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Dziewczêta na boisku
Pierwsze starcia w ¿eñskiej pi³ce no¿nej - na zdjêciu reprezentantki

Gimnazjum nr 1.

Bli¿ej ksi¹¿ek Paw³a Berêsewicza
Miejska Biblioteka Publiczna mia³a przyjemnoœæ goœciæ znanego autora
opowiadañ, powieœci i wierszy dla dzieci. Pisarz spotka³ siê z uczniami

chojnowskich szkó³.

Dla naszej Ziemi
Œwiatowy Dzieñ Ziemi przyj¹³ siê tak¿e w Chojnowie. Do tej ekologicznej akcji w³¹czaj¹ siê g³ównie najm³odsi.

Barter - sposób na kryzys
Niezwykle owocne okaza³o siê spotkanie

zorganizowane przez Forum Wspó³pracy Barterowej,
skierowane do lokalnych przedsiêbiorców.
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Kolejny przystanek pekaesów
Cztery teamy, kilkanaœcie skeczy i mnóstwo œmiechu…

Medale od w³adz pañstwowych
Decyzj¹ Prezydenta RP st. szer. rez. Krzysztof Piotr Gurgul, zosta³ odznaczony

„Gwiazd¹ Iraku”. Minister Obrony Narodowej natomiast przyzna³ srebrne medale 
“Za zas³ugi dla obronnoœci kraju” trzem rodzinom z Chojnowa.
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Z prac Wydzia³ów

Wydzia³ RG
* w ul. Lubiñskiej, miejskie s³u¿by zakoñczy³y
ju¿ prace przy remoncie sieci wodoci¹gowej,
inwestycja zosta³a odebrana, w kolejnym
etapie rusz¹ tu prace drogowe polegaj¹ce na
wymianie nawierzchni. 

* rozpoczêto roboty przy wymianie sieci wodo-
ci¹gowej na odcinku od stacji uzdatniania
wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej.

* og³oszono przetarg nieograniczony na drugi
etap prac remontowych i konserwatorskich 
w Baszcie Tkaczy. Inwestycja obejmuje
wnêtrze Baszty. Wymienione zostan¹ okna,
po³o¿one nowe tynki, uzupe³nione bêd¹ ubytki
schodów drewnianych i pod³óg, zostan¹
pomalowane œciany. 

* w ul. Krótkiej prowadzone s¹ prace przy wymia-
nie sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej. 

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 22.04.2013 r. do 13.05.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do odda-
nia w dzier¿awê na czas nieoznaczony - czêœæ
dzia³ki nr 227, po³o¿onej przy ul. Rac³awickiej
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 42/2013 Burmis-
trza Miasta Chojnowa z 22 kwietnia 2013 r.).

Radni przed³u¿yli termin
sk³adania deklaracji

Zwo³ana na 18 kwietnia Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej dotyczy³a m.in. Uchwa³y prze-
d³u¿aj¹cej termin sk³adania deklaracji op³at
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wczeœniejsza Uchwa³a wyznacza³a ten termin
na ostatni dzieñ marca, zmiana wyd³u¿a czas
do 15 maja. Przypominamy, ¿e od 1 lipca obo-
wi¹zywaæ bêd¹ nowe przepisy Ustawy o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Nie-
dotrzymanie terminu sk³adania deklaracji skut-
kowaæ bêdzie wystawieniem decyzji admini-
stracyjnej. Innymi s³owy, jeœli nasza dekla-
racja nie trafi do administratora w okreœlo-
nym czasie, b¹dŸ bêdzie wype³niona nierzetel-
nie, ustalenie kwoty op³aty nast¹pi na pod-
stawie „uzasadnionych szacunków”, w tym 
z uwzglêdnieniem œredniej iloœci odpadów
komunalnych powstaj¹cych na nieruchomoœ-
ciach o podobnym charakterze. 

G³osuj na Chojnów
Portal NaszeMiasto.pl rozpocz¹³ plebiscyt na
„Najlepsze miasto do ¿ycia na Dolnym Œl¹sku”.
Na dzieñ 24 kwietnia przodowa³ Wa³brzych,
ale nasz Chojnów te¿ jest w czo³ówce - czwarta
pozycja. Za nami póki co jest Jelenia Góra,
Szklarska Porêba, L¹dek Zdrój, Lubin i wiele
innych atrakcyjnych miejscowoœci. Mamy
okazjê wykazaæ siê jako solidarna spo³ecznoœæ
i wspólnie zasygnalizowaæ ca³emu regionowi,
¿e niewielki Chojnów jest nie tylko ciekawym

miejscem, ale przede wszystkim, ¿e jego
mieszkañcy ho³duj¹ lokalnemu patriotyzmowi.
Plebiscyt potrwa do 17 maja. G³osowanie jest
banalnie proste - wystarczy klikn¹æ „g³osujê”
(maksymalnie 10 razy w ci¹gu doby z jed-
nego komputera). Wpisz w wyszukiwarkê
„Najlepsze miasto do ¿ycia na Dolnym Œl¹sku”
i g³osuj!

Ognisko na 3 Maja
Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie
zaprasza na koncert uczniów z okazji Œwiêta
Konstytucji 3-go Maja. Koncert odbêdzie siê
30 kwietnia 2013 o godz.16.00 w Sali
Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej -
Chojnów, Plac Zamkowy 2.

Stypendyœci z PZS
4 kwietnia we wroc³awskim Zespole Szkó³ nr 14
odby³a siê uroczysta gala rozdania nagród
stypendialnych w ramach Dolnoœl¹skiego
Programu Stypendialnego-Wyrównywanie Szans
Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych. Uhono-
rowano czworo uczniów Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie, osi¹gaj¹cych najwy¿sze
wyniki w nauce. Nagrody z r¹k Dolnoœl¹s-
kiego Kuratora Oœwiaty, pani Beaty Paw³o-
wicz, otrzymali: Angelika Nowak i Wojciech
Piotrowski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
Norbert P³ociñski oraz Natanael Kopañski 
z Technikum Ekonomicznego. Wœród zapro-
szonych goœci znaleŸli siê nie tylko uczniowie,
ale te¿ dyrektorzy szkó³ i przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych i oœwiatowych. Zebrani
mogli dowiedzieæ siê wiêcej o za³o¿eniach
projektu, jego celach oraz przebiegu. 

Przed rozdaniem nagród wszyscy goœcie wy-
s³uchali koncertu muzyki powa¿nej, przygo-
towanego przez uczennice wroc³awskiej szko³y
muzycznej. Po uroczystej gali wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na bankiet, pod-
czas którego mogli porozmawiaæ i wymieniæ
uwagi na temat osi¹gniêtych sukcesów oraz
planów na przysz³oœæ.
Wydarzenia tego typu podkreœlaj¹ rangê wy-
kszta³cenia we wspó³czesnym œwiecie. Prze-
konuj¹, ¿e wiedza i umiejêtnoœci, zdobyte 
w czasie nauki szkolnej, procentuj¹ w przy-
sz³oœci. Warto wiêc zainwestowaæ w siebie,
bo jak powiedzia³ Seneka M³odszy „Uczymy
siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia”.

