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* Jedynie s³uszny werdykt - Bambiniada 2008;  * Popo³udnie z czwórk¹; 
* Czujê siê potrzebna;  * „SKORANTA” moje spojrzenie;  * Kolarskie rewelacje;
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Wydzia³ RG

* trwa uk³adanie nawierzchni asfaltowej na
ul. £u¿yckiej. Wykonawca uk³ada „dywanik
asfaltowy” na wczeœniej u³o¿onej warstwie
profilowej. To ostatni etap tej inwestycji. Po-
zostan¹ jeszcze do zamontowania znaki dro-
gowe i pielêgnacja terenów zielonych w bezpo-
œrednim s¹siedztwie nowo wybudowanej drogi;

* zakoñczono prace przy budowie sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacji sanitarnej z pompowni¹
œcieków i kanalizacji deszczowej dla plano-
wanego zespo³u budynków jednorodzinnych
przy ul. Bielawskiej. 28 maja komisja doko-
na³a odbioru inwestycji;

* trwaj¹ prace przy budowie ostatnich ele-
mentów ogrodzenia na rozbudowywanej czêœci
cmentarza, w której znajd¹ siê bramy wjazdowe
i furty wejœciowe;

* dobiega koñca wymiana okien w Gimnazjum
nr 2. II etap tej inwestycji koñczy ca³e zadanie
wymiany stolarki okiennej budynku;

* podpisano umowê na budowê ul. Rzemieœl-
niczej, w najbli¿szych dniach wykonawca
rozpocznie realizacjê zadania;

*in¿ynier kontraktu budowy basenu sprawdza
obecnie dokumentacjê projektow¹ w zakresie
rozwi¹zañ technicznych i ekonomicznych 
w celu opracowania specyfikacji przetargowej na
wy³onienie wykonawców.

Wydzia³ GGiOŒ
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 20.05.2008 r. do 09.06.2008 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po-
³o¿onych przy ul. Legnickiej 28, ul. B. Chrob-
rego 4, ul. Wolnoœci 1, ul. Reja 12a, 
ul. ks. Piotra Skargi 14, ul. Konarskiego 2
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 19 maja 2008 r. Nr 83/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 30.06.2008 r.

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 bur-
mistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny dy¿ur
pod numerem (076) 818-82-85 lub 818-86-77. 

Rada informuje
W ka¿dy wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00,
przewodnicz¹cy rady miejskiej – Jan Skowroñ-
ski przyjmuje interesantów w biurze rady,
pokój nr 4. W ka¿dy czwartek natomiast, 
w godzinach 11.00-12.00, w tym samym miejscu
przyjmuje wiceprzewodnicz¹cy Józef Kulas.

Z ostatniej chwili
Nasza zawodniczka z UKS Oriens Polers Natalia
Chojnacka w “Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska
Ze Startu Wspólnego” w Legnicy zdoby³a
tytu³ mistrzyni Dolnego Œl¹ska. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e Natalia trenuje od 6 lat kolarst-
wo górskie – zawody w Legnicy by³y rywaliza-
cj¹ szosow¹.

Dru¿yna chojnowskich szczypiornistek z UKS
„Jedynka” Chojnów wywalczy³a w Zgierzu
awans do fina³u Mistrzostw Polski w Pi³ce
Rêcznej Dzieci do lat 13. 
6 czerwca team wyje¿d¿a do Chorzowa, gdzie
o laur mistrzowski rywalizowaæ bêdzie osiem
najlepszymi zespo³ów w Polsce. 

Podziêkowania
Burmistrz Miasta i pracownicy urzêdu ser-
decznie dziêkuj¹ pani Rozalii Kêsik za ofia-
rowanie okaza³ej palmy, która zdobiæ bêdzie
salê posiedzeñ tutejszego ratusza.

Policz swoj¹ emeryturê z I filara
Je¿eli jesteœ zainteresowany wysokoœci¹ Twojej
przysz³ej emerytury, to serwis:
www. mojaemerytura.zus.pl - jest przeznaczony
w³aœnie dla Ciebie.
ZUS przygotowa³ kalkulator emerytalny, za
pomoc¹ którego mo¿na obliczyæ wysokoœæ
przysz³ej, prognozowanej emerytury. Kalku-
lator dostêpny jest w Internecie, a korzystaj¹c
z niego nie trzeba podawaæ swoich danych
osobowych. 
Przy pomocy kalkulatora emerytalnego nie
mo¿na obliczyæ: wysokoœci emerytur z II filara,
wysokoœci emerytur ze starego systemu. 
Kalkulator emerytalny wylicza wy³¹cznie
emeryturê z nowego systemu, na tzw. ogólnych

zasadach. Podstaw¹ obliczenia nowej emery-
tury bêdzie kwota zwaloryzowanych sk³adek
na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjono-
wanych na koncie ubezpieczonego w ZUS
oraz zwaloryzowanego kapita³u pocz¹tkowego.
Emerytura stanowiæ bêdzie równowartoœæ
kwoty bêd¹cej wynikiem podzielenia pod-
stawy obliczenia przez œrednie dalsze trwanie
¿ycia dla osób w wieku równym wiekowi przejœ-
cia na emeryturê danego ubezpieczonego.
(Tablice œredniego dalszego trwania ¿ycia
publikuje Prezesa GUS).
Kwota prognozowanej emerytury zale¿y od
parametrów ustalonych przez u¿ytkownika
kalkulatora, ale tak¿e od przyjêtych za³o¿eñ,
w tym makroekonomicznych. Obliczana przez
kalkulator wysokoœæ prognozowanej emery-
tury jest to wysokoœæ brutto, tzn. przed potr¹ce-
niem podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Wyliczona prognozowana emerytura nie
mo¿e byæ podstaw¹ do jakichkolwiek roszczeñ.

Emerytura dla 60 – latka
Od 8 maja obowi¹zuje nowelizacja ustawy o eme-
ryturach i rentach, która uprawnia 60-letnich
mê¿czyzn z 35-letnim sta¿em do przejœcia na
emeryturê.
Nowelizacja ustawy emerytalnej (Dz. U. z 2008 r.
nr 67, poz. 411) dotyczy mê¿czyzn urodzo-
nych przed 1949 rokiem tj. tych, którzy naj-
póŸniej w 2008 roku ukoñcz¹ 60 lat.
Podstawowym warunkiem do uzyskania
prawa do emerytury z ZUS-u jest ukoñczenie
w 2008 roku 60 lat. Drugim warunkiem nie-
zbêdnym do uzyskania prawa do emerytury
przewidzianej w znowelizowanych przepisach
jest legitymowanie siê 35.latami sk³adkowymi
i niesk³adkowymi.
60-latek ubiegaj¹cy siê o emeryturê musi spe³-
niæ równie¿ inne warunki: w okresie ostatnich
24 miesiêcy podlegania ubezpieczeniu spo-
³ecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym musi pozostawaæ w stosunku pracy
co najmniej przez 6 miesiêcy (chyba ¿e w dniu
zg³oszenia wniosku o emeryturê jest uprawniony
do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy) a ostat-
ni¹ form¹ ubezpieczenia, przed z³o¿eniem do
ZUS wniosku, musi byæ praca wykonywana
w ramach stosunku pracy. 
Te dwa ostatnie warunki nie s¹ wymagane,
jeœli wnioskodawca legitymuje siê 35-letnim
sta¿em pracowniczym.
Aby uzyskaæ emeryturê na nowych zasadach,
konieczne jest do koñca tego roku osi¹gniêcie
wieku 60 lat. Pozosta³e warunki wymagane
do przyznania emerytury, w tym 35-letni sta¿
i pracowniczy tytu³ ubezpieczenia, mog¹ byæ
spe³nione w ka¿dym czasie. Prawo do œwiadczenia
mo¿na wiêc uzyskaæ tak¿e, np. za rok lub dwa.
Wa¿ne! Emerytury te nie s¹ przyznawane 
z urzêdu, dlatego przysz³y emeryt sam musi
z³o¿yæ wniosek o œwiadczenie. Dla ustalenia
prawa do wyp³aty œwiadczenia liczy siê data
zg³oszenia wniosku.
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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 uzasad-
nionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie 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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Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy
Filia w Chojnowie
ul. Rynek 20, tel/fax. 076/ 8188525,
wrlech@praca.gov.pl
www.puplegnica.pl

ZAPROSZENIE

Jeœli jesteœ: 
* Osob¹ bezrobotn¹
* Poszukuj¹cym pracy
* Absolwentem 
* Pracownikiem, ale zastanawiasz siê 

nad zmian¹ pracy

z wielk¹ przyjemnoœci¹ chcielibyœmy zaprosiæ
Ciê do odwiedzenia organizowanych przez
Urz¹d Pracy w Legnicy Targów Pracy 2008,
które 

odbêd¹ siê w siedzibie LCK 
– Akademia Rycerska – 

ul. Chojnowska 2 w Legnicy 
(wejœcie od Koœcio³a œw. Jana)

w dniu 19 czerwca 2008 r. 
w godzinach od 9.00 do 16.00

W ramach Targów Pracy 2008 bêdzie mo¿na
spotkaæ siê z pracodawcami dzia³aj¹cymi na
legnickim rynku pracy oraz dowiedzieæ siê
o ich zapotrzebowaniu na pracowników. 

