lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mickiewicza 13,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Z³otoryjskiej, ul. M³ynarskiej,
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowym po³o¿onej przy
ul. Fabrycznej, 
- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Drzyma³y,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie 3.
8. Przeprowadzono przetargi na:
- sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Ma³achowskiego,
zakoñczony wy³onieniem nabywcy,
- sprzeda¿ dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej, zakoñczony
wy³onieniem nabywcy.
9. Wydano postanowienie w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi mog¹cymi powstaæ w wyniku serwisowania,
czyszczenia instalacji osadników i separatorów substancji ropopochod-
nych dla firmy SITA Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
10. Wydano postanowienie w sprawie zmiany decyzji zatwierdzaj¹cej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy KAESER
KOMPRESSOREN Sp. z o.o. z Warszawy w zakresie rozszerzenia listy
wytwarzanych odpadów mog¹cych powstaæ w wyniku serwisowania 
i naprawiania sprê¿arek.
11. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 sztuki
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku topola w zamian za nasadzenie 2 sztuk dla
Przedsiêbiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowego „OSKAR”,
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 sztuki
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku topola w zamian za nasadzenie 2 sztuk dla
firmy „METAL-CART” Jerzy Uziêb³o i Grzegorz Rudziak,
- przy ul. Broniewskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 
2 sztuk drzew gatunku œwierk w zamian za nasadzenie 4 sztuk dla osoby
fizycznej,
- przy ul. Kiliñskiego – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ dla WPEC Legnica
na usuniêcie 18 sztuk drzew koliduj¹cych z rozbudow¹ kot³owni zgodnie
z zatwierdzonym planem realizacyjnym, w zamian za zast¹pienie ich
nowymi drzewami w iloœci 18 szt.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 126 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono 141 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 15.927,59 z³, (wydano 130 decyzji pozytywnych
i 11 decyzji negatywnych). Za miesi¹c V, VI.2008 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 91.078,42 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 198 wniosków, wydano 216 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 15 decyzji administracyjnych, 2 zaœwiadczenia do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 25 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 6 aktów urodzenia, 28 aktów ma³¿eñstwa, 16 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 159 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 181 wniosków
o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 4 korespondencje konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 75 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 1 jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

UCHWA£A  NR XXIV/112/08
RADY  MIEJSKIEJ  CHOJNOWA

z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XI/63/92 Rady Miejskiej w Chojnowie 

z dnia 30 marca 1992 r. w sprawie powo³ania Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie.

(podstawa prawna)

§ 1. W uchwale nr XI/63/92 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 marca 1992 r.
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y otrzymuje brzmienie za³¹cznika do niniejszej uchwa³y. 
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2008r. i podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXIV/112/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 czerwca 2008r.

Statut Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Chojnowie 
§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie zwana dalej "Bibliotek¹" zos-
ta³a utworzona na mocy uchwa³y Nr XI/63/92 Rady Miejskiej w Chojnowie z
dnia 30 marca 1992 r. i dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoœci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.).
§  2.1. Biblioteka dzia³a na terenie miasta Chojnowa.
2. Siedziba Biblioteki mieœci siê w Chojnowie, pl. Zamkowy 2.
3. Biblioteka u¿ywa pieczêci z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby. 
§  3.1. Bezpoœredni nadzór nad Biblioteka sprawuje Burmistrz Miasta Chojnowa.
2. Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoœci¹ Biblioteki sprawuje Legnicka
Biblioteka Publiczna.
§ 4. Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu potrzeb oœwiatowych, kulturalnych i informa-
cyjnych ogó³u spo³eczeñstwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§  5. Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie i opracowywanie  materia³ów bibliotecznych  s³u¿¹cych rozwi-
janiu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i
samokszta³ceniowych.
2. Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych.
3. Prowadzenie dzia³alnoœci informacyjno-bibliograficznej.
4.Organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych
ludziom chorym, w podesz³ym wieku i niepe³nosprawnym.
5.Tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych baz danych: katalo-
gowych, bibliograficznych i faktograficznych.
6. Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa.
7.Wspó³dzia³anie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i sto-
warzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, eduka-
cyjnych i kulturalnych mieszkañców Chojnowa.
8. Udzielanie innym bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
10. Podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z potrzeb œrodowisk lokalnych.
11. Prowadzenie innej dzia³alnoœci oraz sponsoringu celem uzyskania
dodatkowych œrodków na realizacjê zadañ programowych.
§ 6. 1. Bibliotek¹ zarz¹dza dyrektor  powo³ywany i odwo³ywany przez Burmistrza
Miasta Chojnowa. Powo³ywanie dyrektora odbywa siê w drodze konkursu.
2. Dyrektor reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz, dzia³aj¹c na  podstawie
pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa.
§ 7. 1. W sk³ad Biblioteki wchodz¹ nastêpuj¹ce dzia³y:
1) Dzia³ Gromadzenia i Opracowania, 
2) Dzia³ dla Doros³ych,
3) Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê Biblioteki oraz zakres kompetencji okreœla regu-
lamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Biblioteki, a zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta Chojnowa. 
§ 8. Dzia³alnoœæ Biblioteki finansowana jest ze œrodków bud¿etu miasta
Chojnowa i innych Ÿróde³.
§ 9. Wszelkie zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aœciwym
dla jego nadania.
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W miejsce klepiska - boiska

Chojnów przyst¹pi³ do ogólnopolskiego pro-
gramu „Moje Boisko Orlik 2012”. Og³oszony
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pro-
gram budowy zespo³u boisk wielofunkcyjnych
zainteresowa³ 57gmin na Dolnym Œl¹sku,
wœród których jedn¹ z pierwszych by³ Chojnów.
W³adze miasta pod ten projekt wyznaczy³y
teren przy Parku Piastowskim, który w planie
miejscowym zagospodarowania przestrzen-
nego jest przeznaczony pod us³ugi sportu.
Wzorcowa dokumentacja, terminowoœæ i ¿ywe
zainteresowanie programem w³adz samorz¹-
dowych z³o¿y³y siê na ministerialn¹ decyzjê
wizytacji w grodzie nad Skor¹.

Odwiedziny ministra zbieg³y siê z zakoñcze-
niem roku szkolnego, w ich programie znalaz³o
siê zatem uczestnictwo w uroczystym apelu
w Szkole Podstawowej nr 4. Ministrowi
towarzyszyli przedstawiciele w³adz wojewódz-
kich, powiatowych i kuratorium oœwiaty.
„Czwórka” goœci³a tego dnia wiele osobowoœci. 
- W uroczystoœciach zakoñczenia roku szkol-
nego 2007/2008 uczestnicz¹ wyj¹tkowi goœcie
- powiedzia³a na wstêpie dyrektor SP4 El¿bieta
Borysewicz - Przywitajmy wszyscy pana
Miros³awa Drzewieckiego - Ministra Sportu i Tu-
rystyki, pana Rafa³a Jurkowlañca - Wojewodê

Dolnoœl¹skiego, pana Piotra Borysa - Mar-
sza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego, Dariusza
Kowalczyka - Dyrektora Departamentu Spraw
Spo³ecznych, pana Erica Alira - radnego
sejmiku dolnoœl¹skiego…
M³odzie¿ przywita³a tak¿e przedstawicieli
legnickiej delegatury kuratorium oœwiaty -
dyrektor El¿bietê Knychalsk¹, starsz¹ wizytator
Irenê Benroth, wizytator Danutê Szaynowsk¹ -
Szetelnick¹ i cz³onkiniê zarz¹du powiatu
Janinê W¹grodn¹.

- Z radoœci¹ przyjêliœmy inicjatywê rz¹du RP,
która jest wielk¹ szans¹ dla takich ma³ych
miasteczek jak nasze - powiedzia³ burmistrz
Jan Serkies. - Obiekt bêdzie wybudowany w tym
roku i mamy wszyscy nadziejê, ¿e pan minis-
ter zaszczyci nas swoj¹ obecnoœci¹ podczas
otwarcia boisk.

- Dumny jestem, ¿e mogê goœciæ na Dolnym
Œl¹sku i w tym uroczym mieœcie, gdzie mam
wielu przyjació³ - doda³ minister. - Jestem tu 
z bardzo prostego powodu. Uwa¿am, ¿e pro-
gram pana premiera Donalda Tuska - boisko
w ka¿dej gminie, to zobowi¹zanie, wobec polskich
dzieci, które zas³uguj¹ na takie same warunki
rozwoju jak dzieci w Niemczech, Francji czy
we W³oszech. Bêdê pilotowa³ tê ideê i ca³ym
sercem wspiera³ dzia³ania samorz¹du. 
Szkolna spo³ecznoœæ, doceniaj¹c zaanga-
¿owanie ministra, nagrodzi³a go tytu³em
„Przyjaciel szko³y”. 

