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To by³a niecodzienna wizyta i z pewnoœci¹
niecodzienne podziêkowania.
Czarnoskóry kap³an przyjecha³ 
do Polski na zaproszenie kilku parafii,
by³ te¿ z wizyt¹ w Chojnowie.

XLI sesja Rady Miejskiej
Chojnowa by³a jedn¹ 
z najwa¿niejszych w roku.
Radni tego dnia g³osowali
nad udzieleniem burmistrzowi
absolutorium z wykonania
bud¿etu.

3 maja kombatanci wspólnie z przed-
stawicielami w³adz miasta i gminy oddali
czeœæ poleg³ym, walcz¹cym za wolnoœæ 
i niepodleg³oœæ
W nieco innych klimatach narodowe 
œwiêto obchodzili mieszkañcy Chojnowa 
w godzinach popo³udniowych.
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Wieœci z ratusza

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje...
Budynek gospodarczy na chojnowskim stadionie bêdzie
poddany kapitalnemu remontowi. Szatnie, które od lat
s³u¿¹ pi³karzom nie s¹ najlepsz¹ wizytówk¹ klubu. Ale to siê
zmieni. Rozpoczêto ju¿ przygotowania do gruntownego
remontu. Prace do-tyczyæ bêd¹ zarówno wnêtrz obiektu,
jak i jego czêœci zewnêtrznej. Dach budynku zyska nowe
pokrycie ze styropianowym ociepleniem. Ocieplone
zostan¹ tak¿e œciany, wykonana bêdzie nowa elewacja.
Wymianie ulegnie tak¿e instalacja wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania i elektryczna.
Dziêki przebudowie œcianek dzia³owych, wnêtrze szatni
zyska na powierzchni, znajdzie siê tak¿e miejsce na
dodatkow¹ ³azienkê. Nowe posadzki, kafelki na œcianach,
odœwie¿one po-mieszczenia dope³ni¹ ca³oœci. 
W tym roku planuje siê tak¿e odnowienie murawy na
p³ycie  boiska.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z póŸ. zm/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
1) w dniach od 22.04.2005r. do 13.05.2005 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
da¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców znaj-
duj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. D¹-
browskiego, ul. Witosa, ul. Wojska Polskiego, ul. Wolnoœci 
i Rynek (Zarz¹dzenie Burmistrza MIasta Chojnowa z dnia 22
kwietnia 2005 r. Nr 43/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na

podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœ-ciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 03.06.2005r.
2) w dniach od 22.04.2005r. do 13.05.2005 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzi-
er¿awê na okres do 3 lat- dz. nr 327/3 po³o¿ona przy 
ul. Chmielnej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2005r. Nr 42/2005).

Zwolnieni z op³at
W³adze miasta wychodz¹c naprzeciw osobom
pozostaj¹cym bez pracy uchwa³¹ Nr XXXVII/180/05 z dnia
23 lutego 2005 r. zwolni³y osoby fizyczne - posiadaj¹ce sta-
tus  osoby bezrobotnej - podejmuj¹ce wykonywanie
dzia³alnoœci gospodarczej na w³as-ny rachunek,  z op³aty
od zg³oszenia tej dzia³alnoœci do ewidencji prowadzonej
przez Burmistrz Miasta Chojnowa. Uchwa³a wesz³a w ¿ycie
z dniem 21 kwietnia 2005 r. Uzyskanie zwolnienia z op³at
nast¹pi po przed³o¿eniu stosownego zaœwiadczenia
wydanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy Fi l ia 
w Chojnowie.

Mandaty za zieleñ c.d.
Nie da siê niezauwa¿yæ, ¿e gród nad Skor¹ w ostatnich
tygodniach zazieleni³ siê i to nie tylko za spraw¹ wiosennej
aury. Miejskie s³u¿by posadzi³y w tym roku ponad 500
m³odych drzewek ró¿nego gatunku, które ukorzeniaj¹ siê 
w wielu miejscach miasta, dr¿¹c przed wandalami.
Uprzedzamy jednak - chojnowska policja zapowiedzia³a,
¿e bêdzie ostro reagowaæ na wszelkiego rodzaju akty
wandalizmu i bezmyœlnego niszczenia zieleni. Mamy ju¿
sygna³y o pierwszych z³apanych na gor¹cym uczynku.
Funkcjonariusze ukarali 10 osób, wrêczaj¹c im mandaty za
niszczenie zieleni. Miejmy nadziejê, ¿e ta informacja nieco
odstraszy potencjalnych wandali. 

SOKO NOKO znaczy dziêkujê
To by³a niecodzienna wizyta i z pewnoœci¹ niecodzienne
po-dziêkowania.
18 kwietnia w Chojnowie goœci³ ks. biskup Joseph Djida ze

Zgromadzenia Ojców OMA w Kamerunie. Czarnoskóry
kap³an przyjecha³ do Polski na zaproszenie kilku parafii, 
w przeddzieñ wizyty w naszym mieœcie odwiedzi³ Lubin 
i Gromadkê.
Wizyta biskupa by³a okazj¹ do osobistego podziêkowania
uczniom Gimnazjum nr 2 w Chojnowie za przes³ane kilka
miesiêcy temu darów dla mieszkañców Kamerunu.
- Pomys³ wyszed³ od uczennicy, która zainteresowa³a siê
losem rówieœników na innym kontynencie po rozmowie 
z wujkiem misjonarzem – mówi wychowawczyni kl.Ie Gim-
nazjum nr 2 Ma³gorzata Potacza³a– Na jej sugestie
m³odzie¿ odpowiedzia³a spontanicznie. W krótkim czasie
zmobilizowano si³y i wkrótce do Kamerunu przes³aliœmy
dary, g³ównie w postaci zabawek i odzie¿y.

- To, ¿e tu jestem, jest chyba najwiêksz¹ form¹ podziêkowa-
nia, jak¹ mogliœmy Wam przes³aæ – powiedzia³ biskup pod-
czas spotkania z zaskoczonymi gimnazjalistami. Soko noko 
w naszym jêzyku oznacza podziêkowanie. Jest mi niezmiernie
mi³o, ¿e mogê to uczyniæ osobiœcie i poznaæ ludzi dobrego
serca. Dla nas ka¿da pomoc jest niezwykle wa¿na i potrzeb-
na. Wasze dary trafi³y g³ównie do dzieci, których rodzice
zmarli na AIDS.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym tak¿e w imieniu moich
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wiernych podziêkowaæ rodzinie Pañstwa Blecharz i dr. Ewie
Gabrek-Kryñskiej za osobiste zaanga¿owanie i opiekê nad
naszymi najm³odszymi parafianami.
Krótka wizyta w ratuszu, gdzie ks. biskup wpisa³ siê tak¿e do
Ksiêgi kondolencyjnej wyra¿aj¹c swój ¿al po œmierci nastêpcy
œw. Piotra – Papie¿a Jana Paw³a II, oraz spotkanie z m³odzie¿¹
w chojnowskim gimnazjum by³y jednymi z ostatnich zajêæ
biskupa, który nastêpnego dnia wraca³ do swojej ojczyzny.

Wspólnie w „Przejrzystej Polsce”
Kilka miesiêcy temu informowaliœmy Pañstwa, ¿e Chojnów przy-
st¹pi³ do spo³ecznej, ogólnokrajowej akcji „Przejrzysta Polska”.
Akcja ta ma na celu promowanie uczciwoœci i skutecznoœci 
w samorz¹dach.
Adresatem akcji s¹ samorz¹dy terytorialne, które przy
wspó³pracy z organaizacjami pozarz¹dowymi i mieszkañcami
chc¹ udoskonalaæ praktykê sprawowania w³adzy i admi-
nistrowania, d¹¿¹c do wyeliminowania korupcji i innych form
patologii.
15 kwietnia z za³o¿eniami programu i wyznaczonymi sobie
przez urz¹d celami zapoznali siê przedstawiciele chojnow-
skich organizacji pozarz¹dowych. 
Mieszkañcy naszego miasta bêd¹ mogli wypowiadaæ siê na
temat akcji wype³niaj¹c ankietê, która w po³owie maja
dostêpna bêdzie na stronach internetowych.
Wszystkie zadania, które bêd¹ realizowane w ramach akcji
maj¹ s³u¿yæ przede wszystkim mieszkañcom. Dlatego wa¿na
jest œwiadomoœæ mieszkañców i ich zdanie na te-mat przyjê-
tych rozwi¹zañ. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania
u³atwi¹ dalsz¹ realizacjê programu. 
Chojnowianie, którzy chcieliby poznaæ szczegó³y akcji
„Przejrzysta Polska” odsy³amy na stronê internetow¹:

www.gazeta.pl/przejrzystapolska
Przy tej okazji przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim 
w pokoju nr 5 dzia³a stanowisko komputerowe, dziêki któremu
zainteresowani mieszkañcy mog¹ zapoznaæ siê ze stronami
urzêdowymi, Biuletynem Informacji Publiczne czy wejœæ na
strony urzêdu administracji publicznej.

S¹ najlepsi
Komenda Miejska w Legnicy jest najlepsz¹ jednostk¹ 
w kraju – tak wynika z nieoficjalnego rankingu przeprowa-
dzonego przez Komendê G³ówn¹.
Badania jednostek prowadzone s¹ g³ównie w celu ukazania
komendantom wyników ich pracy na tle innych miast. 
W pierwszym kwartale tego roku najlepiej, obok jednostki 
z Rybnika, wypad³a komenda legnicka. Oceniaj¹cy po-
szczególne komendy bior¹ pod uwagê m.in. wskaŸnik wykry-
walnoœci, dynamikê czyli spadek lub wzrost przestêpczoœci,
widocznoœæ mundurowych na ulicach i aktywnoœæ dzielni-
cowych. 
Na sukces komendy legnickiej wp³yw mia³y tak¿e dzia³ania
na-szego chojnowskiego komisariatu, gratulacje nale¿¹ siê
wiêc równie¿ funkcjonariuszom z grodu nad Skor¹.

Podziêkowali biskupowi
Przewodz¹cy 13 lat legnick¹ kuri¹ biskup Tadeusz Rybak 
w listopadzie ubieg³ego roku skoñczy³ 75 lat, co zgodnie 

z prawem kanonicznym oznacza przejœcie na emeryturê.
Oficjalne uro-czystoœci zwi¹zane z jego odejœciem i wpro-
wadzeniem nowego biskupa Stefana Cichego odby³y siê 
26 kwietnia. 
Dotychczasowemu biskupowi podziêkowano za pos³ugê uro-
czyst¹ procesj¹ i msz¹ w katedrze. Na ingres przybyli m. in.
nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita
wroc³awski arcybiskup Marian Go³êbiewski, metropolita
katowicki arcybiskup Damian Zimoñ oraz wielu zaproszonych
goœci.
Biskup Stefan Cichy wybrany zosta³ na ordynariusza legnickiego
przez Jana Paw³a II. Oficjalnie przekazano tê wiadomoœæ 
9 marca tego roku. Biskup Rybak kierowa³ diecezj¹ do koñca
kwietnia.

