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PPoonnaaddttoo  ww  nnuummeerrzzee::
* Z wizyt¹ u Europose³;  * Nie zawsze klient nasz pan;  * W trzeci¹ rocznicê;      
* W cieniu zmian;  * Miêdzynarodowe rozgrywki.

Wystawa fotografii Hugo Haerttwiga 
- przedsiêwziêcie dwóch samorz¹dów

Kabaretowe „PeKaeSy”
- II Przegl¹d Kabaretów 

Szkó³ Ponadgimnazjalnych Dolnego Œl¹ska

Kraina £êgów Odrzañskich
- plon cyklu plenerów, w których uczestniczy³o

dwudziestu fotografików z ca³ej Polski

Festiwal Nauki w PZS
- propozycja kierowana do uczniów szkó³

gimnazjalnych i osób doros³ych

Optymizm jest najwa¿niejszy
- autorka polskiej Bridget Jones w Chojnowie
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9.05.2008 r.
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Z prac wydzia³ów

Wydza³ RG
* trwaj¹ prace przy ul. Bielawskiej - zrobiono
ju¿ sieæ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wykonywana jest sieæ wodoci¹gowa. Inwe-
stycja realizowana jest na potrzeby plano-
wanego zespo³u jednorodzinnej zabudowy;

* trwaj¹ prace przy ul. £u¿yckiej - wybudo-
wano kanalizacjê i wpusty uliczne, jezdnia jest
okrawê¿nikowana, obecnie wykonuje siê pod-
budowê pod chodniki i nawierzchniê asfaltow¹;

* kontynuowane s¹ prace przy budowie ogro-
dzenia rozbudowywanej czêœci cmentarza
komunalnego;

* og³oszono drugi przetarg na budowê 
ul. Rzemieœlniczej z sieci¹ kanalizacji ogól-
nosp³awnej.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœci-
ami /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 tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 08.04.2008 r. do 28.04.2008 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy ul. Parkowej 2, ul. Wol-
noœci 10, Rynek 35 w Chojnowie (Zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
8 kwietnia 2008 r. Nr 51/2008),
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  19.05.2008 r.
2) w dniach od 08.04.2008 r. do 29.04.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu – lokal
mieszkalny nr 5 po³o¿ony przy ul. Witosa
14 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 8 kwietnia 2008 r.
Nr 52/2008),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie w terminie do dnia 20.05.2008 r.

W sprawie LPR
16 kwietnia urz¹d udostêpni³ dla celów kon-
sultacji spo³ecznych projekt Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata
2007-2013. 
Program zosta³ opracowany przez Agencjê
Rozwoju Regionalnego ARLEG SA.
Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierowaæ
na adres koordynatora projektu Macieja Kupaja,
tj. maciej.kupaj@arleg.eu
Ustosunkowanie siê do pytañ i sugestii nast¹pi
na otwartym spotkaniu w dniu 5 maja br. 
o godz. 10.00 w sali nr 7 budynku Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie.
Projekt dostêpny jest na stronie internetowej:
chojnow.eu

Komendanci na stanowiskach
12 kwietnia komendant powiatowy S³awomir
B¹k powo³a³ dwóch wyró¿niaj¹cych siê funk-
cjonariuszy legnickiej komendy na funkcje
chojnowskich komendantów. Szefem komi-
sariatu zosta³ nadkom. Maciej Januszkiewicz,
zastêpc¹ nadkom. Przemys³aw Kozio³.

Wolne terminy w Domu Chemika
Informujemy, ¿e do 15 wrzeœnia s¹ jeszcze
wolne terminy na rezerwacjê sali w Domu
Chemika. Wiêcej informacji zainteresowani
uzyskaj¹ pod numerem tel. (076) 818-72-92
w godz. 7.00-15.00. 

Kochasz dzieci nie pal œmieci
Ruszy³a kolejna kampania fundacji Arka pod
nazw¹ “Kochasz dzieci nie pal œmieci”. Akcja
ma byæ informacj¹ o zagro¿eniach, jakie

niesie ze sob¹ spalanie odpadów w domo-
wych piecach. Wbrew powszechnie znanym
opiniom takie dzia³ania daj¹ z³udne oszczêd-
noœci. A traci siê wiele - zdrowie, które jest
najwa¿niesz¹ wartoœci¹ ka¿dego cz³owieka.
Statystyki mówi¹ same za siebie. Wed³ug
Raportu Komisjii Europejskiej z 2005 roku
28 tysiêcy Polaków co roku umiera z powodu
zanieczyszczenia powietrza. To naprawdê
bardzo groŸne zjawisko, którego nie powin-
niœmy tolerowaæ. Spalanie œmieci bowiem
powoduje wydzielanie siê groŸnych dla zdro-
wia i ¿ycia substancji i pierwiastków takich
jak: tlenki wêgla i azotu, dwutlenek siarki,
cyjanowodór, metale ciê¿kie, a tak¿e rako-
twórcze dioksyny i furany. Zwi¹zki te zanie-
czyszczaj¹ ca³y ekosystem, w którym ¿yjemy:
powietrze, wody gruntowe i ziemiê. Spalaj¹c
plastikowe butelki i folie, wytwarza siê chlo-
rowodór, który w po³¹czeniu z par¹ wodn¹
tworzy kwas solny, a w rezultacie kwaœne
deszcze zatruwaj¹ce ¿ywnoœæ, np. mleko,
jaja, warzywa i owoce.
Zakaz palenia œmieci w domowych warunkach
jest równie¿ regulowane przez prawo, za taki
czyn grozi kara grzywny w wysokoœci 5000 z³.
Przera¿aj¹ce s¹ tak¿e informacje o tym, ¿e
iloœæ produkowanych przez spo³eczeñstwo
œmieci z roku na rok jest coraz wiêksza. Starajmy
siê wiêc ograniczaæ ich powstawanie, ale
przede wszystkim segregujmy je. Wybieraj-
my produkty w wielorazowych opakowaniach.
Ponad po³owa wytwarzanych przez nas od-
padów nadaje siê do ponownego wykorzysta-
nia, przynosz¹c przy tym same korzyœci.
Dziêki temu oszczêdzamy nie tylko pieni¹dze,
ale równie¿ zdrowie i œrodowisko. 

Gdzie z k³opotliwymi odpadami?
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Wieczorek z The Twisters

Niecierpliwi siê doczekali. Zbli¿a siê nareszcie ter-
min wieczorka bluesrockowego. Jak taka
impreza, to tylko w kawiarni Jubilatka. Tym
razem bêdziemy siê bawiæ 26 kwietnia. Zagra
bardzo dobrze ju¿ wszystkim znana  formacja z
Wêgliñca - “The Twisters”. Impreza rozpoczyna siê
o godz. 19.00. Wstêp - 10 z³. Zapraszamy!

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 burmistrz
Jan Serkies pe³ni telefoniczny dy¿ur pod nu-
merem (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 Skowroñski
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.
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Tych kilka zdjêæ wandalizmu, to efekt jed-
nej weekendowej nocy. Ten temat wype³-
nia ³amy naszej gazety czêsto i chc¹c byæ
szczerym – brakuje nam ju¿ komentarza.

Fotoreporta¿ z nocnych poczynañ miejs-
cowych chuliganów niech bêdzie dygresj¹
sam w sobie.

S³ów brak

Wszystkim, którzy uczest-
niczyli w uroczystoœci pogrze-
bowej i ostatniej drodze na

miejsce wiecznego spoczynku

œp. 
Krystyny Miga³y

kochanej ¿ony, 
mamy, babci i teœciowej

serdeczne podziêkowanie
sk³adaj¹ pogr¹¿eni 
w g³êbokim smutku 

m¹¿ z córkami i rodzin¹.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie 

Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ
w Dziale Kadr

tel. (076) 81-88-370, 371, 372

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta - kwiecieñ, maj, czerwiec 

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

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452 04.05.08, 01.06.08, 
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301 20.04.08, 11.05.08, 08.06.08, 
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 27.04.08, 18.05.08, 15.06.08, 
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 01.05.08, 22.05.08, 22.06.08, 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 03.05.08, 25.05.08, 29.06.08, 

zatrudni
kierowcê samochodu ciê¿arowego 
z odpowiednimi kwalifikacjami Zarz¹d Klubu Sportowego “ Chojnowianka” informuje, ¿e mecz pomiêdzy naszymi

dru¿ynami w ramach rozgrywek o mistrzostwo ligi okrêgowej seniorów - rundy wiosen-
nej sezonu 2007/2008 odbêdzie siê na stadionie w Chojnowie przy ul. Ma³achowskiego 1 
w nastêpuj¹cych terminach:

- KS “Chojnowianka” - “Zawisza” Serby 19.04.2008r. godz. 16.00
- KS “Chojnowianka” - “KuŸnia” Jawor 01.05.2008r. godz. 17.00
- KS “Chojnowianka” - “Zamet” Przemków 10.05.2008r. godz. 17.00
- KS “Chojnowianka” - “Arkon” Przemków  08.06.2008r. godz. 17.00

KS Chojnowianka - gdzie, kiedy, z kim?
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Sprawili
k³opot