Ze szkolnego placu, w asyœcie dziennikarzy
goœcie przeszli do Parku Piastowskiego, gdzie
za kilka miesiêcy, w miejscu obecnego „kle-
piska” wybudowane zostan¹ ogólnodostêpne
boiska. Tu te¿ odby³a siê konferencja prasowa.

- Przewidujemy, ¿e w Polsce powstanie ok.
2.500 tys. takich kompleksów. Rz¹d ma na to
pieni¹dze, oczywiœcie samorz¹dy partycypuj¹
w kosztach. Szacunkowo koszt budowy ocenia-
my na milion z³otych. Jeœli chojnowskim

w³adzom uda siê podpisaæ umowê z wykonawc¹
wy³onionym drog¹ przetargu, jest du¿a szansa,
¿e dzieci powracaj¹ce do szkó³ po wakacjach,
zastan¹ w tym miejscu wspania³y obiekt
oczekuj¹cy na m³odych sportowców.
- Nasz samorz¹d wykorzystuje ka¿d¹ na-
darzaj¹c¹ siê okazjê wspieraj¹c¹ inwestycje
w mieœcie – doda³ burmistrz Jan Serkies. -
Je¿eli proponuje nam siê rozwi¹zania z mo¿-
liwoœci¹ pozyskania œrodków finansowych 
z zewn¹trz, zawsze siê anga¿ujemy, maj¹c na
wzglêdzie dynamiczny rozwój miasta.

Celnym strza³em na bramkê bronion¹ przez
burmistrza minister potwierdzi³ trafnoœæ
ogólnopolskiego programu i szczêœliwe
zakoñczenie chojnowskiej inwestycji. 

Szko³a Podstawowa nr 4 zyska zatem kolejny
obiekt. Obok basenu, przy którym prace
budowlane rusz¹ ju¿ w tym roku, kompleks
nowoczesnych boisk bêdzie dope³nieniem
bazy sportowej, z której wkrótce korzystaæ
bêd¹ mogli wszyscy mieszkañcy naszego miasta.

eg
***

Moje Boisko - Orlik 2012 jest programem
rz¹dowo-samorz¹dowym. Ka¿dy Partner
Programu partycypuje w kosztach przy
budowie poszczególnych obiektów sporto-
wych. Strona rz¹dowa dodatkowo proponuje
za³o¿enia projektowo-logistyczne, dziêki
czemu gminy maj¹ do dyspozycji typowy
projekt architektoniczny oraz harmonogram
realizacji prac budowlanych. Jednak uwzglêd-
niaj¹c specyfikê poszczególnych jednostek
samorz¹du terytorialnego, gminy bêd¹
mog³y adaptowaæ projekt stosownie do
swoich potrzeb.
Program “Moje Boisko - Orlik 2012” przygo-
towany przez Ministra Sportu i Turystyki
Miros³awa Drzewieckiego, który zak³ada
budowê ogólnodostêpnych, bezp³atnych
kompleksów boisk sportowych w ka¿dej
gminie na terenie ca³ej Polski. Ka¿dy obiekt
bêdzie dodatkowo wyposa¿ony w zaplecze
sanitarno-socjalne oraz szatnie.
Projekt realizowany jest przede wszystkim 
z myœl¹ o dzieciach i m³odzie¿y, które dziêki
niemu bêd¹ mog³y cieszyæ siê z uprawiania
sportu na nowoczesnych boiskach i w bezpiecz-
nych warunkach. Propaguje wiêc zdrowy
styl ¿ycia, aktywnoœæ fizyczn¹ oraz harmonijny
i zrównowa¿ony rozwój. 

20 czerwca w Chojnowie goœci³ Minister Sportu i Turystyki
Miros³aw Drzewiecki.
Wizyta ministra, to dla samorz¹du niew¹tpliwie wydarzenie
niecodzienne, ale i okazja by³a wyj¹tkowa. 
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- Pomys³ zasugerowa³ Zbyszek Halikowski,
który pozazdroœci³ tego rodzaju wydawnictwa
wydanego przez oœrodek kultury w Strzegomiu -
wyjaœnia dyrektor muzeum Jerzy Janus.- Idea
s³ownika, który w miarê ca³oœciowo ogarnia³by
¿ycie artystyczne ostatnich kilku dekad w naszym
mieœcie, pad³a na podatny grunt. Z ogromn¹
energi¹ pomys³ ten wspar³a radna Krystyna
Czapska. Dziêki jej staraniom miasto pomog³o
w urzeczywistnieniu tego marzenia, za co szcze-
gólne podziêkowania nale¿¹ siê Burmistrzowi
Janowi Serkiesowi.

Druku podjê³a siê miejscowa drukarnia “Unifot”,
p. Gizeli i Andrzeja Bobików. Jest to o tyle
wa¿ne, ¿e ¿ywo reagowa³a na ci¹g³e zmiany
maj¹ce na celu jak najlepszy efekt koñcowy.
Zdecydowano, ¿e “Almanach...” bêdzie mia³
charakter s³ownikowy i bêdzie obejmowa³ -
tak jak sugeruje jego podtytu³ plastykê, muzykê
i poezjê. Poszczególne dzia³y opracowali
Ma³gorzata Krzywda, Jerzy Janus i Piotr
Misikiewicz. 

Zr¹b publikacji stanowi¹ zebrane biogramy
oko³o stu twórców zajmuj¹cych siê muzyk¹,
poezj¹ i sztukami plastycznymi, w tym tak¿e
sztuk¹ ludow¹, co szczególnie warto pod-
kreœliæ, gdy¿ chodzi tu o kultywowanie tradycji
przeniesionych z ró¿nych rejonów II Rzeczy-
pospolitej, niekiedy nawet spoza jej granic,
by przypomnieæ reemigrantów z by³ej Jugos³awii,
którzy pojawili siê na Œl¹sku po 1945 roku. 
Dobór osób, które trafi³y do “Almanachu...”,
poza pewnymi wyj¹tkami, nie powinien dziwiæ.
Klucz by³ bardzo prosty. Przede wszystkim
znalaz³y siê w nim osoby aktywnie uczest-
nicz¹ce w przegl¹dach chojnowskiej plastyki
organizowanych przez Muzeum Regionalne,
a tak¿e twórcy zwi¹zani z naszym miastem
lub najbli¿szym regionem, który mo¿na by
nazwaæ Ziemi¹ Chojnowsk¹.
Oprócz twórców jak najœciœlej zwi¹zanych 
z Ziemi¹ Chojnowsk¹ poprzez miejsce urodzenia
czy zamieszkania s¹ w “Almanachu...” osoby,
które przygodnie b¹dŸ przelotnie by³y
zwi¹zane z Chojnowem, ale zostawi³y po
sobie trwa³y œlad.
Wydaje siê, ¿e wbrew obiegowym opiniom,
ta tkana obrazem, dŸwiêkiem i s³owem tapi-
seria, do której przyrównano ¿ycie artystyczne
naszego miasta, jest wielce ¿ywa i barwna.
Od aktywnoœci i zaanga¿owania jego mieszkañców
bêdzie zale¿a³a intensywnoœæ tych barw.

18 czerwca w Miejskim Domu Kultury, autorzy
i bohaterowie publikacji spotkali siê na pro-
mocji „Almanachu…”. Uroczystoœæ ubarwi³ 

wystêp chojnowskiego chóru „Skoranta”, a dy-
rektor MDK, w krótkich wejœciach, niezwykle
ciekawie przedstawia³ kolejne etapy tworzenia
tej niecodziennej pozycji.
Almanach Artystyczno-Kulturalny Ziemi
Chojnowskiej osoby zainteresowane mog¹
nabyæ w Muzeum Regionalnym. Z pewnoœci¹
jest to cenny wolumin, który z ka¿dym rokiem
zyskuje na wartoœci – nale¿y zatem mieæ go
w domowej biblioteczce.

na podst. wstêpu do Almanachu opr. eg

Utkane obrazem, dŸwiêkiem, s³owem…

Przyjecha³y do nas z Zakopanego. Przywioz³y
ze sob¹ wszystko, to czym mieni siê góralska
natura – humor, energiê i wspania³e, mocne
g³osy. 
M³odzie¿owo-dzieciêcy chór Turliki da³ w na-
szym mieœcie dwa niecodzienne koncerty. 
21 czerwca, tu¿ po mszy œw, w koœciele 
pw. œw. ap. Piotra i Paw³a dziewczêta zaœpiewa³y
kilka tradycyjnych góralskich piosenek, które
w œwi¹tyni brzmia³y przejmuj¹co.