Dni Chojnowa wkrótce
Tegoroczne Dni Chojnowa obchodziæ bêdziemy przez trzy
weekendowe dni.
Rozpoczynamy 10 czerwca w Parku Piastowskim. Organi-
zatorzy proponuj¹ nam tego popo³udnia mnóstwo muzyki 
i tañca. Graæ bêd¹ dla nas wykonawcy ró¿nego gatunku
muzyki, a tañczyæ nie tylko tancerze – ok. godz. 22 zapla-
nowano pokaz tañcz¹cych fontann.
Nastêpnego dnia, w sobotê, w centrum miasta rozpocznie siê 
III Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego. Towarzyszyæ
mu bêd¹ liczne imprezy muzyczne i pokazy. Gwiazd¹ wie-
czoru bêdzie zespó³ „Raz, dwa trzy”, a po koncercie mo¿emy
spodzie-waæ siê efektownego pokazu sztucznych ogni.
Niecodziennym wydarzeniem tego dnia bêdzie oficjalne
podpisanie umowy partnerskiej z niemieckim miastem
Egelsbach.
W niedzielê natomiast spotykamy siê na placu przy Miejskim
domu Kultury o godz. 16.00. Muzyka taneczna, wystêpy choj-
nowskich szkó³, przedszkoli, zespo³ów dzia³aj¹cych przy MDK,
to tylko kilka propozycji na trzeci dzieñ œwiêtowania.

Szczegó³owy program obchodów Dni Chojnowa podamy 
w nastêpnym numerze, a na wspólne œwiêtowanie zaprasza-
my ju¿ dzisiaj.

Dy¿ury aptek w Chojnowie 
w dni œwi¹teczne i niedziele (maj, czerwiec)

Pod S³oñcem: 15.05.05, 5.06.05,

Salix: 22.05.05, 12.06.05

Melisa: 26.05.05, 19.06.05

Farmed: 8.05.05, 29.05.05, 26.06.05

Sobota: 

zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00) 

- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00

Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:

9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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Na  XLI  sesji

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 30 marca 2005r. do dnia 27 kwietnia 2005r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in. 

1. Rozstrzygniêto przetargi nieograniczone na :

a. budowê budynku socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej,

b. zakup rusztowañ,

c. wykonanie dokumentacji technicznych budowy kot³owni gazowych

w obiektach SP Nr 3, Przedszkola Miejskiego Nr 3 i MOPS,

2. Og³oszono przetargi nieograniczone na :

a. budowê ul. Samorz¹dowej, 

b. adaptacjê budynku administracyjnego szkó³ na bibliotekê miejsk¹,

c. remont szatni na stadionie miejskim KS Chojnowianka, 

3. Zakoñczono przekwaterowywanie mieszkañców z budynku 

przy ul. Z³otoryjskiej („dele¿aka”). Rozpoczêto prace rozbiórkowe.

4. Zakupiono i pozyskano w formie darowizny ok. 500 szt. sadzonek

ró¿nych gatunków drzew, które posadzono zgodnie z planem nasadzeñ:

- na oczyszczalni œcieków w Goliszowie – 192 szt.

- przy SP Nr 4 – 48 szt.

- przy ul. Chmielnej – 28 szt.

- w Rynku – 1 szt.

- przy ul. Krasickiego – 2 szt.

- przy ul. Zielonej – 5 szt.

- w Parku Œródmiejskim – 69 szt

- w Parku Piastowskim - 147 szt.

£¹cznie posadzono 492 drzewka, (9 zado³owano).

5. Dokonano wstêpnego wyrównania terenu po by³ej oczyszczalni

œcieków przy ul. Legnickiej.

6. Przeprowadzono równanie dróg o nawierzchni gruntowej - ul.

Samorz¹do-wa, Fabryczna, £u¿ycka, Broniewskiego. 

7. Zamontowano nowe urz¹dzenia do ogrodu zabaw przy ul. Tkackiej.

8. Wykonano mechaniczne zamiatanie ulic miejskich.

9. Oczyszczono rowy melioracyjne w Parku Piastowskim, dokonano

udro¿nienia wylewki „Ÿróde³ka”.

10. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych:

a. od dnia 01.04. – 8 osób (4 sprzataczki, 2 malarzy, 2 konserwatorów

terenów zielonych),

b. od dnia 18.04. – 4 osoby (robotnicy gospodarczy).

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

- przygotowano i przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na

sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.Koœciuszki 18,

zakoñczony wy³onieniem nabywcy,

- sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieru-

chomoœæ zabudowan¹ budynkiem gospodarczym przy ul.Koœciuszki

(by³y Hosmet),

- przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie

Chojnowskiej” og³oszenie o przetargu na sprzeda¿ :

1) nieruchomoœci niezabudowanych po³o¿onych przy ul.

Broniewskie-go (pod zabudowê jednorodzinn¹), 

2) nieruchomoœci zabudowanych budynkiami gospodarczymi przy ul. Koœ-

ciuszki (teren by³ego Hosmetu).

- zawarto 2 umowy dzier¿awne :

1) ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ przy ul. D¹browskiego 28, na grunt 

z przeznaczeniem na zagospodarowanie,

2) na miejsce parkingowe na terenie by³ego “Hosmetu”.

- z zakresu usuwania drzew wydano:

- 1 decyzjê dla osoby fizycznej odmawiaj¹c¹ wydania zezwolenia na

usuniêcie drzewa gatunku topola przy ulicy Samorz¹dowej ,

- 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew dla osób fizycznych przy

ul. Szpitalnej i Paderewskiego (œwierk 2 sztuki, z obowi¹zkiem nasadzenia),

- 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew dla przedsiêbiorców 

przy ul. Okrzei (jesion i kasztanowiec z obowi¹zkiem nasadzenia 

oraz 1 decyzjê dla przedsiêbiorcy) przy ul. Fabrycznej z naliczeniem

op³aty za korzystanie ze œrodowiska odroczonej na okres 3 lat,

- uzyskano od Starosty Powiatowego zezwolenie na usuniêcie drzewa

gatunku topola przy ul.Kusociñskiego.

- zawarto umowy na wykonywanie wycen nieruchomoœci z trzema

rzeczoznawcami wy³onionymi w trybie przetargu nieograniczonego

oraz jedn¹ na wykonywanie us³ug geodezyjnych,

- z zakresu spraw obronnych:

1) wydano 5 decyzji uchylaj¹cych obowi¹zek œwiadczenia osobistego.

- otrzymano powiadomienie o wiosennej akcji szczepienia lisów na

terenie woj. dolnoœl¹skiego (wy³o¿enie szczepionki doustnej z samo-

lotów), która odbêdzie siê w okresie od 25.04.2005r do 07.05.2006 r 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe:

- Przyjêto 121 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

- Rozpatrzono i wydano -141 decyzji , przyznaj¹c dodatki

mieszkanio-we na kwotê - 15.029,20 z³ 

(133 decyzji pozytywnych, 8 decyzji negatywnych)

- Za miesi¹c kwiecieñ wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê

84.920,90 z³.

- Wydano 9 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty dodatku mieszkaniowego.

2. Dowody osobiste : wydano 135 dowodów osobistych.

3. Paszporty: przyjêto 23 wnioski o wydanie paszportu, wydano 24

paszporty.

XLI sesja Rady Miejskiej Chojnowa by³a

jedn¹ z najwa¿niejszych w roku. Radni

tego dnia g³osowali nad udzieleniem bur-

mistrzowi absolutorium z wykonania

bud¿etu.

Realizacjê ubieg³orocznego bud¿etu pozytywnie

zaopiniowa³a Regionalna Izba Obrachunkowa

oraz Komisja Rewizyjna miejskiej rady.

W trakcie posiedzenia radni przy oœmiu g³osach

„za”, czterech „wstrzymuj¹cych siê” i jednym

„przeciw” przyjêli uchwa³ê absolutoryjn¹,

wyra¿aj¹c tym samym aprobatê dla dzia³añ

burmistrza w zakresie realizacji dochodów 

i wydatków bud¿etowych w 2004 r. 

Zapytaliœmy Jana Serkiesa, jak on sam ocenia

2004 r.

Jan Serkies – Ubieg³y rok nie nale¿a³ do

³atwych. Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e now¹

jakoœci¹ bud¿etu 2004 roku, w stosunku do

bud¿etów wczeœniejszych by³y, wy¿sze ni¿

dotychczas, nak³ady na zadania i zakupy

inwestycyjne. W realizacji tych za³o¿eñ bez

w¹tpienia pomóg³ przyjêty Wieloletni Plan

Inwestycyjny Miasta Chojnowa, który stymu-

luje rozwój naszego miasta.

Wydatki bud¿etowe zrealizowano w 96,74%,

zgodnie z przyjêtym planem, co oznacza, ¿e ich

realizacja nie spowodowa³a przekroczeñ kwot

planowanych w poszczególnych paragrafach.

Aby uzyskaæ taki stan wprowadziliœmy ogra-

niczenia wydatków bud¿etowych do niezbêd-

nych potrzeb, wzmocniliœmy windykacjê po-

datków lokalnych, pozyskiwaliœmy œrodki

zewnêtrzne na dofinansowanie zadañ realizo-

wanych przez miasto.

Wprowadzona dyscyplina finansowa przyczy-

ni³a siê do lepszego gospodarowania publicz-

nymi œrodkami. Dzia³ania te pozwoli³y na utrzy-

manie p³ynnoœci finansowej przez ca³y rok,

dziêki temu równie¿ nie korzystaliœmy z upraw-

nieñ do zaci¹gania po¿yczki krótkoterminowej. 

Nie czêsto udaje siê zamkn¹æ rok z tak do-

brym stanem bud¿etowym. Myœlê, ¿e wszyscy

– i my samrz¹dowcy i mieszkañcy, powin-

niœmy mieæ powód do zadowolenia. Na rok

bie¿¹cy zaplanowano kolejne inwestycje,

które z pewnoœci¹ nie tylko poprawi¹ estetykê

Chojnowa, ale i zdecydowanie polepsz¹

warunki bytowe jego mieszkañców.
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Majowe œwiêtowanie
Majowe œwiêta rozpoczêto w Chojnowie

koncertem uczniów Spo³ecznego Ogniska

Muzycznego.

29 kwietnia w auli Gimnazjum nr 2 dzieci

pobieraj¹ce naukê muzyki w ognisku, za-

prezentowa³y siê podczas koncertu z okazji

œwiêta 3 Maja.

W repertuarze znalaz³y siê utwory ró¿nego

gatunku wykonywane na fortepianie,

gitarach i skrzypcach.

Koncert uœwietni³ swoim wystêpem zespó³

folklorystyczny „S³owiki” ze Starego £omu”,

który odœpiewa³ kilka piosenek ludowych.

***

3 maja, przed po³udniem, przy obelisku na

ul. Chmielnej kombatanci wspólnie z przed-

stawicielami w³adz miasta i gminy z³o¿yli

wieñce w ho³dzie poleg³ym, walcz¹cym za

wolnoœæ i niepodleg³oœæ, potem w koœciele

pw. œw. Piotra i Paw³a wspólnie uczest-

niczyli w mszy œwiêtej.

***

W nieco innych klimatach narodowe œwiêto

obchodzili mieszkañcy Chojnowa w godzi-

nach popo³udniowych. Rodzinny Festyn

Majowy zorganizowany przez Miejski

Dom Kultury zachêci³ chojnowian do

œwi¹tecz-nego spaceru i relaksu na œwie¿ym

powietrzu. Mimo i¿ na kilka godzin przed

imprez¹ po-goda nie zachêca³a do majówki,

wkrótce niebo siê rozpogodzi³o i festyn pod

chmurk¹ przebiega³ zgodnie z planem.