Kacper dolnoœl¹skim finalist¹
Dobieg³a koñca kolejna edycja ogólnopol-
skiego konkursu historycznego „Losy ¿o³-
nierza i dzieje orê¿a polskiego”. Konkurs jest
organizowany od wielu lat przy udziale kura-
torium oœwiaty. Sprawdza œcis³¹ wiedzê his-
toryczn¹ na ró¿nych poziomach edukacji.
Uchodzi za najtrudniejszy z tych, które dotycz¹

przesz³oœci. W tym roku szkolnym zakres
materia³u obejmowa³ lata 1888 - 1922. 
Od wielu lat, z sukcesem, bior¹ w nim udzia³
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II
w Chojnowie. Zawsze reprezentuj¹ szko³ê na
etapie rejonowym. Podobnie by³o w tym

roku. Kinga Rakus, Albert Wojciechowski
oraz Kacper Zachary wziêli udzia³ w zawo-
dach II etapu w Polkowicach. Rywalizacja 
w „górniczym mieœcie” zakoñczy³a siê ogrom-
nym sukcesem Kacpra Zacharego ucznia
klasy 2b. Choæ zakres konkursu wykracza³
poza program nauczania klas drugich, bez
problemów awansowa³ do etapu wojewódz-
kiego. Odpowiada³ min. na pytania: jak nazy-
wa³y siê poszczególne elementy stroju szla-
checkiego?, co symbolizowa³a Pogoñ na herbie
pañstwa polskiego?
Znalaz³ siê tym samym w gronie 39 najlep-
szych gimnazjalistów Dolnego Œl¹ska. Roz-
wi¹zuj¹c skomplikowany test w Klubie Œl¹s-
kiego Okrêgu Wojskowego, zdoby³ tytu³ fina-
listy wojewódzkiego wy¿ej wymienionego
konkursu. W dniu wydania Gazety Kacper
uczestniczy w Gali Fina³owej w Sali Kolum-
nowej Urzêdu Wojewódzkiego i odbiera z r¹k
Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty p. Beaty
Paw³owicz tytu³ Finalisty konkursu.

Informacja PPIS
Do naszej redakcji wp³yn¹³ tekst informuj¹cy 
o ostatnich wynikach badañ wód wodoci¹go-
wych w naszym mieœcie z proœb¹ o podanie
go do publicznej wiadomoœci. 
„Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legnicy dzia³aj¹c na podstawie:
1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póŸn. zm.)
2. § 14 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417, z póŸn. zm.), po rozpa-
trzeniu Sprawozdañ z badania wody nr 71/N/
SBM-w/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 49/N
/SBCh-w/13 z dnia 01 marca 2013 r., 70/N/SBM-
w/13 z dnia 04 marca 2013 r., 56/N/SBCh-w/13 z
dnia 08 marca 2013 r. oraz Nr 090/13/WG/
N/0124 z dnia 02 kwietnia 2013r. stwierdza
przydatnoœæ do spo¿ycia przez ludzi wody 
z wodoci¹gu sieciowego w Chojnowie”.
W uzasadnieniu czytamy: „W dn. 26 lutego 2013 r.
upowa¿niony przedstawiciel Pañstwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, 
w ramach sprawnego nadzoru sanitarnego nad
jakoœci¹ wody, pobra³ do badañ próbki wody
z wodoci¹gu sieciowego w Chojnowie na nastê-
puj¹cych punktach poboru próbek wody w Choj-
nowie: 
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27 kwietnia - VIII Przegl¹d Teatralny “Silebia” - MOKSiR,

***
3 maja - Miejskie uroczystoœci majowe (patrz plakat)
8 maja - 9 czerwca "Bajkowe mandale" - wystawa prac plastycznych pro-
muj¹cych czytelnictwo - Miejska Biblioteka Publiczna
9 maja - Talenty znad Skory (dzieci i m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia) - MOKSiR 
9 maja - Sztafetowe biegi prze³ajowe - Mistrzostwa Miasta Gimnazjów -
MOKSiR, boisko boczne
10 maja - II Turniej Przepisów Ruchu Drogowego oraz Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej dla Szkó³ Gimnazjalnych w ramach Targów Motoryzacyjnych -
PZS ul. Wojska Polskiego 
11 maja - Festyn Jedynki - teren przy Gimnazjum nr 1
11 maja - Tenis Sto³owy- Mistrzostwa Miasta - hala SP 4
12 maja - Turniej szachowy o Mistrzostwo Chojnowa - Dom Schrama
14 maja - Pi³ka no¿na: Mistrzostwa Miasta Chojnowa Ch³opców rocznik
2000/2001 -kompleks "ORLIK"
16 maja - Indywidualne biegi prze³ajowe - Mistrzostwa Miasta Szkó³
Podstawowych - MOKSiR, boisko boczne
17 maja - Noc w Muzeum - muzeum
18 maja - Majowy Festyn Trójki - SP3
18 maja - P³ywanie - Mistrzostwa Miasta. Kategoria "Open" - SP 4 - basen miejski
24 maja - Powiatowy Dzieñ Stra¿aka -Rynek
24 maja - "Byæ jak Gortat" - Mini Turniej Pi³ki Koszykowej - hala sportowa PZS
25 maja - Koszykówka- Mistrzostwa Miasta "Koszykarskie Trójki" - 
kompleks "ORLIK"
25 - 26 maja - 200-setna rocznica bitwy pod Chojnowem - pobór rekruta -
Rynek, nastêpnie Michów, Budziwojów
26 maja - Dla Ciebie Mamo... - koncert chóru "Skoranta" - MOKSiR, 
29 maja - Dzieñ Duñski - Gimnazjum Nr 2

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu
wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 10%
u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty 
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT
wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku
podatkowego. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
8 maja 2013 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 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 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 620,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
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 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 12 marca 2013 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.04.2013 r. - 08.05.2013 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹  w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku przy ul. Koœciuszki 17

w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 59/59
o pow. 114 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
28-09-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00025051/0:

Kalendarz imprez miejskich 
kwiecieñ - maj

- Stacja uzdatniania wody ul. Bie-
lawska 1;
- Stra¿ Po¿arna ul. Fabryczna 7.
Przeprowadzone badania laborato-
ryjne wykaza³y, i¿ woda w pobranych
próbkach spe³nia, w zakresie badanych
parametrów, wymagania mikrobio-
logiczne oraz organoleptyczne i fizyko-
chemiczne okreœlone w rozporz¹dze-

niu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakoœci wody przez-
naczonej do spo¿ycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 61, poz. 417, z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z powy¿szym, Pañstwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Legnicy stwierdzi³ przydatnoœæ wody
do spo¿ycia przez ludzi z wodoci¹gu
sieciowego w Chojnowie”.
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Krzysztof Gurgul by³ na misji w Iraku 
w 2005 roku. Odbywa³ s³u¿bê w IV zmianie
polskiego kontyngentu. 
- Misja w Iraku by³a dla mnie niezwyk³ym
doœwiadczeniem. Nie chcia³bym jednak prze-
¿ywaæ tego ponownie. Bywa³y ciê¿kie i nie-
bezpieczne chwile, tak¿e te realnie zagra¿a-
j¹ce ¿yciu. Z dum¹ przyjmujê Gwiazdê Iraku,
ale dziœ wiem, ¿e w cywilu czujê siê zdecy-
dowanie lepiej. Priorytetem jest teraz dla
mnie rodzina – ¿ona i dwóch synów. Cieszê
siê, wszyscy siê cieszymy, ¿e szczêœliwie wró-
ci³em do domu.