Nastêpnego dnia, póŸnym popo³udniem Turliki
zaœpiewa³y i zatañczy³y dla mieszkañców
Chojnowa w centrum miasta. Takich brzmieñ
gród nad Skor¹ dawno nie s³ysza³, a nios¹ce

siê po mieœcie echo melodii z gór przyci¹ga³o
do rynku kolejnych s³uchaczy. 
W poniedzia³kowe przedpo³udnie od górals-
kich dŸwiêków zadr¿a³y mury miejskiego
urzêdu. Tu Turliki ¿egna³y siê z w³adzami
miasta, sk³adaj¹c jednoczeœnie imieninowe
¿yczenia burmistrzowi miasta.
Czy jeszcze nas odwiedz¹? S¹dz¹c po napiêtym
grafiku koncertów krajowych i zagranicznych
– nie prêdko.

eg

Chór wystêpuje ju¿ blisko 10 lat. W tym czasie
œpiewa³ Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II 
w Rzymie oraz podczas jego wizyt w Polsce.
Swymi wystêpami raczy³ równie¿ Papie¿a
Benedykta XVI. “Turliki” koncertowa³y w wielu
krajach Europy, m.in. na S³owacji, Wêgrzech,
w Niemczech, we Francji, w Hiszpani, W³oszech,

Bu³garii, Turcji, Grecji, Boœni i Hercegowinie,
Austrii i Czechach.
Od pocz¹tku istnienia w chórze œpiewa³o
blisko 200 dziewcz¹t z regionu Podhala w wieku
od 5 do 25 lat. Cz³onków zespo³u ³¹czy nie
tylko ogromna mi³oœæ do muzyki i œpiewu, ale
równie¿ zdolnoœci plastyczne, które wykorzys-
tuj¹ podczas wspólnych spotkañ w rodzin-
nych domach.

Turliki w Chojnowie

Muzeum Regionalne w Chojnowie wyda³o Almanach Artystyczno-Kulturalny Ziemi
Chojnowskiej – historyczn¹ publikacjê, pierwsz¹ w dziejach Chojnowa.
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Zmiany w sk³adkach na ubezpieczenia
spo³eczne od czerwca do sierpnia
Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
dla których podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota nie
ni¿sza ni¿ 337,80 z³ (30% kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2008 r. tj. 1.126 z³), sk³adki
za czerwiec, lipiec i sierpieñ 2008 r. nie mog¹
byæ ni¿sze:
- na ubezpieczenie emerytalne - od 65,94 z³ 
(tj. 19,52%),
- na ubezpieczenia rentowe - od 20,27 z³ (tj. 6%),
- na ubezpieczenie chorobowe - od 8,28 z³ 
(tj. 2,45%),
Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarol-
nicz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota nie
ni¿sza ni¿ 1790,39 z³ (60% kwoty przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w I kwartale
2008 r. tj. 2983,98 z³), sk³adki za czerwiec, lipiec 
i sierpieñ 2008 r. nie mog¹ byæ ni¿sze:
- na ubezpieczenie emerytalne - od 349,48 z³
(tj. 19,52%),
- na ubezpieczenia rentowe - od 107,42 z³ (tj. 6%),
- na ubezpieczenie chorobowe - od 43,86 z³ 
(tj. 2,45%),
Dla wszystkich ww. osób w czerwcu, lipcu 
i sierpniu 2008 r.:
- podstawa wymiaru sk³adek na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe - nie mo¿e przekro-
czyæ 7459,95 z³ miesiêcznie (tj. 250% przeciêt-
nego miesiêcznego wynagrodzenia w I kwar-
tale 2008 r.).
- sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne - nie
mo¿e byæ ni¿sza od 205,87 z³ (tj. 9% kwoty od
75% przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiêbiorstw w I kwartale
2008 r., w³¹cznie z wyp³atami z zysku,
tj. 2287,40 z³).
Pozosta³e stopy procentowe sk³adek nie uleg³y
zmianom: 
- 0,67% - 3,60% - sk³adka na ubezpieczenie
wypadkowe, 
- 0,10% - sk³adka na FGŒP, 
- 2,45% - sk³adka na Fundusz Pracy.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ 
w ka¿dej jednostce ZUS oraz na stronie inter-
netowej Zak³adu (www.zus.pl).

ZUS uzupe³ni³ zaleg³e sk³adki kobiet
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych uzupe³ni³
zaleg³e dokumenty ubezpieczeniowe kobiet,
które przebywa³y w okresie od stycznia 1999 r.
do maja 2001 r. na urlopach wychowawczych 
i pobiera³y zasi³ki macierzyñskie. 
Zak³ad zewidencjonowa³ te¿ nale¿ne kobietom
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne. Przekaza³
tak¿e do Otwartych Funduszy Emerytalnych
wiêkszoœæ zaleg³ych sk³adek wraz z odsetkami. 
Wszystkie kobiety bêd¹ mieæ uzupe³nione konta
emerytalne zarówno w I, jak i II filarze, naj-
póŸniej do koñca 2008 r.

Telefoniczny kontakt z ZUS
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych uruchomi³
automatyczny, telefoniczny system informa-

cyjny IVR. Przez ostatnie pó³ roku skorzysta³o
z niego blisko 60 tys. osób.
System IVR to telefoniczny system informa-
cyjny, który zapewnia ci¹g³y i szybki dostêp do
podstawowych informacji z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych. System czynny jest przez ca³¹
dobê, we wszystkie dni w roku. Z us³ugi automa-
tycznych po³¹czeñ korzystaæ mog¹ wszystkie
grupy klientów ZUS, tj. p³atnicy sk³adek, ubez-
pieczeni, emeryci i renciœci, zasi³kobiorcy oraz
lekarze.
System IVR dostêpny jest z sieci operatorów
stacjonarnych i komórkowych pod nastêpuj¹-
cymi numerami telefonów: 0 801 044 044 - dla
u¿ytkowników telefonów stacjonarnych, 
022 43 33 000 - dla u¿ytkowników telefonów
komórkowych lub stacjonarnych. Op³ata za
po³¹czenie jest zgodna z planem taryfowym
danego operatora. 
System jest prosty w obs³udze. Klient wybiera
interesuj¹ce go zagadnienie za pomoc¹ klawiszy
telefonu (wybieranie tonowe). Nastêpnie system
wyszukuje odpowiednie informacje i automatycz-
nie je odczytuje. Ods³uchiwany komunikat 
w ka¿dej chwili mo¿na przerwaæ, a po jego za-
koñczeniu ods³uchaæ go ponownie. System
pozwala równie¿ (po wprowadzeniu przez osobê
dzwoni¹c¹ w³asnego kodu pocztowego) na usta-
lenie adresu najbli¿szej placówki ZUS.

Wkrótce losowanie do OFE
Tylko do 10 lipca osoby, które ostatnio rozpo-
czê³y pracê a nie zawar³y dot¹d umowy z ¿ad-
nym z otwartych funduszy emerytalnych, maj¹
czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zd¹¿y,
zostanie przydzielony do funduszu losowo
wybranego przez ZUS.
Najbli¿sze losowanie przydzia³u do OFE od-
bêdzie siê w centrali ZUS w dniu 31 lipca. Dla-
tego te¿ osoby, które urodzi³y siê po dniu 
31 grudnia 1968 r. i podejmuj¹c zatrudnienie
po raz pierwszy nie zg³osi³y siê do ¿adnego
funduszu, powinny jak najszybciej samodziel-
ne wybraæ swój fundusz. Obowi¹zek ten nie
dotyczy studentów i uczniów do 26 roku ¿ycia,
którzy podjêli pracê w ramach umowy-zlece-
nia, umowy o dzie³o lub rozpoczêli studia dok-
toranckie.
ZUS przeprowadza losowanie do OFE wœród
osób, które nie wybra³y funduszu, dwa razy do
roku: w styczniu i w lipcu. Wczeœniej osoby te
otrzymuj¹ od Zak³adu pismo przypominaj¹ce 
o obowi¹zku wyboru OFE. Przed najbli¿szym
losowaniem ZUS wys³a³ prawie 193 tys. takich
przypomnieñ. 
W lipcowym losowaniu uczestniczyæ bêd¹
cztery otwarte fundusze emerytalne: AIG,
Polsat, Pekao oraz Generali. Wybrane OFE to
fundusze, które osi¹gnê³y dobre wyniki inwest-
ycyjne (wy¿sze ni¿ œrednia stopy zwrotu 
w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych)
a ich udzia³ w rynku nie przekracza 10 proc.
Do ka¿dego funduszu trafi równa liczba osób. 
Po losowaniu ZUS wyœle do ubezpieczonych
informacjê, do którego funduszu zostali przy-
dzieleni. Zak³ad powiadomi tak¿e poszcze-
gólne OFE o wynikach losowania. 