Organizator zaproponowa³ w tym dniu atrak-

cje dla doros³ych i dla dzieci, dla mi³oœni-

ków muzyki dance i nieco mniej tanecznej,

dla tych, którzy lubi¹ aktywny wypoczynek

i tych, którzy preferuj¹ relaks pod paraso-

lem gastronomicznym.

Najm³odszych mieszkañców Chojnowa

zabawia³ zespó³ “Szuler” z Bia³egostoku,

anga¿uj¹c dzieci do wspólnego tañca i za-

baw ruchowych.

Na scenie pojawi³y siê tak¿e dwa chojnowskie

zespo³y taneczne Brooklyn i Karambol,

bawi¹c g³ównie m³odzie¿. 

Po raz pierwszy przed chojnowsk¹ publicz-

noœci¹ zaprezentowa³a siê laureatka Ogólno-

polskiego Konkursu Piosenki Francuskiej

Luiza Œciœlewska daj¹c krótki recital utwo-

rów znanych wokalistów.

Po tych nietypowych brzmieniach, do póŸ-

nych godzin wieczornych na placu przy MDK

brzmia³y ju¿ tylko dŸwiêki mniej lub

bardziej znanych przebojów w wykonaniu

“Szulera”, który jak siê okaza³o w swoim re-

pertuarze ma nie tylko piosenki dla dzieci.

Dodatkowymi atrakcjami majowego fes-

tynu by³ punkt malowania twarzy, mo¿-

liwoœæ sprawdzenia swoich umiejêtnoœci

³uczniczych i oczywiœcie stoiska nie tylko

gastronomiczne.

***

Ju¿ za parê tygodni, Dni Chojnowa - trzyd-

niowa impreza, pe³na niespodzianek i

atrak-cji. O tym co nas czeka podczas

miejskiego œwiêta piszemy na stronie 3 -

wszystkich szczegó³ów jednak nie zdradza-

my…

eg
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To ju¿ nie jest stonoga
Tegoroczna chojnowska „Stonoga”

rozros³a nam siê do g¹sienicy o niemal

700. nogach. 23 kwietnia do Chojnowa

przyjecha³o kilkanaœcie zespo³ów skupia-

j¹cych setki tancerzy w ró¿nym wieku.

Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych

„Stonoga” odby³ siê ju¿ po raz szósty. Z ka¿-

dym rokiem wzrasta jego popularnoœæ, ka¿-

dego roku trudniej osi¹gn¹æ poziom pozwa-

laj¹cy na zdobycie najwy¿szej nagrody.

Rywalizacja nie dotyczy ju¿ dzisiaj tylko

uk³adów choreograficznych i techniki tañca.

Ku uciesze widowni zespo³y przeœcigaj¹ siê

tak¿e w pomys³ach na stroje, czyni¹c imprezê

barwniejsz¹ i bardziej dynamiczn¹. 

Tegoroczny przegl¹d oceniano w dwóch kate-

goriach – taniec disco i inscenizacje muzycz-

ne lub inna forma tañca. W jednej domino-

wa³y muzyczne spektakle bêd¹ce barwnymi

opowieœciami, drugie wznieca³y tumany

kurzu spod stóp energicznych tancerzy disco.

Obecny poziom rywalizacji wymusza na orga-

nizatorach powo³anie profesjonalnego sk³adu

sêdziowskiego. Dziœ nie ma ju¿ mowy o przy-

padkowym jury z³o¿onym z sympatyków tañ-

ca czy osób zupe³nie z nim nie zwi¹zanych.

Mimo, i¿ s¹ to dodatkowe koszty na licz¹cym

siê konkursie, m³odzie¿ oceniaj¹ specjaliœci.

Tak te¿ by³o na „Stonodze”. Na miejscach

dla jury zasiedli: Monika Kuligowska –

choreo-graf z legnickiego zespo³u tanecznego

„Z³ote dzieci”, Krzysztof Kobylak – chore-

ograf Zes-po³u Pieœni i Tañca „Legnica” oraz

Jan Sta-rzyñski – choreograf £emkowskiego

Zespo³u Pieœni i Tañca „Kyczera”. 

Sêdziowie, którzy goszcz¹ na wielu impre-

zach tego typu, podkreœlali nie tylko wysoki

poziom wykonawców, ogrom pracy instruk-

torów, ale i wspania³¹ organizacjê przegl¹du.

Podzielili siê tak¿e z uczestnikami uwagami

wskazuj¹c na nieliczne b³êdy i sposoby uatrak-

cyjnienia uk³adów.

Czy w zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ liczb¹ tañcz¹-

cych nóg na chojnowskie scenie, nazwa prze-

gl¹du bêdzie zmieniona? Mamy nadziejê, ¿e

nie, „Stonoga” bowiem jest jak logo licz¹cej

siê firmy, a tego w ¿adnym pwypadku siê nie

zmienia.

eg

VI Regionalny Przegl¹d 

Zespo³ów Tanecznych

STONOGA 2005

Kategoria „disco”

I miejsce Brooklyn (Chojnów)

II miejsceReeplay (Chojnów)

III miejsce Rytm (Chojnów), Puls (Jawor)

Kategoria „inne ni¿ disco”

I miejsce Karambol (Chojnów), 

Canon (Boles³awiec)

II miejsce Luz (Lubin)

III miejsce Rewers

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie

organizuje

II Konkurs Plastyczny 

“Chojnów - Moje Miasto Rodzinne”.

Regulamin Konkursu Plastycznego Chojnów

- Moje Miasto Rodzinne

Cel: zachêcanie dzieci do poznawania swojego

miasta rodzinnego.

Organizator: Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Kra-

sickiego 1 w Chojnowie.

Warunki konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku

przedszkolnym.

2. Konkurs jest organizowany w dwóch kate-

goriach wiekowych:

- 3 - 5 lat,

- 6 - 7 lat.

3. Na konkurs nale¿y przes³aæ poczt¹ lub

dostarczyæ osobiœcie do organizatora prace

plastyczne wykonane dowoln¹ technik¹, for-

matu A3 (du¿y blok) do 20 maja 2005 r.

4. Ka¿dy uczestnik mo¿e przedstawiæ tylko

jedn¹ pracê.

5. Prace plastyczne z udzia³em doros³ych nie

bêd¹ brane pod uwagê.

6. Ka¿da prace musi byæ podpisana (imiê,

nazwisko, wiek, adres, numer telefonu).

7. Prace konkursowe zostan¹ oceniane przez

Jury powo³ane przez organizatora. Organizator

nie zwraca prac nades³anych na konkurs.

8. Laureaci konkursu otrzymaj¹ nagrody ksi¹¿-

kowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

9. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród od-

bêdzie siê w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Choj-

nowie w dniu 2 czerwca 2004 r. o godz. 15.00.

10. Nagrodzone prace konkursowe bêd¹ pre-

zentowane podczas wystawy w Urzêdzie Miej-

skim oraz bibliotece Miejskiej w Chojnowie.

11. W sprawach spornych wynikaj¹cych z in-

terpretacji regulaminu ostateczn¹ decyzjê po-

dejm¹ organizatorzy w porozumieniu z Jury.

12. Dodatkowe informacje o konkursie mo¿na

uzyskaæ pod numerem telefonu 8188490 

u pani Ewy Jedynak lub pani El¿biety Ferenc.

Miejski  Dom
Kultury

serdecznie zaprasza
na

IX Regionalny
Przegl¹d Piosenki

Przedszkolnej
BAMBINIADA 2005

Na scenie zaprezentuj¹ siê
przedszkola chojnowskie 

i goœcie spoza grodu 
nad Skor¹. 

14 maja, godz. 10.00

Sala kinowa 
Miejskiego Domu Kultury

Zapraszamy wszystkie dzieci z Chojnowa 

do udzia³u w konkursie plastycznym
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Poznali siê na potañcówce. Ona m³odziut-

ka i piêkna, on szarmancki i mêski –

wtedy Amor napi¹³ ciêciwê swego ³uku i wy-

puœci³ strza³ê w kierunku tañcz¹cej, pa-

trz¹cej sobie w oczy pary.

Pó³ wieku temu Józef i Teresa Junkiewicz stanêli

na œlubnym kobiercu i przyrzekli sobie mi³oœæ,

wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ do koñca

swoich dni. Po 50 latach ponownie stanêli

przed urzêdnikiem pañstwowym, tym razem,

po to, by z r¹k burmistrza miasta odebraæ

odzna-czenie przyznane przez prezydenta

Rzecz-pospolitej Polskiej za d³ugoletnie,

zgodne po¿ycie ma³¿eñskie. 

Pañstwo Junkiewicz pochodz¹ z kresów. Ich dzie-

ciñstwo i m³odoœæ nie nale¿a³y do beztroskich. 

Pobrali siê w Bytomiu Odrzañskim, gdzie

przesiedlono rodzinê pani Teresy, pan Józef

osiedli³ siê tu po powrocie z zsy³ki. 

Do Chojnowa przyjechali w 1956 roku w po-

szukiwaniu pracy. Gród nad Skor¹ sta³ siê ich

ostoj¹. Tu urodzi³y siê ich dwie córki, tu siê

kszta³ci³y i tu za³o¿y³y swoje rodziny.

- Rodzina by³a jest i bêdzie dla nas najcenniej-

szym darem i rzecz¹ najwa¿niejsz¹ – mówi¹

pañstwo Junkiewicz. – Kiedyœ wszystko co

robiliœmy, robiliœmy dla dzieci, dziœ naszym

szczêœciem s¹ wnuki.

- Wychowywa³yœmy siê w atmosferze mi³oœci 

i serdecznoœci – opowiadaj¹ córki. – Rodzice

nigdy siê nie k³ócili, zawsze siê szanowali, byli

tolerancyjni i wyrozumiali. Te wszystkie pozy-

tywne wartoœci procentuj¹ teraz tak¿e w na-

szych rodzinach.

Recept¹ na d³ugie, szczêœliwe po¿ycie wed³ug

pañstwa Junkiewiczów, jest dba³oœæ o siebie

nawzajem, kompromisy, szczeroœæ i wzajemny

szacunek, a to wszystko mieœci siê w jednym

s³owie – mi³oœæ. Jeœli jest prawdziwa, poko-

nuje wszystkie przeciwnoœci losu i dodaje

si³y na wiele lat.

Swoje Z³ote Gody szacowni jubilaci œwiêto-

wali w gronie najbli¿szych, w otoczeniu g³ów-

nie tych, którym nie dane by³o œwiêtowaæ 

z nimi pó³ wieku temu. 

eg

Tradycyjne spotkania zwi¹zane z Wielkanoc¹,

które organizuje Zwi¹zek Emerytów i Ren-

cistów, maj¹ sta³ych i wiernych sympatyków.

Spotkania op³atkowe czy organizowane w kwiet-

niu potocznie nazywane „jajko”, gromadz¹

kilkadziesi¹t osób, które chc¹ wspólnie z se-

niorami œwiêtowaæ. 

16 kwietnia ponad 100 uczestników wielka-

nocnej zabawy pl¹sa³o na parkiecie, biesiado-

wa³o przy suto zastawionych sto³ach.

Nikomu nie przeszkadza³ fakt, ¿e Œwiêta

Wielkanocne dawno minê³y. To spotkanie

potraktowano bardziej towarzysko.