Minister Obrony Narodowej natomiast przyz-
na³ srebrne medale “Za zas³ugi dla obronnoœ-
ci kraju” trzem rodzinom z Chojnowa. Od-
znaczenie, bêd¹ce podziêkowaniem i wy-
razem szacunku dla osób, które swoj¹ prac¹
lub dzia³alnoœci¹ przyczyni³y siê do rozwoju 
i umocnienia obronnoœci kraju, nadaje siê
m.in. rodzicom, których co najmniej troje
dzieci wzorowo odby³o zasadnicz¹ s³u¿bê
wojskow¹.
Pani W³adys³awa Maria Gruchot, Pani Irena
Tonder, Pan Adam Pawlik, Pani Ewa
Wróblewska i Pan Adam Wróblewski odebrali
polskie odznaczenia wojskowe z r¹k pp³k
Piotra Mielniczuka. Gratulacje Rodzicom
sk³ada³ tak¿e burmistrz Jan Serkies:
- Dziêkujemy za wieloletnie poœwiêcenie, od-
powiedzialnoœæ i trud w³o¿ony w wychowanie
prawych, dzielnych obywateli, stoj¹cych na
stra¿y narodowego bezpieczeñstwa. ¯ycz¹c
wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i dalszej
radoœci z dokonañ synów jeszcze raz gratulu-
jê w imieniu w³adz samorz¹dowych i swoim
w³asnym. 

Odznaczonym towarzyszyli synowie z rodzi-
nami, w uroczystoœciach uczestniczyli tak¿e 

zaproszeni goœcie - przedstawiciele samo-
rz¹du i lokalnych zwi¹zków kombatanckich. 

- Trudno mi mówiæ ze wzruszenia - powie-
dzia³a naszej Gazecie Pani Gruchot. - Wy-
chowa³am czterech synów. Nie by³o ³atwo,
ale wspiera³am ich zawsze jak mog³am. Dziœ
oni s¹ moj¹ podpor¹. Jestem bardzo dumna -
z synów, ich rodzin i tego wspania³ego 
odznaczenia.

- Jestem pod ogromnym wra¿eniem - dodaje
Pani Irena Tonder. - Rozpiera mnie duma.
Moi trzej synowie, wzorowo pe³ni¹cy s³u¿bê
wojskow¹, jak powiedzia³ pan pu³kownik,
dali mi dzisiaj powód do radoœci i szczêœcia.
Jestem naprawdê wdziêczna za to wyró¿nienie. 

Spotkanie uatrakcyjni³y wystêpy uzdolnio-
nych artystycznie m³odych chojnowian.
Jagoda Jadach i Gosia Szklarz zaprezento-
wa³y swoje umiejêtnoœci wokalne, a œpie-
waj¹cy dot¹d Rafa³ D¹browa zagra³ na pianinie. 

Uroczystoœæ odby³a siê w Domu Schrama 
w miniony wtorek i chocia¿ ju¿ przesz³a do
historii miejskich wydarzeñ, w pamiêci
rodzin pozostanie zapewne na bardzo d³ugo. 

eg

Medale od w³adz pañstwowych
Decyzj¹ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej st. szer. rez. Krzysztof Piotr
Gurgul, zosta³ odznaczony „Gwiazd¹ Iraku” - medalem dla uczest-
ników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, za nienagann¹
s³u¿bê w polskich strukturach wojskowych poza granicami kraju.
Odznaczenie starszemu szeregowemu, wrêczy³ pp³k dypl. Piotra
Mielniczuka, Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ z G³ogowa.
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19maja, ju¿ po raz 18, z przy-
jacielsk¹ wizyt¹ przyby³

do naszego miasta zarz¹d stowa-
rzyszenia miast partnerskich 
z Egelsbach: przewodnicz¹cy Horst
Miltenberger, Wiceprzewodni-
cz¹ca Martine Paquet i cz³onek
zarz¹du Wolfgang Schmuck.
Nasi niemieccy przyjaciele byli
goœæmi Chojnowskiego Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Miast Part-
nerskich. Ciep³o zostali przyjêci
tak¿e przez burmistrza Jana
Serkiesa i Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Chojnowa Jana
Skowroñskiego. Goœcie kolejny
ju¿ raz przywieŸli ze sob¹ dary,
tym razem dla Caritas. 
Niemiecka delegacja mia³a oka-
zjê pospacerowaæ po chojnow-
skim Rynku. Rewitalizacja tego
miejsca bardzo ich urzek³a, a wy-
remontowany Dom Schrama
wprost wzbudzi³ zazdroœæ. By³
czas na wycieczkê do Legnicy,
goœcie zostali te¿ zaproszeni na
zabawê organizowan¹ przez
Zwi¹zek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. A w niedzielê rano
przyszed³ czas po¿egnania. Nie
na d³ugo jednak. 

12 czerwca dojdzie do kolejnego
spotkania mieszkañców Chojnowa
i Egelsbach w ramach istniej¹cego
partnerstwa miast. W ubieg³ym
roku my byliœmy z wizyt¹ w Niem-
czech, w tym roku rewizyta. Wstêp-
nie na przyjazd do naszego miasta
zg³osi³o siê ponad 40 osób. Wœród
goœci “nowy” burmistrz wraz z ma³-
¿onk¹. Mieszkañcy Egelsbach
przyjad¹ tu ju¿ czwarty raz. Wizyta
odbêdzie siê pod has³em “Wszyscy
jesteœmy Europejczykami”. Po
oficjalnym spotkaniu bêdziemy
kontynuowaæ program “Wspólna
historia, wspólne korzenie, wspólna
tradycja”. W tym celu przewi-
dziane s¹ wyjazdy edukacyjne do
Boles³awca i w Rudawy Janowickie.
Odbêdzie siê równie¿ polsko-nie-
mieckie seminarium poœwiêcone
pomocy osobom niepe³nospraw-
nym i upoœledzonym.
Spotkania mieszkañców miast part-
nerskich s¹ spotkaniami otwarty-
mi. Je¿eli ktoœ z chojnowian chcia³-
by wzi¹æ w nich udzia³, wystar-
czy zg³oszenie w redakcji Gazety
Chojnowskiej, która sprawuje
patronat medialny nad tym
przedsiêwziêciem. ek

Osiemnasta wizyta zarz¹du
Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr
1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul.