27 czerwca, na przedwakacyjnym spotkaniu
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki omawialiœmy,
ju¿ drug¹ - po „Annie In w grobowcach
œwiata” - powieœæ Olgi Tokarczuk o intry-
guj¹cym tytule „Bieguni”.
Jak ktoœ ju¿ napisa³ „trudno siê czyta naj-
lepsze ksi¹¿ki...”, a ksi¹¿ki tej autorki pra-
wie nigdy nie s¹ naj³atwiejsze w odbiorze.
„Bieguni”, to powieœæ, na któr¹ sk³ada siê
kilkadziesi¹t ró¿nych opowiadañ, które
³¹czy motyw podró¿owania. Okazuje siê,
¿e mo¿na podró¿owaæ ró¿norako, przemie-
szczaj¹c siê nie tylko z miejsca na miejsce,
ale równie¿ mentalnie, psychologicznie,
do œrodka naszych cia³ i umys³ów, ku
zrozumieniu naszych uczuæ, a nawet 
w poszukiwaniu siedziby ludzkiej duszy.
Znajdziemy tu i historiê pewnego Polaka,
któremu podczas wakacji w Chorwacji
zaginê³a ¿ona z ma³ym dzieckiem. I opo-
wieœæ o tym, jak australijska badaczka
polskiego pochodzenia pomog³a swemu
dawnemu przyjacielowi w jego ostatniej
podró¿y do „œwiata bez bólu”. I to, co
przydarzy³o siê Annuszce, matce niepe³no-
sprawnego dziecka, która pewnego dnia
porzuca dom i wyrusza w szalon¹ podró¿
moskiewskim metrem. Znajdziemy te¿
poetyck¹ opowieœæ o ostatniej podró¿y
badacza staro¿ytnych kultur czy te¿ his-
toriê o kolekcjach zakonserwowanych
organów. W opinii klubowiczek osnow¹
tych wszystkich opowiadañ nie jest zda-
rzenie, a uchwycenie bogactwa ¿ycia, jego
zjawiskowoœci. Mistrzostwem u Olgi Tokar-
czuk jest to, ¿e potrafi przedstawiæ intere-
suj¹cy przypadek bez narzucania i suge-
rowania czytelnikowi jego oceny.
Ka¿de z opowiadañ mo¿emy czytaæ kilka
razy i za ka¿dym razem mo¿emy znaleŸæ
nowy ich sens, jak w magicznym kalej-
doskopie.
To ksi¹¿ka refleksyjna, na wiele wieczo-
rów – naprawdê warta przeczytania.
Po przerwie wakacyjnej bêdziemy roz-
mawiaæ o ksi¹¿ce znanego japoñskiego
pisarza Harukiego Murakamiego i jego
„Kronice ptaka nakrêcacza” oraz „Szel-
mostwie niegrzecznej dziewczynki”
autorstwa Mario Vargasa Llosy.

Anna Kopyra
Moderator DKK

Wa¿ne informacje ZUS„Magiczny kalejdoskop Tokarczuk”



W dniach 6-8VI.2008r. w Lubinie odby³ siê
Zlot Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Od
wczesnych godzin rannych na teren lotniska
zaczê³y przybywaæ reprezentacje z ca³ego
Dolnego Œl¹ska. Chojnowski Hufiec ZHP
reprezentowa³a 30 osobowa grupa. Po zamel-
dowaniu siê u organizatora zlotu otrzymaliœmy
zadania i miejsce i w tym momencie rozpo-
czêliœmy pracê nad budow¹ naszego gniazda
zlotowego. Na funkcjê Komendanta gniazda
Zlotowego mianowano dh.podharcmistrza
Miros³awa Gawrona, który pokierowa³ i nad-
zorowa³ pracami budowlanymi w naszym

gnieŸdzie. I tak harcerze postawili 4 namioty
10 osobowe, zadaszenie i bramê wejœciow¹
na, której zawieszono emblematy Hufca ZHP
Chojnów i logo Chor¹gwi Dolnoœl¹skiej.
Pierwszy apel rozpocz¹³ siê o godz. 20.30.
Wziê³o w nim udzia³ 1420 harcerzy, zuchów,
instruktorów. Nie zabrak³o równie¿ specjalnych
goœci oraz przedstawicieli w³adz chor¹gwi na
czele z komendantk¹ i przewodnicz¹cym
Rady Chor¹gwi. Z ciep³ymi s³owami do harcerzy
zwróci³ siê wicemarsza³ek województwa dol-
noœl¹skiego Piotr Borys, który sam w przesz³oœci
by³ harcerzem i bardzo mile wspomina te lata. 

Drugi dzieñ Zlotu - harcerze po pobraniu zadañ
wyruszaj¹ w teren. Trzeba rozszyfrowaæ has³o.
Aby tego dokonaæ, trzeba przejœæ przez wiele
punktów w mieœcie - to Lubin, jakiego nie
znacie, to miedziowe centrum. Trzeba siê
by³o nieŸle natrudziæ, by pokonaæ wszystkie
punkty i odgadn¹æ has³o. Zmêczeni i g³odni
docieramy na miejsce, a tam czeka smaczny

obiad. Po po³udniu na nowo warsztaty z ró¿nych
dziedzin: sztuka walki po³¹czona z tañcem/
capoeria/, walki proobronne, zajêcia sportowe -
motocyklowe, pi³ka rêczna, paintball, miasteczko
linowe, warsztaty jêzyka migowego, zajêcia
po¿arnicze, policyjne, zajêcia artystyczne, teatral-
ne, kabaretowe, tkactwo i wiele, wiele innych. 
W trzecim dniu Zlot zakoñczono polow¹
Msz¹ Œwiêt¹ na b³oniach, któr¹ celebrowa³
biskup legnicki Stefan Cichy. 
Podczas tych kilku dni by³o wiele œmiechu i wspa-
nia³ej zabawy. Zawarliœmy nowe znajomoœci
i odnowiliœmy stare. Ju¿ czekamy na kolejny zlot.

uczestnicy
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Zakoñczyli rok koncertowo
Spo³eczne Ognisko Muzyczne im. Oskara
Kolberga, tradycyjnie ju¿ ostatni dzieñ roku
szkolnego koñczy muzyczn¹ prezentacj¹. 

Najbli¿si maj¹ tego dnia mo¿liwoœæ wys³ucha-
nia nie tylko w³asnych pociech, ale i innych
m³odych muzyków. Koncert to jednoczeœnie
podsumowanie kilkumiesiêcznej pracy i efek-
tów kszta³conego talentu. 

19 czerwca w Sali Edukacyjnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej wyst¹pili zarówno
artyœci szkol¹cy swój warsztat od kilku lat,
jak i adepci tej dziedziny sztuki. Dla wszystkich
jednak by³ to dzieñ wa¿ny i niezapomniany.

eg

Harcerski Zlot 2008 r.
- niezapomniane prze¿ycia

UCHWA£A NR XXIV/114/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 26 czerwca 2008r.  
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej 

w Chojnowie w sprawie za³o¿enia 
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.