Udzia³ w targach jest bezp³atny.

Burmistrz Miasta Chojnowa 
zaprasza chojnowskie firmy

budowlane do z³o¿enia ofert w trybie
bezprzetargowym na wykonanie

przebudowy zaplecza sanitarnego 
w bud. D Szko³y Podstawowej Nr 4

w Chojnowie. Przedmiary robót 
do pobrania w Urzêdzie Miasta 

w pokoju nr 14 (IIp).
Roboty przewidziane s¹ do wykona-

nia w terminie od 01.07.2008 do
28.08.2008. Oferty nale¿y sk³adaæ 

w sekretariacie Urzêdu Miasta 
(I piêtro, pok. 6) do dnia 23.06.2008.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci 

œp. Tadeusza Rasiñskiego
- wieloletniego naczelnika Miasta Chojnowa

pogr¹¿onej w ¿alu rodzinie 

sk³ada 
Burmistrz Miasta Chojnowa 

oraz radni Rady Miejskiej Chojnowa

Mieszkañcy Chojnowa i okolic!!!
Zapraszamy serdecznie na

FESTYN RODZINNY
który odbêdzie siê w sobotê, 

7 czerwca 2008 r. 
na terenie 

GIMNAZJUM NR 2 im. M. Kopernika

W programie liczne atrakcje, wystêpy,
mecz Rodzice-Uczniowie o Puchar

Dyrektora Szko³y i Przewodnicz¹cej Rady
Rodziców oraz Loteria Fantowa

Zapraszamy od godziny 16.00
Organizator
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Dni Chojnowa ‘2008
Folklor, blues, rock, pop, dance – takie klimaty
towarzyszy³y tegorocznym obchodom Dni Choj-
nowa i szóstej edycji Festiwalu Tkactwa i Rêko-
dzie³a Artystycznego.

JJ
u¿ od po³udnia ostatniej soboty maja, mieszkañcy
ogl¹daæ mogli stragany z ró¿norodnym rêkodziel-
nictwem. Malarstwo na p³ótnie i szkle, ceramika,

wyroby woskowe, kartki okolicznoœciowe, bi¿uteria,
rzeŸba w drewnie, przetwórstwo i tkactwo wystawione
na straganach nawi¹zywa³y do odleg³ych tradycji naszego
miasta. Prezentacjom towarzyszy³y pokazy. Jak powstaje
papier czerpany, jak tworzy siê rysunki na szkle, na czym
polegaj¹ tajniki garncarstwa czy wreszcie sekrety w¹tka 
i osnowy mo¿na by³o poznaæ u czêœci wystawców. Chêtni
mogli spróbowaæ w³asnych umiejêtnoœci i zmierzyæ siê
z nie zawsze podatnym ich myœlom i d³oniom tworzy-
wem. Zabawa by³a przy tym przednia (najd³u¿ej chyba
najm³odszych mieszkañców miasta przyci¹ga³o garncarskie
ko³o i mo¿liwoœæ realizacji w glinie w³asnych twórczych
fantazji, natomiast starsi podpytywali o w¹tek i osnowê,
czyli pracê lokalnej pracowni tkackiej przy MDK).
Podziwiaæ mo¿na te¿ by³o przy tkackim kroœnie pana
Anatola Igora Chlabicza, którego wystawê gobelinów 
i kilimów mo¿na podziwiaæ w chojnowskim muzeum
(piszemy o tym na str. 6.)
Klimat festiwalu przez kilkadziesi¹t minut podnosi³y
liczne zespo³y folklorystyczne. Goliszowianki, Pielgrzy-
mianki, Polanki, S³owiki, Echo, Kalinki i Jaskó³ki –
takiego brzmienia w Chojnowie dawno nie by³o. 
Tu¿ przed godzin¹ szesnast¹ na Placu Zamkowym
zebra³ siê niezwykle barwny i gwarny t³um. Tradycyjny
korowód ruszy³ do centrum miasta prowadzony przez
orkiestrê. Wyj¹tkowo liczny i kolorowy pochód prze-
szed³ rynkiem nawo³uj¹c mieszkañców do œwiêtowania.
Przedszkolaki w asyœcie bajkowo przebranych opieku-
nek, uczniowie chojnowskich szkó³ w kostiumach b¹dŸ
strojach reprezentuj¹cych przynale¿noœæ dru¿ynow¹ 
lub zespo³ow¹, grupy folklorystyczne, w³odarz Chojnowa
w towarzystwie nowo¿eñców i ich druhen oraz miesz-
kañcy – zape³nili centrum oczekuj¹c oficjalnego otwar-
cia miejskiego œwiêta.
„Drodzy Goœcie, Szanowni Mieszkañcy, witam wszyst-
kich bardzo serdecznie w mieœcie, które przed ponad
siedmiuset laty otrzyma³o prawa miejskie, a w nied³ugim
czasie sta³o siê wa¿nym oœrodkiem sukienniczo-tkackim.
Tu, gdzie dziœ stoj¹ kramy, przed wiekami funkcjonowa³y
warsztaty rzemieœlnicze, a w nich pracowali czeladnicy 
i mistrzowie.
Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego odbywa
siê ju¿ szósty raz. Dziêki temu mo¿emy spotkaæ siê 
z rzemieœlnikami i byæ œwiadkami tworzenia artystycznego
rêkodzie³a. ¯yczê Pañstwu wielu niezapomnianych
wra¿eñ, mi³ego odpoczynku i œwiêtowania.
Dni Chojnowa 2008 uwa¿am za otwarte!”
Tymi s³owy burmistrz miasta Jan Serkies da³ znak do
rozpoczêcia dorocznego œwiêta.
No i siê zaczê³o. Na pocz¹tek Ragtime Jazz Band -
kilkuosobowa grupa mêska specjalizuj¹ca siê w standar-
dach jazzowych. Po nich znane melodie estrady polskiej
i zagranicznej w wykonaniu akustycznego zespo³u
Mariusza Jureczki – chojnowianina, który daje siê poznaæ
coraz szerszej publicznoœci. 
Gwiazda wieczoru - IRA - swój koncert rozpoczê³a 
o godz. 21. Mocne uderzenie, znane teksty i charyzma
Artura Gadowskiego - lidera grupy, porwa³y mieszkañców
do zabawy. 
Wielu chojnowian oczekiwa³o tak¿e póŸnego wystêpu
Beltaine - jednego z ciekawszych zespo³ów polskiej sceny
folkowej graj¹cej muzykê irlandzk¹. 
Ta prezentacja zakoñczy³a pierwszy dzieñ miejskich imprez.
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Dni Chojnowa ‘2008
Niedzielê, tradycyjnie ju¿, rozpoczêli lokalni artyœci. 
W pierwszej czêœci koncertu „Chojnowianie-Chojnowia-
nom” wyst¹pi³y wszystkie miejskie zespo³y taneczne. 
A mamy ich nadzwyczaj du¿o -Brooklyn i Ma³y Brooklyn,
Karambol i Ma³y Karambol, Rytm, Reeplay. Mieszkañcy
mieli niecodzienn¹ okazjê obejrzenia tañcz¹cych
reprezentantów naszego miasta, którzy spoza granic
Chojnowa przywo¿¹ liczne turniejowe nagrody zarówno
zespo³owe jak i indywidualne.
Zanim na scenie pojawili siê najm³odsi artyœci, swój
recital mia³a piêkniejsza czêœæ zespo³u HUDAKY, czyli
zespó³ wokalny „Fajna Ferajna”. ¯eñska grupa wokalna
przypomnia³a nie tylko nowoczeœnie zaaran¿owane
kompozycje inspirowane ³emkowsk¹ nut¹, lecz tak¿e
zestaw œwiatowych szlagierów rozpisanych piêknie na
dziewczêce g³osy.
Po nich na wielk¹ scenê, weszli mali cia³em, ale wielcy
duchem, artyœci przedszkolni. 
Tego typu prezentacje zawsze bawi¹ i wzruszaj¹. Maluszki
wyst¹pi³y z uk³adami choreograficznymi i piosenkami,
które przygotowa³y na tegoroczn¹ „Bambiniadê”.
W tej czêœci koncertu swój wokalny talent szerokiej
publicznoœci pokaza³a tak¿e Gosia Haniecka, która 
w tym roku wygra³a konkurs pieœni patriotycznej i wy-
st¹pi³a na wielkiej gali we wroc³awskiej operze.
Muzyczne klimaty podtrzyma³a zabawna grupa aktorów
z Legnicy. Pan Burak, Groch i Szczypior, pani Marchewka
i Kapusta warzywne postacie bêd¹ce bohaterami utworu
“Na straganie”, œpiewa³y piosenki i przeprowadza³y
konkursy. 
Zmianê muzycznych rytmów zaproponowali kolejni
wykonawcy. Zespó³ VIR - goœcie z Rzeszowa bawili
rytmami popowo-rockowymi. 
Dawkê œmiechu zaserwowali mieszkañcom trzej choj-
nowscy kabareciarze z satyrycznej grupy „Na czworaka”.
Skecz parodiuj¹cy styl Grzegorza Halamy (autentycznie
zabawna historia s³ynnego hodowcy dorszy) czy satyra
na ci¹g³e odgrzewanie przez œwiatowe kino dawno ju¿
zgranych tematów (ROCKY) to zaledwie dwa z wielu
skeczy, jakie kabaret prezentowa³ w tym roku we Wroc³a-
wiu podczas przegl¹du kabaretów „Paka”. 
Wieczór up³yn¹³ pod znakiem disco-dance. Zespó³
Cayenn bawi³ rytmami tanecznymi do póŸnych godzin. 