Samorz¹-dowej 4 A,B,C, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu, dla której S¹d Rejonowy  w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹

Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywcy lokalu wraz 
z nabyciem lokalu przejmuj¹ wszelkie dotychczasowe zobowi¹zania
Gminy z tytu³u kosztów zaci¹gniêtego kredytu na remont budynku, 
w udziale przypadaj¹cym na dany lokal.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
8 maja 2013 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozo-
staj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadcze-
nie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, 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 Rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
600,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
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 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 21 lutego
2012 r., drugi 8 maja 2012 r., trzeci 6 wrzeœnia 2012 r., czwarty 
12 lutego 2013 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.04.-08.05.2013 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76
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
telefonicznie pod numerem 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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Pawe³ Berêsewicz jest rodowitym warszawia-
kiem, z wykszta³cenia anglist¹. Pocz¹tkowo
pracowa³ w szkole jako nauczyciel, potem
zaj¹³ siê opracowywaniem s³owników pol-
sko-angielskich i angielsko-polskich oraz
t³umaczeniem ksi¹¿ek. W tym czasie zacz¹³
tak¿e pisaæ literaturê dla dzieci. I chocia¿
publikuje dopiero od 2004 roku, otrzyma³ ju¿
wiele presti¿owych nagród i wyró¿nieñ lite-
rackich, a jego ksi¹¿ki ciesz¹ siê ogromn¹
popularnoœci¹. Pisarz jest m.in. laureatem
nagrody „Guliwera” , konkursu literackiego
Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi¹¿ek 
i Nagrody Literackiej im. Kornela Maku-
szyñskiego. 
Na spotkanie z autorem do chojnowskiej 
biblioteki przybyli uczniowie klasy III ze Szko³y
Podstawowej nr 4 i klasy IV ze Szko³y Pod-
stawowej nr 3. Dzieci mia³y dobr¹ okazjê
zapoznaæ siê z twórczoœci¹ naszego goœcia,
jego ¿yciem zawodowym i prywatnym.
Pawe³ Berêsewicz szybko zachêci³ uczniów
do wspólnej zabawy. Dzieci z wielkim za-
anga¿owaniem uczestniczy³y w przygoto-
wanych przez autora t³umaczeniach tekstu 
z jêzyka “grzeœkowego” na “normalny” i od-
wrotnie. Zg³osi³o siê te¿ wielu do przepro-
wadzanych przez twórcê literackich rozmów
przy “kawce i herbatce”, które mia³y zachêciæ
do przeczytania takich ksi¹¿ek jak: „Czy wojna
jest dla dziewcz¹t”, „Wielka wyprawa Cium-
ków”, „Tajemnica cz³owieka z blizn¹” oraz
„Jak zakocha³em Kaœkê Kwiatek. 
Przy tej okazji pan Pawe³ zdradzi³, ¿e czêsto
weso³e historie rodziny Ciumków s¹ odzwier-
ciedleniem wydarzeñ zwi¹zanych z jego naj-
bli¿szymi. Twórca odpowiada³ równie¿ na
liczne pytania m³odej publicznoœci. Dzieci
dopytywa³y siê m.in. o jego wiek, kiedy za-
cz¹³ pisaæ, sk¹d czerpie pomys³y, jaki tytu³
ma pierwsza jego ksi¹¿ka? Na zakoñczenie
mo¿na by³o jeszcze nabyæ ostatnio wydane
ksi¹¿ki pisarza i otrzymaæ pami¹tkowy auto-
graf - chêtnych by³o sporo.
To spotkanie z Paw³em Bêrêsewiczem by³o
zarówno œwietn¹ zabaw¹, jak i atrakcyjn¹,
czytelnicz¹ lekcj¹.

M.L.

Bli¿ej ksi¹¿ek Paw³a Berêsewicza
Legnicka Biblioteka Publiczna oraz biblioteki powiatu legnickiego 
w ramach obchodów œwiêta BLI¯EJ KSI¥¯KI zorganizowa³y kilka
przedsiêwziêæ. Wœród nich m.in. 10 kwietnia w Legnicy odby³ siê fina³
powiatowego konkursu czytelniczego „Dwadzieœcia minut dziennie
codziennie z Paw³em Berêsewiczem”. Chojnów reprezentowa³y Alek-
sandra Krowicka i Aleksandra Szpatowska, uczennice Szko³y Podsta-
wowej nr 4, które za udzia³ w konkursie otrzyma³y nagrody oraz
uczestniczy³y w spotkaniu z samym Paw³em Berêsewiczem. A po
finale, 11 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie mia³a
przyjemnoœæ goœciæ tego znanego autora opowiadañ, powieœci i wierszy
dla dzieci.
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„PeKaeSy”, to sprytny skrót od Przegl¹du Kabaretów Szkolnych,
który w tym roku mia³ swoj¹ siódm¹ edycjê. Udzia³ w nim bior¹
szkolne grupy kabaretowe - uczniowie szkó³ gimnajzlanych i ponad-
gimnazjalnych, dla których ¿art, dowcip i œmiech, to sposób na
¿ycie. 
W tegorocznym przegl¹dzie, licznie zgromadzona publicznoœ obej-
rza³a cztery kabarety - dwa rodzime - „Na czworaka” i „Byle do
przodu” i dwa przyjezdne - „Enerdowskie P³ywaczki” z Wroc³awia
oraz „Socratiron” z Katowic. 
Cztery teamy, kilkanaœcie skeczy i mnóstwo œmiechu… 
Kabareciarze musieli wykazaæ siê nie tylko humorem. W tej bran¿y
wa¿ne jest obycie sceniczne, nieco umiejêtnoœci aktorskich, czasami
te¿ wokalnych, przede wszystkim jednak talent twórczy. Kopio-
wanie profesjonalistów mo¿e byæ zabawne, ale autorskie teksty 
z pewnoœci¹ tchn¹ œwie¿oœci¹ i kreatywnoœci¹. Regulamin zastrze-
ga³ przynajmniej 1/3 autorskich treœci, by³a zatem mo¿liwoœæ
zapoznania siê z profilem humoru poszczególnych grup. 
Zasad¹ przegl¹du jest, ¿e w jury zasiada zawodowy kabaret. W tym
roku by³ to zielonogórski „Made in China”, który zanim wyda³
werdykt, pokaza³ na scenie „jak robi siê kabaret”. I w tym momencie
zachwyt nad amatorami zblad³, ale wszyscy przecie¿ kiedyœ zaczy-
nali, a uczyæ trzeba siê od bardziej doœwiadczonych…
Tak wiêc m³odzi kabareciarze pobrali lekcje, przeanalizowali byæ
mo¿e w³asne braki i z pokor¹ przyjêli komentarz przed werdyktem.
A ten przedstawia siê nastêpuj¹co:
I miejsce - Enerdowskie P³ywaczki
II miejsce - Na czworaka
III miejsce - Byle do przodu - za szaleñstwa i energiê
III miejsce - Socratiron - za kulturê sceniczn¹

Z ocen¹ sêdziów zgodna by³a publicznoœæ, która swoj¹ nagrodê
równie¿ przyzna³a Enerdowskim P³ywaczkom. 
Sêdziowe nie poprzestali na ogólnej klasyfikacji, rozdali jeszcze kil-
ka nagród indywidualnych:
- najlepszy aktor - Filip Cendro (Enerdowskie P³ywaczki)
- najlepszej aktorki - Justyna Tymczyszyn i Joanna Sikora (Na
czworaka)
- wyró¿nienie za perliste potoki perory - Justyna Szymkowiak
(Socratiron)
- wyró¿nienie za tuszowanie tuszy - Pawe³ Wudecki (Byle do przodu)
- nagroda specjalna za krzewienie zdrowego stylu ¿ycia dla kabaretu
Byle do przodu.