(podstawa prawna)
§ 1. W uchwale Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie za³o¿enia
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: "Do obwodu szko³y
nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice: Akacjowa, Asnyka,
Brzozowa, Boh. Powst. Warszawskiego, Boles³awa
Chrobrego, Chmielna, Cicha, D³ugosza, Gen. Sikor-
skiego, Gen. St. Maczka, Grodzka, Grunwaldzka,
Kazimierza Wielkiego, Kiliñskiego, Kochanowskiego,
Konarskiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Krótka,
Kwiatowa, Legnicka nr parzyste od 60 do 82 i nr
nieparzyste od 89 do 101, Leœna, Lipowa, £u¿ycka,
Matejki, M³ynarska, Moniuszki, Okrzei, Paderew-
skiego, Parkowa, Piotrowicka, Polna, Po³udniowa,
PoŸniaków, Rac³awicka, Reja, Ró¿ana, Rzemieœlnicza,
Samorz¹dowa, Sienkiewicza, Sk³odowskiej-Curie,
S³oneczna, S³owackiego, Jana III Sobieskiego, Spa-
cerowa, Staszica, Szpitalna, Œciegiennego, Tulipanowa,
Wojska Polskiego, W³adys³awa £okietka, Wolnoœci,
Wrzosowa, Z³otoryjska, pl. Zamkowy oraz zgodnie 
z Porozumieniem zawartym pomiêdzy miastem
Chojnów a gmin¹ Chojnów w sprawie powierzenia
miastu Chojnów zadañ publicznych gminy Chojnów 
w zakresie zak³adania i prowadzenia gimnazjów,
nastêpuj¹ce miejscowoœci po³o¿one na terenie gminy
Chojnów: Jerzmanowice, Konradówka, Michów,
Osetnica, Piotrowie."
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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* Wycieczka do Leœnego Raju
Wycieczka przedszkolna jest organizacyjn¹
form¹ nauczania i wychowania uznan¹ przez
wiêkszoœæ pedagogów. Koniecznoœæ stoso-
wania wycieczek wynika z przyjêtego za³o-
¿enia, ¿e proces poznawania rzeczywistoœci
przebiega na drodze od bezpoœredniego spos-
trzegania, przez umys³owe przetwarzanie
prowadz¹ce do uogólnieñ, a¿ do zastosowa-
nia i sprawdzenia wiedzy w praktyce. 
Taka forma organizacyjna zajêæ pozwala dzie-
ciom na lepsze zrozumienie, poznanie oma-
wianego zagadnienia, dzieje siê tak w myœl
s³ów: us³yszê-zapomnê, zobaczê-zapamiêtam,
zrobiê-zrozumiem. Poza tym wyjœcia z dzieæmi
s¹ doskona³¹ okazj¹, aby pozna³y one zasady
zachowywania siê w okreœlonych miejscach
publicznych.
Ka¿da wycieczka sprawia dzieciom wiele
radoœci, zawsze oczekuj¹ jej z niecierpliwoœ-
ci¹. Jednak¿e wycieczka wyjazdowa cieszy
siê najwiêkszym uznaniem przedszkolaków.
Wiedz¹c o tym, jak bardzo dzieci lubi¹ wy-
cieczki oraz jakie korzyœci przynosi bezpoœred-
ni kontakt dziecka z przyrod¹, zorganizo-
waliœmy wycieczkê dla naszych 6-latków.
Dzieci wraz z opiekunkami wyjecha³y w tym
roku do „Leœnego Raju” w Jaroszówce.

Wycieczka ta mia³a na celu nie tylko wzbo-
gacenie oferty proponowanej przez przed-
szkole, ale równie¿ s³u¿y³a lepszej integracji
grupy, dawa³a mo¿liwoœæ mi³ego spêdzania
wspólnie czasu. Dziêki temu wyjazdowi
dzieci mog³y korzystaæ z atrakcji propo-
nowanych przez gospodarstwo agroturystyczne

tj.: zabawy na œwie¿ym powietrzu z wykorzys-
taniem urz¹dzeñ rekreacyjnych, przeja¿d¿ka
konna (wierzchem i bryczk¹), jazda na mo-
torku terenowym, zwiedzanie „ma³ego ZOO”,
pieczenie kie³basek oraz skoki na trampolinie.

* „Zajêcia adaptacyjne w naszym
przedszkolu”.

Moment pójœcia dziecka do przedszkola jest
bardzo wa¿nym wydarzeniem w jego ¿yciu,
jak równie¿ w ¿yciu jego rodziców. Otoczone
dotychczas trosk¹ i uwag¹ rodziny znajduje siê
w miejscu, gdzie wszystko jest obce, inne
przedmioty, osoby, rytm dnia. Czêsto zdarza
siê tak¿e, ze osoby doros³e bardziej prze¿ywaj¹
pójœcie dziecka do przedszkola ni¿ ono samo.
Z uwagi na to bardzo wa¿ne jest, by te pierwsze
doœwiadczenia dziecka z przedszkolem prze-
biega³y w atmosferze bezpieczeñstwa, spokoju
i ³agodnoœci, czyli w obecnoœci bliskich mu
osób. W zwi¹zku z powy¿szym w ka¿dym
roku szkolnym organizujemy „Zajêcia adap-
tacyjne” w naszym przedszkolu.
Tegoroczne zajêcia z naszymi przysz³ymi
adeptami i ich bliskimi zorganizowa³yœmy
24 i 25 czerwca. W trakcie tych spotkañ nauczy-
cielki prowadzi³y wspólne zabawy integra-
cyjne, w których brali udzia³ tak¿e rodzice
oraz stwarza³y sytuacje pozwalaj¹ce wspól-
nie bawiæ siê razem wszystkim uczestnikom.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki powy¿szym dzia-
³aniom zdobyliœmy zaufanie i sympatiê przy-
sz³ych przedszkolaków oraz ich rodziców, 
a wspólny pobyt i zabawy pozwoli³y na
wzajemne poznanie siê, co z kolei we wrzeœniu
zaowocuje tym, ¿e dzieci z radoœci¹ i bez
lêku przyjd¹ do naszego przedszkola.

Wieœci z Przedszkola nr 1

Niech Twe ¿ycie s³odko p³ynie
W ka¿dej chwili i godzinie
Niech odejd¹ precz gorycze
Tego z g³êbi serca Ci ¿yczê.
Z okazji imienin Janinie  Rogal wszelkiej pomyœlnoœci ¿yczy
pamiêtaj¹cy T.J.

******
Twarz Twoja niech bêdzie zawsze uœmiechniêta
W ¿yciu miej du¿o radoœci, uœmiechów tysi¹ce
Nigdy chmur, tylko zawsze s³oñce.
Drogiej kole¿ance,  Janinie  Rogal, z okazji imienin
wszystkiego co naj… ¿ycz¹ Stefcia, Ela i Emila.

******
Wiele radoœci i powodzenia
Uœmiechu losu, marzeñ spe³nienia!
Janowi  Licznerowi, spóŸnione, ale szczere ¿yczenia
imieninowe sk³adaj¹ Jasia, Ela i Stefania.

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie „Wsparcie” serdecznie dziêkuje:
Firmie  „Komerc”,  „BHPE”Agencji  Ochrony  Pracy  
i  Œrodowiska  Ryszard  Pacu³a,  Zarz¹dowi  Banku
Spó³dzielczego  i  MOPS  w  Chojnowie  za wspó³finan-
sowanie wypoczynku letniego naszej uczennicy. 

Kronika  towarzyska

Podziêkowania

UCHWA£A NR XXIV/113/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 26 czerwca 2008r.  

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej 

Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

(podsatwa prawna)

§ 1. W uchwale Nr VI/44/99 Rady Miejskiej w Chojno-
wie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Choj-
nowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: " Do obwodu szko³y nale¿¹
nastêpuj¹ce ulice: Akacjowa, Asnyka, Brzozowa, Boh.
Powst. Warszawskiego, Boles³awa Chrobrego, Chmielna,
Cicha, D³ugosza, Gen. Sikorskiego, Gen. St. Maczka,
Grodzka, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Kiliñ-
skiego, Kochanowskiego, Konarskiego, Krasickiego,
Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Legnicka nr pa-
rzyste od 60 do 82 i nr nieparzyste od 89 do 101, Leœna,
Lipowa, £u¿ycka, Matejki, M³ynarska, Moniuszki,
Okrzei, Paderewskiego, Parkowa, Piotrowicka, Polna,
Po³udniowa, PoŸniaków, Rac³awicka, Reja, Ró¿ana,
Rzemieœlnicza, Samorz¹dowa, Sienkiewicza, Sk³odow-
skiej-Curie, S³oneczna, S³owackiego, Jana III Sobieskiego,
Spacerowa, Staszica, Szpitalna, Œciegiennego, Tuli-
panowa, Wojska Polskiego, W³adys³awa £okietka,
Wolnoœci, Wrzosowa, Z³otoryjska, pl. Zamkowy."
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/677 11

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

W ramach dzia³ania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji Poddzia³ania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej Priorytetu VII - Promocja
integracji spo³ecznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, 
w okresie od 1 kwietnia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojowie realizuje projekt syste-
mowy pn. “Szansa na Powrót”.