***

Burmistrz Miasta Chojnowa serdecznie dziêkuje wszystkim
osobom i instytucjom, których praca i zaanga¿owanie 
w przygotowanie i realizacjê obchodów Dni Chojnowa
2008 pozwoli³a na organizacjê dorocznego œwiêta miasta.
Dziêkuje: Dyrektorowi ChZGKiM i pracownikom za-
k³adu, Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnowie
i wszystkim zaanga¿owanym w ochronê Dni policjantom,
Komendantowi JRG stra¿y po¿arnej w Chojnowie i pod-
leg³ym mu stra¿akom, pracownikom Urzêdu Miejskiego,
placówkom oœwiatowym naszego miasta - przedszkolom,
szko³om podstawowym, gimnazjom oraz Warsztatowi
Terapii Zajêciowej i Œrodowiskowemu Domowi Samo-
pomocy w Piotrowicach.

Dziêkuje równie¿ mieszkañcom Rynku, którzy corocznie 
z wielk¹ wyrozumia³oœci¹ podchodz¹ do naszego nocnego
œwiêtowania i wszystkim mieszkañcom Chojnowa – za
udzia³ we wspólnej zabawie. 

Na zakoñczenie dziêkujê tak¿e pracownikom MDK. To
na ich barkach spoczywa corocznie g³ówny ciê¿ar tak
organizacji, jak i przeprowadzenia obchodów Dni Chojnowa.

Gor¹ce podziêkowanie kieruje tak¿e do instytucji, które
wspar³y finansowo miejskie œwiêto: do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Zachodniego
i firmy Big-Form.

eg
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To ju¿ nie jest zabawa - VI Chojnowskie Dyktando Pary od bryd¿a
W ramach obchodów Dni Chojnowa 30 maja,
tradycyjnie w Domu Kultury w Chojnowie odby³
siê turniej bryd¿a sportowego parami. W tur-
nieju wziê³o udzia³ 8 par z Chojnowa, Legnicy
i Lwówka Œl¹skiego.
Po kilkugodzinnej grze klasyfikacja ustali³a siê
nastêpuj¹co:

I miejsce
Sêkowski Wojciech
Raczyñski Wojtek Legnica 76,8 pkt.
II miejsce
Chomiczewski Andrzej
Tabisz Bronis³aw Chojnów 74 pkt.
III miejsce
Poznysz Aleksander
Wiszniewski Henryk   L-ca + Chojnów 67 pkt.
IV miejsce
Snopczyñski Jerzy
Zatylny Jerzy Lwówek Œl¹ski 61 pkt.

Zwyciêzcy otrzymali puchary, zdobywcy kolej-
nych medalowych miejsc, nagrody.

Wystawa tkactwa w muzeum regionalnym
towarzyszy Festiwalowi Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego od czterech lat. W tym roku,
po raz pierwszy swoj¹ autorsk¹ wystawê
prezentowa³ mieszkañcom Chojnowa Anatol
Igor Chlabicz.

Historyk i pedagog szkolnictwa specjalnego
swój warsztat tkacki doskonali³ w Pracowni
Tkaniny Artystycznej przy Galerii Tkackiej
na „Jatkach”, a jego prace prezentowane by³y
na ponad 30 wystawach.
Wernisa¿ chojnowskiej, indywidualnej wys-
tawy odby³ siê w ubieg³y pi¹tek. Skromny,
nieco zak³opotany sytuacj¹ autor przyzna³, ¿e

tkactwo to nie tylko jego pasja, któr¹ zarazi³a
go mama i siostra, to lekarstwo na k³opoty,
recepta na wypoczynek i sposób na realizacjê
twórczych inspiracji. Jego prace, którym chêtnie
poœwiêca czas od 15 lat, opowiadaj¹ o jego
podró¿ach, przekazuj¹ nastroje twórcy i kli-
maty miejsc, które go zafascynowa³y. Chlabicz
najchêtniej wyra¿a samego siebie poprzez
prace, nie umie mówiæ o sobie wprost, przed
szerokim gremium. St¹d na otwarciu wys-
tawy rekomendacjê artyœcie wystawi³a jego
wieloletnia nauczycielka prof. zw. Ewa Pora-
dowska-Werszler prowadz¹ca we Wroc³awiu
Grupê Tkack¹ „Na Jatkach”.

- Obserwuj¹c niezwykle bogaty dorobek
artystyczny i otwartoœæ na komunikowanie siê
z odbiorc¹ sztuki poprzez organizacjê kolej-
nych wystaw – powiedzia³a m.in. prof. Pora-
dowska-Werszler – nale¿y mu siê uznanie 
i gratulacje za ocalenie od zapomnienia naj-
starszej techniki tkackiej, do jakiej zaliczany
jest kilim.

Igor Chlabicz w swych tkaninach kilimkowych
³¹czy ró¿norodne wp³ywy i w ten sposób nadaje
im indywidualny, wspó³czesny kszta³t o czym
najlepiej przekonaæ siê odwiedzaj¹c muzeum.

eg

Z ka¿dym rokiem odpowiedzialni za tekst na
chojnowskie dyktando maj¹ nie mniejszy
problem z jego wyborem, ni¿ ci, którzy póŸniej
go pisz¹. Poziom wiedzy o skomplikowanej
polskiej pisowni zdecydowanie wzrasta, 
ale w tej sytuacji roœnie tak¿e satysfakcja 
z wygranej.
O takiej z pewnoœci¹ mo¿e mówiæ Micha³
Mendocha z Chojnowa, który obroni³ ubieg-
³oroczny tytu³ mistrza ortografii. Sukces tym
bardziej istotny, ¿e w tym roku w dyktandzie
grupy open wziê³a udzia³ wyj¹tkowo du¿a
liczba œmia³ków nie tylko z terenu naszego
miasta. W sumie w dwóch grupach wieko-
wych w szranki intelektualnej rywalizacji
stanê³o ponad 90 osób. W szko³ach podsta-
wowych najlepsz¹ znajomoœci¹ ortografii
wykaza³a siê Klaudia Mazurek. 