Kilka godzin póŸniej „Made in China” mia³ swój wystêp przed choj-
nowsk¹ publicznoœci¹. Artyœci, którzy brali udzia³ w wielu progra-
mach, festiwalach i przegl¹dach kabaretowych 12 kwietnia za-
aplikowali dawkê swojego humoru w grodzie nad Skor¹. Jak by³o,
oceniæ mog¹ wy³¹cznie ci, którzy nabyli bilet i którym przez pó³-
torej godziny uœmiech nie schodzi³ z twarzy.

eg

Kolejny przystanek pekaesów



Œwiêta Wielkiej Nocy to czas szczególny nie tylko dla nas,
Polaków, ale równie¿ i dla naszych po³udniowych s¹siadów.
Tradycje odœwiêtnego dekorowania mieszkañ i domów, przy-

gotowywania palm, czy pisanek s¹ obecne tak¿e i w kulturze
czeskiej. To w³aœnie w ma³ym przygranicznym miasteczku, Vrchlabi,
odby³y siê w dniach 26-27 marca br. warsztaty dekoracji wielkanoc-
nych, w ramach wystawy tamtejszego muzeum pt. “Wielkanoc 
w Polsce”. 
Dziêki wspó³pracy Muzeum Regionalnego w Chojnowie z Muzeum
Karkonoskim we Vrchlabi, reprezentantki naszego miasta, 
w osobach Pani Marii Myszograj i Pani Zofii Kasprzak zaprezen-
towa³y, na wspomnianych warsztatach, dekoracje wielkanocne. Za
spraw¹ mi³ej i przyjaznej atmosfery stworzonej przez organizatorów
czas up³yn¹³ bardzo szybko. Zajêcia zosta³y zorganizowane przede
wszystkim dla dzieci, ale mogli z nich skorzystaæ tak¿e starsi
mieszkañcy miasteczka. G³ównymi twórcami okazali siê jednak
najm³odsi. To oni skupieni wokó³ stolików tworzyli swoje prace 
z du¿ym zainteresowaniem i radoœci¹. Cieszy³y ich weso³e kolorowe
symbole wiosenno-œwi¹teczne: ¿ó³te kurczaczki, filcowe króliczki, 

wydmuszki, kolorowe jajeczka, piórka, czy te¿ “koticzki”, czyli
nasze bazie. Mi³o by³o patrzeæ na radoœæ dzieci i ich satysfakcjê 
z w³asnorêcznie wykonanych prac. Wœród symboli wielkanocnych
nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e kolorowych palm z bibu³y. One równie¿
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i dzieci bardzo chêtnie uczest-
niczy³y w ich przygotowaniu. Doroœli mieszkañcy Vrchlabi, którzy
odwiedzili goœcinne mury muzeum miejskiego, mogli podziwiaæ
gotowe ju¿ prace oraz przygl¹daæ siê pracuj¹cym, z uœmiechem 
na twarzy, pociechom. 
Cieszy fakt, ¿e kultura ludowa i tradycje s¹ coraz bardziej propa-
gowane oraz rozwijane, przede wszystkim w najm³odszych pokole-
niach. Dzia³ania podejmowane w tym zakresie, zarówno przez
Muzeum Regionalne w Chojnowie, jak i u naszych s¹siadów,
pokazuj¹ tak¿e jak te dzia³ania s¹ istotne dla lokalnych spo³ecznoœci. 
W tym miejscu nale¿y równie¿ wspomnieæ o ciep³ym i serdecznym
przyjêciu naszej delegacji przez organizatorów. Mam nadziejê, ¿e
nawi¹zane kontakty bêd¹ skutkowaæ zacieœnieniem wspó³pracy
dotycz¹cej rozwoju naszego wspólnego regionu. 

ZK
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Barter - sposób na kryzys
Niezwykle owocne okaza³o siê spotkanie zorga-
nizowane przez Forum Wspó³pracy Barterowej,
skierowane do lokalnych przedsiêbiorców.
17 kwietnia w Domu Schrama przez niemal
trzy godziny przebiega³a konfrontacja firm 
z Chojnowa, Boles³awca, Z³otoryi i Legnicy.
Nadrzêdnym celem spotkania by³o stworze-

nie przedsiêbiorcom szansy nawi¹zania no-
wych kontaktów biznesowych, a tak¿e przed-
stawienie zalet barteru jako mo¿liwoœci roz-
woju firmy, poprzez bezgotówkow¹ wymianê
towarow¹. 
Z zaproszenia skorzysta³o 35 osób, które 
w pierwszej czêœci spotkania zapozna³y siê 

z mo¿liwoœciami ubezpieczeñ przy dzia³al-
noœci gospodarczej, przepisami prawa pracy,
us³ugami œwiadczonymi dla przedsiêbiorców
przez banki i urzêdy pracy. 
W drugiej czêœci przedstawiciele poszczegól-
nych firm prezentowali swoj¹ dzia³alnoœæ,
sk³adaj¹c jednoczeœnie barterowe oferty.
Zainteresowani tak¹ form¹ wspó³pracy 
o szczegó³ach rozmawiali ju¿ w kuluarach. 
Z naszych informacji wynika, ¿e nawi¹zano
szereg biznesowych kontaktów. Zapropono-
wano tak¿e kontynuacjê projektu i organizacjê
kolejnego spotkania. To chyba najlepsza
rekomendacja dla dzia³añ Forum. 

eg

Polsko-czeskie warsztaty
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Determinacja, emocje, nagrody, goœcinnoœæ, czyli w skrócie DENG 
- wszystkie te has³a charakteryzowa³y I Miêdzyszkolny Konkurs Jêzyka
Angielskiego i Niemieckiego „Deng Deng”, zorganizowany przez
nauczycieli i wychowanków Powiatowego Zespó³ Szkó³ w Chojnowie.
18  kwietnia w auli szko³y przy ulicy Witosa uczniowie z chojnowskich
i okolicznych szkó³ rywalizowali o miano zwyciêzcy w kategorii gim-
nazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. G³ównym celem konkursu by³o
promowanie wœród m³odzie¿y jêzyków obcych oraz doskonalenie 
i sprawdzenie swych umiejêtnoœci poprzez rywalizacjê z innymi 
w przyjaznej atmosferze.  
Do zmagañ konkursowych przyst¹pi³o ponad 80 uczestników, których
zadaniem by³o uporanie siê z wieloma æwiczeniami, u³o¿onymi przez
lingwistów PZS. Gdy nauczyciele pieczo³owicie sprawdzali prace,
organizatorzy rozpieszczali obecnych wieloma atrakcjami. Wyst¹pi³ miêdzy
innymi chojnowski kabaret „Na czworaka”, a swoje umiejêtnoœci
muzyczne zaprezentowali tak¿e uczniowie liceum, którzy wykonywali
w jêzyku angielskim utwory znanych artystów. Ka¿dy zg³odnia³y móg³
uraczyæ siê darmowym poczêstunkiem w postaci pysznych domowych
ciast i wypieków. 
Sprawdzaj¹cy mieli twardy orzech do zgryzienia, gdy¿ poziom prac by³
wyrównany, jednak g³ówne nagrody mog³y otrzymaæ tylko dwie osoby.
Najlepszy spoœród bior¹cych udzia³ w konkursie z jêzyka angielskiego
okaza³ siê uczeñ klasy pierwszej Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie,
Adam Berkowski, który, jak mówi, nie spodziewa³ siê tak dobrego
rezultatu: „Id¹c na konkurs mia³em w g³owie tylko jedn¹ myœl - daæ 
z siebie wszystko. Nigdy nie pomyœla³bym, ¿e bêdê najlepszy z najlepszych.
Gdy us³ysza³em werdykt, nie mog³em uwierzyæ, ¿e chodzi o mnie, 
a jednak…”. Z kolei spoœród zmagaj¹cych siê z jêzykiem niemieckim
bezkonkurencyjny okaza³ siê maturzysta chojnowskiego liceum, Dawid
Baran. Zwyciêzców uhonorowano nagrodami rzeczowymi, a by³o o co
walczyæ, gdy¿ dla laureatów przewidziano dwa tablety. Ponadto, nagro-
dzeni upominkami zostali równie¿ zdobywcy dalszych miejsc oraz gim-
nazjaliœci, którzy uzyskali najwy¿sz¹ iloœæ punktów. Natomiast w kategorii
„najlepsze gimnazjum” zwyciê¿y³o Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Wszystkim uczestnikom oraz wyró¿nionym serdecznie gratulujemy. 
Szczególne podziêkowania dla sponsorów imprezy:
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie, Wydawnictwo Oxford,
Wydawnictwo Macmillian, Wydawnictwo LektorKlett, Ksiêgarnia
Jêzykowa Polanglo w Legnicy, Starostwo Powiatowe w Legnicy,
Wydawnictwo Colorful Media, Cukiernictwo Piekarnictwo Stanis³aw
Kryszczuk, Bank Zachodni w Chojnowie, Intermarché.