- Nasze bale nie s³u¿¹ wy³¹cznie rozrywce –

mówi prezes zwi¹zku Jan Paryœ. – Dla nas s¹

rzadk¹ chwil¹ oderwania siê od dnia codzi-

ennego i przede wszystkim mo¿liwoœci¹ inte-

gracji ze œrodowiskiem. Nie chcemy byæ

wyalienowani i odsuwani na boczny tor.

Wszyscy mamy w sobie jeszcze du¿o ¿ycia, bo

przecie¿ emeryt nie znaczy niedo³ê¿ny…

Co znaczy s³owo emeryt i jak emeryt potrafi siê

bawiæ mo¿na zaobserwowaæ podczas ka¿dej

organizowanej przez zwi¹zek zabawy tanecz-

nej. Ci tzw. seniorzy nie ustêpuj¹ najm³od-

szym uczestnikom biesiad. „Weso³e jest ¿ycie

staruszka” jak mówi¹ s³owa znanej piosenki 

o oby towarzyszy³y one naszym seniorom jak

najd³u¿ej…

eg

Chojnowskie Stowarzyszenie

Pomocy Wzajemnej BARKA

poszukuje kandydatów 

do kolporta¿u gazety. 

Kontakt pod numerem 

telefonu 819-64-80.

Apel do mieszkañców!
Wymieniasz meble lub sprzêt AGD, masz zbêdn¹ odzie¿,

chcesz wspomóc potrzebuj¹c¹ rodzinê? Mo¿esz pomóc

dziel¹c siê tym czego Ci zbywa. 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” wspólnie 

z redakcj¹ “G.Ch.” prosi o wsparcie dzia³añ 

na rzecz chojnowskich rodzin. Przyjmiemy ka¿dy dar

i skierujemy do osób potrzebuj¹cych. Bêdziemy wdziêczni

za ka¿d¹ formê pomocy, ofiarodawcom podziêkujemy na

³amach Gazety Chojnowskiej.

Dary bêd¹ przyjmowane w ka¿dy pi¹tek 

w godz. 18.00 - 19.00 w sto³ówce przy ul. Drzyma³y

4 (dawna sto³ówka MPGKiM). 

Kontakt tel. 818-66-84. 

Chc¹  s iê  bawiæ  z  sen io rami

Amor  siê  nie  pomyli³
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29 kwietnia w Urzêdzie Msiejskim
odby³o siê szkolenie dla przed-
stawicieli firm z miasta i okolic
Chojnowa z zakresu pozyskiwa-
nia œrodków z funduszy unijnych
przez polskie przedsiêbiorstwa.
Szkolenie zosta³o przeprowadzone
przez Ryszarda Golê–Sienkiewicz
oraz Karolinê Kaczmarek – kon-
sultantów Handlowych ds. Funduszy
Unijnych w Instytucie Zarz¹dza-
nia i Samorz¹dnoœci. Instytut jest
specjalistyczn¹ instytucj¹ zarz¹dza-
j¹c¹, doradcz¹ i szkoleniow¹, która
zajmuje siê m.in. przygotowaniem
dokumentów aplikacyjnych o do-
tacje z programów unijnych i kra-
jowych, zarówno dla przedsiêbior-
ców, jednostek samorz¹du teryto-
rialnego oraz organizacji pozarz¹-
dowych. Dodatkowo Instytut Zarz¹-
dzania i Samorz¹dnoœci jest jed-
nostk¹ akredytowan¹ przez Polsk¹
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
Zakres szkolenia obejmowa³ tema-
tykê zwi¹zan¹ z programami unij-
nymi umo¿liwiaj¹cymi dotowanie
inwestycji przeprowadzanych przez
przedsiêbiorców. Omówione zosta³y
programy skierowane do mikro-
przedsiêbiorstw, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. 
W Dzia³aniu 3.4 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego jest oferta dla ma³ych
i krótko dzia³aj¹cych firm (dzia³a-
lnoœæ krótsza ni¿ trzy lata). Jest tu
stosunkowo ³atwo (w porównaniu
z innymi programami) otrzymaæ
wsparcie siêgaj¹ce do 50 tys. euro. 
Jeœli przedsiêbiorstwa dzia³aj¹
ponad 3 lata lub zatrudniaj¹ ponad
10 osób, to s¹ potencjalnymi bene-
ficjentami Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost konkuren-
cyjnoœci przedsiêbiorstw (SPO).
Mog¹ korzystaæ z dzia³ania 2.2.1
Wsparcie przedsiêbiorstw dokonuj¹-
cych nowych inwestycje lub z dzia-
³ania 2.3 Wzrost konkurencyjnoœci
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

poprzez inwestycje. Uzyskanie
wsparcia z tego pierwszego graniczy
jednak z cudem. W 2004 r. dofinan-
sowanie uzyska³o zaledwie 2,1%
z³o¿onych projektów. W dzia³aniu
2.3 sytuacja jest nieco lepsza – bo
ta sztuka uda³a siê oko³o 10%
wnioskodawców. Widaæ wiêc, ¿e
s¹ to trudne programy i wiêksze
szanse maj¹ w nich firmy, które
ju¿ przeæwiczy³y korzystanie z euro-
dotacji na programach Phare lub
korzystaj¹ z pomocy profesjonal-
nych doradców. 
O wsparcie z Phare przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli ubiegaæ siê po raz
kolejny ju¿ na prze³omie czerwca 
i lipca bie¿¹cego roku. Rusza bowiem
ostatnia edycja tego programu -
Phare 2003. Fundusz Dotacji In-
westycyjnych znowu wspomo¿e
dolnoœl¹skich przedsiêbiorców 
w ich zakupach nowych œrodków
trwa³ych refinansuj¹c do 50 %
poniesionych kosztów do wyso-
koœci 50 tys. euro.
Na szkoleniu obecni byli tak¿e przed-
stawiciele Banku Zachodniego
WBK S.A., którzy zaprezentowali
ofertê banku w zakresie udzielania
kredytów pod inwestycje dotowa-
ne z programów unijnych.
Wszelkich informacji na temat do-
tacji unijnych i kolejnych szkoleñ
mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod
numerami telefonów: 71/784 57 32,
323 09 11 oraz mailowo pod
adresem dotacja@instytut.biz lub
w Instytucie Zasrz¹dzania i Sa-
morz¹dnoœci, ul. Rydygiera 
22-28, 50-248 Wroc³aw.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych

w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych 

pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie

s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania nieru-

chomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów

– 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie

budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 

w dniu 10 czerwca 2005 r. o godz. 1100 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 3 czerwca 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.

Ustala siê wysokoœæ post¹pienia 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 zawar-

cia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 

w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu

z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.

Chojnowski Hyde Park

"D³ugie" sprz¹tanie
Jak¿e czêsto narzekamy na m³odzie¿.

Jednak tego typu uogólnienie tematu

jest niesprawiedliwe. Mog³em siê 

o tym przekonaæ organizuj¹c sprz¹-

tanie doliny Skory. Nie tak dawno,

19 kwietnia, zosta³a przeprowadzona

akcja maj¹ca na celu oczyszczenie

doliny naszej rzeki od Proboszczowa

do NiedŸwiedzic. Ponownie okaza³o

siê, ¿e niezawodnymi partnerami 

w przeprowadzeniu takiej akcji s¹

uczniowie szkó³. W pierwszym sprz¹-

taniu doliny rzeki Skory wziêli udzia³

uczniowie ze Sko³y Podstawowej 

w Proboszczowie, Szko³y Podstawo-

wej i Gimnazjum w Pielgrzymce,

Szko³y Podstawowej w Uniejo-

wicach, Szko³y Podstawowej i Gim-

nazjum w Zagrodnie, Powiatowego

Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, Szko³y

Podstawowej w Goliszowie i Szko³y

Podstawowej w NiedŸwiedzicach.

Bardzo im dziêkujê za udzia³ w sprz¹-

taniu doliny Skory.

Czy dolina Skory jest czysta? Czyœ-

ciejsza. Jednak, aby dolina Skory

by³a naprawdê czysta, to musieli-

byœmy zacz¹æ od samych siebie i nie

czekaæ na kolejn¹ akcjê sprz¹tania.

Musimy równie¿ pamiêtaæ, ¿e czystoœæ

naszej rzeki zale¿y od naszych s¹-

siadów. Razem i tylko razem mo¿e-

my doprowadziæ do tego, ¿e zmieni

siê oblicze naszej rzeki.

Jerzy Kucharski

Mo¿na  skorzystaæ
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O tym jak trudne jest ³¹czenie liter w wyrazy,

a tych w zdania, przekonali siê uczestnicy

kolejnej edycji konkursu pod nazw¹ “Piêknie

Czytam”, który odby³ siê 19 kwietnia w SP4.

Zanim jednak uczniowie nauczania pocz¹t-

kowego stanêli w szranki rywalizacji, frag-

menty ksi¹¿ek “Kajtuœ czarodziej” w orygi-

nalnej interpretacji przedstawi³a szkolna dyrekcja.

Dyrektor Andrzej Przybysz i jego zastêpczyni

Beata Kornicka-Miler dali próbkê swoich umie-

jêtnoœciom lingwistycznym i aktorskich za-

razem, udawadniaj¹c jednoczeœnie jak zabaw-

ne i przyjemne mo¿e byæ g³oœne czytanie.

Po takiej prezentacji, dzieci mniej (a mo¿e

w³aœnie bardziej) stremowane zasiada³y kolejno

przed powa¿n¹ komisj¹ odczytuj¹c wylosowa-

ny tekst. Jednym sz³o ³atwiej, innym literki

nie zawsze ³¹czy³y siê tak jak nale¿y. Któ¿

jednak przejmowa³by siê drobnymi potkniêcia-

mi w sytuacji, kiedy dla uczestników tego

konkursu œwiat ksi¹¿ek, s³owa pisanego, a g³ów-

nie czytanego, to œwiat jeszcze tajemniczy i od

niedawna dopiero otwarty na odkrywcze podró¿e. 

Organizatorce konkursu Bernardzie Mormul

przyœwieca³y s³owa patrona szko³y, który mówi³,

¿e “by nie byæ “marionetk¹”, nale¿y du¿o czytaæ

gdy¿ s³owo pisane jest tworzeniem myœlenia”. 

Uczestnicy konkursu z pewnoœci¹ maj¹ ju¿

œwiadomoœæ jak wa¿ny jest kontakt z ksi¹¿k¹,

jak wiele mo¿na z nich wyczytaæ, ¿e s¹ nieza-

wodnymi, m¹drymi i najlepszymi naszymi

przyjació³mi.                                           (eg)

We wspó³czesnym œwiecie 900 mln ludzi
jest analfabetami. Z tego 300 mln to
dzieci.
Ocenia siê np., ¿e 77% Polaków, 47%
Amerykanów i 28% Szwedów ma proble-
my ze zrozumieniem tekstów, a mianem
spraw-nych jêzykowo mo¿na nazwaæ 
w tych trzech krajach odpowiednio tylko
2%, 21% i 32% mieszkañców (wg Inter-
national Adult Literacy Society).

TTTTrrrrzzzzeeeebbbbaaaa     cccczzzzyyyyttttaaaaææææ

W ramach rozpoczêtego we wrzeœniu 2005

przez Szko³ê Podstawow¹ nr 3 w

Chojnowie programu edukacyjnego

Sokrates Comenius ,,Woda jako eliksir

¿ycia”, dosz³o do kolej-nego spotkania

szkó³ z Niemiec, W³och, Finlandii i Polski.