Ponad 50.wokalistów wziê³o udzia³ w szóstym
Regionalnym Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej
„Rozœpiewane nutki”. Konkurs, organizo-
wany przez Miejski Dom Kultury, nale¿y do
tych, które z ka¿dym rokiem œci¹gaj¹ coraz
wiêcej rywalizuj¹cych o laury, a uczestnicy 
z ka¿d¹ edycj¹ podnosz¹ poprzeczkê.
- W tym roku spotkanie przyci¹gnê³o rekordo-
w¹ liczbê wokalistów – wyjaœnia dyrektor MDK
Stanis³aw Horodecki. – Przez kilka ostatnich lat
„Roz-œpiewane nutki” wypracowa³y sobie
opiniê imprezy dobrze przygotowanej tech-
nicznie i organizacyjnie. Œpiewaków, co wa¿ne,
ocenia zawodowe jury i mimo, ¿e zawsze czuæ
tu atmosferê rywalizacji, dominuje jednak kli-
mat sympatii i goœcinnoœci.
Powodzenie imprezy organizatorzy upatruj¹
tak¿e w powszechnej popularnoœci wokalizacji.
Slogan „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e” na tej imprezie
nie do koñca ma jednak uzasadnienie.
Wprawdzie organizator nie robi wstêpnej
selekcji, ale nie ma tu wokalistów przypad-
kowych. G³osy jakie rozbrzmiewa³y tego dnia
ze sceny, to g³osy szkolone pod nadzorem
fachowców, a prezentacje przygotowywane
by³y tygodniami. St¹d te¿ k³opoty, jakie mia³o
jury. Werdykt odczytany na zakoñczenie
dowodzi³, ¿e oceniaj¹cy nie potrafili wy³oniæ
jednego zwyciêzcy. Wybór, g³ównie w grupie
gimnazjalistów, by³ tak trudny, ¿e w konsek-
wencji nagrodzono zdecydowanie wiêcej
osób ni¿ planowano.
Konkurs trwa³ ponad 5 godzin. Nie by³o
mowy jednak o znu¿eniu. A chojnowianie,
których nie zabrak³o w ¿adnej z kategorii
wypadli na medal - chocia¿ nie z³oty. 
Wœród uczniów szkó³ podstawowych zdecy-
dowanie wyró¿nia³a siê Gosia Haniecka, która
patriotyczn¹ pieœni¹ „Czy jest coœ piêkniejszego”
wyœpiewa³a sobie nagrodê specjaln¹ fundo-
wan¹ przez radn¹ Krystynê Czapsk¹.
- Ta drobna wokalistka ujê³a mnie swoj¹
dojrza³oœci¹ – wyjaœnia radna – poza tym
mam ogromny sentyment w³aœnie do tej piosenki.
Chyba jesteœmy podobne – kochamy muzykê,
œpiew i swoj¹ ojczyznê – dlatego nagroda
trafi³a do Gosi.
Gromkie brawa zebra³ te¿ kolejny chojnowia-
nin, najm³odszy w konkursie Rafa³ D¹browa,
który tego dnia mia³ swój sceniczny debiut.
Dziewczêta reprezentuj¹ce Szko³ê Podstawo-
w¹ nr 3 popisa³y siê nie tylko talentem wokal-
nym, ale tak¿e ogromn¹ ekspresj¹ i sceniczn¹
swobod¹. 
W grupie gimnazjalistów nasi wokaliœci wy-
kazali siê profesjonalizmem. Karolina Serkies,
Maja Grzeœkowiak i £ukasz Sypieñ od dawna
szkol¹ g³osy, a efekt ich muzycznej edukacji
docenia nie jedno jury.

eg

Szko³y podstawowe
1. Daria Fibik - SP Z³otoryja
2. Dominika Bia³y - MDK Lubin
3. Wiktoria Wróbel - SP Grêbocice, Natalia
Kowzan - MDK Jelenia Góra, Kamila Hajdun
- Z³otoryja
wyró¿nienie: Rafa³ D¹browa - Chojnów
nagroda specjalna: Ma³gorzata Haniecka -
Chojnów

Gimnazja
1. Ma³gorzata Cybulska - OSM Legnica,
Lucyna Liszewska - MCK Legnica, Urszula
Szocik - Grêbocice

2. Maja Grzeœkowiak – Chojnów, Olga
Mazur – Z³otoryja, Klaudia Suchenek -
Z³otoryja
3. Malwina Barczycka – Z³otoryja, Karolina
Serkies – Chojnów, £ukasz Sypieñ -
Chojnów

Zespo³y - szko³a podstawowa
1. Zespó³ Wokalny - Z³otoryja
2. Anna i Hanna Owczarek – Z³otoryja,
Allegro - Chojnów
3. Wiolinki - SP 9 Lubin, Balbinki - SP 14
Lubin

Zespo³y - gimnazjum
1. Paka Buziaka - MDK Jelenia Góra 

fot. St. Horodecki
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Optymizm jest najwa¿niejszy
- autorka polskiej Bridget Jones w Chojnowie

Jednym z przywilejów Dyskusyjnych
Klubów Ksi¹¿ki dzia³aj¹cych w ramach
ogólnopolskiego programu „Tu Czytamy”
jest mo¿liwoœæ spotkania z wybranym
przez klubowiczów pisarzem. W zg³o-
szeniu jakie wys³aliœmy do wojewódz-
kiego koordynatora zaproponowaliœmy:
Barbarê Kosmowsk¹, Mariusza Urbanka
i Lidiê Amejko. 
I w³aœnie w ten sposób uda³o siê nam
zaprosiæ i goœciæ 3 kwietnia w chojnow-
skiej bibliotece jedn¹ z popularniejszych
polskich pisarek – Barbarê Kosmowsk¹,
pisz¹c¹ zarówno dla doros³ych, jak i dla
dzieci i m³odzie¿y. Debiutowa³a ju¿ jako
licealistka w latach 70. na ³amach m³o-
dzie¿owego czasopisma „Na prze³aj”.
Natomiast powieœci zaczê³a wydawaæ od
2000r. Wiele z nich zosta³o docenionych
przez krytyków literackich, m.in. - „Teren
prywatny” otrzyma³ I nagrodê w kon-
kursie na napisanie „Dziennika polskiej
Bridget Jones” w 2001r., za „Bubê” jury
przyzna³o jej I nagrodê w ogólnopolskim
konkursie na powieœæ dla dzieci i m³o-
dzie¿y pod has³em „Uwierz w si³ê wy-
obraŸni” przeprowadzonym w 2002r. I rok
ubieg³y - najwa¿niejsza nagroda w dzie-
dzinie literatury dla dzieci i m³odzie¿y,
polska sekcja IBBY uzna³a jej powieœæ
„Poz³acana Rybka” za „Ksi¹¿kê Roku 2007”.
W swoich powieœciach o tematyce oby-
czajowej, a wydaje co najmniej jedn¹ 
w roku, przedstawia rzeczywistoœæ bez
zbêdnych upiêkszeñ, czasami nawet
bolesn¹. Mimo to, jej ksi¹¿ki tchn¹ ciep³em
i optymizmem, zawsze ukazuj¹ próbê
rozwi¹zania problemów.
Na pocz¹tku spotkania, w którym uczest-
niczyli gimnazjaliœci i cz³onkowie choj-
nowskiego DKK, pisarka krótko opowie-

dzia³a o sobie. Obecnie mieszka w rodzin-
nym Bytowie. Ma mê¿a, dwie doros³e
córki oraz psa. Wyk³ada literaturê polsk¹
na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w S³upsku. 
Nastêpnie zaproponowa³a przybli¿enie
swojej twórczoœci w formie odpowiedzi
na zadawane pytania. Tych pytañ pad³o
wiele. Dowiedzieliœmy siê m.in., ¿e nasz
goœæ ju¿ od najm³odszych lat wykazy-
wa³ siê talentem poetyckim. Przy próbie
zmiany zainteresowañ z literackich na

wokalne, tato pani Barbary, muzyk, zde-
cydowanie stwierdzi³, ¿e powinna jed-
nak pozostaæ przy swoich wierszykach.
Autorka preferuje wspó³czesn¹ prozê
polsk¹. Poda³a te¿ tytu³y godne przeczy-
tania: „Lala” Jacka Dehnela i „Barbara
Radziwi³³ówna z Jaworzna – Szczakowej”
Micha³a Witkowskiego. Uczestników

spotkania interesowa³y te¿ mo¿liwoœci
sfilmowania jej ksi¹¿ek. Okaza³o siê, ¿e
ju¿ dwukrotnie otrzyma³a takie propozy-
cje, od Krzysztofa Krauzego i Krystyny
Jandy.
Na zakoñczenie pisarka zdradzi³a nam,
¿e obecnie wiêcej czasu bêdzie musia³a
poœwiêciæ swojej pracy zawodowej,
poniewa¿ przed ni¹ napisanie i obrona
pracy habilitacyjnej.

Anna Kopyra
Moderator DKK

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa
u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci
zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa,
oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 4693 m2,

wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego  
o pow. u¿ytkowej 3673,50 m2, 

wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.