Uczniowie klasy 2 b
- S.H., K.T., A.B., J.N. 

Piêkne Umys³y

W Galerii Domu Schrama swoje
prace prezentuj¹ uczestniczki
pracowni plastycznej Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Najwiêk-
sza liczba prac pochodzi od pañ
Anny Tarkowskiej i Kazimiery
Laskowskiej; swoje prace wysta-
wia te¿ Danuta Michnej i Maria
Sztelwaks.
Obrazy, wyeksponowane w kory-
tarzach Domu Schrama podzi-
wiaæ mo¿na do po³owy maja.

Malarki
U3W

Ju¿ po raz drugi w œwietlicy SP4, 12 kwietnia odby³ siê Konkurs
Piosenki Œwietlicowej zorganizowany przez wychowawczyniê 
p. Dorotê Chopkowicz. W tegorocznym turnieju bra³y udzia³
wszystkie grupy œwietlicowe, w tym dwie grupy z klas pierw-
szych, grupa klas drugich i grupa klas trzecich pod kierunkiem
swoich wychowawców.
Impreza rozpoczê³a siê powitaniem wszystkich uczestników
spotkania oraz jury w sk³adzie: p. dyrektor szko³y El¿bieta Bory-
sewicz, p. Barbara S³otwiñska i p. Zenon Chmielewski. 
Jako pierwsi wylosowani zostali przez p. dyrektor El¿bietê Bory-
sewicz uczniowie z klas drugich. Zaprezentowali oni stylizowan¹
na wzór japoñski piosenkê pochodz¹c¹ z filmu Akademia Pana
Kleksa pt: „Zaklêcie Doktora Paj-Chi-Wo”. Uczniów przygo-
towa³a p. Dorota Chopkowicz. Kolejny wystêp przypad³ pierwszej
grupie dzieci ze œwietlicy z klas pierwszych. Zaœpiewa³y piosenkê
do melodii znanego utworu „Hej, soko³y” o pogodnym tytule
„Kolorowa œwietlica”. Uczniów przygotowa³a p. Aleksandra
Halikowska. Kolejny los przypad³ drugiej grupie dzieci z klas
pierwszych. Zaœpiewa³y znan¹ wszystkim piosenkê pt: „Ma³e
pieski dwa”. Uczniów przygotowa³a i akompaniowa³a na pianinie
p. Ma³gorzata Horodecka. Na koniec zaprezentowa³a siê grupa 
p. Teresy Mi³uch z klas trzecich, która zaœpiewa³a „Piosenkê eko-
logiczn¹”. Podczas turnieju panowa³a gor¹ca atmosfera, a wszys-
tkie dru¿yny nagradza³y siê wzajemnie gromkimi brawami.
Werdykt w imieniu jury og³osi³a i pami¹tkowe dyplomy wrêczy³a
p. dyrektor El¿bieta Borysewicz.
I miejsce - grupa z klas drugich
II miejsce - grupa pierwsza z klas pierwszych
II miejsce - grupa z klas trzecich
III miejsce - grupa druga z klas pierwszych
W ocenie jury, tegoroczne wystêpy przygotowane by³y na

wysokim poziomie, ciekawie i ró¿norodne, a spotkanie z piosenk¹
œwietlicow¹ na dobre zagoœci³o w kalendarzu imprez szko³y.

dch.

Konkurs piosenki œwietlicowej
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22 kwietnia, od wielu ju¿ lat, w kalendarzu
zapisany jest jako Œwiatowy Dzieñ Ziemi. 
Jego ide¹ jest uœwiadomienie, jak kruchy jest
ekosystem planety ludzi. Dlatego te¿ tego dnia
w Polsce i na ca³ym œwiecie odbywaj¹ siê ró¿nego
typu akcje promuj¹ce dba³oœæ o œrodowisko natu-

ralne. Œwiêto przyjê³o siê tak¿e w Chojnowie. 
Do tej ekologicznej akcji w³¹czaj¹ siê g³ównie
najm³odsi. W myœl zasady „czym skorupka
nasi¹knie za m³odu…”, edukacjê w tym zakresie
prowadzi siê ju¿ w chojnowskich przedszkolach. 
Miejskie Przedszkole nr 3, ze swoj¹ akcj¹ wysz³o
na ulice. Z transparentami i ekologicznymi
has³ami, dzieci przemaszerowa³y przez miasto
zachêcaj¹c do dbania o œrodowisko. Odwiedzi³y
te¿ urz¹d miejski. Tu przywita³ ich burmistrz 
i wspólnie z maluchami z³o¿y³ uroczyste
przyrzeczenie:

* Nie bêdziemy niszczyæ zieleni i ³amaæ drzew.

* Nie bêdziemy p³oszyæ zwierz¹t i zrywaæ

roœlin chronionych

* Bêdziemy segregowaæ œmieci.

* Bêdziemy uczyæ innych jak dbaæ o œrodowisko.

Z Placu Zamkowego ekologiczny pochód
wyruszy³ do centrum miasta, by kolejnym
mieszkañcom nieœæ przes³anie Œwiêta Ziemi.

eg

27 marca w Kunicach odby³ siê powiatowy etap XVIII Dolno-
œl¹skiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Uczennice ze Szko³y
Podstawowej nr 3 godnie reprezentowa³y szko³ê i miasto. Marta
Klimczyk zajê³a I miejsce i bêdzie bra³a udzia³ w wojewódzkim
etapie konkursu, a Marta Zatwarnicka zosta³a laureatk¹ III nagrody.
Recytatorki przygotowa³y panie Anna Pauch i Ma³gorzata
Szczepanowska.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za Martê.