Spotkanie mia³o miejsce we w³oskiej szkole

podstawowej w Azeglio (region Piemont) 

w dn. 05.04-12.04.2005r. Chojnowsk¹ “Trójkê”

reprezentowa³y panie Justyna Piróg, Marta

Lewicka, Miros³awa Spes i Agnieszka Bie-

lecka. Podczas konferencji nauczyciele pols-

cy, w³oscy, niemieccy i fiñscy przedstawili

dotychczas wykonane zadania w projekcie

oraz wymienili doœwiadczenia i uwagi zwi¹-

zane z prac¹ nad projektem. Opracowano plan

pracy na przysz³y rok. Nauczyciele uczest-

niczyli równie¿ w zajêciach lekcyjnych,

bior¹c w nich aktywny udzia³. W³osi przy-

gotowali bardzo interesuj¹cy program wizyty,

gdy¿ mog³yœmy nie tylko poznaæ szko³ê, ale

równie¿ miasto Ivrea, jego kulturê i archite-

kturê. Zosta³yœmy serdecznie przyjête przez

w³adze miasta i gminy. Podczas oficjalnego

spotkania z w³adzami i spo³ecznoœci¹ lokal-

n¹ reprezentowa³yœmy nasz¹ szko³¹ oraz

miasto Chojnów. Mia³yœmy okazjê zwiedze-

nia Turynu oraz wyjazdu w Alpy i zobacze-

nia Mont Blanc.

Kolejne spotkanie partnerów Comenius

przewidziane jest w Chojnowie w dniach

15.09-20.09.2005r.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ wyjazd nauczycieli 

z SP nr 3 nie odby³by siê bez pomocy w³adz

miasta. Dziêki finansowemu wsparciu samo-

rz¹du nasza szko³a mog³a uczestniczyæ w spot-

kaniu szkó³ we W³oszech, za co, w imieniu ca-

³ej szkolnej spo³ecznoœci serdecznie dziêkujemy.

Justyna Piróg

Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu

finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach

programu Socrates Comenius. Treœci samego

projektu lub materia³ów nie odzwierciedlaj¹

stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji

Narodowej w danej sprawie, a zwi¹zku z tym

ani Komisja Europejska, ani Agencja Naro-

dowa nie ponosi za nie odpowiedzialnoœci.

CCoommeenniiuuss  wwee  WW³³oosszzeecchh Kolekcjonerzy
tanecznych  nagród

Znawcy tañca doskonale wiedz¹, ¿e okres licznych
przegl¹dów i konkursów mamy w³aœnie w pe³ni.
Chojnowskie zespo³y, jak co roku, prezentuj¹
siê na wielu scenach naszego regionu. Jak co
roku tak¿e, przez najbli¿sze tygodnie, dostarczaæ
nam bêd¹ tematów o sukcesach i zdobytych
nagrodach. 
Pierwsze doniesienia o pucharach dla naszych for-
macji zainteresowani znajd¹ na str. 6, gdzie relacjo-
nujemy przebieg Regionalnego Przegl¹du Zespo-
³ów Tanecznych „Stonoga”. Mamy ju¿ te¿ infor-
macje o tegorocznych zdobyczach na „wyjeŸdzie”. 
29 kwietnia w Domu Kultury „Atrium” w Leg-
nicy na Otwartym Turnieju Tañca Disco choj-
nowski „Karambol” zdoby³ trzeci¹ lokatê. Wspa-
niale wypad³y tak¿e dziewczêta z tego zespo³u star-
tuj¹ce w kategorii duety - Gabrysia Zenka i Ewe-
lina Olewacz zajê³y czwart¹ pozycjê, tu¿ za nimi
uplasowa³y siê Ania Sobañska i Angelika Truty.
Ju¿ nastêpnego dnia na Przegl¹dzie Tañca Wspó³-
czesnego w Boles³awcu, kolejne sukcesy naszego
„Karambola”. Drugie miejsce dla zespo³u w ka-
tegorii disco i dwa trzecie miejsca dla Ani Dudy
i Oli Rzyczkowskiej oraz Eweliny Olewacz 
i Gabrysi Zenki w kategorii duety.

Przed tancerzami z grodu nad Skor¹ jeszcze co
najmniej kilka wystêpów. Nie mamy w¹tpli-
woœci, ¿e pucharów przybêdzie…

eg

Laureaci konkursu:

W kat. klas I: 

I miejsce - Daria Jaros³awska kl. I e

II miejsce - Kamila Go³¹b kl. I b

III miejsce - Szymon Rajczakowski kl. I a

wyró¿nienie - Micha³ Tomaszewski

W kat. klas II:

I miejsce - Karol Uchañski kl. II b

II miejsce - Marysia Szumilas kl. II b

III miejsce - Jagoda Krzywda kl. II c

wyró¿nienie - Aleksandra Pacaniuk

W kat. klas III: 

I miejsce - Justyna Biernat kl. III e

II miejsce - Klaudia Giwojno kl. III e

III miejsce Aleksander Chlebosz kl. III b

wyró¿nienie Tomasz Graban kl. III b
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Ho³duj¹c tej zasadzie grupa chojnowianek od 1 marca rozpoczê³a

specjalnie dla nich przygotowane æwiczenia rehabilitacyjne, popra-

wiaj¹ce sylwetê, wzmacniaj¹ce miêœnie i relaksuj¹ce.

- Zajêcia zorganizowane zosta³y w odpowiedzi na potrzeby pañ

dojrza³ych i aktywnych oraz pacjentek, którym po zabiegach reha-

bilitacyjnych zalecono kontynuacjê æwiczeñ w celu utrwalenia efek-

tów terapii – mówi mgr fizjoterapii Joanna Sakowska, prowadzaca zajê-

cia. – Æwiczenia prowadzone s¹ pod okiem fachowców, osób, które

ukoñczy³y kursy m.in. diagnostyki i terapii bólów krêgos³upa metod¹

Mc Kenzie, diagnostyki i terapii wad postawy metodami terapeuty-

cznymi jak PNF, neurumobilizacje, terapia punktów spustowych

oraz kinesiotaping wg Kenzo Kase.

Zale¿y na tym, aby æwiczenia wszechstronnie wp³ynê³y na nasze

panie, dlatego zakres æwiczeñ dostosowany jest do aktualnej

kondycji i stanu zdrowia uczestników zajêæ.

Najczêœciej wystêpuj¹cymi dolegliwoœciami s¹ bóle przeci¹¿eniowe

krêgos³upa. Z tym wiêkszoœæ z nas ma mniejsze lub wiêksze prob-

lemy. Proponowane zajêcia s³u¿¹ jednak nie tylko naszemu krêgo-

s³upowi. To praca nad ogóln¹ sprawnoœci¹, dobrym samopoczu-

ciem i odprê¿eniem.

- Æwiczenia trwaj¹ 60 minut - ostatni kwadrans to czas na rozci¹ga-

nie i relaks. Nastrój potêguje szczególny urok auli gimnazjum, gdzie

siê spotykamy, z piêknymi witra¿ami, ¿yrandolami i p³askorzeŸba-

mi na œcianach. Staramy siê to podkreœliæ odpowiedni¹ muzyk¹ 

i oœwietleniem - rownie¿ œwiecami. Pragniemy, aby to by³o wy-

marzone miejsce do æwiczeñ dla zabieganych i zapracowanych kobiet

XXI wieku.

Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i œrody

o godz. 18.00. Obecny cykl bêdzie trwa³ do koñca czerwca, po

wakacjach, od 5 wrzeœnia rozpoczyna siê kolejny. 

Warto wiêc ju¿ dzisiaj po-

myœleæ o rozluŸnieniu

w³asnego cia³a i umys³u, bo

nikt nie za-przeczy, ¿e tego

nam brakuje najbardziej. 

Zainteresowani uzyskaj¹ wiêcej

informacji pod numerem tel.

818-85-14 lub 606-378-210. 

Zachêcamy!

Prowadzê zajêcia. Przede mn¹ sym-

patyczne buzie przedszkolaków.

Zaczynam mówiæ wymyœlon¹

bajkê, a zadaniem dzieci jest jej

dokoñczenie. Powstaje problem.

Okazuje siê, ¿e niej jest to proste.

Najczêœciej bohaterowie ich bajek

id¹ do supermarketu kupiæ “ciuchy”.

Bluzka ¿ó³ta zmienia siê w czer-

won¹. Z trudem przychodz¹ inne

pomys³y.

Innym razem rozmawiamy na te-

mat znanych bajek i baœni. Posta-

ci, które pozna³am w dzieciñstwie

nie s¹ im ju¿ tak znane i bliskie,

jak osobom z mojego pokolenia.

Nie wszyscy wiedz¹, kto to jest

Jaœ i Ma³gosia, kim by³ Kopciuszek.

W ogóle znaj¹ ma³o bajek.

Wiadomo, ¿e ucz¹ siê dopiero spraw-

nie czytaæ, zaczêli wypo¿yczaæ

pierwsze ksi¹¿ki z biblioteki. Za-

nim jednak dzieci same siêgn¹ po

ksi¹¿kê, zadaniem rodziców jest

“przenieœæ” dziecko w œwiat baœni,

weso³ych wierszy i opowiadañ

przeznaczonych dla nich. 

Tak by³o w moim przypadku i jes-

tem za to wdziêczna rodzicom.

Mia³am w³asne wyobra¿enie o bo-

haterach i opisywanej przyrodzie.

Mog³am póŸniej skonfrontowaæ to

z ogl¹danym filmem nakrêconym

na podstawie znanej mi ksi¹¿ki.

Jako dziecko czu³am siê bogatsza.

Mia³am swój œwiat, który ró¿ni³

siê od tego na ekranie.

Dzisiaj uczniowie d³ugo siedz¹

przed telewizorami. Dominuje za-

pamiêtany przez nich konkretny

obraz. £atwiej im opowiedzieæ

obejrzany film ni¿ kilka zdañ na

temat przeczytanej ksi¹¿eczki czy

te¿ bajki us³yszanej od rodziców.

Ulubione przez nich filmy to 

m. in. znane seriale. Owszem, podaj¹

tytu³y sympatycznych dobranocek.

Jednak w wiêkszoœci dzieci wska-

zuj¹ filmy, które s¹ przeznaczone

dla odbiorców starszych.

Poza ogl¹daniem telewizji czêsto

czas spêdzaj¹ na zakupach, a z okazji

urodzin ¿ycz¹ sobie du¿o pieniê-

dzy. S³ownictwo wzbogacaj¹ o ty-

tu³y seriali i nazwy supermarke-

tów. Ich œwiat to ¿ycie ludzi doros-

³ych. Coœ “gubi¹” po drodze. Za-

czyna im brakowaæ fantazji i dzie-

ciêcych marzeñ.

Problem nie jest w tym, ¿e dzieci

w ogóle ogl¹daj¹ telewizjê, nie

znaj¹ wszystkich znanych bajek

albo chodz¹ z rodzicami na zakupy

do marketów. Chodzi o proporcje,

o to co widz¹, s³ysz¹ i prze¿ywaj¹.

Wa¿ne jest, ¿eby poznali i doce-

nili inne wartoœci, ¿eby kszta³cili

wyobraŸniê i twórcze myœlenie.

Na pewno nie powinni byæ zbyt

szybko doroœli.