Cena wywo³awcza - 420.000,00 z³.
Wadium - 84.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziem-
nej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie
sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿-
liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ za-
budow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia
sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny przemys³owe i sk³adowe.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest dwoma umowami dzier¿aw-
nymi, zawartymi na czas oznaczony do dnia 30-06-2008 r.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 czerwca 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 12 czerwca 2008 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, 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¿ 4.200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca

siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386
4400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19  najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 19.05-12.06.2008 r.
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu -
pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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4 kwietnia 2008 r. pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego,
odjecha³y „PeKaeSy” II Przegl¹du Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych Dolnego Œl¹ska. Organizatorami Przegl¹du byli: Miejski Dom
Kultury w Chojnowie i Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie „Wsparcie”
Przegl¹d realizowany by³ w ramach programu Liderzy Polsko-
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, która przez Stowarzyszenie Szko³a
Liderów wspiera dzia³alnoœæ na rzecz lokalnych œrodowisk, kszta³c¹c
umiejêtnoœci przydatne w prowadzeniu dzia³añ spo³ecznie u¿ytecz-
nych. Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci przyjê³a bowiem za
swój g³ówny cel kszta³towanie spo³eczeñstwa obywatelskiego i wyrów-
nywanie szans rozwoju indywidualnego i spo³ecznego.
Przy wype³nionej po brzegi sali, o godzinie 11, Jasiu Jaszczyñski,
konferansjer, zaprosi³ kabarety do prezentacji. Szczególnie wnikliwie
ogl¹dali je cz³onkowie kabaretu CIACH - jury konkursu. Publicznoœæ
stanowili uczniowie obydwu chojnowskich gimnazjów i Powiatowego
Zespo³u Szkó³. Grupy wystêpowa³y wed³ug wczeœniej wylosowanej
kolejnoœci. 
Przegl¹d rozpocz¹³ kabaret z Jawora „O dwóch takich z Wiejskiej”.
Jak mo¿na siê domyœliæ, by³o ich dwóch. Ch³opcy w dresach przed-
stawili w jaki sposób podrywaj¹ dziewczyny i jak nale¿y dbaæ o swoj¹
„drug¹ skórê”, czyli dres. Jako drugi prezentowa³ siê kabaret 
z Powiatowego Zespo³u Szkó³ z Chojnowa - „Na czworaka”. Kabaret,
którego wieloletnim opiekunem jest Zofia £abuz, przedstawi³ w re¿yserii
Elwiry K¹dzio³ki, cztery skecze, do których teksty napisali miêdzy
innymi dwaj absolwenci PZS: Micha³ Pisarski i Maciej Suchecki.
Œmiechu by³o co nie miara, gdy na wywiadówkê przysz³a babcia wys-
trza³owej wnuczki, gdy synek grzecznie rozmawia³ z mamuœk¹ albo
przestraszony student prezentowa³ na egzaminie z historii plan
Barrbarossa – atak III Rzeszy na ZSRR. Nie sposób te¿, by usz³a uwa-
gi widzów i jury, tak sugestywnie odegrana walka zniedo³ê¿nia³ego
Rocky’ego. W kabarecie „Na czworaka” wyst¹pili: Monika Drza³,
£ukasz Madziarz, Przemek Hrynczyszyn, Jarek Bednarski, Ariel
Roszko, Jarek Ho³owacz oraz dwa Micha³y: Pisarski i Suchecki.
Laureaci zesz³orocznego Przegl¹du, kabaret „NIC” z Zespo³u Szkó³ nr 1
w Chocianowie, przedstawi³ adepta i szko³ê wschodnich sztuk walki. 
Z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Legnicy przyby³ kabaret o bardzo
d³ugiej nazwie „Bezrolni ba³kañscy ba³amuc¹cy baletmistrzowie”.
Przed ogl¹daj¹cymi i s³uchaczami otworzy³y siê podwoje szkolnych
klas i sekretariatu. Widzowie rozbawieni sposobem prezentacji,
nagrodzili zespó³ Nagrod¹ Publicznoœci. 
Po og³oszonych wynikach jury konkursu spotka³o siê z cz³onkami
kabaretów, by ich doceniæ i pochwaliæ oraz porozmawiaæ o pope³nio-
nych b³êdach.  By³y to bardzo cenne wskazówki znanych i lubianych
„starszych kolegów po fachu”.

I Nagrodê Przegl¹du jury przyzna³o kabaretowi „Na czworaka”, a grupê
zaprosi³o na wspólny wystêp. Odby³ siê on 11 kwietnia w MDK. Dla
cz³onków zespo³u by³o to ogromne wyró¿nienie. M³odzi artyœci mieli

mo¿liwoœæ pokazania siê przed doros³¹ publicznoœci¹ i byli równie
gor¹co oklaskiwani jak gwiazda wieczoru – kabaret CIACH. 

II Przegl¹d Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjalnych Dolnego Œl¹ska
„PeKaeSy” odby³ siê i dobrze, ¿e m³odzie¿ mog³a pokazaæ czym ¿yje
i co potrafi. Dziêki sponsorom bogate nagrody stanowi¹ podziêko-
wanie za w³o¿ony trud i s¹ motywacj¹ do dalszej pracy.

Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê: Staroœcie Legnickiemu, Stowarzy-
szeniu Szko³a Liderów, programowi Liderzy PAFW oraz Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci, która od dwóch lat wspiera dzia³alnoœæ
edukacyjno-kulturaln¹ Stowarzyszenia „Wsparcie” i MDK.

Do zobaczenia za rok!!
Organizatorzy

Kabaretowe „PeKaeSy”
II Przegl¹d Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjalnych Dolnego Œl¹ska
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15 marca 2008r. grupa uczniów z Gim-
nazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Choj-
nowie goœci³a we Wroc³awiu. Wycieczkê
ufundowa³a Rada Rodziców w ra-
mach Dnia Prymusa dla tych, którzy
osi¹gnêli œredni¹ ocen na pierwsze
pó³rocze 5,0 lub wiêcej i dla tych,
którzy nie opuœcili ani jednej godziny
lekcyjnej. 
Nie mog³o wœród nich zabrakn¹æ cz³on-
ków szkolnego Klubu Europejskiego,
zw³aszcza, ¿e g³ówn¹ atrakcj¹ mia³a
byæ wizyta w biurze poselskim pani
Europose³ Lidii Geringer de Oedenberg.
Dzieñ Prymusa rozpoczêliœmy w kinie
Helios. Rada Rodziców ufundowa³a
nam bilety na film StepUp 2, przed
seansem – specjalnie dla nas – odby³
siê pokaz zwiastunów i film krótkome-
tra¿owego w technice 3D. Naprawdê
œwietne wra¿enie!
Po filmie zwiedzaliœmy Wroc³aw.
Pan Zderski bardzo ciekawie opowia-
da³ o zabytkach i historii miasta.
W porze obiadowej mieliœmy czas
wolny na swobodne „bujanie” po
mieœcie a potem udaliœmy siê na
umówione spotkanie.
Punktualnie o godz. 16. 00 weszliœ-
my do biura poselskiego pani Europose³
Lidii Geringer de Oedenberg. Pani
deputowana (jeszcze piêkniejsza ni¿
na fotografiach) ju¿ na nas czeka³a.;
przylecia³a pó³ godziny wczeœniej
prosto z Brukseli.
Spotkanie by³o bardzo pouczaj¹ce.
Dowiedzieliœmy siê, jak ogólnie
funkcjonuj¹ g³ówne instytucje Unii

Europejskiej, a w szczególnoœci na
czym polega praca Parlamentu Euro-
pejskiego. Pani Europose³ opowie-
dzia³a nam te¿ o swojej dzia³alnoœci
w Parlamencie, w jego komisjach 
a tak¿e o pracy swojego biura posel-
skiego i jego filii. 
By³ te¿ czas na zadawanie pytañ.
Nasz kolega Tomek K. (nieco stre-
mowany) odwa¿y³ siê zapytaæ o ewen-
tualne korzyœci lub straty p³yn¹ce 
z wejœcia Polski do strefy euro, 
a Angelika M. o warunki, jakie trzeba
spe³niæ, by zostaæ europos³em. 
Pani Europose³ zgodzi³a siê te¿ na
krótk¹ sesjê fotograficzn¹.
Na po¿egnanie zostaliœmy obdarowa-
ni pami¹tkowymi gad¿etami i pla-
katami (wszystko oczywiœcie o tema-
tyce europejskiej) a nasz sympatycz-

ny kolega Dawid w imieniu ca³ej grupy
wrêczy³ pani Europose³ kwiaty.
Bogatsi o wiedzê, mi³e wra¿enia 
i przekonanie, ¿e ka¿dy z nas mo¿e
siêgaæ wysoko ....wróciliœmy do
Chojnowa.

(m.cz.)

Z wizyt¹ u Europose³BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego 

na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r.,
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2

miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 54
o pow. 2021 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku warszta-

towego o pow. u¿ytkowej 115,30 m2, wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr 37386.

Cena wywo³awcza - 110.000,00 z³.
Wadium - 22.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziem-
nej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie
sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿-
liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ za-
budow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia
sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako  tereny o funkcji
przemys³owej. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 maja 2008 r. o godz. 12.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, 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 14 maja 2008 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz.
2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetar-
gu, 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¿ 1.100,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644
00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawar-

cia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-
conego wadium.Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieru-
chomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 28.04-14.05.2008 r. 
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu -
pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmis-
trza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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W Chojnowie mamy 40 placówek z kon-
cesj¹ na sprzeda¿ alkoholu. W ka¿dej z nich
w mniej lub bardziej widocznym miejscu
widnieje wymagana tabliczka „Nieletnim
alkoholu nie sprzedajemy”, zdarza siê jednak,
¿e to tylko puste has³o.
Z rozmów z nastolatkami wynika, ¿e zakup
alkoholu nie jest spraw¹ trudn¹. 

- Czasami ekspedientka odmówi, ale jak
nie w tym, to w innym punkcie robi siê
podejœcie – mówi 16.letni Jacek.

- Dziewczynom ³atwiej jest kupiæ alkohol,
poniewa¿ ekspedientki na ogó³ wierz¹ t³u-
maczeniom, ¿e trunek jest dla rodziców -
komentuje, uœmiechaj¹c siê Piotrek, uczeñ
drugiej klasy chojnowskiego gimnazjum –
my ch³opcy, ¿eby zdobyæ jakieœ “procenty”
musimy siê trochê postaraæ, znamy jednak
skuteczne sposoby.

- Z tego, co mi wiadomo w Chojnowie nie
ma problemu z nabyciem napojów “wysoko-
procentowych” - mówi Kasia pierwszokla-
sistka LO. - Oczywiœcie w mieœcie s¹ miejsca,
gdzie bez okazania dowodu osobistego 
i zweryfikowania pe³noletnoœci mo¿na
zapomnieæ o powodzeniu kupna alkoholu.
Dla chc¹cego nie ma jednak nic trudnego.