Zwyciêzców oczywiœcie czekaj¹ nagrody –
ta g³ówna to aparat cyfrowy. Relacjê z tej
uroczystoœci zamieœcimy na ³amach naszej
gazety.

eg

W tkaninie zaklête
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OO
gólnopolski Otwarty Tur-
niej Szachowy o Puchar
Burmistrza Miasta Choj-

nowa rozegrany 25 maja cieszy³ siê
du¿¹ frekfencj¹. Na starcie sta-
nê³o 46 zawodników z 14 dol-
noœl¹skich miast. Turniej 
kolejny ju¿ raz zorganizowany
zosta³ w ramach Dni Chojnowa.
Obsada turnieju jest co roku moc-
niejsza. Do rywalizacji przyst¹pi³o
18 zawodników z wyskoimi ran-
kingami ELO (ranking FIDE).
Turniej uroczyœcie otworzy³ bur-
mistrz Jan Serkies w towarzystwie
przewodniczacego Rady Miejskiej
Jana Skowroñskiego oraz dyrek-
tora MDK Stanis³awa Horodeckiego.
Otwieraj¹c turniej, burmistrz ¿y-
czy³ przyjemnej gry i udanych
wyników.
Wówczas rozpoczê³a siê szachowa
walka na dystansie 9 rund z czasem
15 min. dla zawodnika. Walka 
o czo³owe miejsca trwa³a do ostat-
niej rundy, z czo³owych zawod-
ników najlepiej dysponowani 
w tym dniu byli dwaj bracia 
z Legnicy pochodz¹cy z Chojnowa
- Pawe³ i Piotr Szumilas.
W koñcowej klasyfikacji bardzo
wysokie miejsca zajêli nasi za-
wodnicy, w pierwszej dziesi¹tce
znalaz³o siê 4 chojnowian.

Tytu³ najlepszego zawodnikia
sekcji MDK DANY Chojnów zdo-
by³ Darek Rymaszewski. Najlepszym
zawodnikiem z Gminy Chojnów
zosta³ Dariusz Walasiak z Mewy
Goliszów. Najlepszym zawodni-
kiem z Chojnowa zosta³ Stanis³aw
Biernat - zawodnik Klubu Bobrzanin
Boles³awiec. Najlepszy Junior -
Cukrowski Filip - Brzeg Dolny,
najlepsza zawodniczka - Pielaszek
Beata - MDK DANY, najlepszy
Junior z Chojnowa - Jacek Iwonicki.
Pierwszych piêciu zawodników
otrzyma³o nagrody pieniê¿ne,
medale, nagrody rzeczowe i dy-
plomy. Pozostali czo³owi zawod-
nicy otrzymali statuetki o tema-
tyce szachowej, nagrody rzeczo-
we, dyplomy i medale. Wszyscy
uczestnicy prosili, by podz-
iêkowaæ sponsorom zw³aszcza 

za wspania³e ciastka, p¹czki oraz
s³odkie bu³ki - dar cukierni 
p. Stanis³awa Kryszczuka.

***
Podziêkowania
Organizatorzy Ogólnopolskiego
Turnieju Szachowego pragn¹ ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim
sponsorom, którzy przyczynili siê
do zorganizowania udanego
turnieju. Dziêkujemy w³adzom
samorz¹dowym miasta i gminy
Chojnów, w szczególnoœci burmi-
strzowi Janowi Serkiesowi, przewod-
nicz¹cemu Rady Miejskiej Janowi
Skowroñskiemu, wójt gminy Bar-
barze Jasiñskiej, sekretarzowi gminy
Januszowi Cyganowi, dyrektorowi
MDK Stanis³awowi Horodeckiemu, 

staroœcie powiatu legnickiego Ja-
ros³awowi Humennemu, pani
prezes i zarz¹dowi Banku Spó³-
dzielczego, drukarni UNIFOT
Andrzeja Bobika, firmom: DANY
PHP Eksport, Almaks Reklama,
Dolpap, APIS, PUHP Pi¹tek,
COMI J. Kozakowskiego, cukierni
Stanis³awa Kryszczuka, p. Szula-
kowskiej - sklepowi AGD RTV, 
p. Rozalii Kêsik - Studio Synteza,
p. Jerzemu Rucie - sklepowi MIKRO
oraz sklepowi Z³otnik.

Koñcz¹c pragnê osobiœcie podziê-
kowaæ wszystkim pracownikom
MDK w Chojnowie, Redakcji
Gazety Chojnowskiej oraz wszys-
tkim osobom, które czynnie przyczy-
ni³y siê do zorganizowania turnieju.

Jerzy Pud³o

Udany turniej!

Za najwiêksz¹ rybkêZa najwiêksz¹ rybkê
31 maja chojnowskie Ko³a PZW zorganizowa³y „Festyn Wêdkarski”
na stawie „Dolpakart” z okazji Dnia Dziecka. Wziê³o w nim udzia³ 
37. dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W ramach festynu odby³y siê  zawody
wêdkarskie dla najm³odszych. Imprezie towarzyszy³o równie¿ wiele
gier i zabaw zrêcznoœciowych. 
W przerwach czêstowano dzieci p¹czkami i kie³baskami z grilla.
Dzieci bawi³y siê znakomicie. Na zakoñczenie odczytano wyniki zawodów
oraz wrêczono puchary, medale i nagrody rzeczowe dla wszystkich
dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie. Pierwsze miejsce w grupie
m³odszej zaj¹³ Rafa³ Tworzyd³o, drugie Pawe³ Szprycha, natomiast na
trzeciej pozycji uplasowa³ siê Karol Rokus .
W grupie starszej pierwsze miejsce zaj¹³ Szymon Jasinowski, tu¿ za
nim na drugim miejscu znalaz³ siê Eryk Kiekszuk, a trzecie miejsce
zaj¹³ Micha³ £êtowski.
Na tym samym zbiorniku 1 czerwca Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o
Chojnów - Miasto zorganizowa³ sp³awikowe zawody wêdkarskie 
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. W zawodach wziê³o udzia³ 
18 najlepszych wêdkarzy zrzeszonych w ko³ach PZW: Chojnów
- Miasto, Chojnów - Skora i Chojnów - Dolzamet.
„Puchar Burmistrza” zdoby³a dru¿yna z ko³a Chojnów - Miasto, 
II miejsce zajê³o Ko³o Chojnów - Skora.  
III miejsce ko³o Chojnów - Dolzamet.
W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce zaj¹³ kol. Jordan Lucjan z ko³a Dolzamet, 
II miejsce kol. Wiszniowski Zbigniew z ko³a Chojnów - Miasto  
III miejsce kol. Kotarba Miros³aw z ko³a Chojnów - Miasto.
Puchary zosta³y uroczyœcie wrêczone podczas niedzielnych obchodów

Dni Chojnowa na scenie w Rynku przez Burmistrza Jana Serkiesa.
Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów - Miasto dziêkuje Burmistrzowi i Radzie
Miasta Chojnowa oraz w³aœcicielom Sklepu Sportowo - Wêdkarskiego
Janowi i Zenonowi Rudziak za wsparcie finansowe oraz pomoc w zor-
ganizowaniu  imprez.  

Zarz¹d Ko³a PZW
Chojnów-Miasto

Koñcowa tabela 10 zawodników:
1. Szumilas Pawe³ MiedŸ Legnica 8 pkt
2. Szumilas Piotr MiedŸ Legnica 7 pkt
3. Kowalczyk Wojciech Œwidnica 7 pkt
4. Czerniawski Marek Legnica 6,5 pkt
5. Rymaszewski Dariusz MDK DANY 6,5 pkt
6. Humenny Zbigniew TOP Boles³awiec 6 pkt
7. Meller Piotr MDK DANY 6 pkt
8. Barabasz Marian MDK DANY 6 pkt
9. Cukrowski Filip Brzeg Dolny 6 pkt
10. Hajnrych Jakub MDK DANY 5,5 pkt
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Ju¿ po raz dwunasty na scenicznych deskach Miejskiego Domu
Kultury prezentowa³y siê w tym roku przedszkolaki w Regio-
nalnym Przegl¹dzie Piosenki Przedszkolnej BAMBINIADA.
Mali goœcie przybyli z Legnicy, Lubina, Raszówki, Legnickiego
Pola, Z³otoryi i - oczywiœcie - Chojnowa. Soliœci, duety 
i wieloosobowe zespo³y tradycyjnie ju¿ zape³ni³y do ostatniego
miejsca widowniê, ale nic w tym niezwyk³ego - któ¿ z rodziców,
cioæ, wujków czy dziadków nie chcia³by obejrzeæ scenicz-
nych sukcesów swych pociech? 
Jurorzy mieli i trudny, i jednoczeœnie ³atwy orzech do zgryzienia
- wyró¿nienie któregokolwiek wykonawcy ponad miarê innych
by³oby dla pozosta³ych naprawdê krzywdz¹ce, st¹d werdykt
brzmia³: „Wygrali wszyscy!”. Mali bohaterowie zostali nagro-
dzeni pacynkami, zestawami teatralnych kukie³ek, uhonoro-
wano te¿ ka¿de z wystêpuj¹cych przedszkoli. Z radosnymi
minami ¿egnano siê tradycyjnie – do zobaczenia za rok.

eg

Jedynie s³uszny werdykt - Bambiniada 2008 Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 2-kondy-
gnacyjnym z poddaszem przy ul. Mickiewicza 13 w Chojnowie, 

na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 17/8 o pow. 263 m2,
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 17-05-2098 r.

u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 11881:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Lokal wyposa¿ony jest w ogrzewanie gazowe.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 lipca 2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 3986440000000021212
0000050 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.550,00 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 informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-
nicznie 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.