Projekt adresowany jest do osób d³ugotrwale bezrobotnych,
poszukuj¹cych pracy, nie pozostaj¹cych w zatrudnieniu, bêd¹cych
w wieku aktywnoœci zawodowej i korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej.

Celem projektu jest rozwijanie form integracji spo³ecznej i umo¿li-
wienie dostêpu do nich osobom zagro¿onym wykluczeniem spo-
³ecznym. D³ugotrwa³e pozostawanie bez zatrudnienia jest jednym 
z podstawowych problemów spo³ecznych gminy miejskliej Chojnów,
które powoduje wiele zagro¿eñ m. in. bezradnoœæ spo³eczn¹ na
rynku pracy, wykluczenie spo³eczne, wyobcowanie osób d³ugotr-
wale bezrobotnych oraz niewiarê w sens podejmowanych wysi³ków.
W celu ograniczenia tych zjawisk uznano, ¿e niezbêdne jest podjê-
cie dzia³añ aktywizuj¹cych i edukacyjnych w ramach realizowa-
nego projektu systemowego pn. “Szansa na powrót” wspó³finan-
sowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Projekt oferuje uczestnikom szeroki wachlarz dzia³añ aktywizuj¹cych,
które skierowane s¹ do wszystkich beneficjentów projektu, tj. 18 osób.
* grupowe warsztaty psychoterapeutyczne,
* grupowe warsztaty psychologiczne,
* indywidualne doradztwo psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne,
* grupowe zajêcia z doradztwa zawodowego,
* indywidualne doradztwo zawodowe.

Dzia³ania te realizowane w ramach projektu maj¹ za zadanie wy-
posa¿yæ uczestników w wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie zmian
postaw dotychczas utrudniaj¹cych znalezienie pracy, zwiêkszenie
motywacji do samodzielnych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
sytuacji ¿yciowej i zawodowej.

Natomiast dzia³ania edukacyjne wyposa¿¹ beneficjentów w nowe
kwalifikacje zawodowe:
* kurs kucharz - garma¿er, który jest skierowany do 10 osób, przygo-
towanie do samodzielnej pracy w placówkach gastronomicznych,
* kurs ochrony osób fizycznych i mienia skierowany do 8 osób.

Szkolenia przewidziane w ramach projektu “Szansa na powrót”
maj¹ pomóc bezrobotnym podwy¿szyæ ju¿ posiadane kwalifikacje
lub nabyæ nowe umiejêtnoœci dostosowane do wymogów rynku
pracy, oraz u³atwiæ im powrót na rynek pracy. Wszystkie szkolenia
przewidziane w ramach realizacji projektu “Szansa na powrót”
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
bêd¹ odbywa³y siê na terenie miast: Chojnowa, Z³otoryi i Lubina.

Rekrutacja mia³a charakter wewnêtrzny, pracownicy socjalni
naszego Oœrodka wytypowali grupê osób z grona dotychczasowych
podopiecznych, spe³niaj¹cych kryteria projektu, którzy wyrazili
chêæ udzia³u w nim.

Wa¿ne dla bezrobotnych

W
ykszta³cenie odgrywa
bardzo wa¿n¹ rolê w ¿y-
ciu cz³owieka. Oprócz

satysfakcji i zrozumienia otacza-
j¹cego œwiata, daje po prostu szansê
na lepsze ¿ycie. Dzisiejsza oferta
edukacyjna - tak¿e w naszym mieœ-
cie - jest zró¿nicowana, ka¿dy znaj-
dzie coœ dla siebie. Warto pamiê-
taæ, ¿e jest ona tak¿e skierowana
do ludzi doros³ych.

„Nauka to potêgi klucz” - ka¿dy
zna to przys³owie. Nie ka¿dy jed-
nak t¹ maksym¹ kierowa³ siê 
w swoim ¿yciu. Jednak na naukê
nigdy nie jest za póŸno, bo jak
mówi z kolei inne powiedzenie:
„Uczymy siê przez ca³e ¿ycie”. Dzi-
siejsi doroœli ludzie nie zawsze 
w przesz³oœci mieli mo¿liwoœæ zdo-
bycia wykszta³cenia. Przyczyny
by³y na pewno ró¿ne - koniecz-
noœci usamodzielnienia siê i pod-
jêcia pracy, niedobór œrodków fina-
nsowych, mo¿e brak motywacji…
Po latach przychodzi jednak reflek-
sja, ¿e warto siê uczyæ. Nauka to
inwestycja w siebie, przynosi dale-
kosiê¿ne profity, umo¿liwia awans
zawodowy i spo³eczny, buduje po-
czucie w³asnej wartoœci. Niegdyœ
przeszkod¹ w uzupe³nianiu wyk-
szta³cenia przez ludzi doros³ych
by³o - oprócz obowi¹zków zwi¹za-
nych z rodzin¹ i prac¹ - fakt za-
mieszkania na wsi lub ma³ym
mieœcie. Do szko³y dla doros³ych
trzeba by³o dojechaæ, pokonaæ
szczeble biurokracji w du¿ym,
obcym mieœcie, czasem brako-
wa³o zachêty lub po prostu osób
w najbli¿szym otoczeniu, które
równie¿ uczy³yby siê i dlatego
stanowi³y przyk³ad, zachêcaj¹cy
do zdobywania lub uzupe³niania
wykszta³cenia. Dzisiaj te prze-
szkody straci³y na znaczeniu. Na-
sta³y inne czasy. W spo³eczeñst-
wie roœnie zrozumienie dla roli
nauki i w³aœciwych kwalifikacji 
w ¿yciu cz³owieka. Dostêp do
wszelkiego rodzaju dóbr powodu-
je, ¿e dostêpnym i cenionym do-
brem staje siê tak¿e odpowiednie
wykszta³cenie. Tak wiêc warto siê
uczyæ, a wiek lub fakt zamieszka-
nia na wsi lub ma³ym mieœcie nie
stanowi tu ¿adnej przeszkody. 
Zainteresowani doroœli mog¹ tak-
¿e uczyæ siê w Chojnowie - miêdzy
innymi w Powiatowym Zespole

Szkó³. Nauczyciele i  pracownicy
PZS w przeci¹gu kilu ostatnich
miesiêcy zorganizowali szereg
dzia³añ informacyjno - promo-
cyjnych, maj¹cych na celu spopu-
laryzowanie idei zdobywania wy-
kszta³cenia i podnoszenia swoich
kwalifikacji. Dzia³ania te, wspó³fi-
nansowane ze œrodków Unii Euro-
pejskiej, wynika³y z realizacji pro-
jektu Koryfeusz (w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³
Ludzki). Skierowane one by³y
nie tylko do uczniów klas III gim-
nazjów miejskich i wiejskich, ale
równie¿ do osób doros³ych - w celu
zachêcenia ich do podjêcia nauki.
W Powiatowym Zespole Szkó³
osoby doros³e mog¹ uczyæ siê 
w nastêpuj¹cych szko³ach:
- 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum
Ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych -
mog¹ siê w nim uczyæ absolwenci
zasadniczej szko³y zawodowej 
w ró¿nych zawodach.
- 3-letnie Technikum Uzupe³-
niaj¹ce dla doros³ych - w nim
mieœci siê: 
a) 0,5 (pó³ klasy) Technikum
Mechanicznego dla absolwentów
zasadniczej szko³y zawodowej 
w zawodach mechanicznych np.
operator obrabiarek skrawaj¹cych,
œlusarz, mechanik pojazdów sa-
mochodowych
b) 0,5 (pó³ klasy) Technikum
Handlowe dla absolwentów zasad-
niczej szko³y zawodowej w zawo-
dzie sprzedawca.
Zajêcia odbywaj¹ siê 3 razy w ty-
godniu, tj. poniedzia³ek, wtorek,
czwartek od godz. 14.20. Podania
oraz kserokopie œwiadectw ukoñ-
czenia szko³y zawodowej (orygi-
na³ œwiadectwa mo¿na dostarczyæ
w póŸniejszym terminie) nale¿y
sk³adaæ do 8 lipca br. Podanie 
z proœb¹ o przyjêcie do szko³y -
skierowane do dyrektora Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ - powinno
zawieraæ dane osobowe (imiê 
i nazwisko, dok³adny adres, PESEL,
imiona rodziców, nr telefonu).
Dok³adne informacje mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej
szko³y (www.pzs-chojnow.pl)
Zachêcamy do skorzystania z oferty
szkó³ dla doros³ych. Mo¿e warto
pójœæ za wskazówk¹ zawart¹ 
w sentencji „Nie wstyd nie wiedzieæ.
Lecz wstyd nie pragn¹æ swojej wie-
dzy uzupe³niæ” (Feliks Chwalibóg)

Na naukê nigdy nie jest za póŸno!
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

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

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

*   *   *
Wakacje z bibliotek¹
Serdecznie zapraszamy dzieci
na zajêcia, które odbywaæ siê
bêd¹ w Dziale dla Dzieci i M³o-
dzie¿y w terminie: od 7 do 11
lipca oraz od 5 do 8 sierpnia.
Szczegó³owe informacje w bib-
liotece i na plakatach.