Sprzedawcy – ci ³ami¹cy prawo – kieruj¹
siê wy³¹cznie zyskiem. Czy¿by nie zdawali
sobie sprawy, ¿e dochód ze zbycia kilku
butelek czy puszek piwa, nijak siê ma do
gro¿¹cych im sankcji finansowych? A mo¿e
licz¹, ¿e pope³nione w³aœnie przestêpstwo
nie wyjdzie na jaw? 
Faktem jest, ¿e przypadki sprzeda¿y alkoholu
nieletnim bardzo rzadko s¹ ujawniane.
I to nie jest wy³¹cznie efekt konspiracji
miêdzy sprzedawc¹ a nastoletnim klientem.
Uczestnikami przestêpstwa winni czuæ siê
tak¿e œwiadkowie. Na ogó³ nikt z kolej-
kowego ogonka nie reaguje, a komentarze
pojawiaj¹ siê dopiero wtedy, kiedy m³odzie¿
z puszkami piwa opanowuje miasto - zak³óca
spokój, jest wulgarna i sieje postrach.
Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi mówi, ¿e
sprzeda¿ alkoholu osobie nieletniej jest
przestêpstwem. 
Mówi¹ o tym artyku³y 43 i 15 ustawy 
o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi:
art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje
alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to za-
bronione, albo bez wymaganego zezwolenia
lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega kierownik zak³adu
handlowego lub gastronomicznego, który
nie dope³nia obowi¹zku nadzoru i przez to
dopuszcza do pope³nienia w tym zak³adzie
przestêpstwa okreœlonego w ust. 1.
3. W razie pope³nienia przestêpstwa okreœ-
lonego w ust. 1 albo 2 mo¿na orzec przepadek

napojów alkoholowych, chocia¿by nie by³y
w³asnoœci¹ sprawcy, mo¿na tak¿e orzec
zakaz prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej polegaj¹cej na sprzeda¿y lub podawa-
niu napojów alkoholowych.
4. Orzekanie w sprawach o przestêpstwa
okreœlone w ust.1 i 2 nastêpuje na podstawie
przepisów o postêpowaniu karnym.
art. 15 - Zabrania siê sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych osobom do lat 18.

Kar¹ za nieprzestrzeganie ustawowych
wytycznych mo¿e byæ grzywna, utrata
koncesji, a nawet ograniczenie wolnoœci.

- O wszystkich tych przepisach i sankcjach
sprzedawcy informowani s¹ na organizo-
wanych przez nas szkoleniach – wyjaœnia
przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
Cecylia Wójczyk – Pisma podobnej treœci
trafiaj¹ te¿ do punktów sprzeda¿y poczt¹,
zawiera je tak¿e otrzymywana przez w³aœci-
ciela sklepu koncesja. Wiedza o przepisach
prawa jest zatem pe³na i sprzedawcy z pew-
noœci¹ j¹ posiadaj¹. Na przestrzeganie przez
nich prawa nie mamy jednak wielkiego wp³y-
wu. Wspó³pracujemy z policj¹, placówkami
oœwiatowymi i ka¿dy sygna³ o nadu¿ywa-
niu alkoholu przez nieletnich jest przez
kompetentne s³u¿by analizowany. Kwestia
sprzeda¿y to problem ogólnokrajowy i póki
nie z³apie siê kogoœ za rêkê, trudno wyci¹gaæ
konsekwencje. Nieocenion¹ pomoc¹ by³aby
z pewnoœci¹ spo³eczna aktywacja, ale jak
dotychczas nie mieliœmy oficjalnego zg³o-
szenia o ujawnieniu sprzeda¿y alkoholu
nieletnim. 

Konkluzja? Zanim sprzedawcy dojrzej¹ 
i dostrzeg¹ problem, my jako spo³ecznoœæ 
i klientela mamy obowi¹zek, jeœli nie
zg³aszania, to przynajmniej reagowania na
³amanie prawa.
Sprzedawca ma obowi¹zek sprawdzania
wieku kupuj¹cego alkohol, jeœli jego wygl¹d
sugeruje, ¿e mo¿e byæ to osoba niepe³nolet-
nia. Uprawnienia takie daje sprzedawcy
ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi.

eg

Nie zawsze klient nasz pan

Przesiaduj¹ na parkowych ³awkach, pod osiedlowymi blokami,
na skwerkach, deptakach, klatkach… Nie ukrywaj¹ siê, nie
krêpuj¹, dla nich to naturalne zjawisko.
Nieletni, spo¿ywaj¹cy alkohol, to widok coraz bardziej powszechny.
Dziwi ich zachowanie, dziwi te¿ dostêpnoœæ do trunków. 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej 4 budynkami: 

administracyjno-produkcyjnym o pow. u¿yt. 1979,30 m2,
2 halami warsztatowymi o pow. u¿yt. 235,50 m2

i 313,20 m2 i magazynem o pow. u¿yt. 341,20 m2, po³o¿onej
przy ul. Koœciuszki 26 w Chojnowie (teren by³ego

"Hosmetu"), oznaczonej numerem geodezyjnym 64/15
o pow. 3514 m2,  wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14656.

Cena wywo³awcza - 590.000,00 z³.
Wadium - 110.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury pod-
ziemnej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na
mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z plano-
wan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa nieruchomoœæ ujêta jest jako us³ugi z preferencj¹ dla
us³ug komercyjnych.W czêœci przyleg³ej do ul. Koœciuszki
dopuszcza siê mo¿liwoœæ adaptacji obiektów dla funkcji
mieszkaniowej. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 6 umowami
najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 1-miesiêcznym
okresem wypowiedzenia. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 czerwca 2008 r. o godz. 12.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹-
zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 12 czerwca 2008 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetar-
gu, 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¿ 6.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644
00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19  najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od za-
warcia 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.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 19.05-
12.06.2008 r. w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wa¿ne informacje ZUS
Nie masz nowego dowodu? 

W legnickim Oddziale ZUS i podleg³ych mu Inspekto-
ratach i Biurach Terenowych sytuacje, gdy klienci
pos³uguj¹ siê jeszcze starymi dowodami osobistymi
wystêpuj¹ bardzo rzadko.
Zgodnie z art. 1 ustawy o czasowym pos³ugiwaniu siê
dowodami wydanymi przed 1 stycznia 2001r., doku-
menty, jeœli zosta³y wydane przed t¹ dat¹, nie stanowi¹
od 1 kwietnia 2008 r. dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ.
Tymczasem na terenie kraju do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w dalszym ci¹gu o œwiadczenia wystêpuj¹
osoby, które dokumentuj¹ swoj¹ to¿samoœæ dowodami
osobistymi wydanymi przed 1 stycznia 2001r. i jed-
noczeœnie nie dysponuj¹ paszportem. W wielu przypad-
kach klienci ZUS s¹ osobami w podesz³ym wieku lub
niepe³nosprawnymi. Bior¹c pod uwagê te szczególne
okolicznoœci ZUS bêdzie przyjmowaæ jako potwierdzanie
to¿samoœci klienta dowód osobisty wystawiony przed
dniem 1 stycznia 2001r. – przez okres 6 miesiêcy tj. do
30 wrzeœnia 2008r. Warunkiem jest podpisanie przez
takie osoby oœwiadczenia zobowi¹zuj¹cego do
dope³nienia obowi¹zku wymiany dowodu osobistego
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Obowi¹zek
z³o¿enia oœwiadczenia nie dotyczy osób, które udoku-
mentuj¹, ¿e z³o¿y³y ju¿ wniosek o wydanie nowego
dowodu osobistego. 
Ponadto bie¿¹ce formalnoœci w ZUS mo¿na za³atwiæ
bez koniecznoœci posiadania nowego dowodu osobis-
tego, jeœli poda siê numer NIP i PESEL oraz przedstawi
wa¿ny paszport.

Wzros³y jednorazowe odszkodowania
w ZUS

Kwoty jednorazowych odszkodowañ z tytu³u wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej zmieniaj¹ siê raz 
w roku – nowe, wy¿sze stawki obowi¹zuj¹ od 1 kwiet-
nia 2008 r. do 31 marca 2009 r.
Jednorazowe odszkodowanie to jedno ze œwiadczeñ
przys³uguj¹cych ubezpieczonym, u których wypadek
przy pracy lub choroba zawodowa spowodowa³y sta³y
lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu. O procencie
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu i jego
zwi¹zku z wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹,
orzeka lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Za
ka¿dy procent takiego uszczerbku na zdrowiu, przys³uguje
jednorazowe odszkodowanie w wysokoœci 20 proc.
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w poprzednim roku. ZUS wydaje
decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania jednora-
zowego odszkodowania oraz ustala jego wysokoœæ. Do
ustalenia wysokoœci jednorazowego odszkodowania
przyjmuje siê przeciêtne wynagrodzenie obowi¹zuj¹ce
w dniu wydania decyzji. Od 1 kwietnia br. kwota jed-
norazowego odszkodowania z tytu³u wypadku przy pra-
cy lub choroby zawodowej za ka¿dy procent sta³ego lub
d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wzros³a o 43 z³ 
i wynosi obecnie 538 z³. Kwota jednorazowego odszko-
dowania z tytu³u orzeczenia ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy oraz niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji
ubezpieczonego wzros³a o 749 z³ i od kwietnia wynosi 9419 z³.
Informacje o pozosta³ych kwotach jednorazowych
odszkodowañ odnaleŸæ mo¿na na stronie internetowej
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub w Monitorze
Polskim z 2008 r. Nr 22 poz. 219.