Regina Sikora - nauczyciel

Ruch jest najtañszym lekarstwem

Ciê¿ka praca nie  zawsze pop³aca. Przekonali

siê o tym tegoroczni maturzyœci, którzy chc¹c

studiowaæ na zagranicznych uczelniach, wybrali

najtrudniejszy poziom egzaminu dojrza³oœci.

Okaza³o siê, ¿e ministerstwo dostosowuj¹c now¹

maturê do norm europejskich zamknê³o

drogê najlepszym uczniom na wy¿sze uczel-

nie np. w Niemczech. Poszkodowani i

rozczarowani s¹ g³ównie ci absolwenci,

którzy wygrali lub zajêli czo³owe miejsca na

ogólnopolskich olim-piadach. To w³aœnie oni na

swoich œwiadectwach maturalnych otrzymali

upragniony wpis “zwolniony”. Jednak w

Niemczech ta sama adnotacja na dokumencie

oznacza, ¿e maturzysta nie zdawa³ egzaminu z

danego przedmiotu. Daje to zero punktów przy

wyliczaniu œredniej z ocen absolwenta. Przy

du¿ej liczbie staraj¹cych siê o przyjêcie na

dan¹ uczelniê polski maturzysta nie ma szans.

- Uczniowie mog¹ do³¹czyæ do podañ dyplom

z olimpiady z wyjaœnieniem – zapewnia Mie-

czys³aw Grabianowski, rzecznik ministra edu-

kacji. Jednak, jeœli absolwent stara siê o przyjêcie

na niemieck¹ uczelniê takiej mo¿liwoœci nie ma.

Rekrutacj¹ zajmuj¹ siê bowiem niezale¿ne agencje

powo³ane przez rz¹d, które decyzjê sw¹ podejmuj¹

na podstawie liczby punktów zdobytych przez ucznia. 

Problemy w uzyskaniu indeksu niemieckiej

uczelni bêd¹ mieli tak¿e ci maturzysci, którzy

wybrali najtrudniejszy poziom egzaminu dojrza-

³oœci. U naszych s¹siadów nie licz¹ siê bowiem

stopnie trudnoœci lecz iloœæ uzyskanych punk-

tów. Z polskim maturzyst¹, zdaj¹cy najwy¿-

szy wariant, mo¿e wygraæ niemiecki uczeñ,

który przy zwyk³ym poziomie egzaminu otrzy-

ma 100% punktów.

Absolwenci licz¹ na zmianê przez ministerst-

wo sposobu “nagradzania” olimpijczyków i mo¿-

liwoœæ egzekwowania przez zagraniczne

uczelnie ró¿nych poziomów polskiej matury.

***

Tymczasem nasi maturzyœci w ubieg³ym tygod-

niu zdawali egzaminy pisemne. Tu¿ po ich

zakoñczeniu uda³o nam siê porozmawiaæ 

z rozluŸnionymi ju¿ maturzystami.

- Nowa forma matur nie jest taka straszna,

podoba³ nam siê egzamin ustny, do którego mo¿-

na by³o przygotowaæ siê bez stresu. Determi-

nuje nieco komisja z³o¿ona z obcych nam na-

uczycieli, ale wiêkszoœæ z nas rozluŸnia siê ju¿

po kilku minutach egzaminu. Nie jest Ÿle - jak

to mówi¹ „nie taki diabe³ straszny…”

Magdalena Ksi¹¿ek

Zamkniête granice dla maturzystów

““CCoo  zz  tt¹¹  bbaajjkk¹¹””““CCoo  zz  tt¹¹  bbaajjkk¹¹””
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Pod koniec kwietnia w Szkole Pod-

stawowej nr 3 przeprowadzono akcjê

znakowania rowerów.

Oznakowanie ma na celu w sposób

szybki i prosty ustaliæ jego w³aœcicie-

la w sytuacji ujawnienia kradzie¿y

b¹dŸ porzucenia pojazdu.

Zasadnoœæ akcji doceni³o wielu m³o-

dych ludzi. Przy okazji okaza³o siê,

¿e zdecydowana wiêkszoœæ rowe-

rzystów, dbaj¹c o bezpieczeñstwo

roweru, nie dba o swoje – niemal

przy ka¿dym dwuœladzie brakowa³o

podstawowego oœwietlenia.

Rowery zosta³y zarejestrowane w spe-

cjalnym kajecie, ka¿demu nadano

identyfikacyjny numer. 

W przypadku kradzie¿y w³aœciciel

skradzionego, oznakowanego rowe-

ru powinien o tym fakcie niezw³ocz-

nie powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê

policji lub stra¿y miejskiej, z poda-

niem cech skradzionego pojazdu

oraz nadanego numeru.

Okres wiosenno-letni szczególnie

obfituje w kradzie¿e rowerów. Dziêki

oznakowaniu jest szansa, ¿e nasz

dwuko³owy pojazd odnajdzie w³aœ-

ciciela, warto wiêc pomyœleæ o za-

bezpieczeniach w ka¿dej formie.

eg

Naznaczone dwuœlady

¯adna policja, nawet najskuteczniejsza nie ochroni w pe³ni

naszego mienia, jeœli sami nie bêdziemy o nie dbaæ.

Do przypomnienia kilka podstawowych zasad samoobrony:

1. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo szybko znajduj¹

precjoza i pieni¹dze ukryte w ró¿nego rodzaju bieliŸniarkach,

torebkach po cukrze, czy te¿ za obrazami. Najpewniejszym

miejscem przechowywania pieniêdzy, dewiz, cenniejszej bi-

¿uterii, akcji i obligacji jest bank.

2. Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczk¹, nie wieszaj ich tak¿e

na szyi twojej pociechy. Zabezpiecz nale¿ycie drzwi i okna

swojego mieszkania, za³ó¿ dobre zamki. Wskazane jest zamon-

towanie domofonu lub te¿ instalacji œwietlnej lub elektronicznej

pod³¹czonej do s¹siadów (z wzajemnoœci¹).

Za³ó¿ oœwietlenie na podwórku. Jeœli jesteœ w³aœcicielem domku

jednorodzinnego, wykonaj solidne (najlepiej przeŸroczyste)

ogrodzenie, kup psa.

3. Zanotuj na kartce lub w podrêcznym kalendarzyku marki,

typy posiadanych urz¹dzeñ, ich cechy charakterystyczne oraz

numery fabryczne: radio, telewizor, magnetowid, aparat foto-

graficzny, rower itp. Te które nie posiadaj¹ numerów oznacz

inicja³ami lub numerem telefonu albo dat¹ urodzenia (w przy-

padku kradzie¿y lub zgubienia ³atwiej bêdzie mo¿na je rozpoz-

naæ i udowodniæ, ¿e to nasza w³asnoœæ).

4. Nie afiszuj siê bogactwem, a bêdziesz mia³ je d³ugo. Unikaj

przygodnych znajomoœci zw³aszcza tych zawieranych przy kie-

liszku, nigdy zaœ w ten sposób poznanych ludzi nie zapraszaj do

swego mieszkania, zw³aszcza wówczas gdy mieszkasz samotnie.

5. Uwa¿aj na krêc¹cych siê po klatkach schodowych, w pobli¿u

domu ludzi. Zainteresuj siê nimi, zapytaj kogo szukaj¹, przy-

jrzyj siê im, by zapamiêtaæ wygl¹d. Przezornoœæ mo¿e uchroniæ

przed kradzie¿¹ mienie twoje lub s¹siadów, zaœ spostrze¿enia

mog¹ byæ przydatne gdyby do w³amania dosz³o.

6. Sprawdzaj to¿samoœæ, wiarygodnoœæ obcych osób, które

przychodz¹ do twojego mieszkania w sprawie odkupienia

starych zegarów lub ksi¹¿ek, naprawy kaloryferów. Nie wpusz-

czaj bez uzasadnionych powodów nieznanych osób. Z policyj-

nych doœwiadczeñ wynika, ¿e prawie po³owa kradzie¿y mia³a

swój pocz¹tek i Ÿród³o w nawi¹zywanych wczeœniej tego typu

kontaktach. Tacy niby - znajomi nawet jeœli sami nie dokonuj¹

kradzie¿y mog¹ przeprowadziæ tzw. z³odziejski wywiad i dzia-

³aæ z polecenia grupy, która dokonuje w³amañ.

7. Nie toleruj w swoim bloku mieszkalnym, klatce schodowej,

w piwnicy lub na strychu istnienia melin pijackich,

skupiaj¹cych ludzi z  marginesu spo³ecznego.

8. Wspó³dzia³aj zawsze z s¹siadami. Zwracaj uwagê tak¿e na

ich mieszkanie. Podczas nieobecnoœci interesuj siê ludŸmi

stoj¹cymi pod ich drzwiami. Zwracaj uwagê na ha³asy, nieco-

dzienne odg³osy dochodz¹ce z klatki schodowej, wynoszenie

mebli lub sprzêtów domowych przez osoby obce, którym nie

towarzyszy nikt ze znanych s¹siadów.

9. Opuszczaj¹c na d³u¿ej mieszkanie (wczasy, odwiedziny 

u znajomych, pobyt w szpitalu) nie zostawiaj widocznych oznak

twojej nieobecnoœci. Poproœ s¹siadkê aby podlewa³a kwiaty,

otwiera³a na krótko okna, opró¿nia³a skrzynkê z korespon-

dencj¹, wieczorem w³¹cza³a na jakiœ czas œwiat³o w kuchni lub

pokoju.

10. Ubezpiecz swoje mieszkanie, by w razie niszczêœcia chocia¿

czêœciowo by³y zrekompensowane straty. 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci

niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 377/1

o pow. 8138 m2, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa 

przy ul. Parkowej (droga krajowa Legnica-Zgorzelec), dla której

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.

Cena wywo³awcza – 237.900,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 45.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest

przedmiotem zobowi¹zañ. 

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nierucho-

moœæ przeznaczona jest pod zabudowê stacj¹ paliw wraz z parkingiem

dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne oraz us³ugi hotelarskie. 

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wy-

budowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wy-

budowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 czerwca 2005 r. o godz. 1100 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

1 czerwca 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli oso-

ba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej

ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,

pozosta³ym osobom.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³aw-

czej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej

ni¿ 3.000,00 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.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu 

lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.

Policja radzi…

Jak zabezpieczyæ mieszkanie
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - ul. Œciegiennego 4, tel. 818-83-46;

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93
Dziêkujemy

Za podarowanie w 2005 r. ksi¹¿ek

do Dzia³u dla Doros³ych:

Pani Rozalii Maruszewskiej,

Panu Jerzemu Pietkiewiczowi,

Pani Teresie Kern, Pani El¿biecie

Synowiec, Panu Markowi Ch³od-

nickiemu, Pani Lilianie Konopskiej,

Pani Annie Krzy¿anowskiej,

Panu Marcinowi Budakiewi-

czowi, Pani Zofii Kobiernik,

Panu Janowi Ksi¹¿kowi, Pani

Bo¿enie Delost, Panu Grzegorzowi

Giedroyciowi, Panu Piotrowi

Krzeszkiewiczowi, Pani Ma³gorza-

cie Karyœ, Pani Halinie Ch³opek,

Panu £ukaszowi Górnickiemu,

Pani Kazimierze Klimaszewskiej.

Za podarowanie w 2005 r. cza-

sopism do Dzia³u dla Doros³ych:

Pani Agnieszce Flisak, Pani

Marcie Flisak, Pani El¿biecie

Ma¿uchowskiej, Pani Halinie

Ch³opek, Pani Kazimierze

Klimaszewskiej.