Biblioteczne nowoœci
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Robert Frederick - „Mega -
projekty”
Megaprojekty opisane w tej ksi¹¿ce
to ogromne budowle oraz niezwyk³e
maszyny wymyœlone i zbudowa-
ne przez cz³owieka. Te superkon-
strukcje przetrwa³y próbê czasu 
i stanowi¹ dowód ludzkiego ge-
niuszu w zakresie techniki i in¿y-
nierii. Dane techniczne s¹ wzbo-
gacone ciekawymi opowieœciami
i ilustracjami.

Jerry Spinelli - „Kraksa”
Kolejna ksi¹¿ka nagradzanego i lu-
bianego amerykañskiego autora.
Taki w³aœnie jest Kraksa Coogan
- najszybszy w biegach, najlepszy
w futbolu, najsilniejszy, niezwyciê-
¿ony. Czy mo¿e siê z nim zmie-
rzyæ Penn Webb - chudy, niepo-
zorny dziwak w spranej koszulce?
Okazuje siê, ¿e tak!

Dzia³ dla Doros³ych:

Monika Richardson - „Lubiê
byæ Polakiem”
Wybór dwudziestu wywiadów.
Rozmówcami znanej dziennikarki

s¹ wybitne osoby ze œwiata kultury,
nauki i sztuki, które - bêd¹c obywa-
telami œwiata - w ró¿ny sposób s¹
zwi¹zane z Polsk¹: przez narodo-
woœæ, wiêzy rodzinne, miejsce
dzia³ania czy te¿ podejmowane
projekty. To, ¿e czêœæ z nich jest
cudzoziemcami, ¿e spogl¹daj¹ na
Polskê z zewn¹trz, tworzy ciekaw¹
perspektywê tych pog³êbionych roz-
mów o cechach polskoœci i tym,
co zdaje siê sk³adaæ na nasz¹ naro-
dow¹ to¿samoœæ.

Bartek Chaciñski - „Totalny s³ow-
nik najm³odszej polszczyzny”
Uaktualniona zawartoœæ wczeœniej-
szych s³owników - Wypasionego...
i Wyczesanego... - wraz z zu-
pe³nie nowymi tekstami z³o¿y³a
siê na ten tom. Autor zadba³ nie
tylko o b³yskotliwe oceny sloga-
nów reklamowych i ukazanie, jak
na jêzyk wp³ywa aktualna polityka,
ale te¿ przygotowa³ „wypisy” z pol-
skiego hip-hopu pt. Nasz rap jest
du¿ym ch³opcem.
Ten s³ownik to nie tylko obraz
jêzyka m³odych Polaków, ale przede
wszystkim specyficzny przewod-
nik po œwiecie m³odych ludzi.

Firma Höcker Sp. z o.o. 
w Chojnowie 

- producent urz¹dzeñ
stosowanych w przetwórst-
wie ¿ywnoœci og³asza nabór 
pracowników na stanowiska:

* œlusarz narzêdziowy, 

* tokarz-frezer

* spawacz (metoda MIG-MAG 

oraz TIG)

* pracowników niewykwalifiko-

wanych do przyuczenia

* pracownika na stanowisko 

konstruktora ze znajomoœcia 

programu AUTOCAD i SOLID 

EDGE

Podanie wraz z CV prosimy
kierowaæ na adres:

Höcker Sp. z o.o.; 
ul. Piotrowicka 4; 
59-225 Chojnów 

lub pod adres e-mail: hoeck-
er@hoecker.pl

Kontakt telefoniczny: 
od poniedzia³ku do pi¹tku 
(w godz. 8.00-16.00) 

pod numerem (076) 81-91-297.
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Historyczny i naprawdê zas³u¿ony
awans naszych pi³karzy do IV ligi.
Oto lista strzelców. Akurat jest ich
11-stu. Niewa¿ne jednak jest, kto i ile
zaliczy³ bramek. Wa¿ne, ¿e trafieñ
by³o na tyle du¿o, by pozwoliæ dru¿ynie
awansowaæ. Ka¿de trafienie by³o zatem
na wagê z³ota. 
Przedstawiamy listê £owców Goli
Chojnowianki Chojnów.

Lista strzelców w sezon 2007/08:

1. Marcin Gromala - 33 bramki
2. Marcin Rabanda - 17 bramek
3. Krzysztof Kowalczyk - 11 bramek
4. Jaros³aw Rajczakowski - 6 bramek
5. Micha³ Grz¹dkowski - 4 bramki
6. Marcin Baszczak - 4 bramki
7. Pawe³ Ziomek - 4 bramki
8. Seweryn Kêdzierski - 3 bramki
9. Piotr Œwiat³oñ - 1 bramka

10. Piotr Ptasznik - 1 bramka
11. Kamil Kryszczuk - 1 bramka

P.S. Oby w nastêpnym sezonie ka¿dy
przeciwnik mia³ “miêkkie nó¿ki” przed
nasz¹ dru¿yn¹ i takimi doborowymi
snajperami.

eg

Ko³o Terenowe SIMP w Chojnowie zorganizowa³o
7 czerwca Rajd Samochodowy o Puchar Burmistrza
Miasta Chojnowa. Do uczestnictwa w Rajdzie
zaproszeni zostali wszyscy cz³onkowie i sympatycy
ko³a oraz reprezentacje z pozosta³ych kó³ terenowych,
dzia³aj¹cych w ramach legnickiego oddzia³u
SIMP. Do organizacji Rajdu przyst¹pili koledzy:
Zbigniew Metanowski, Piotr Kiwacz i Micha³
Berezowski. Przygotowania organizacyjne roz-
poczête zosta³y ju¿ w lutym 2008 r. W pierwszej
kolejnoœci nale¿a³o wyznaczyæ trasê przejazdu 
i okreœliæ zadania do wykonania przez ekipy startuj¹ce
w Rajdzie. Ostatecznie trasa Rajdu liczy³a ok. 75 km,
a za³ogi mia³y do wykonania ok. 40 zadañ. Drugi
etap przygotowañ obejmowa³ czynnoœci zwi¹zane
z organizacj¹ imprezy integracyjnej, która odby³a
siê po zakoñczeniu Rajdu w Hubertówce w miejs-

cowoœci Bia³a k/Chojnowa. W dniu Rajdu na start
zg³osi³o siê 13 za³óg. I etap Rajdu obejmowa³ kon-
trolê techniczn¹ startuj¹cych samochodów i jazdê
na placu manewrowym, gdzie nale¿a³o precyzyjnie
wykonaæ kilka manewrów. Po zakoñczeniu etapu
I za³ogi otrzymywa³y listê zadañ do wykonania
na II etapie, którego trasa zosta³a œciœle wyznaczona

przez organizatorów. Po zakoñczeniu etapu II
ekipy zobowi¹zane by³y stawiæ siê w punkcie
kontrolnym, w którym otrzymywa³y listê zadañ
na kolejny, III etap Rajdu. W etapie III kolejnoœæ
wykonywania zadañ i przebieg trasy by³a dowolna.
Czas na przejechanie etapów drogowych wynosi³
w sumie 3 godziny i 10 minut. Meta rajdu zlokali-
zowana by³a w miejscowoœci Bia³a.
Po zakoñczeniu Rajdu i podliczeniu wyników
wy³onieni zostali zwyciêzcy:
I miejsce - zdobyli Grzegorz i Renata Kawerscy,
II miejsce - Dominika Szolc i Maciej Tejchman,
III miejsce - Rados³aw Lipa i Grzegorz Styrkowiec.