11 kwietnia natomiast w M³odzie¿owym Centrum Kultury w Legnicy
pod patronatem Prezydenta Miasta odby³ siê IV Przegl¹d Zespo³ów
Wokalnych i Chórów Szkó³ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych pod nazw¹ „Œpiewaj¹ca Legnica”.

Chojnów reprezentowa³ zespó³ Synkopa ze Szko³y Podstawowej nr 3
w sk³adzie: Jagoda Bielecka, Marta Zatwarnicka, Jagoda Jadach,
Natalia Kruk i Natalia Moskwa. Dziewczêta, w przegl¹dzie, który
odbywa siê co dwa lata, bra³y udzia³ po raz pierwszy i zaprezentowa³y
dwie piosenki ludowe oraz kanon w wykonaniu a cappella. Ich wystêp
zosta³ wysoko oceniony przez jury, w sk³ad którego wchodzili
nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Legnicy i Lubinie.
Synkopa zajê³a II miejsce zdobywaj¹c tytu³ i nagrodê Srebrnego
Kamertonu oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 250 z³. Gratulacje
dla chórzystek i ich opiekunki Marii Pêkali.

Dla naszej Ziemi

Utalentowane
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Tradycyjna „jajeczkowa” zabawa organizowana przez chojnowski
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów, jak zawsze by³a udana.
124 osoby bawi³y siê do bia³ego rana przy akompaniamencie nieza-
wodnej Rodziny Laszkiewiczów. Bal w Domu Schrama otworzy³a
przewodnicz¹ca ZERiI Maria Steæ. Zanim jednak uczestnicy oddali 

siê zabawie ks. Marek Osmulski, po krótkiej œwi¹tecznej modlitwie,
poœwiêci³ symboliczne jajka i z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia.
Na parkiecie, wœród mieszkañców, byli te¿ goœcie z Wroc³awia, Legnicy
i z Niemiec - trzyosobowa delegacja z partnerskiego Egelsbach, która
przyjecha³a do Chojnowa dzieñ wczeœniej z darami dla naszego
Caritasu (o tym wiêcej piszemy na str. 05).

Wszyscy, bez wyj¹tku, opuszczali mury goœcinnego Domu Schrama
w doskona³ych nastrojach, a zdecydowana wiêkszoœæ zadeklarowa³a
chêæ udzia³u w kolejnej rewelacyjnej „emeryckiej” zabawie. Wed³ug
naszych informacji poczekaæ trzeba do listopada. 

eg

Zabawa w Domu Schrama 

Zdaje siê, ¿e po raz pierwszy w historii
tzw. Chojnowskiej Sceny Muzycznej,
nasz reprezentant, wyst¹pi podczas

legnickiej wielkiej majówki czyli - 1 maja.
Tego zaszczytu, dost¹pi³a formacja Repu-
tacja promuj¹ca twórczoœæ Grzegorza Cie-
chowskiego z zespo³u Republika. Organi-
zator LCK zaprosi³o tak¿e: Zespó³ Pieœni 
i Tañca „Legnica”, legnicki rockowy Photony
i trójmiejsk¹ Telepathiê. Zaprezentuj¹ siê
tak¿e m³odzi artyœci z MCK.

W Chojnowie majowe atrakcje odbêd¹ siê 
3 maja, pierwszego zatem kierunek Legnica,
park miejski, muszla koncertowa - od godz. 14.

Reputacja na legnickiej majówce

Jubilatka 

zaprasza...
Stêsknieni za lokalnymi imprezami
w stylu blues-rockowym, nareszcie
siê doczekaliœmy. Ju¿ w najbli¿sz¹

sobotê - 27 kwietnia 
- kawiarnia „Jubilatka”, 

zaprasza na wieczorek muzyczny.
Zaprezentuje siê po raz kolejny,
znane i lubiane trio „Niewinni”.

Pocz¹tek - godz. 20, 
cena biletów - 10z³

Szczegó³owe informacje 
pod nr tel. 76-818-85-61.

Przeka¿
1%
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21 kwietnia w Lasku Kopeckim ko³o Tarnogóry odby³ siê ósmy ju¿
Ogólnopolski Wyœcig MTB o Puchar Ziemi Le¿ajskiej. Zawody by³y
jednoczeœnie pierwsz¹ eliminacj¹ Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿owej. W zawodach uczestniczyli nasi reprezentanci - kolarze
UKK „Oriens” - juniorzy m³odsi w sk³adzie: Kaczmarek Przemys³aw,
Konarzewski Jan i Rokus Karol. 
Na starcie stawi³o siê 62 zawodników z klubów z ca³ej Polski. Kolarze
mieli do pokonania 1 okr¹¿enie rozjazdowe i 5 okr¹¿eñ wyœcigowych
- ka¿de po 3,2 kilometra. Chojnowianie ukoñczyli wyœcig zajmuj¹c
miejsca: Kaczmarek - 49, Rokus - 51, Konarzewski -56. Kolejne
zawody zaliczane do EOOM odbêd¹ siê w Zielonej Górze 5maja.
Trzymamy kciuki!

Nasi na Podkarpaciu

Pi³ka no¿na zaliczana jest
w klasyfikacji sportowej do
dyscyplin mêskich. Roz-

grywki Ligi Mistrzów, czy s³yn-
ne pojedynki El Clasico (Real
kontra Barcelona i pytanie ju¿
klasyczne - za kim jesteœ?), 

a mo¿e i nasza „kochana” Eks-
traklasa, u niektórych fanaów
wzbudzaj¹ wielkie emocje. Ten
silny sport mêski zaczyna mieæ
rywala w postaci pi³karek no¿-
nych z reprezentacji Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie - fajnych,
sympatycznych i graj¹cych w pi³kê
no¿n¹ dziewcz¹t - Patrycji,
Anety, Natalki, Basi, Katarzyny,
Pauliny, Kaœki, Weroniki, Magdy,
Sandry, Dominiki i Ali, które
swoje umiejêtnoœci zaprezento-
wa³y ju¿ na boisku pi³karskim.

Chojnowsko - Chojnowska gra
o tron w pi³ce no¿nej dziewcz¹t
rozpoczê³a siê we wtorkowe
przedpo³udnie (16 kwietnia) na
boisku „Orlik”. Szalony œwiat
pi³ki no¿nej dla dziewcz¹t roz-
tañczy³ siê o godzinie 11.00 

z pierwszym gwizdkiem arbitra.
Koncentracji, si³y, determinacji
i zmys³owoœci w zagraniach fut-
bolówk¹ mog¹ pochwaliæ siê
oba zespo³y. Pokazu i ochoty do
gry pozazdroœciæ mog¹ praw-
dziwe zespo³y ligowe. I najwa¿-
niejsze w tym wszystkim jest,
nie sam wynik, chocia¿ szala
zwyciêstwa w tym roku przy-
pad³a Gimnazjum nr 1, ale chêæ
uczestnictwa dziewcz¹t w grze
w pi³kê no¿n¹. 

emce

Dziewczêta na boisku

Komitet Organizacyjny Krajowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów
2013 informuje, ¿e z okazji odbywaj¹cej siê wystawy i obchodów
680-lecie nadania praw miejskich bêdzie wydany medal okolicznoœciowy.
Zainteresowani nabyciem takiego medalu winni dokonaæ wp³atê na konto:

Zarz¹d Okrêgu Wroc³awskiego PZF
WBK O/WROC£AW

Nr 08 1090 1522 0000 0000 5201 9075 
z dopiskiem KWF Chojnów 2013

w kwocie 30,00z³, w terminie do dnia 1.05.2013 roku. Medal bêdzie
do odbioru w dniach 20-23.06.2013 r. w Muzeum Regionalnym lub
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie po okazaniu dowodu

wp³aty na powy¿sze
konto. Bêdzie to wa¿na
pami¹tka zwi¹zana z na-
szym miastem, tote¿ za-
praszamy kolekcjo-
nerów-hobbystów do
zainteresowania siê na-
sz¹ propozycj¹.