Maj miesi¹cem bez kar

Wszyscy czytelnicy przetrzymu-

j¹cy ksi¹¿ki maj¹ okazjê oddaæ je

i nie zap³aciæ kary. Jest tylko

jeden warunek: musz¹ je zwróciæ

do biblioteki w maju 2005 r.

“W ogrodzie pe³nym zwierz¹t”

20 kwietnia w Legnickiej Biblio-

tece Publicznej odby³ siê fina³

powiatowego konkursu recytator-

skiego “W ogrodzie pe³nym zwie-

rz¹t”, przeprowadzonego w ra-

mach tegorocznych obchodów œwiê-

ta ksi¹¿ki “Bli¿ej Ksi¹¿ki”.

Chojnów reprezentowa³a Karo-

lina Bukowska z SP nr 4 z wier-

szem Marii Szypowskiej “O trzech

pstrych przepiórzycach” oraz

Rafa³ Lenda z SP nr 3 z wierszem

Juliana Tuwima “Ptasie radio”.

Nasi uczestnicy byli bardzo dobrze

przygotowani do konkursu - Karo-

lina zajê³a II miejsce. Karolinie 

i Rafa³owi - gratulujemy wystêpu,

a ich opiekunom, nauczycielom bib-

liotekarzom: Pani Annie Filipowicz,

Pani El¿biecie Rusieckiej oraz

Pani Hannie Wójcik - dziêkujemy.

Nasze nowoœci

Dzia³ dla Doros³ych - w czytelni:

Andrzej Gomu³owicz, Jerzy

Ma³ecki - “Podatki i prawo

podatkowe”

Podrêcznik stanowi komplekso-

we ujêcie problematyki podatko-

wej. Autorzy przedstawiaj¹ za-

równo teoriê podatku, jak i obo-

wi¹zuj¹ce w Polsce rozwi¹zania

prawanopodatkowe. W szerokim

zakresie uwzglêdniaj¹ w opraco-

waniu dorobek nauki o podatkach

oraz bogate orzecznictwo NSA. 

Mariusz Urbanek - “Dolny Œl¹sk:

siedem stron œwiata”

Nawet ktoœ, kto nigdy na Dolnym

Œl¹sku nie by³, tylko na podsta-

wie suchych faktów historycz-

nych, musia³by uznaæ, ¿e to krai-

na piêkna i nadzwyczaj kusz¹ca.

Gdyby by³o inaczej, nie przecho-

dzi³aby tak czêsto z r¹k do r¹k,

nie toczono by o ni¹ bitew i wojen,

nie sprzedawano tak drogo.

Autor postanowi³ podzieliæ siê 

z Czytelnikami swoj¹ fascynacj¹

Dolnym Œl¹skiem - ziemi¹ jedyn¹

w swoim rodzaju - czego efektem

jest w³aœnie bardzo starannie wy-

dany album.

MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, 

tel. 818-86-21

re¿.: Magdalena Piekorz. 

wstêpuj¹: Micha³ ¯ebrowski, Jan Frycz, Agnieszka

Grochowska, Wac³aw Adamczyk.

95 min.

Adaptacja powieœci Wojciecha Kuczoka.

Mo¿na ten film zrozumieæ dos³ownie - w czêœci “dzieciêcej”

- jako opowieœæ o fizycznej przemocy zakompleksio-

nego ojca (Jan Frycz) nad synem Wojtusiem (œwietny

debiut Wac³awa Adamczyka) . W czêœci wspó³czes-

nej - jako historiê doros³ego ju¿ Wojtka (Micha³ ¯e-

browski), który ¿yje z kompleksem ojca i mimowolnie

zaczyna siê do niego upodabniaæ. Ale film Magdaleny

Piekorz w podobnych uproszczeniach zmieœciæ siê nie

chce. Dlaczego? 

Wbrew pozorom PRÊGI nie s¹ tylko histori¹ o tym,

jak dzieciñstwo determinuje dalsze ¿ycie. To film 

o brutalnie zerwanej wiêzi z ludŸmi, o pêkniêciu pier-

wotnej naiwnoœci w kontakcie ze œwiatem......

KINO
20-21 maja 2005-godz.18.00- PRÊGI

Muzeum Regionalne zaprasza...

Mistrz grafiki

O Gielniaku napisano wiele. By³ feno-

menem w polskim ¿yciu artystycznym. 

Urodzi³ siê w rodzinie polskich emigran-

tów w Denain ko³o Valenciennes we Francji

w 1932 r. Tu te¿ rozpocz¹³ edukacjê, zdo-

bywa³ wiedzê artystyczn¹, rozwija³ talent.

Od mera Anzin otrzyma³ propozycjê sty-

pendium na studia w Akademii Sztuk Piêk-

nych w Pary¿u. Zrezygnowa³ z niego i przyj¹³

ofertê dzia³aczy polonijnych podjêcia stu-

diów konsularno-dyplomatycznych w Polsce,

pod warunkiem nauki w Liceum Polskim

w Pary¿u. W 1949 r. zachorowa³ na gruŸ-

licê i zacz¹³ leczenie w sanatorium Neu-

fmoutiers-en-Brie. W tym samym roku

zda³ maturê i z myœl¹ o dalszych studiach

w 1950 r. wyjecha³ z rodzin¹ do Polski. 

Jego talent zostaje szybko zauwa¿ony. Szybko

te¿ przekracza Gielniak granicê dziel¹c¹

poprawne technicznie linoryty od dojrza-

³ych prac, które daleko odbiegaj¹ od tego,

co przywyk³o  siê kojarzyæ z technik¹ linoryt-

nicz¹. Ich delikatna faktura z³o¿ona z drob-

nych punktów i kresek pozwala na osi¹g-

niêcie efektu niezwyk³ej gradacji natê¿eñ

bieli i czerni, przez wszystkie odcienie sza-

roœci, zbli¿onego bardziej do technik meta-

lowych. Uzyskanie tak delikatnej struktu-

ry w linorycie, gdzie czêsto nie ma nawet

m i l i m e t r a

p³aszczyzny

nieo¿ywionej

dotkniêciem

d³utka, wyma-

ga³o od arty-

sty wielkiej

cierpliwoœci 

i poch³ania³o

wiele czasu.

Nad jedn¹ grafik¹ pracowa³ kilka miesiê-

cy. Owocem jego benedyktyñskiego trudu

jest bez ma³a 50 grafik i 15 ekslibrisów,

które powsta³y w ci¹gu piêtnastu lat jego

twórczej dzia³alnoœci. 

Gielniak w bardzo ograniczonym stopniu

pos³ugiwa³ siê szkicami. Dawa³y one zaled-

wie ogólne wyobra¿enie o gotowej grafice.

Prawie nie robi³ odbitek poszczególnych

faz w d³ugiej pracy nad linorytem. Nie

odczuwa³ potrzeby kontrolowania etapów

realizacji swojej jasno wytyczonej wizji.

“Improwizowa³” na p³aszczyŸnie linoleum

tworz¹c z nawarstwiaj¹cych siê drobnych

punktów doskona³e uk³ady zamykaj¹ce

siê w logiczn¹, skoñczon¹ ca³oœæ. 

W maju prace tego wybitnego grafika

mo¿emy ogl¹daæ 

w Muzeum Regionalnym 

w Chojnowie.

Serdecznie zapraszamy!
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Grody po raz 40
Przemknêli przez Chojnów z prêdkoœci¹ kilkudziesiêciu

kilometrów na godzinê. Mogliœmy ich ogl¹daæ przez kil-

ka krótkich chwil.

Ponad 130 zawodników w barwnych koszulkach prze-

jecha³o 21 kwietnia przez centrum miasta pokonuj¹c

trasê I etapu, jubileuszowego, 40. Miêdzynarodowego

Wyœcigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastow-

skich”. Trasa, na której le¿a³ Chojnów liczy³a 135 km,

metê zawodnicy przekraczali w G³ogowie.

Jak poda³a gazeta.pl „Na finiszowych metrach ostatniego

etapu wyœcigu Szlakiem Grodów Piastowskich dosz³o do

niebezpiecznie wygl¹daj¹cej kraksy.

Tu¿ po finiszu dosz³o do powa¿nej kraksy, w której naj-

bardziej ucierpieli Krupa oraz Grzegorz ¯o³êdziowski 

z Legii Bazyliszek i Arkadiusz Wojtas z Skil Moser.

- Na pocz¹tku wy³o¿y³ siê Pawe³ Szaniawski z PSB, a na

niego wpadali kolejni zawodnicy - mówi Gronkiewicz. -

Wygl¹da³o to koszmarnie. Dawid przez blisko 10 min nie

móg³ dojœæ do siebie. Le¿a³ tylko z zamkniêtymi oczami 

i zupe³nie nie reagowa³ na sygna³y otoczenia. By³em prze-

ra¿ony, gdy¿ na pytania: “Dawid, s³yszysz mnie?” nie

by³o ¿adnej odpowiedzi.

Najbardziej poszkodowani zawodnicy trafili do szpitala.

¯o³êdziowski zosta³ tam na d³u¿ej (z³amana rêka), Krupie

na szczêœcie nic powa¿niejszego siê nie sta³o”.

W pierwszej w tym sezonie w Polsce imprezie z kalen-

darza Miêdzynarodowej Unii Kolarskiej, nazywanej wio-

sennymi mistrzostwami naszego kraju, triumfowa³ Zbig-

niew Pi¹tek zawodnik Intel-Action.
eg

Trzymaj siê Pawe³
Zdarza siê, ¿e upór, ambicja i d¹¿enie do perfekcji wywo³uj¹ przeciwny skutek

do zamierzonego. 

Przekona³ siê o tym nasz kolega z klubu P³omieñ Michów Pawe³ Jêdrzejczyk,

który 26 kwietnia w czasie treningu uleg³ ciê¿kiemu wypadkowi.

Przygotowywa³ siê do zawodów, które odby³y siê 7 maja. By³ w wysokiej

formie chcia³ wypaœæ jak najlepiej, by³ jednym z najlepszych kolarzy naszego

zespo³u i z pewnoœci¹ czu³ na sobie presjê i odpowiedzialnoœæ. 

Obecnie przebywa w szpitalu po ciê¿kiej operacji i zaczyna wracaæ do zdrowia.

Jego brak w zespole jest bardzo dotkliwy. My wszyscy, zawodnicy i rodzice

bardzo prze¿yliœmy ten wypadek. Chcemy poprzez ³amy naszej lokalnej prasy

serdecznie Go pozdrowiæ i ¿yczyæ szybkiego powrotu do zdrowia. 

Trzymaj siê Pawe³, jesteœmy z Tob¹.

W imieniu wszystkich kolarzy 
P³omienia Michów, przyjació³ i rodziców

Jerzy Sobczak

O tytu³ mistrza

Urz¹d Miasta, Miejski Dom Kultury,

Towarzystwo Szachowe, Dom Chemi-

ka oraz Gazeta Chojnowska organi-

zuj¹ Turniej Szachowy o Mistrzostwo

Chojnowa w grze szybkiej “P - 15”.

Jeszcze nie tak dawno, turnieje szacho-

we by³y bardzo popularne w naszym

mieœcie. Z ró¿nych przyczyn nieco 

o nich ucich³o, nie znaczy to wcale,

¿e rozgrywki na dwubarwnych plan-

szach straci³y na popularnoœci.