El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy Oddzia³u ZUS w Legnicy

Aktywna Rada Rodziców dzia³aj¹ca
w Gimnazjum nr 2 pragnie za po-
œrednictwem Gazety Chojnowskiej
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy w ostatnim czasie
czynnie wspomagali dzia³alnoœæ
rady:
* serdecznie dziêkujemy wszys-
tkim mamom uczniów klas III za
upieczenie wspania³ych ciast na
okolicznoœæ I Edukacyjnych Targów
Zawodów w dniu 11.04.08r.
Szczególnie gor¹co dziêkujemy
paniom: Wies³awie KuŸniarz,
Marcie Sabadasz, Barbarze Hyrczce,
Violetcie Cichockiej i Jadwidze
Bi³yk za pracê w tym dniu w szkol-
nej kawiarence „Biznesik”. 
Pani Ewie Kantor – Szkolnemu
Doradcy Zawodowemu i organi-
zatorce I Edukacyjnych Targów
Zawodów - gratulujemy pomys³u
i ¿yczymy, aby ka¿de kolejne
by³y jeszcze ciekawsze!
Przewodnicz¹ca Rady dziêkuje
ca³ej Radzie Rodziców za pomoc
w organizacji i przebiegu Targów,
oraz wszystkim rodzicom i goœ-
ciom, którzy swoj¹ obecnoœci¹
uatrakcyjnili powy¿sz¹ imprezê.

* Rada Rodziców oraz uczniowie
klas III serdecznie dziêkuj¹ Panu
Burmistrzowi Janowi Serkiesowi
za pozytywne rozpatrzenie proœby
w sprawie udostêpnienia Domu
„Chemika” na bal uczniów klas III
Gimnazjum nr 2. Zobowi¹zanie
uczniów do czynu spo³ecznego zo-
sta³o zrealizowane w dniu 29 marca
2008r. poprzedzaj¹cym Mistrzostwa
Polski w Kolarstwie Prze³ajowym.
Sk³adamy serdeczne podziêkowa-
nia Dyrekcji szko³y, Wychowaw-
com, Nauczycielom i Rodzicom,
którzy byli zaanga¿owani w orga-
nizacjê i opiekê nad uczniami 
w czasie czynu, który odby³ siê na
terenie „du¿ego” parku w naszym
mieœcie. 

Uwaga uczniowie klas III!
Rada Rodziców obiecuje mocno
trzymaæ za Was kciuki w dniach
pisania testów oraz zapewniamy,
¿e niespodzianka jak¹ Wam przy-
gotowaliœmy z tej okazji pomo¿e
Wam nie tylko w pisaniu testów,
ale te¿ podañ do nowych szkó³ 
i innych wa¿nych dokumentów. 
Jednym s³owem bêdzie dobrze,
bo pomo¿e Wam zaczarowany...!

Przewodnicz¹ca 
Rady Rodziców
Gra¿yna Mazur

¯yczê Ci odwagi wschodz¹cego s³oñca,
które mimo ogromu z³a tego œwiata
dzieñ po dniu wschodzi i obdarza nas
blaskiem i ciep³em swych promieni.
Z okazji urodzin Arturowi  Góralewskiemu –
Regina.

******
Najwiêksz¹ sztuka w ¿yciu 
Jest uœmiechaæ siê zawsze i wszêdzie
I nie baæ siê tego co by³o
I nie baæ siê tego co bêdzie. 
Niech to motto drogi Jurku przyœwieca Ci
ka¿dego dnia, a z okazji Twych imienin
¿yczymy Ci du¿o zdrowia, du¿o szczêœcia 
i jak najmniej trosk. Jerzemu  Józefowiczowi
– zespó³ redakcyjny.

Wójt Gminy Chojnów 
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

Og³asza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. zarz¹dzania kryzysowego 

spraw obronnych i obrony cywilnej

w wymiarze 1/2 etatu
1. Wymagania niezbêdne:
a) wykszta³cenie œrednie
b) obs³uga komputera w stopniu dobrym
c) zamieszkanie na terenie Legnicy lub powiatu
legnickiego
d) doœwiadczenie i wiedza specjalistyczna w zakresie
zadañ obronnych
2. Wymagania dodatkowe:
a) zrównowa¿enie, odpowiedzialnoœæ i sumiennoœæ
b) dobry kontakt interpersonalny
c) pe³na dyspozycyjnoœæ
3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
a) aktualizacja planów OC i obronnych
b) realizacja zadañ OC
c) realizacja zadañ obronnych
4. Wymagane dokumenty:
a) ¿yciorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie 
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych
kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ

osobiœcie w siedzibie Urzêdu lub poczt¹ na adres Urzêdu
Gminy w Chojnowie ul. Fabryczna 1 z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko specjalista d/s
zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych 
i obrony cywilnej w terminie do dnia 25.04.2008r.
/nie mniej ni¿ 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlo-
nym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja 
o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/
oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Fabrycznej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywa-
cyjny, szczegó³owe CV (z uwzglêdnieniem dok³adnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ opatrzone
klauzul¹: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
oraz ustaw¹ z dn. 22.03.1999 o pracownikach
samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593
z póŸniejszymi zmianami)”.

Chc¹ podziêkowaæ

Kronika  towarzyska



W Galerii M³odych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojno-
wie do koñca kwietnia mo¿na
obejrzeæ bardzo interesuj¹c¹ wy-
stawê fotograficzn¹. Jest to plon
cyklu plenerów, w których
uczestniczy³o dwudziestu fotogra-
fików z ca³ej Polski, a zorgani-
zowanych w latach 2005 - 2006
przez Fundacjê Ekologiczn¹
„Zielona Akcja” z Legnicy oraz
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
Okrêg Legnica. Zaprezentowane
zdjêcia ukazuj¹ obszar tajem-
niczy i ma³o znany, po³o¿ony 
w dolinie rzeki Odry pomiêdzy
Wroc³awiem i G³ogowem. Wy-
stawê przygotowano w ramach
programu „Wêdkarz przyjazny
œrodowisku” finansowanego przez
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich. Organizatorzy wystawy -

Fundacja Ekologiczna „Zielona
Akcja” i PZW - chc¹ spopulary-
zowaæ walory krajobrazowe i przy-
rodnicze œrodkowej Odry i ochro-
niæ j¹ przed dewastacj¹. 
Podczas wernisa¿u wystawy, który
odby³ siê 2 kwietnia, nagrodzono
w³adze Chojnowa - przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Skowroñski odebra³ Medal „Za
zas³ugi w Rozwoju Wêdkarstwa”
przyznany Radzie Miasta Choj-
nowa przez Zarz¹d G³ówny PZW.
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W trzeci¹ rocznicê
W Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie minut¹ ciszy
rozpoczêto uroczyst¹ akademiê upamiêtniaj¹c¹ trzeci¹ rocznicê
wydarzenia, jakim by³o odejœcie do Domu Ojca Jana Paw³a II. Apel
przygotowa³a prawie trzydziestoosobowa grupa m³odzie¿y pod opiek¹
pani katechetki Anny Rozmus, polonistki pani Moniki Inglot i pana
Tomasza Susmêda. Wystêpy uczniów przeplatane wypowiedziami
papie¿a odtwarzanymi z p³yty i wyœwietlanymi slajdami wprowadza³y
specyficzny nastrój, potêgowa³y wra¿enie bliskoœci Jana Paw³a II.

Dreszcz emocji wzbudza³y wokalne wystêpy szkolnego chóru i solistek,
wspieranych przez zespó³ muzyczny. Uzupe³nieniem tej artystycznej
inscenizacji by³a piêkna recytacja poœwiêcona patronowi i wzru-
szaj¹ca muzyka.
Przypominaj¹c postaæ Ojca Œwiêtego, jego ¿ycie, s³u¿bê Bogu i ludziom,

chcieliœmy, aby pozosta³ w naszych myœlach i sercach na zawsze.
M³odzie¿ przypomnia³a, ¿e w ca³ym swoim nauczaniu, Jan Pawe³ II
ukazywa³ nie tylko Boga bogatego w mi³osierdzie, ale tak¿e cz³owieka,
który jest naszym bratem. Szczególnym wyrazem mi³osierdzia, 
a nawet warunkiem, który czyni cz³owieka zdolnym do podejmowania
czynów mi³osierdzia, jest przebaczenie.
W czasach, w których obserwujemy tak wiele przejawów nienawiœci,
braku akceptacji, k³ótni i niezgody, postawa Jana Paw³a II budzi w nas

poczucie, i¿ my równie¿ mo¿emy zmieniæ swoje ¿ycie, mo¿emy
wzorowaæ siê na Ojcu Œwiêtym, okazuj¹c mi³oœæ i mi³osierdzie innym.
Gdy 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w wigiliê uroczystoœci
Bo¿ego Mi³osierdzia Chrystus otworzy³ Janowi Paw³owi II drzwi do
swojego Królestwa, prawie ca³y œwiat wstrzyma³ oddech, modlono siê
za niego na ca³ej kuli ziemskiej. Przekraczaj¹c próg nadziei wyg³osi³
nam wszystkim, najbardziej niezwyk³e rekolekcje! Wyg³osi³ je bez
s³ów! Swój pontyfikat zakoñczy³ s³owem: Amen.
W godzinach wieczornych m³odzie¿ i nauczyciele z naszego gim-
nazjum wziêli tak¿e udzia³ wraz z pocztem sztandarowym w uroczys-
tej mszy œwiêtej i czuwaniu modlitewnym w intencji o rych³¹ beaty-
fikacjê Ojca Œwiêtego. W nabo¿eñstwie uczestniczyli tak¿e licznie
mieszkañcy Chojnowa.
Papie¿ Jan Pawe³ II zostanie z nami na zawsze w naszych myœlach,
wspomnieniach i sercach. Nie zapomnimy jego dobrotliwego, przenikli-
wego spojrzenia budz¹cego ufnoœæ. Uœmiechu jego twarzy pogodnej
mimo bólu i jego cierpienia do koñca. Nie wytrzemy z pamiêci
ujmuj¹cych gestów i s³ów, które s¹ dla nas jak najwiêkszy testament. 
„ Przecie¿ nie ca³y umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa!”
–Jan Pawe³ II napisa³ w jednym ze swoich utworów. To prawda,
zostawi³ nam ludziom bezcenne dziedzictwo. I cokolwiek byœmy
chcieli powiedzieæ o papie¿u, bêdzie to zawsze za ma³o.