31.000,00

152.600,00

155.000,00
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Popo³udnie z czwórk¹
W niedzielê 25 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie odby³ siê
kolejny Festyn Rodzinny „Popo³udnie z Czwórk¹”. Miejscem wspólnej
zabawy uczniów, rodziców, dziadków oraz nauczycieli by³o boisko
szkolne, sala gimnastyczna i teren przy szkole. S³oneczna pogoda sprzyja³a
wszystkim odwiedzaj¹cym nas w tym dniu. Dla nich w³aœnie przygo-
towaliœmy szereg atrakcji. 
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê badanie zrêcznoœci i loteria fantowa,
na któr¹ z³o¿y³y siê przedmioty przyniesione przez uczniów oraz podarowane
przez sponsorów. W czasie imprezy mo¿na by³o pomalowaæ w³osy, twarz,
zakupiæ kosmetyki, a tak¿e skorzystaæ z porady pielêgniarki szkolnej.
Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ kawiarenki, w której oferowano kawê,
herbatê i ciasta upieczone przez mamy naszych uczniów. Wielkie powodze-
nie mia³y te¿ gofry z bit¹ œmietan¹, pyszne galaretki i ró¿nego rodzaju
lody. Serwowano prawdziw¹ harcersk¹ grochówkê i pieczonego prosiaka
z kasz¹ i warzywami. 
Najsympatyczniej i bardzo zabawnie prezentowa³a siê scena, na której
odbywa³y siê popisy piosenkarskie i taneczne utalentowanych m³odych
wykonawców. Tutaj te¿ licytowano maskotki zdobyte przez nasze
zespo³y w ró¿nych turniejach i pi³ki z podpisami pi³karek rêcznych
Zag³êbia Lubin. Wystêpy zespo³u muzycznego „Axel” stanowi³y
dodatkow¹ atrakcj¹. Podczas imprezy w klasie teatralnej zaprezentowano
program „Zabawy dykcyjne” przygotowany przez szkolne ko³o
teatralne. Sportowym akcentem by³ mecz pi³ki siatkowej rozegrany
miêdzy dru¿ynami nauczycieli i rodziców. 
Przygotowanie festynu wymaga³o wiele wysi³ku ze strony nauczycieli,
uczniów, rodziców i pracowników obs³ugi. Jednak tego typu spotkania s¹
okazj¹ do rozmów i wspólnej zabawy w ciep³ej, ¿yczliwej atmosferze.
Ponadto daj¹ szkole – niezbêdne w obecnej sytuacji oœwiaty – œrodki
finansowe. 
W tegorocznym festynie nasza szko³a zyska³a ok. 4.500 z³. Kwota ta
zostanie przeznaczona na zakup nowego sprzêtu do pracowni jêzykowej.
Dziêkujemy wszystkim niezawodnym przyjacio³om szko³y, którzy
pomogli w organizacji imprezy i przyczynili siê do jej uatrakcyjnienia,
m.in.: p. Arkadiuszowi Rybczyñskiemu – „Mediart”, p. El¿biecie
Makowiec – Commercial Union, radnym miejskim – p. dr. Jackowi Chopko-
wiczowi i p. Andrzejowi Matuszewskiemu, p. Ryszardowi Giersokowi,
firmie „Cezal” z Legnicy, p. Ewie Chorap oraz Bractwu Rycerskiemu. 
Festyn by³ imprez¹ bardzo udan¹. Ka¿dy z przyby³ych znalaz³ dla
siebie coœ atrakcyjnego. 

sp4
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28 maja odby³o siê kolejne spotkanie Wspólnoty
Osób Niepe³nosprawnych. Cz³onkowie, jak
co miesi¹c, zgromadzili siê w niemal¿e ro-
dzinnym ju¿ gronie , by wspólnie podzieliæ
siê swoimi problemami i radoœciami. W zebra-
niu uczestniczy³a równie¿ pani Kazimiera
Stefek najstarsza cz³onkini zrzeszenia. 
Urodzi³a siê 25. 02. 1913 r. w Brze¿anach 
w woj. tarnopolskim. W miejscowoœci obecnie
nale¿¹cej do Ukrainy uczêszcza³a do szkó³,
zawi¹zywa³a znajomoœci i przyjaŸnie. Tam
te¿ zasta³y j¹ tragiczne skutki II wojny œwia-
towej. Ju¿ od pierwszych dni wrzeœnia 1939 r.
Podole znajdowa³o siê pod okupacj¹ so-
wieck¹. Panowa³ tam wszechobecny strach 
i lêk. Ludzie ¿yli w skarajnej nêdzy wci¹¿
nêkani obawami o dalszy los. W tym czasie 
w obwodzie tarnopolskim mia³y miejsce
masowe deportacje ludnoœci, g³ównie polskiej, 
w g³¹b ZSRR. Pani Kazimierze uda³o siê unik-
n¹æ tych represji. Prze¿y³a równie¿ okupacjê
niemieck¹, która trwa³a do 1945 roku. Tragiczne
wydarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ UPA
równie¿, na szczêœcie, ominê³y pani¹ Kazimierê.
Stale czu³a jednak obawê o ¿ycie swoich blis-
kich i swoje, poniewa¿ oddzia³y nacjonali-
stów ukraiñskich masowo dokonywa³y mordów
na Polakach. Tragiczny los nie omin¹³ jednak
pani Kazimiery zupe³nie. W czasie wojny
umar³ jej m¹¿ na zapalenie p³uc. Choroba
by³a do wyleczenia, jednak warunki, jakie
panowa³y podczas okupacji, nie dawa³y mo¿-
liwoœci zakupienia odpowiednich medyka-
mentów. Pozosta³a z matk¹ i dwójk¹ dzieci:
Lidi¹ i Romanem.

W 1946 roku mia³y miejsce masowe wysiedlenia
Polaków z okrêgu tarnopolskiego. W tym
w³aœnie czasie pani Kazimiera wraz z bliskimi
zosta³a wywieziona transportem na tereny Ziem
Odzyskanych. Trafi³a do Chojnowa. Niestety
powojenne warunki by³y strasznie trudne.
Brakowa³o jedzenia, odzie¿y i pracy. Na po-
cz¹tku sezonowo zbiera³a ziemniaki u tutej-
szego gospodarza. Zarobki by³y marne, ale
pozwala³y na prze¿ycie. PóŸniej zdoby³a wielo-
funkcyjn¹ posadê w “papierni”, gdzie pra-
cowa³a niemal¿e ca³ymi dniami. Po kilku latach
przenios³a siê do “lodówek”, a nastêpnie do
emerytury przepracowa³a 7 lat w sklepie
spo¿ywczym. 
Kobieta czas odpoczynku przeznacza na aktyw-
n¹ dzia³alnoœæ. Nale¿a³a do zwi¹zku emery-
tów i rencistów, ale gdy dowiedzia³a siê 
o powstawaniu Wspólnoty Osób Niepe³no-
sprawnych, natychmiast wst¹pi³a w jej szere-
gi. W 2000 roku sta³a siê pe³noprawn¹ cz³on-
kini¹. Odt¹d regularnie spotyka siê w gronie
przyjació³, aktywnie anga¿uj¹c siê w dzia³al-
noœæ zrzeszenia. Jest tam jak matka, która
zawsze pomaga dobrym s³owem i zara¿a sw¹
energi¹, której mimio leciwego wieku jej nie
brakuje. 
95 jubileusz urodzin pani Kazimiery œwiêto-
wano we Wspólnocie szczególnie. 30 kwiet-
nia zaproszono do siedziby Warsztatu Terapii
Zajêciowej wielu znakomitych goœci. Swoj¹
obecnoœci¹ zaczszycili: burmistrz Chojnowa -
Jan Serkies, starosta legnicki - Jaros³aw Hu-
menny oraz ks. Jan Trela. Ciep³ych s³ów uzna-
nia by³o bez liku. Burmistrz i starosta sk³a-