Zapalonych szachistów jest w

Chojnowie wielu, poza nim chêtnych

do rywalizacji jeszcze wiêcej.

W turnieju mog¹ uczestniczyæ wszys-

cy zainteresowani, którzy zg³osz¹ siê

przed rozpoczêciem turnieju i op³ac¹

sk³adkowe w wysokoœci: seniorzy 

15 z³, juniorzy 5 z³. 

Zachêt¹ niech bêdzie informacja, ¿e

organizatorzy przewidzieli atrakcyjne

nagrody – w tym tak¿e pieniê¿n¹.

Turniej zostanie rozegrany w Domu

Chemika w Chojnowie ul. Rynek 20,

w dniu 21.05.2005 r.

Rejestracja i zapisy uczestników 

w godz. 9.00 - 10.00 przed rozpoczê-

ciem turnieju lub porzez wczeœniejsze

zg³oszenia telefoniczne.

Rozgrywki prowadzone bêd¹ systemem

szwajcarskim na dystansie 9 rund,

tempo gry 15 minut dla zawodników,

kojarzenie par komputerowe.

Bli¿szych informacji udziela Jerzy

Pud³o pod numerem telefonu

076/8187 - 287 po godz. 15.00.

ZAPRASZAMY!

Szachowe

doniesienia
Fina³ Igrzysk Dolnoœl¹skich Gmin rozegrany

23 kwietnia w Bystrzycy K³odzkiej zgromadzi³

34 zawodników seniorów i juniorów. Wœród

seniorów zwyciê¿y³ ogólny faworyt Pawe³

£aszewicz, wœród juniorów Marek Pigu³a.

Turniej rozegrano systemem szwajcarskim 

(9 rund, 20 min dla zawodnika). Walka w czo-

³ówce seniorów trwa³a do ostatniej rundy, po

8 rundach nasz chojnowski zawodnik Jerzy

Pud³o uplasowa³ siê na 6 pozycji. Ostatni¹

rundê musia³ rozegraæ z prowadz¹cy Paw³em

£aszewiczem, spotkanie zakoñczy³o siê remi-

sem, dziêki czemu chojnowianin zaj¹³ 5 miejsce.

Pierwsza dziesi¹tka:

1. £aszewicz Pawe³ k³odzko 7 pkt.

2. ¯minda Bogdan O³awa 6,5 pkt.

3. £akomiec Kazimierz Trzebnica 6 pkt.

4. Siembab Bartosz K³odzko 6 pkt.

5. Pud³o Jerzy Chojnów 5,5 pkt.

6. Lipieñ Wies³aw Kamienna Góra 5,5 pkt..

7. Ga³a¿ewski Tomasz Zgorzelec 5 pkt.

8. Stupak Piotr Zgorzelec 5 pkt.

9. Bronowicki Krzysztof Trzebnica 4,5 pkt.

10. Wróbel Maciej O³awa 4,5 pkt.

Drugi nasz zawodnik Jan Bi³yk zaj¹³ 15 miejsce.

Bior¹c pod uwagê ma³¹ iloœæ startu w turnie-

jach jego wystêp nale¿y zaliczyæ do udanych.

Serdecznie dziêkujê panu Stanis³awowi Ho-

rodeckiemu za zapewnienie naszym repre-

zentantom œrodków finansowych na wyjazd 

– Jerzy Pud³o.

***
Otwarty Turniej Szachowy z okazji 

3 Maja 2005 r. rozegrano w Jeleniej Górze.

Startowa³o w nim 39 zawodników.

Zwyciê¿y³ przedstawiciel gospodarzy Waldemar

Maciejewski. 

Nasz zawodnik, Jacek Najduk w jednej z rund

pope³ni³ drobny b³¹d - maj¹c w ostatniej run-

dzie lepsz¹ pozycjê na szachownicy zapropo-

nowa³ Barbarze Jaracz remis, przez co utraci³

szanse na drug¹ pozycjê.

Koñcowa tabela (5 zawodników)

1. Maciejewski Waldemar Jelenia Góra 7,5 pkt.

2. Jaracz Barbara Jelenia Góra 6,5 ptk.

3. Siembab bartosz Œcinawka Œrednia 6,5 pkt.

4. Najduk Jacek Chojnów 6,5 ptk.

5. Lipieñ Wies³aw Kamienna Góra 6 pkt.
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DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom jednorodzinny, piêtrowy

do remontu, Goliszów. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-86.

Sprzedam domek jednorodzinny, w³asnoœ-

ciowy z dzia³k¹ w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 818-15-79.

Sprzedam mieszkanie w bloku z gara¿em pod

blokiem, 2 pokoje, kuchnia, balkon, IVp.,

pow. 51 m2, atrakcyjna lokalizacja, cena - miesz-

kanie 46 tys. z³, gara¿ - 10 tys. z³. Wiado-

moœæ: tel. 818-76-19 lub 0609-485-827.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez-

czynszowe, o pow. 30 m2 na osiedlu proradziec-

kim w Szczytnicy ko³o Krzywej, gm. Warta

Boles³awiecka. Wiadomoœæ: tel. 877-37-13.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, stare

budownictwo, 1 pokój, kuchnia, przedpokój,

³azienka, o pow. 48 m2. 

Wiadomoœæ: tel. 818-62-33.

Sprzedam mieszkanie 53,70 m2, IVp.

Wiadomoœæ: tel. 818-71-90 po godz. 20.00.

Sprzedam mieszkanie 1 pokojowe, 35m2,

balkon. Wiadomoœæ: tel. (075) 771-51-50.

Sprzedam kawalerkê 32 m2 w centrum

miasta, cena do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675. 

Sprzedam kawalerkê po kapitalnym remoncie,

cena 32 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 819-15-99.

Posiadam kawalerkê do wynajêcia w nowym

budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0509-656-269.

Poszukujê mieszkanie do wynajêcia 

w starym budownictwie 1 lub 2 pokojowe.

Wiadomoœæ: tel. 0603-513-237.

Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze loka-

torskie, 2.pokojowe, o pow. 44 m2, IIp., w cen-

trum miasta na mieszkanie 4.pokojowe (par-

ter lub Ip.) w starym lub nowym budownictwie.

Wiadomoœæ: tel. 818-60-93 po godz. 16.00.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w sta-

rym budownictwie, 74 m2, 3 pokoje, ³azien-

ka, piece, na mniejsze 3 pokojowe. Wia-

domoœæ: tel. 600-464-753.

Wynajmê lub sprzedam lokal u¿ytkowy 

o pow. 16 m2 w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.

0502-283-027 lub 818-16-81.

Posiadam do wynajêcia lokal u¿ytkowy 

o pow. 60 m2 w Z³otoryi na osiedlu. Wiado-

moœæ: tel. 878-64-25.

Sprzedam lokal handlowo - us³ugowy 

o pow. 19 m2, bardzo atrakcyjna lokalizacja!

Wiadomoœæ: tel. 0888-175-227.

US£UGI

Kursy prawa jazdy. Informacje - zapisy

Szko³a Jazdy Dariusz Mazur. Wiadomoœæ:

tel. 818-72-22, 818-18-07, 0601-993-801 lub

0508-269-511.

PRACA

Metal-Cynk spó³ka z o.o. zatrudni spawaczy

z uprawnieniami spawania w os³onie  argonu.

Pisemne oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie firmy

ul. Kolejowa 25 w Chojnowie. 

INNE

Dzia³ki budowlane po³o¿one w po³udniowej

czêœci miasta miêdzy ulicami: Asnyka 

i Z³otoryjsk¹ o pow. od 844 m2 do 1333 m2.

Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

Odst¹piê dzia³kê ogrodow¹ o pow. 6 arów,

altana murowana (3 pomieszczenia), 2000 z³.

(za gazowni¹). Wiadomoœæ: tel. 818-66-11 po

godz. 20.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczo-

wie, obok nowych zabudowañ, 12 a, pr¹d,

projekt, pozwolenie na budowê. 

Wiadomoœæ: tel. 0606-279-633. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzma-

nowicach, bardzo ³adnie po³o¿ona, blisko

media - 27 arów, cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowi-

cach. Wiadomoœæ: tel. 817-89-41 lub 0606-502-613.

Sprzedam dzia³kê niezabudowan¹ o pow.

195 m2 w Chojnowie przy ul. D³ugosza obok

Legnickiej. Dzia³ka przeznaczona pod zabudowê

kamienicy i sklepów. Wiadomoœæ: tel. 81-91-278,

0694-102-630.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 164 m2,

po³o¿on¹ w Chojnowie przy ul. Legnickiej,

pod zabudowê us³ugowo - mieszkaln¹. Wia-

domoœæ: tel. 0601-196-796.

Sprzedam dzia³kê niezabudowan¹ (wspó³-

w³asnoœæ) o pow. 989 m2, z rozpoczêt¹ budo-

w¹ domu, w Chojnowie przy ul. Bohaterów

Powstania Warszawskiego 1. Wiadomoœæ: tel.

819-15-67.

Sprzedam dzia³kê niezabudowan¹ (wspó³-

w³asnoœæ) o pow. 2500 m2, po³o¿on¹ w Jaro-

szówce. Wiadomoœæ: tel: 819-15-67.

Sprzedam pianino na p³ycie metalowej

Wilh Velten Breslau, cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 818-74-89 po godz. 18.00.

Tanio sprzedam wersalkê, dwa fotele, dwie

pufy, ³awê i szafkê RTV (kolor dêbowy). Wia-

domoœæ: tel. 818-18-07 (dzwoniæ wieczorem).

Sprzedam kozie mleko, 3 z³ za litr. Wiadomoœæ:

tel. 0608-636-710 lub 818-81-36 (wieczorem).

OG£OSZENIA  DROBNE

"CALLA"
Ryszard  Szymañski
OFERUJEMY:

Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
Chojnów cmentarz tel. 8196-353

(ca³odobowy)
Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 

(ca³odobowy)
Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

(ca³odobowy)
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Kredyty hipoteczne do 30 lat,

oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych 

kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia 

komornicze, windykacja,

- na wykup mieszkania ze spó³dzielni 

mieszkaniowej,

- na budowê i rozbudowê domu,

- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym 

lub wtórnym,

- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK, 

lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

BANKOWE KREDYTY - HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

Doradca Bankowo-Finansowy 
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y US) TEL.076/ 844-39-25,  841-53-66
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza przetarg na najem lokalu u¿ytkowego 

przy ul. Rejtana Nr 8 o powierzchni - 80,59 m , 

sk³adaj¹cego siê z 2 pomieszczeñ:
- 52,59 m2,

- 28,00 m2.

Przetarg odbêdzie siê w dniu - 18.05.2005 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie - sala Nr 11, II piêtro. Wadium w kwocie - 100 z³ nale¿y

wp³aciæ w kasie Urzêdu Miejskiego do godz. 9.45 dnia 18.05.2005 r. Cena

wywo³awcza za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej wynosi - 3,00 z³, wysokoœæ post¹pienia -

0,50 z³. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniu 17.05.2005 r. klucze od lokalu znajduj¹ siê 

w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzyma³y

Nr 30. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.

Bez  porêczycieli,  
szybko  i  wygodnie,  
ju¿  przy  dochodach  
600  z³  miesiêcznie

Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726
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Sprzeda¿
drewna

opa³owego

Tel. 0660-418-596
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