3 kwietnia odby³o siê uroczyste
otwarcie wystawy pierwszego choj-
nowskiego fotografa Hugo Haert-
twiga. Muzeum Regionalne w Choj-
nowie swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³
burmistrz Chocianowa - Franciszek
Skibicki, specjalnym goœciem by³
równie¿ burmistrz naszego miasta
Jan Serkies. 
Wystawa to zbiór ok. 30 zdjêæ wy-
konanych ciekaw¹ technik¹. Albumin
polega na powlekaniu papieru
bia³kiem oraz chlorkiem sodu, na-
stêpnie uczulany azotanem srebro-
wym. W efekcie negatyw kopio-
wano przez styk w œwietle s³o-
necznym. Nieprzyjemne dla oka
pomarañczowe zabarwienie foto-
grafii tonowano w solach z³ota lub
platyny, dziêki czemu uzyskiwano
barwê sepii. Tiosiarczan sodowy
s³u¿y³ jako utrwalacz.
Prezentacja zosta³a dodatkowo
wzbogacona o projekt przebudowy
kamienicy z 1872r. opracowany
przez Otto Weikerta na zlecenie
samego Hugo Haerttwiga, projekt
budynku atelier mistrza oraz pro-
jekt dobudowy balkonu z 1886r.
Ciekawym elementem zbioru jest

verso kartoniku z litograficznym
nadrukiem medalu z wystawy
przemys³owej w Legnicy w 1880 r.
Widnieje na nim herb ksi¹¿¹t
Holsztynu i Szelzwiku oraz tytu³
jakim pos³ugiwa³ siê Hearttwig -
dworski fotograf Ksiê¿nej Adelajdy
szelzwicko - holsztyñskiej.

Oficjalnego otwarcia dokona³
dyrektor muzeum - Jerzy Janus. W
swoim wyst¹pieniu z³o¿y³ ser-
deczne podziêkowania tym, którzy
wspomogli wykupienie ekspona-
tów: burmistrzom Franciszkowi
Skibickiemu i Janowi Serkiesowi
oraz Fundacji Polska MiedŸ. Nie
zapomniano równie¿ uwzglêdniæ
w tych podziêkowaniach wsparcia
pana Szetelnickiego i pana Ku³acza
oraz drukarni Unifot Andrzeja Bobika. 
Samorz¹d Chocianowa, jako wspó³-
finansuj¹cy zakup fotografii otrzy-
ma³ kopiê zdjêæ z zapewnieniem
przekazania orygina³ów w chwili
organizacji wystawy.

Prezentacja bêdzie czynna 
w muzeum do koñca kwietnia.
Zaineresowanych serdecznie

zapraszamy. 
>A.K<

“Hugo Haerttwig - nestor chojnowskiej fotografii” Kraina £êgów Odrzañskich
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Festiwal Nauki
w PZS

Posiadanie wykszta³cenia jest niezbêdnym
wymogiem wspó³czesnoœci. Dzisiejszy œwiat
nakazuje m³odemu cz³owiekowi zdobywaæ
kwalifikacje i odpowiedni zawód, by móg³ siê
znaleŸæ na rynku pracy. Podczas Festiwalu
Nauki w Powiatowym Zespole Szkó³ w Choj-
nowie uczniowie szkó³ gimnazjalnych mogli
poznaæ ró¿ne kierunki kszta³cenia i zawody,
które oferuje nasza szko³a. By³o z czego wybieraæ!
Europejski Fundusz Spo³eczny, w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
przeznaczy³ œrodki na dzia³ania, maj¹ce na
celu podnoszenie poziomu wykszta³cenia oraz
zmniejszanie obszarów wykluczenia spo³ecz-
nego. Dzia³ania te realizowane s¹ Starostwo
Powiatowe w Legnicy oraz nauczycieli i pra-
cowników Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie w ramach projektu Koryfeusz.
Podjête dzia³ania kierowane s¹ do uczniów
klas gimnazjalnych oraz ich rodziców z obszaru
miasta Chojnowa i okolicznych wsi. Informuj¹
one o mo¿liwoœciach zdobywania wykszta³cenia
i okreœlonego zawodu w najbli¿szej okolicy,
s³u¿¹ pokazaniu korzyœci, p³yn¹cych z edukacji,
pobudzeniu motywacji i aspiracji. 
Jedn¹ z wa¿niejszych zaplanowanych imprez
by³ Festiwal Nauki, który odby³ siê 4 kwiet-
nia 2008 r. w hali sportowej Powiatowego
Zespo³u Szkó³ przy ul. Matejki 1 w godz. 9 - 14.
Jego celem by³a ca³oœciowa prezentacja oferty
edukacyjnej Powiatowego Zespo³u Szkó³ –
kierunków kszta³cenia oraz kwalifikacji 
i zawodów. Festiwal kierowany by³ do uczniów
szkó³ gimnazjalnych z Chojnowa, Zagrodna,
Gromadki, Lubiatowa, Mi³kowic oraz osób
doros³ych. Ju¿ od godz. 8 w hali sportowej
przy ul. Matejki krz¹tali siê zdenerwowani 
i stremowani uczniowie szkó³ œrednich, koñcz¹cy
przygotowania do pierwszego Festiwalu Nauki
w Chojnowie. Ha³as ucich³, gdy o godz. 9 do
drzwi zapukali pierwsi goœcie, którymi byli
trzecioklasiœci z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie.
Po przekroczeniu progu hali uczniowie dostali
p¹czki, wodê mineraln¹ i gad¿ety w postaci
d³ugopisów, breloczków i ulotek. Nastêpnie,
na pami¹tkê, podpisywali siê na kilkunasto-
metrowym, ¿ó³tym materiale. Wpisy by³y
liczne i bardzo ciekawe.
Po za³atwieniu spraw formalnych gimnazjaliœci
rozeszli siê, poszukuj¹c interesuj¹cych ich stoisk,
prezentuj¹cych zawody i kierunki kszta³cenia,
zachêcaj¹cych do kontynuowania nauki i akty-
wizuj¹cych m³odzie¿ do zdobywania wiedzy
ogólnej. Stanowiska te ilustrowa³y zawody 
i kierunki: mechanik pojazdów samochodo-
wych, mechanik operator maszyn rolniczych,
technik hodowca koni, technik hotelarstwa,
technik ¿ywienia, technik agrobiznesu, technik
ekonomista, technik ochrony œrodowiska, technik
handlowiec, technik mechanik, operator obra-
biarek skrawaj¹cych, sprzedawca, wielozawo-
dowy (piekarz, cukiernik, fryzjer, ciastkarz,
kucharz), kierunki kszta³cenia ogólnego 

(humanistyczny, politechniczny, biologiczno –
chemiczny, dziennikarski, sportowy). Doradcy
zawodowi pomagali wykonaæ test orientacji
zawodowych. M³odzie¿ mog³a uczestniczyæ
w ró¿norodnych konkursach i pokazach za-
wodowych (np. umiejêtnoœci zwi¹zanych 
z rolnictwem i hodowl¹ koni, konkursach
ekonomicznych, rozpoznawania artyku³ów
¿ywnoœciowych, pokazie sto³u œwi¹tecznego,
uk³adania fryzur, okreœlania zawodów z dzie-
dziny handlu i mechaniki, znajomoœci zasad
ruchu drogowego i rozpoznawania marek samo-
chodów), przeprowadziæ proste doœwiadcze-
nia chemiczne, porozmawiaæ w jêzykach Unii
Europejskie oraz - w „boksach” techników
ekonomistów i agrobiznesu – próbowaæ za³o¿yæ
w³asn¹ firmê. Spêdzony w hali czas uatrak-
cyjni³y te¿ turnieje: gier komputerowych, gry
w ping-ponga, rozwi¹zywania równañ mate-
matycznych. Gimnazjaliœci mieli mo¿liwoœæ
obejrzenia ró¿norodnych wystaw (np. drob-
nych hodowlanych i  okolicznoœciowych). Orga-
nizatorzy stanowisk, znajduj¹cych siê na
dworze, „przywieŸli” ze sob¹ zwierzêta, m.in.
psy, konie, krowy (a w³aœciwie dwa ma³e
cielaczki), kaczki i stado baranów. Na koniu
mo¿na by³o siê przejechaæ a resztê zwierz¹t
nakarmiæ i pog³askaæ. Przed hal¹ mo¿na by³o
równie¿ obejrzeæ samochody nauki jazdy
oraz inne akcesoria samochodowe.
Nagrodami w konkursach by³y s³odycze,
ksi¹¿ki, nowoczesne myszki do komputera,
kubki, figurki i poradniki, przybory szkolne.
Wielkim zainteresowaniem cieszy³o siê
stoisko fryzjerskie, gdzie ka¿dy móg³ zostaæ
modnie uczesany przez dwie urocze fryzjerki.
Z du¿¹ ciekawoœci¹ gimnazjaliœci odwiedzali
te¿ stoisko kierunku hotelarskiego z przepiêkn¹
scenografi¹, naœladuj¹c¹ recepcjê hotelu.