daj¹c ¿yczenia, wrêczyli
jubilatce upominki i kwia-
ty. Przewodnicz¹ca Wspól-
noty - Teresa Kamiñska
równie¿ zabra³a g³os, dziê-
kuj¹c pani Kazimierze
za jej aktywny udzia³
w ¿yciu zrzesze-
nia. Po oficjal-
nej czêœci spot-
kania zgro-
madzen i
œ w i ê t o -
wali przy
p o c z ê s -
tunku. Serdeczna atmosfera jak zwykle wy-
wo³ywa³a ¿ywe rozmowy i dyskusje oraz
wzruszaj¹ce wspomnienia. Wszyscy zgodnie
twierdzili, ¿e Wspólnota bez pani Kazimiery
nie by³aby t¹ sam¹. Kobieta bowiem charak-
teryzuje siê ciep³em i wewnêtrzn¹ radoœci¹,
którymi zara¿a innych cz³onków.
Pani Kazimiera zdradzi³a nam jedno ze swoich
marzeñ: “Chcia³abym, choæ raz odwiedziæ
jeszcze swoj¹ rodzinn¹ miejscowoœæ Brze¿any.
Przejœæ siê tamtejszym rynkiem i powspominaæ
najm³odsze lata, bo przecie¿ tam siê uro-
dzi³am i tam by³ mój dom. A w ka¿dym cz³o-
wieku drzemie jakaœ wewnêtrzna si³a, która
ka¿e wracaæ do rodzinnych stron, do swych
ma³ych ojczyzn.”
Z ca³ego serca ¿yczymy pani Kazimierze spe³-
nienia tego marzenia, a sobie samym wiêcej
tak wspania³ych i ciep³ych ludzi, emanuj¹cych
energi¹. A.K.

Czujê siê potrzebna

Tadeusz Rasiñski 
1946 - 2008 by³: 

- naczelnikiem miasta Chojnowa,
- z urodzenia wroc³awianinem,
- w pracy i dzia³alnoœci chojnowianinem, 
- kierownikiem dzia³u kadr “Renifer”,
- dyrektorem Zak³adu Utylizacji w Osetnicy,
- dyrektorem oddzia³u organizacyjno - 
prawnego Starostwa Powiatowego 
w Legnicy,

- dyrektorem Zespo³u Opieki Zdrowotnej 
w Chojnowie.

By³ i pozosta³ cz³owiekiem lewicy. Nie
wstydzi³ siê ani swojego pochodzenia, ani
awansu spo³ecznego, którego dozna³ 
w Polsce Ludowej.

Pozosta³ wierny idea³om równoœci i spra-
wiedliwoœci spo³ecznej do koñca. To wzór
osobowy - wzór lewicowca.

Pamiêtaæ bêdziemy 

Przyjaciele i Koledzy

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej nr geo-
dezyjnym 277/5 o pow. 445 m2 po³o¿onej  w obrêbie 3 miasta  Chojnowa, dla której S¹d Rejonowy

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13611.

Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 3.000,00 z³.

Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli lub u¿ytkowników wieczystych dzia³ek przyleg³ych do dzia³ki
nr 277/5, poniewa¿ dzia³ka 277/5 nie ma dostêpu do drogi publicznej. Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ 
w przetargu powinny zg³osiæ uczestnictwo w przetargu wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym tytu³ prawny
do nieruchomoœci przyleg³ej do dzia³ki 277/5 (aktualny odpis z ksiêgi wieczystej) do dnia 2 lipca
2008 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pok. nr 6 z dopiskiem na
kopercie "Przetarg - dz. nr 277/5". Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 lipca 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 2 lipca 2008 r. w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39
8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równo-
znaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 150,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczest-
nika, 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 
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêp-
ne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Nie bez przyczyny Chojnów nazywany jest „miastem muzyki”. I s³ysza³am
nawet kiedyœ stwierdzenie, ¿e miasto niejednokrotnie tytu³uje siê
mianem „drugi Sopot”. Osobiœcie nie w pe³ni podzielam zdanie, co do
tego „drugiego Sopotu”, choæ jest to stwierdzenie, przynajmniej dla mnie
jako mi³oœnika muzyki i piosenki, bêd¹cego równoczeœnie mieszkañcem
grodu nad Skor¹, ca³kiem mi³e. Nadmieniæ nale¿y, ¿e ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia odbywa³a siê tutaj (a konkretnie
w Rokitkach i Chojnowie) impreza pod nazw¹ „M³odzie¿owe Spotkania
Muzyczne, w których m.in. zab³ysn¹³ znany polski zespó³ rockowy
„Closterkeller” i jego wokalistka Anja Orthodox. Miasto patronuje wielu
przegl¹dom muzycznym i tanecznym (co w pewnej mierze, jest ze
sob¹ nierozerwalnie powi¹zane). Z Chojnowa pochodzi œwiatowej
s³awy (nie przesadzam) œpiewak operowy, tenor Bogus³aw Bidziñski,
solista Opernhaus Zurych w Szwajcarii. On te¿ ponad rok temu po raz
pierwszy da³ w swoim rodzinnym mieœcie koncert. Tutaj dzia³a wiele zes-
po³ów dzieciêcych i m³odzie¿owych przy Miejskim Domu Kultury i na
terenie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich. Od lat
znany jest chór kierowany przez p. Zygmunta Grabana, wieloletniego
nauczyciela muzyki, organisty przy parafii pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a.
W paŸdzierniku ubieg³ego roku pani Krystyna Czapska – radna Rady
Miejskiej w Chojnowie, wspólnie z panem Zenonem Chmielewskim -
nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 wyst¹pili z now¹
inicjatyw¹ muzyczn¹. W ci¹gu dos³ownie kilku miesiêcy zorganizowali 
i “ruszyli z miejsca” chór. Dali mu nazwê „SKORANTA” - nazwa od
rzeki Skora przep³ywaj¹cej przez Chojnów.
Rozmawiaj¹c z pani¹ Krystyn¹ dowiedzia³am siê, ¿e od dawna nosi³a

siê ona z zamiarem utworzenia takiego chóru w naszym mieœcie. Od
pocz¹tku widoczny by³ du¿y entuzjazm i zaanga¿owanie z jej strony.
Swoj¹ postaw¹ umia³a „zaraziæ” ludzi ró¿nych profesji, których pasj¹
jest œpiewanie. Na pocz¹tku by³a to liczba kilku osób, ale upór pani
Krystyny spowodowa³, ¿e grono chórzystów zaczê³o siê powiêkszaæ. 
Na dzieñ dzisiejszy chór liczy 27 osób (w tym cztery g³osy mêskie).
Zespó³ da³ siê poznaæ ju¿ w kilku koncertach. Z w³asnego doœwiadczenia
(sama prowadzê chór w jednej ze szkó³ na terenie Zielonej Góry), wiem
jak trudno jest w ci¹gu krótkiego czasu „wci¹gn¹æ” grupê pasjonatów
we wspólny œpiew, wzajemnego s³uchania siê i bezpoœredniego prze-
kazywania sobie wartoœci estetycznych utworów. Muzyka rz¹dzi siê
swoimi prawami, a je¿eli ktoœ „ma wewnêtrzn¹ chêæ” niesienia i przekaza-

nia swoich emocji, nic nie stoi na przeszkodzie realizacji takiego celu.
Piêkne jest to, ¿e ludzie doroœli, którzy wiele maj¹ na g³owie, jednak
chc¹ siê spotykaæ, poœwiêcaæ swój w³asny czas na wspólne muzykowanie
i z tego maj¹ du¿¹ satysfakcjê. A tak na pewno jest.
Napomkn¹æ chcia³abym, ¿e jedn¹ z osób uczestnicz¹cych w pracach

chóru jest mój ojciec. On by³ moim „przewodnikiem w muzyce”. Bo, co tu
du¿o mówiæ? Muzyka w naszym domu by³a, mogê to dziœ œmia³o
powiedzieæ, „od zawsze”. To w³aœnie rodzice zauwa¿ali i rozwijali moje
zainteresowania muzyczne. Z ojcem wyst¹piliœmy m.in. w kilku przegl¹dach
w ramach organizowanego z koñcem lat 90. „Festiwalu Rodzin Mu-
zykuj¹cych”. By³y to dla mnie ogromne prze¿ycia, które zostan¹ 
w pamiêci na zawsze...
Spogl¹daj¹c na sukcesy zespo³u z punktu widzenia wykszta³conego
muzyka (a tak¿e i córki chórzysty), cieszê siê, ¿e mój ojciec uczest-
niczy w pomyœle, jakim w Chojnowie sta³a siê „SKORANTA”. ¯yczê
mu, jak i wszystkim chórzystom z grupy, dalszych sukcesów w zakresie
ich samorealizacji.
Równie¿ serdeczne gratulacje jak i podziêkowanie przekazujê panu

Zenonowi Chmielewskiemu – kierownikowi chóru, pod opiek¹ którego
sama zaczyna³am niegdyœ swoj¹ drogê muzyczn¹: od szkolnego
chórku “FANTAZJA” (którego twórc¹ i opiekunem by³ pan Chmielewski).
Z wielk¹ sympati¹ wspominam tamte spotkania muzyczne”. I dziêki
temu, ¿e zawsze „kocha³am œpiewaæ” i w panu Chmielewskim znalaz³am
kiedyœ pomoc i wsparcie, teraz mogê siê tym zajmowaæ w pe³ni profesjonalnie.