Sponsorzy Rajdu: Agencja Ochrony Pracy i Œro-
dowiska “BHPE” S.C. Pawe³ & Ryszard Pacu³a,
Halikowski Zbigniew Szyldy Napisy Reklamy,
Kret i s-ka, Mölndals Industriprodukter Polska
Sp. z o.o., Pakt Sp. z o.o. Centrum Zaopatrzenia
BHP, Oddzia³ SIMP w Legnicy, Urz¹d Gminy 
w Chojnowie, Urz¹d Miasta Chojnowa.
Wiêcej informacji o Rajdzie na stronie 

www.simp.chojnow.pl
Piotr Kiwacz

Czerwiec by³ pracowitym miesi¹cem dla teamu
UKS “Oriens Polers” Chojnów. Ju¿ 1 czerwca
cz³onkowie klubu uczestniczyli w Mistrzostwach
Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Szosowym 
w Legnicy. 
Natalia Chojnacka zdoby³a tu tytu³ Mistrzyni
Dolnego Œl¹ska ze startu wspólnego, natomiast
Maciek Bartkowski zadebiutowa³ na szosie,
plasuj¹c siê na XIX pozycji. Mi³¹ niespodziankê
sprawi³ w tym turnieju Kamil Chojnacki,
który zaj¹³ pierwsze miejsce na odmiennej
trasie 1km-sprint, pokonuj¹c faworytów 
z Jelcza Laskowic.

W tym samym dniu dwaj pozostali zawodnicy
wziêli udzia³ w zawodach MTB w Szczytnej.
Kamil Korba zaj¹³ tam IV miejsce, natomiast
Karol Ku³acz VI.
Kilka dni póŸniej 8 czerwca w Jaworzynie
Œl¹skiej start naszych zawodników okaza³ siê
mniej szczêœliwy. Zawodnicy niemal¿e otarli
siê o zwyciêstwo. III miejsce zaj¹³ Maciek
Bartkowski, a tu¿ poza podjum, na czwartej
pozycji uplasowa³ siê Kamil Chojnacki. Pozo-
stali zajêli miejsca poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹.
Znacz¹cy turniej odby³ siê 15 czerwca w Nowej
Rudnej. Zaciêta rywalizacja wœród miêdzyna-

rodowej obsady Mistrzostw Dolnego Œl¹ska
w Kolarstwie Górskim pozwoli³y Natalii Choj-
nackiej zaj¹æ V miejsce, Maækowi Bartkow-
skiemu - VI miejsce, Kamilowi Korbie - X
miejsce, natomiast Karolowi Ku³aczowi - XIII.
Na turnieju w Ludwikowicach Maciek Bart-
kowski zosta³ wicemistrzem Dolnego Œl¹ska
w jeŸdzie indywidualnej na czas MTB, nato-
miast Kamil Korba zaj¹³ w tych zawodach VI
miejsce.

Zawodnicy UKS “Oriens Polers” wci¹¿ zaska-
kuj¹ swymi wspania³ymi wystêpami w turnie-
jach oraz zajmowanymi w nich wysokimi
pozycjami. Mamy nadziejê, ¿e dobra passa
bêdzie im stale towarzyszy³a, nios¹c wiele
radoœci ze sportowych sukcesów zarówno
zawodnikom jak i kibicom.                      A.K.

Bramkostrzelny raport Samochodowy Rajd SIMP Chojnów 2008

***
19 lipca UKS Oriens przy wsparciu Radnych Miasta Chojnowa,
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum Nr 2
organizuje zawody rowerowe dla dzieci. Przewidziano start w czterech
kategoriach: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat oraz 11-12 lat. Turniej odbêdzie siê 
w Parku Œródmiejskim w ramach miejskiego festynu. Udzia³ zawodników
bêdzie mo¿liwy wy³¹cznie pod opiek¹ rodziców. Obowi¹zuje sprawny
rower oraz kask. Dla zwyciêzców przewidziano nagrody w postaci
medali i dyplomów. 
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w turnieju.

Dobra passa UKS Oriens Polers



DOMY MIESZKANIA
LOKALE

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe w starym budownictwie
(do remontu) - 86 m2, 2 pokoje 
i kuchnia, w centrum miasta 
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
0661-546-104.

Sprzedam mieszkanie 3 po-
koje, kuchnia, ³azienka, przedpo-
kój, gara¿ w Chojnowie, o pow.
100 m2, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 742-55-40,
(076) 818-66-34 lub 0889-654-665.

Zamieniê mieszkanie 1 poko-
jowe, kuchnia, ³azienka, przed-
pokój, o pow. 39,40 m2, parter,
osobne wejœcie do mieszkania, na
2 pokoje o podobnym standardzie
równie¿ komunalne. 
Wiadomoœæ: tel. 0781-271-471,
po godz. 16.00.

Szukam mieszkania do wyna-
jêcia 1. lub 2.pokojowego w nowym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel.
0509-271-583.

Lokal do wynajêcia w Chojno-
wie ul. Legnicka 17, pow. 41 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0607-572-383
lub 0665-563-301. 

M³ode ma³¿eñstwo pilnie po-
szukuje mieszkania do wynajê-
cia 1. lub 2.pokojowego z kuch-
ni¹ i ³azienk¹ w starym lub nowym

budownictwie. Wiadomoœæ: tel.
0607-689-456 lub 0607-498-791.

Wynajmê komfortowe po-
mieszczenia na gabinety lub biura
w nowo wybudowanym obiekcie
w centrum Chojnowa. Wiado-
moœæ: tel. 0603-117-928 lub
0601-055-967.

US£UGI

Us³ugi remontowe - malowa-
nie, monta¿ œcianek gipsowych,
monta¿ p³yt gipsowych na klej,
szpachlowanie, obróbka okien,
monta¿ paneli pod³ogowych,
silikonowanie, k³adzenie p³ytek,
wszystko po atrakcyjnych cenach.
Wiadomoœæ: tel. 0609-502-663.

INNE

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
0694-876-456 po godz. 16.00.

Sprzedam tanio dzia³kê bu-
dowlan¹ w Michowie, 10ar.
Wiadomoœæ: Kazimierz Tomalski
Michów 18.

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

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

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Piotrowicach. Wiadomoœæ: tel.
0880-509-736.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 10 ar w Rokitach, atrak-
cyjne po³o¿enie, blisko 50 m od
stawu ¿wirowni, zatwierdzony
projekt budowlany, zezwolenie
na budowê, op³acony kierownik
budowy. Stan budowy - funda-
ment zamkniêty zaizolowany,
ocieplony, w³asna studnia, do-
prowadzona energia elektryczna,
barak na materia³y z kuchenk¹
gazow¹, wod¹ i wyposa¿eniem
mieszkalnym, dzia³ka ogrodzona,
cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 0601-197-421.

Sprzedam gara¿ przy ul. Zie-
lonej, pow. 27 m2. Wiadomoœæ:
tel. 0608-417-343.

W okolicach ul. Koœciuszki za-
ginê³a kotka w ¿ó³to-bia³o-czerne
³aty, kuleje na jedn¹ ³apê. Kto-
kolwiek widzia³ proszony jest 
o kontakt pod numerem telefonu
0608-029-858. Na znalazcê czeka
nagroda pieniê¿na.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/67714

OG£OSZENIA DROBNE

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

SSkk lleepp    WWiieelloobbrraann¿¿oowwyy
KKoocc iiuubbaa    ZZbbiiggnn iieeww

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

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 9.00 – 18.00

w soboty w godz. 10.00 – 14.00



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/677

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

fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, 
wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz, 
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
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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

15

Spó³ka z o.o. Meta-Cynk Spó³ka z o.o. Meta-Cynk 
w Chojnowie ul. Kolejowa 25 w Chojnowie ul. Kolejowa 25 

Osoby zainteresowane prosimy o sk³adanie pisemnych ofert na adres firmy.
Informacje dodatkowe mo¿na uzyskaæ w sekretariacie firmy 

pod numerem telefonu (76) 818-80-53, wew. 50.

zatrudni osoby z uprawnieniami obs³ugi suwnic
z poziomu roboczego do pracy na cynkowni. Mile widziane

s¹ te¿ uprawnienia kierowcy wózka wid³owego.



W miejsce klepiska - boiska
- wizyta Ministra Sportu i Turystyki
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