Uczniowie mogli skorzystaæ z przyspieszonego
kursu przystrajania sto³ów, prawid³owego
uk³adania serwetek i sztuæców oraz sprawdziæ
swój wêch i smak poprzez odgadywanie
przypraw, potraw i napojów z zamkniêtymi
oczami. Osoby, którym wychodzi³o to najlepiej,
zosta³y nagrodzone.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e ich dzia³ania
w pe³ni zrealizowa³y zamierzony cel - pokaza³y
mo¿liwoœci kszta³cenia w najbli¿szej okolicy
oraz zmotywowa³y uczestników Festiwalu do
wkroczenia na kolejny szczebel drabiny
edukacyjnej.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie 
i pracownicy Powiatowego Zespo³u Szkó³,
organizatorzy Festiwalu sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania wszystkim, którzy w³¹czyli
siê w przygotowanie imprezy. Dziêkujemy: 
Adamowi Poznarowi dyrektorowi Mölndals
Industriprodukter AB, RMA- Polska Sp. z o.o.,
Przedsiêbiorstwu Produkcyjno- Handlowo-
Us³ugowemu ,,Oskar’’, Piekarni Kupczyk, Sta-
nis³awowi Kryszczukowi - Cukiernictwo- Pie-
karnictwo, Marii Bu³at i Waldemarowi Czaps-
kiemu - Bar Popularny, Salonowi Fryzjerskiemu
,,Izabela’’ oraz w³aœcicielom sklepów, które 
z nami wspó³pracowa³y: Ma³gorzacie Darmoros
- sklep Smyk, Mari Dymin - sklep przemys³owy
Metalik, Zofii i Romanowi M¹czniewskim.

D. O. 
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Przed meczem z Nys¹ Wiadrów dwie
rzeczy by³y pewne. Id¹ca ³eb w ³eb z nasz¹
dru¿yn¹ w tabeli KuŸnia Jawor mia³a
zapewniony komplet punktów przez
walkower - Platon Sichów wycofa³ siê 
z rozgrywek - st¹d ten prezent. 
Po drugie, z funkcji prezesa klubu zre-
zygnowa³ Miros³aw Kurczak. Sam in-
dagowany uchyli³ siê od odpowiedzi. To
kolejny prezent podczas tej kolejki spot-
kañ. Nikt nie lubi takich upominków. 
Pi³karze “Chojnowianki” pokazali w tym
meczu, ¿e nie straszne s¹ im przeciw-
noœci losu, chocia¿ ju¿ w pierwszej min-
ucie gry goœcie wykonywali rzut wolny.
Strza³ z ok. 30 m zmierza³ w górny róg
bramki. Jednak nasz bramkarz popisa³
siê znakomitym refleksem. Potem by³o
prawie jak z nut. Wynik otworzy³ w 10
minucie Grz¹dkowski. W doliczonym
czasie z karnego emocje uspokoi³ Rabanda. 
W drugiej po³owie meczu w 47 minucie
efektownym szczupakiem dokoñczy³
akcjê Kowalczyk. Potem zaliczy³ kolejne
trafienie. Dwie bramki do swojego konta
strzeleckiego doda³ Gromala. Szczególnie
drugi gol tego pi³karza pozostanie d³ugo
w pamiêci. Przechwyt pi³ki po naszej
stronie boiska i sus na bramkê przeciwnika.
Wygrany pojedynek biegowy z pi³karzem
goœci. Pi³ka skierowana obok interweniuj¹-
cego bramkarza wtacza siê, odbijaj¹c siê
od prawego s³upka do bramki. To by³a
75 minuta gry. Od tego momentu bram-
ka Nysy zosta³a zaczarowana. Nic ju¿ do
niej nie wpad³o. 6:0 to bardzo ³adny
wynik. 
Kolejny mecz i kolejny wyjazd.
Bezpoœrednie zaplecze trzecioligowców
g³ogowskich -  Chrobry II G³ogów, to
bardzo silny przeciwnik. WywieŸæ z ich
terenu komplet punktów jest niezwykle
ciê¿ko. Tym razem jedenastka “Chojno-
wianki” wywalczy³a remis 1:1. Jedyn¹
bramkê strzeli³ niezawodny Krzysztof
Kowalczyk. A tak wszyscy martwili siê
o formê tego zawodnika, gdy ten pod-
czas przerwy zimowej wyjecha³ za gra-
nicê. Jak siê okaza³o pracê ³¹czy³ z tre-
ningami na hali. To siê nazywa wzorowa
postawa. 

pm
Tabela:
1. Jawor 20    50    57 - 16
2. Chojnów 20    48    67 - 17
3. Rudna 20   47    71 - 17
4. Szczedrzykowice 20    42    67 - 24
5. Legnica 20    39 48 - 34
6. Zamet 20    33 31 - 31
7. Wiadrów 20   30 37 - 41
8. Chobienia 20    28 40 - 30
9. Polkowice 20    25 45 - 42
10. G³ogów 20    23 38 - 46
11. Kochlice 20    22 41 - 52
12. Arkon 20    19 30 - 49
13. Rokitki 20    15 41 - 57
14. Serby 20    15 22 - 47
15. Droglowice 20    13 25 - 60
16. Sichów 20    5 17 - 114

W dniach 11 – 13 kwietnia 2008r. zespo³y
dziewcz¹t i ch³opców UKS „JEDYNKA” goœ-
ci³y w Œwiebodzicach na X Miêdzynarodowym
Turnieju Pi³ki Rêcznej o Puchar Burmistrza
Miasta w kategorii rocznika 1995/96. Obie
dru¿yny reprezentowane by³y przez uczennice 
i uczniów Szko³y Podstawowej nr 4. W turnieju
wyst¹pi³o ³¹cznie 14 dru¿yn. 6 dru¿yn dziew-
cz¹t (UKS „Jedynka” Chojnów; UKS „Jedynka”
Ziêbice; MKS „Victoria SP 3 - A” Œwiebodzice;
MKS „Victoria SP 3 - B” Œwiebodzice; Pardubice
„A”- Czechy i Pardubice „B”- Czechy) oraz 
8 dru¿yn ch³opców (MKS „Victoria SP 3 - A”
Œwiebodzice; MKS „Victoria - B” Œwiebodzice;
KPR Z³otoryja; Œwidnica; Bystrzyca K³odzka;
UKS „Jedynka” Ziêbice; UKS „Jedynka” Choj-
nów; Chrudim - Czechy. Mecze rozgrywano
systemem „ka¿dy z ka¿dym” (2 x 15min). O ile
dla zespo³u dziewcz¹t by³ to kolejny turniej 
i kolejne mecze, o tyle dla ch³opców by³ to
debiut w tego typu imprezie i zdobywanie pier-
wszych doœwiadczeñ. W czasie wolnym uczest-
nicy turnieju mieli mo¿liwoœæ skorzystania 
z Aqua Parku usytuowanego przy hali sportowej.
Po trzech dniach zmagañ i rozegraniu 43
meczów w ramach turnieju klasyfikacja koñ-
cowa wygl¹da³a nastêpuj¹co:

Lp.  Dziewczêta       Il.gier   punkty  bramki
1. Pardubice „A”         5        9:1       94 – 38
2. Œwiebodzice „A”    5         8:2     121 –55
3. Chojnów              5         7:3      82 - 46
4. Ziêbice                    5         3:7      74 – 81 
5. Pardubice „B”         5         3:7      51 – 61
6. Œwiebodzice „B”     5        0:10    29 - 170

Lp.  Ch³opcy           Il.gier   punkty   bramki
1. Œwiebodzice „A”    7         14:0     161-87
2. Bystrzyca K³.          7         10:4   118 –87
3. Chrudim (Czechy)  7         10:4   115  -82
4. Ziêbice                    7           8:6   126 –75
5. Œwidnica                 7           8:6   108 - 83
6. Chojnów                7           4:10  90 -118
7. Z³otoryja                 7           2:10  72 -148
8. Œwiebodzice „B”    7           0:14  51 -168

Sk³ad zespo³u dziewcz¹t : bramkarki -
Adrianna Dziedzic; Katarzyna Chojnacka;
Klaudia Konarska. Zawodniczki pola gry -
Klaudia Rak; Martyna Roztoczyñska; Sandra

Jaworska; Daria Drejws; Dominika Rudnicka;
Paulina Pietruszczak; Anna Krasoñ; Aneta Lipa;
Kamila Urszulak; Aneta K³usek; Joanna Drza³.

Sk³ad zespo³u ch³opców: bramkarz - Micha³
Dokimiuk. Zawodnicy pola gry - B³a¿ej Gadek;
Wojciech Sawicki; Filip Tur-kosz; Filip Bijak;
Arkadiusz Dombrowski; Mateusz Jankowski;
Jaros³aw Rogusz; Przemys³aw Zatwarnicki;
Marcin Marinkiewicz. Trenerem wymienio-
nych zespo³ów jest Andrzej Matuszewski.

W trakcie trwania turnieju swoje umiejêtnoœci
doskonali³y dziewczêta z UKS „Jedynka”
Chojnów (rocznik 1994)bêd¹ce w trakcie kursu
sêdziowskiego: Justyna Jamry; Katarzyna
Chojnacka; Kinga Michalska; Aleksandra
Roztoczyñska; Klaudia ¯elichowska.
Ekipa UKS „Jedynka” dziêkuje bardzo
serdecznie Pani Agnieszce Wolskiej za pomoc
w opiece nad zespo³ami oraz Panu Romanowi
Matuszewskiemu oraz Panu Stanis³awowi
Roztoczyñskiemu za pomoc w przewozie sprzêtu
sportowego.

Informacja z rozgrywek Ligi Wojewódzkiej
Dziewcz¹t:
Zawodniczki UKS „Jedynka” Chojnów po 10
latach od ostatniego sukcesu ponownie awan-
sowa³y do pó³fina³u Klubowych Mistrzostw
Polski w kategorii rocznika 1995/95 (VI-V klasa
szko³y podstawowej). Awans do dalszej fazy
rozgrywek uzyskuje tylko 1 zespó³. W maju
dziewczêta bêd¹ uczestniczyæ w wyjazdowym 
3-dniowym turnieju. Poni¿ej prezentujemy tabelê
z rozgrywek:

Lp.  ZESPÓ£      Il. gier    Punkty    Bramki
1. UKS „JEDYNKA” Chojnów 

12  18:6  220-116 (+104)
2. UKS „JEDYNKA” Ziêbice  

12   17:7  207133 (+74) 
3. MKS „VICTORIA  SP 3” Œwiebodzice

12   13:11    224-157 (+67)
4. KPR Kobierzyce   

12  0:24  47-292 (-245)
A.M.