Jadwiga Macewicz
(Uniwersytet Zielonogórski) 

„SKORANTA” moje spojrzenie

„Dla Ciebie, Mamo”

26 maja w Dzieñ Matki w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
chór Skoranta wyst¹pi³ w ramach Dni Chojnowa. Recital pod has³em
„Dla Ciebie, Mamo” zgromadzi³ niemal komplet widzów. Zespó³ pod
opiek¹ Zenona Chmielewskiego przedstawi³  dyrektor MDKU-u, Stanis³aw
Horodecki. Z radoœci¹ wys³uchiwano przepiêknie wykonywanych
utworów znanych polskich artystów. Mogliœmy us³yszeæ piosenki m.in.
Alibabek i Czerwonych Gitar. Najwiêksze wzruszenie wywo³a³a jednak
przepiêkna ballada Violetty Villas pt. „Dla Ciebie, Mamo”. Oklaskom
nie by³o koñca. Przy tym utworze niejednej mamie zakrêci³a siê ³za w oku.
Po planowanym ok. 45 minutowym wystêpie, widownia odczuwa³a
znaczny niedosyt, wiwatowa³a wiêc na bis. Chór wykona³ jeszcze 3 do-
datkowe najwiêksze przeboje. Zgromadzeni byli zachwyceni, wystê-
pem chojnowskiego zespo³u. Skorantê oklaskiwano na stoj¹co, dziê-
kuj¹c za wspania³e emocje, które wzbudza³a podczas wystêpu.
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Dobra passa towarzyszy naszym chojnowskim ko-
larzom. Zapowiada siê wiêc œwietny sezon dla grupy
pod now¹ nazw¹ klubow¹ - UKS “Oriens Polers”. 
17 maja odby³ siê miêdzynarodowy wyœcig “Bank
BPH Grand Prix MTB Lang Team” w Bielawie.
Nasz zawodnik wypad³ bardzo dobrze na tle dobo-
rowej obsady uczestnicz¹cej w zawodach. Kamil
Korba zaj¹³ zaszczytne XV miejsce.
Kiedy Kamil walczy³, pozostali zawodnicy zbierali
si³y przed wyœcigiem w Szczawnie Zdroju. Odby³
siê on nastêpnego dnia - 18 maja pod has³em
“Górale na start”. Niestety aura nie sprzyja³a kola-
rzom. Gêsty deszcz sprawia³, ¿e trasa by³a bardzo
trudna i œliska. Jednak nasi zawodnicy poradzili
sobie z ni¹ znakomicie. W kategorii “M³odzik”

Maciej Bartkowski zaj¹³ II miejsce, w kategorii
“Juniorka m³odsza” - Natalia Chojnacka zajê³a
VII miejsce, natomiast Karol Ku³acz w kategorii
“Junior m³odszy” zaj¹³ XI miejsce.
O “Puchar Lwa Legnickiego” nasi zawodnicy
walczyli 24 maja w Legnicy. Przygód podczas tego
wystêpu nie brakowa³o. Maciejowi Bartkowskiemu
jazdê utrudni³a awaria roweru, jednak mimo
przeciwnoœci losu zaj¹³ wysokie III miejsce. 
Kamil Korba uplasowa³ siê tu¿ za koleg¹. Œwietny
wynik osi¹gnê³a równie¿ Natalia Chojnacka, zaj-
muj¹c VII miejsce. 

Debiutancki start Przemka Kaczmarka - najm³od-
szego naszego reprezentanta, równie¿ okaza³ siê
szczêœliwy. M³ody zawodnik zaj¹³ II miejsce 
w kategorii 9-10 lat.
Nastêpny turniej odby³ siê 25 maja w G³ogowie.
Nasi zawodnicy wœród silnej obsady miêdzywoje-
wódzkiej byli bardzo widoczni. “Miêdzywojewódzkie
zawody w kolarstwie górskim” przynios³y w kate-
gorii “M³odzik” V miejsce Maciejowi Bartkowskiemu
i XI miejsce Kamilowi Korbie. W kategorii “Juniorka
m³odsza” i “Junior m³odszy” nasi zawodnicy
zajêli te same miejsca. Natalia Chojnacka i Karol
Ku³acz zdobyli VI miejsce.
Przed zawodnikami coraz trudniejsze zawody 
w kolarstwie górskim i na szosie. O wynikach
bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.

UKS “Oriens Polers” Chojnów

Kolarskie rewelacje

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Choj-
nowie przyst¹pili do projektu ElektroEko
(Organizacja Odzysku Sprzêtu Elektrycz-
nego i Elektronicznego S.A.) Opieku-
nem zespo³u jest Pani Ma³gorzata
Potacza³a.
Wszelkie dzia³ania inicjowane przez
organizacje odzysku ElektroEko maj¹
na celu ochronê œrodowiska przed zale-
wem zu¿ytego sprzêtu elektrycznego 
i elektronicznego, który porzucony i nie
poddany recyklingowi staje siê zagro¿e-
niem dla zdrowia i ¿ycia ludzi, zwierz¹t
oraz roœlin.

Kasia P³achta 
i Karolina Serkies

„Drugie ¿ycie elektroœmieci”

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 

og³asza nabór 
na wolne stanowiska urzêdnicze:

1. Z-CA KIEROWNIKA 
Oddzia³u Budynków Mieszkalnych

Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ
w Dziale Kadr 

tel. 076 81 88 370, 371, 372
lub na stronie internetowej:

bip.chojnow.net.pl
(szukaj: jednostki organizacyjne/chzgkim)
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Chcieæ  to  móc
Nigdy nie nale¿y sobie lekcewa¿yæ rezerw silniejszych.
Gdy dodamy do tego ma³e rozluŸnienie kolejnym d³ugim
majowym weekendem, to obraz pojedynku pi³karskiego
mo¿e byæ zgo³a nieprzewidywalny. Tak w³aœnie by³o
podczas meczu „Chojnowianki” z “Górnikiem II”
Polkowice. Takie mecze na d³ugo pozostaj¹ w pamiêci,
gdy s¹ rozstrzygniête pozytywnie. A nic nie zapowia-
da³o takiego dreszczowca. 
Od pocz¹tku spotkania to nasi mieli wszystko pod kontrol¹.
Wydawa³o siê, ¿e gol dla “Chojnowianki” to kwestia
minut. Ale to goœcie objêli prowadzenie po koszmarnym
b³êdzie jednego z naszych zawodników. Jak mo¿na tak
leniwie zagrywaæ pi³kê w pobli¿u w³asnego pola karnego?
Od 20. minuty zapanowa³o wiêc lekkie zdziwienie. Po
kilkunastu minutach by³o jeszcze dziwniej. Goœcie po
fenomenalnym strzale z rzutu wolnego wykonywanym
z ok. 30 metrów podwy¿szyli wynik na 2:0. Nie minê³o
kilka minut, z boiska zaczê³o wiaæ groz¹, czyli 3:0. 
Czy nasza jedenastka rzuci siê do odrabiania strat? Tu¿
po przerwie faktycznie nasi przyspieszyli. W 50 minucie
Gromala strzeli³ bramkê i znów siê nogi powi¹za³y.
Goœcie po kontrataku podwy¿szyli na 4:1. W tym momen-
cie niektórzy kibice chcieli iœæ do domu. Zw¹tpienie 
i widmo pora¿ki zapanowa³o na trybunach, ale nie na
murawie boiska. Dla chc¹cego nie ma nic trudnego. Duch
walcz¹cego wst¹pi³ ponownie w chojnowskich zawod-
ników. Zacz¹³ siê bramkostrzelny, szaleñczy i, co naj-
wa¿niejsze, skuteczny poœcig. W kilkuminutowych
odstêpach zacz¹³ siê zmniejszaæ rozmiar pora¿ki: 62
minuta - Kêdzierski 2:4, 67 minuta - Rabanda z karnego
3:4, 72 minuta - Rajczakowski 4:4.
Osiem minut - przy takim obrocie sprawy - do koñca
meczu to bardzo du¿o. Magiczna chwila wybi³a w 90
minucie spotkania. W oblê¿eniu bramki przeciwnika
Rajczakowski przytomnie i lekko skierowa³ pi³kê do
bramki goœci - 5:4.  Niemo¿liwe sta³o siê faktem.
Dru¿yna “Chojnowianki” pokaza³a swój charakter.
Szacunek niech wiêc bêdzie wielki dla naszych
pi³karzy. 
Szczêœcia jednak nigdy doœæ. Same dobre wiadomoœci
nadesz³y z obozów dru¿yn, które bezpoœrednio za-
gra¿aj¹ “Chojnowiance” w walce o awans. 