Miêdzynarodowe rozgrywkiW cieniu zmian
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

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

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

ZAPRASZA

* 25 kwietnia o godz.16.15 odbêdzie
siê spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki – rozmawiaæ bêdziemy o ksi¹¿-
kach W³adimira Sorokina „Bro” 
i „Lód” (szczegó³owe informacje: Anna
Kopyra, Dzia³ dla Doros³ych)

* zachêcamy uczniów gimnazjów 
i szkó³ ponadgimnazjalnych do udzia³u
w powiatowym konkursie plastycz-
nym „Kszta³ty i barwy mojego œwiata”
- termin sk³adania prac: 10 maja 2008 r.,
inne szczegó³owe informacje w bibliotece.

Biblioteczne nowoœci

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Z serii „Wielkie problemy ma³ych
ludzi”:

Jana Frey, Betina Gotzen-Beek - „Ju¿
nie chcê ca³usów!: Kasia uczy siê
mówiæ Nie”

Wzmocnienie u dziecka pewnoœci siebie
jest wa¿nym krokiem w kierunku zapo-
biegania wszelkich przejawów przemocy.

Ta ksi¹¿ka uœwiadamia, jak wa¿ne jest
ustanowienie granic. Zawiera opowiada-
nia o dzieciach dla dzieci oraz list do
rodziców,który pomo¿e w rozmowie 
z pociechami na tzw. „trudne tematy”.

Jana Frey, Betina Gotzen-Beek -
„Jestem ju¿ du¿y: Emil i Emilka id¹
do szko³y”
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e te krótkie
opowiastki, niczym naiwne anegdoty, nie
s¹ warte zapamiêtania i refleksji, ale to
tylko pozory. Przedstawione historyjki
pe³ne s¹ wa¿nych prze¿yæ, oczekiwañ 
i prób uk³adania sobie œwiata przez dziecko,
które o sobie mówi, ¿e jest du¿e i mo¿e
iœæ do szko³y.

Dzia³ dla Doros³ych:

„Europa w kuchni”/ pod red. Joanny
Pawe³czak
Znane i lubiane gwiazdy programu
Europa da siê lubiæ zapraszaj¹ w nie-
zwyk³a kulinarn¹ podró¿ po szeœciu
europejskich krajach. Prostym, orygi-
nalnym, apetycznym przepisom na
tradycyjne dania i rodzinne przysmaki
towarzysz¹ barwne opowieœci, cieka-
wostki, anegdoty oraz nostalgiczne wspom-
nienia z dzieciñstwa. Pe³na ciep³a i hu-
moru niezwyk³a ksi¹¿ka kucharska, prze-
platana licznymi fotografiami i osobistymi
poradami.

Tadeusz Gajl - „Herbarz polski: od
œredniowiecza do XX wieku”
Ponad 4500 herbów szlacheckich, 
37 tysiêcy nazwisk, 55 tysiêcy rodów.
Jest to dzie³o bêd¹ce sum¹ prac wszystkich
polskich heraldyków z ostatnich 600 lat.
W nowoczesnej formie graficznej po-
kazuje heraldyczny dorobek polski,
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i cza-
su rozbiorów. W tej ksi¹¿ce przedsta-
wione s¹ niemal wszystkie herby polskiej
szlachty i polskiej arystokracji.
Udostêpniana w czytelni.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej nastêpuj¹cymi

budynkami: 2 wiatami o pow. u¿yt. 360,83 m2

i 61,00 m2, 2 budynkami murowanymi o pow. u¿yt.
17,40 m2 i 16,79 m2, po³o¿onej przy ul. Drzyma³y 
w Chojnowie, oznaczonej numerem geodezyjnym

209/80 o pow. 980 m2, wpisanej 
w ksiêdze wieczystej Nr 28623.

Cena wywo³awcza - 160.000,00 z³.
Wadium - 32.000,00 z³.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako  tereny o funkcji
produkcyjno-technicznej, bazy i sk³ady, zaplecze
budownictwa i gospodarki komunalnej oraz gara¿e.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 maja 2008 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobo-
wi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-
dzenie 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 14 maja 2008 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 398644000000002121
20000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, 
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³a-
nia lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.600,00 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.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium.Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 28.04-
14.05.2008 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).  
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Bur-
mistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

***
19 kwietnia w Miejskim Domu Kul-
tury odbêdzie siê III Przegl¹d Teatral-
ny Baœni i Legend Dolnego Œ³¹ska
“SILEBIA” W tym roku, wychodz¹c
naprzeciw uczestnikom przegl¹du,
rozszerzono repertuar i konkurs zo-
stanie przeprowadzony w dwóch kate-
goriach: Baœnie i Legendy oraz tematy-
ka dowolna. 

Nap³ynê³o ju¿ kilka zg³oszeñ, m.in.
grupy teatralne z Lubina i Zgorzelca
oraz dwa zespo³y z Chojnowa.

***
26 kwietnia w MDK-u odbêdzie siê
kolejny Regionalny Przegl¹d
Zespo³ów Tanecznych “Stonoga”. Ta
widowiskowa impreza od lat przyci¹ga
wielu uczestników. Jak co roku Miej-
ski Dom Kultury zaprasza profesjo-
nalne jury. W tej edycji wystêpom
uczestników bêd¹ przygl¹daæ siê za-
wodowi choreografowie. 

Zapraszamy!!!

MDK zaprasza
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam dom o pow. 100 m2

z kana³em o pow. 50 m2, gara¿ 
o pow. 20 m2, ca³oœæ po³o¿ona w Go-
³aczowie na dzia³ce o pow. 18,5a, 
w rozliczeniu mo¿e byæ mieszkanie
2. lub 3. pokojowe. Wiadomoœæ: tel.
0696-662-896 lub 0696-925-714.

Kupiê dom w Chojnowie lub w oko-
licach Chojnowa. Wiadomoœæ: tel.
0508-081-715 lub 0508-395-382.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Chojnowie przy ul. Sikor-
skiego, o pow. 74,4 m2, 4 pokoje, IVp.,
po remoncie. Wiadomoœæ: 
tel. 0693-986-007 po godz. 16.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe o pow. 57 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, stare budownictwo, parter.
Wiadomoœæ: tel. 0722-159-154.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie ul. Kiliñskiego 25a/8

o pow. 57m2, 3 pokoje, kuchnia,
osobno ³azienka i wc. 
Wiadomoœæ: tel. 0664-065-567.

Kupiê mieszkanie na terenie Choj-
nowa lub w okolicy. 
Wiadomoœæ: tel. 0887-620-938.

Kupiê mieszkanie w Chojnowie
w starym budownictwie, o pow. 100 m2

lub wiêcej – 4 pokoje. Wiadomoœæ:
tel. 0515-435-244 po godz. 18.

Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe w Chojnowie, o pow.
69 m2 - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc - parter, na mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe - 3 pokoje, do 55 m2

w Chojnowie. 
Wiadomoœæ; tel. 0509-869-458. 

Zamieniê mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Chojnowie, o pow. 23 m2,
IIIp. - pokój, kuchnia, przedpokój,
³azienka, ogrzewanie elektryczne, na
2.pokojowe z ³azienk¹. Wiadomoœæ:
tel. 0661-041-843 po godz. 19.

Auto-moto

Sprzedam Fiata 126p., stan bardzo
dobry. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-89-38.

Praca

Firma PHU Jan Wengrzyn w Jadwi-
sinie zatrudni osobê na stanowisko
koordynator ds. transportu. Wymaga-
nia – znajomoœæ obs³ugi komputera.
Wiadomoœæ: tel. 0604-529-320 lub
0602-527-227.

Us³ugi

Studentka udziela korepetycji 
w zakresie szko³y podstawowej i gim-
nazjum. Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Udzielê korepetycji z j. angielskiego
uczniom szko³y podstawowej i gim-
nazjum. Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Us³ugi - uk³adanie glazury i terakoty
– du¿e doœwiadczenie, profesjonalne
wykonanie. Zbigniew Daczkowski.
Wiadomoœæ: tel. 0889-410-886.

Inne 

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

Sprzedam dzia³ki budowlane w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go-
³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 0693-282-635.

Sprzeda¿ dzia³ek budowlanych 
w Kolonii Bia³ej. Wiadomoœæ: 
tel. 0693-804-158.

Sprzedam sukniê œlubn¹ kupion¹
w salonie - gorset rêcznie wyszywany
koralikami, spódnica g³adka z organ-
tyny, na boku spiêta kwiatem, kolor
ecru, rozmiar 38, wzrost 160 cm; welon
i rêkawiczki gratis, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 0722-026-529. 

Kupiê lub wynajmê gara¿ lub
kupiê dzia³kê pod jego budowê przy
ul. Samorz¹dowej. 
Wiadomoœæ: tel. 0505-872-468.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

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

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

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

15

Spó³ka z o.o. „Metal-Cynk” 
w Chojnowie, ul. Kolejowa 25 

Wymagania:
* znajomoœæ jêzyka niemieckiego

w stopniu komunikatywnym,
* wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze.

Oferujemy pracê w mi³ym zespole,
p³aca do uzgodnienia. Osoby zaintere-
sowane prosimy o sk³adanie pisemnych
ofert na adres firmy.
Informacje dodatkowe mo¿na uzyskaæ 
w sekretariacie firmy pod numerem 
telefonu:

(076) 818-80-53, wew. 50.

zatrudni pracownika 
do dzia³u sprzeda¿y

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 13/5 o pow. 758 m2, po³o¿onej 

przy ul. Ma³achowskiego Nr 6 w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.

Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %)  - 55.000,00 z³.
Wadium - 11.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkan-
iow¹ jednorodzinn¹.
Przetarg  odbêdzie siê w dniu 20 maja 2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 14 maja 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 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¿  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. 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 dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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