“KuŸnia” Jawor i “Sparta” Rudna solidarnie potraci³y
punkty, remisuj¹c swoje mecze. Scenarzyœci filmu 
“Z archiwum X” nie przewidzieliby takiego obrotu
sprawy... A twórcy serii “pi³karskie jaja” niech ¿a³uj¹,
¿e nie by³o ich wys³anników podczas meczu ze
“Spart¹” Rudna. Dru¿yna ta te¿ walczy o awans.
“Chojnowiance” nie doœæ, ¿e przysz³o walczyæ z zawsze
siln¹ “Spart¹”, to na dodatek sêdziowie zaczêli pokazy-
waæ swoje fochy. Rzut karny przyznany Rudnej
powinien przejœæ do negatywnej klasyki filmowej serii
wspomnianej wczeœniej. Na boisku rywala pad³ jednak
remis 2:2, co nale¿y uznaæ za sukces podopiecznych
trenera Zielenia. Wci¹¿ jesteœmy liderem, z punkcikiem
przewagi nad KuŸni¹ Jawor.

“Chojnowianka” Chojnów - “Górnik II” Polkowice 5:4
“Sparta” Rudna - “Chojnowianka” Chojnów 2:2

Dwa spotkania - dwa zwyciêstwa
Rozegrane spotkania o Mistrzostwo Ligi
Okrêgowej pomiêdzy MDK DANY
Chojnów a MKS Lubin zakoñczy³y siê
zdecydowanymi zwyciêstwami. Wynik
pierwszego meczu 5 -0. Punkty zdobyli
Marian Barabasz, Jakub Hajnrych, Jerzy
Pud³o, Leopold Kuntschke i Beata Pie-
karzewicz. Wynik drugiego meczu iden-
tyczny jak pierwszy: 5-0. 
Tym samym nasza dru¿yna zajê³a I miejs-
ce w grupie G³ogowsko-Lubiñskiej 
z prawem awansu do III ligii.

Boles³awieckie Œwiêto Szachów
Rozegrany 24. maja Miêdzynarodowy
Turniej Szachowy nie cieszy³ siê du¿¹ frek-
fencj¹. Na starcie stanê³o 30 zawod-
ników z niezbyt wysokimi rankingami.
Czas gry wynosi³ 15 min dla zawodnika
(gra szybka) na dystansie 7 rund. W bardzo
dobrej dyspozycji by³ nasz zawodnik

Marian Barabasz, który zdoby³ komplet
punktów, pewnie wygrywaj¹c ca³y tur-
niej. Nasz junior Jacek Iwanicki wygra³
klasyfikacjê w grupie juniorów.

Marian Barabasz zwyciê¿a!
Turniej Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Œcinawa zgromadzi³ na starcie 28 za-
wodników. Bardzo dobry wystêp zano-
towa³ nasz jedyny reprezentant Marian
Barabasz, wygra³ ca³y turniej, nie trac¹c
¿adnego punktu. Zwyciê¿y³ ogólnego
faworyta Seweryna Stok³osê z Lubina.

J.P.

Wieœci szachowe



Domy, mieszkania, lokale 
* Sprzedam dom jednorodzinny, piêtrowy, wolnos-
toj¹cy do remontu w Goliszowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0887-102-526.

*  Sprzedam dom o pow. 100m2, gara¿ z kana³em 
o pow. 50m2, gara¿ o pow. 20m2, ca³oœæ po³o¿ona
w Go³aczowie, na dzia³ce o pow. 18,5ar, w rozlicze-
niu mo¿e byæ mieszkanie 2. lub 3.pokojowe. 
Wiadomoœæ: tel. 0696-662-896 lub 0696-925-714.

* Sprzedam dom w budowie na dzia³ce 18 ar, po-
³o¿onej w Konradówce, 500m od Chojnowa (wokó³
nowa zabudowa). Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-33
lub 0692-953-832.

*  Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe o pow. 70 m2

w centrum Wroc³awia - ³azienka, wc osobno, kuch-
nia z wyposa¿eniem, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 0691-032-858.

* Sprzedam mieszkanie o pow. 68,90 m2, 3.pokojowe
w starym budownictwie, IIp., co gazowe - niski
czynsz. Wiadomoœæ: tel. 0663-519-845.

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym bu-
downictwie (do remontu) – 86 m2, 2 pokoje i kuch-

nia, w centrum miasta w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 0661-546-104.

* Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 70 m2

do remontu, mo¿liwoœæ zrobienia dwóch kawalerek
- Chojnów, Rynek; na mieszkanie 2.pokojowe.
Wiadomoœæ: 0668-042-169.

* M³ode ma³¿eñstwo z dzieckiem pilnie poszukuje
mieszkania do wynajêcia - min. 2 pokoje. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 745-81-68 lub 0607-689-456.

* Szukam mieszkania do wynajêcia 1. lub 2.poko-
jowego w nowym budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 0509-271-583.

* Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia 1. lub 2.
pokojowego w starym lub w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0721-342-551 lub 0722-173-527.

Praca
* Dam pracê na budowie przy docieplaniu bu-
dynków. Wiadomoœæ: tel. 0607-689-456.

* Przyjmê pracownika do prac wykoñczeniowych -
szpachlowanie, malowanie, glazura - dobre zarobki.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-72-93 lub 0693-335-280.

* Firma Alken Sp. z o.o. mieszcz¹ca siê w Rokitkach,
przyjmie osoby chêtne do pracy na stanowisku: 

- Przedstawiciel Handlowy. Oferujemy pracê w m³o-
dym zespole, umowê o pracê, szkolenia, atrakcyjne
wynagrodzenie. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o wys³anie poczt¹, faxem lub e-mailem
CV i list motywacyjny na adres: Alken Sp. z o.o.
Rokitki 79a; 59-225 Chojnów; fax: (076) 819 66 72,
e-mail: alken@alken.pl

Us³ugi
* Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom szko³y
podstawowej i gimnazjum. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-710-656.

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

* Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 10 ar w Roki-
tkach, atrakcyjne po³o¿enie, blisko 50 m od stawu
¿wirowni, zatwierdzony projekt budowlany, zez-
wolenie na budowê, op³acony kierownik budowy.
Stan budowy - fundament zamkniêty zaizolowany,
ocieplony, w³asna studnia, doprowadzona energia
elektryczna, barak na materia³y z kuchenk¹ gazow¹,
wod¹ i wyposa¿eniem mieszkalnym, dzia³ka ogrodzona,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0601-197-421.

* Tanie dzia³ki budowlane - uzbrojone, na terenie
gminy, dobre po³o¿enie. Wiadomoœæ: tel. 0790-324-478. 

* Sprzedam tanio dzia³kê budowlan¹ w Michowie,
10ar. Wiadomoœæ: Kazimierz Tomalski Michów 18.

* Sprzedam dzia³kê przy ul. Legnickiej w Chojnowie -
10ar lub 15ar. Wiadomoœæ: tel. 0887-094-581.

* Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 1132 m2

w Bia³ej. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-77.

* Oddam w dobre rêce suczkê - jamniczkê czarn¹.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-68-64.
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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
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OG£OSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Chojnów 

og³asza konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Goliszowie

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania wynikaj¹ce z rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek(Dz.U. Nr 89, poz..826 i Nr 189, poz.1854).

2.Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu  powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania 

i rozwoju szko³y lub placówki;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê

o sta¿u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej-
w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  oraz dokumenty
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia – w przypadku osoby bêd¹cej
nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego – w przypadku
osoby niebêd¹cej nauczycielem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania
albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 w/w rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu;

7) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ  zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112
i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

10) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,
poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora. 

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia, na adres: Urz¹d
Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez: Wójta Gminy Chojnów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego  kandydaci zostan¹
powiadomieni indywidualnie.
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