Okolicznoœciowy medal 
- gratka dla kolekcjonerów

Projekt medalu wykonali:
Hans-Joachim Kuhnert i Piotr Œwistowski.

Awers Rewers
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Na pocz¹tek wieœci z rozgrywek
o Puchar Polski na szczeblu okrê-
gowym. W tym roku, postano-
wiono sobie odpuœciæ te zawody.
Priorytetem bowiem jest awans
do ligi okrêgowej. Dlatego w wy-
jazdowym pucharowym meczu,
jaki mia³ miejsce w œrodê 17
kwietnia w Rokitkach, wysta-
wiono sk³ad juniorski.
Przegrana z Czarnymi Rokitki

tylko 0:2, œwiadczy o ambitnej
postawie m³odych chojnowskich
pi³karzy. Tanio skóry nie sprzedali.
Czarni Rokitki - KS Chojno-
wianka Chojnów 2:0

W bojach pi³karskiej A klasy,
dalej liderujemy w tabeli. Mimo,
¿e rywale nie odpuszczaj¹. W wy-
jazdowym meczu z Olimpi¹
Olszanica, nie uda³o siê Choj-

nowiance, dowieœæ zwyciêstwa
do koñca. W drugie po³owie
meczu, gospodarze zdo³ali ura-
towaæ punkt w tym spotkaniu.
Ca³e szczêœcie, ¿e wicelider Skora
Jadwisin te¿ zremisowa³a z Iskr¹
Ksiêginice 2:2 i to na w³asnym
boisku. Dziêki temu fotel lidera
pozosta³ w Chojnowiance.
Olimpia Olszanica - KS Choj-
nowianka Chojnów 2:2 (2:1)

Jak trudno utrzymaæ jest ten pry-
mat, niech œwiadczy pojedynek 
z soboty 20 kwietnia. Chojnowski
lider podejmowa³ trzeci¹ w tabeli
Victoriê Parchów. Có¿ mo¿na
powiedzieæ o tym meczu? Gdyby
nie strza³ Marcina Rabandy 
z ponad 20 metrów w prawy
górny róg bramkarza, by³oby
krucho. Tak by³o w 26 min. Goœ-
ciom sporadycznie wychodzi³y
kontrataki. Chojnowianka prze-
prowadzi³a kilka groŸnych akcji.
Zabrak³o szczêœcia lub pi³karze 

razili nieskutecznoœci¹. Ten mecz
jednak szczêœliwie uda³o siê
wygraæ.
KS Chojnowianka Chojnów 
- Victoria Parchów 1:0 (1:0) 
A przed jedenastk¹ trenera
S³owakiewicza, istny pi³karski
maraton. Karuzela rozgrywek 
A klasowych, nabiera tempa.
Przy okazji, nadrabia zaleg³oœci. 
Ma³y terminarz, nastêpnych
trzech meczy Chojnowianki: 
28.04 (niedziela) mecz wyjazdowy,
Relaks Szklary Dolne - KS Choj-
nowianka. Kolejne dwa pojedynki,
nasza dru¿yna rozegra u siebie. 
1 maja (œroda) - godz. 14.00 KS
Chojnowianka Chojnów - Orze³
Zagrodno
3 maja (pi¹tek) - godz. 11.00 KS
Chojnowianka Chojnów - D¹b
Stowarzyszenie Siedliska.

Zapraszamy!

pm

PI£KA NO¯NA

Grupa II
Wilkowianka Wilków - Orze³ Zagrodno 3:1 (1:1),
Iska Ksiêginice - Konrad Konradówka 10:0 (5:0),
D¹b Stow. Siedliska - Iskra NiedŸwiedzice 4:0 (2:0),
Czarni II Rokitki - Olimpia Olszanica 2:0 (0:0),
Chojnowianka Chojnów - Victoria Parchów 1:0 (1:0),
Sokó³ Krzywa - Relaks Szklary Dolne 7:2 (4:1),
Fenix Pielgrzymka - Skora Jadwisin 1:4 (0:1), 
Czarni Mi³kowice - pauza.

1. Chojnowianka Ch. 17 42 43 - 16
2. Skora Jadwisin 17 39 60 - 27
3. Victoria Parchów 16 34 40 - 16
4. D¹b Stow. Siedliska 15 31 41 - 22
5. Olimpia Olszanica 17 28 41 - 31
6. Orze³ Zagrodno 17 25 27 - 32
7. Iskra Ksiêginice 17 24 39 - 33
8. Czarni II Rokitki 16 23 31 - 37
9. Iskra NiedŸwiedzice 17 20 41 - 47

10. Fenix Pielgrzymka 17 19 31 - 47
11. Wilkowianka Wilków 16 19 33 - 40
12. Sokó³ Krzywa 17 18 39 - 39
13. Czarni Mi³kowice 15 16 29 - 49
14. Relaks Szklary Dolne 17 14 35 - 57
15. Konrad Konradówka 17 3 26 - 73

Zaleg³y mecz (24.04): Mi³kowice - Siedliska. 
Nastêpna kolejka (28.04):
Ksiêginice - Mi³kowice, Konradówka - Pielgrzymka, Jadwisin -
Wilków, Zagrodno - Krzywa, Szklary Dolne - Chojnowianka,
Parchów - Rokitki, - Siedliska, NiedŸwiedzice - pauza

M³odzi p³ywacy ze Szko³y Podstawowej nr 4,
po raz drugi wziêli udzia³ w „Lidze P³ywac-
kiej o Uœmiech Dziecka”. Zawody, sk³a-
daj¹ce siê z kilku etapów odbywaj¹ siê 
w Zgorzelcu. Tego dnia zawodnicy p³ywali
dwoma stylami - dowolnym i grzbietowym.
O miejscu decydowa³a suma czasów dwóch
startów. Najlepiej z chojnowskiej reprezen-
tacji wypad³ Micha³ Janusz, który w swojej
kategorii wiekowej zaj¹³ najwy¿sz¹ pozycjê.
Nastêpne zawody 11 maja.

Wyniki naszych reprezentantów
Kategoria rocznik 2004 ch³. /2x25m/: 
1. Janusz Micha³ (SP 4, 0:38,75); 
10. Wengrzyn Maciej (SP 4, 0:46,67); 
11. Bijak Marcel (SP 4, 0:46,94).

Kategoria rocznik 2002-2003 dz. /2x50m/: 
8. Repa Oliwia (SP 4, 1:34,01); 
10. Idkowiak Martyna (SP 4, 1:36,13); 
17. Biernacka Nikola (SP 4, 1:49,47);
19. Bijak Martyna (SP 4, 1:50,19); 

22. Ka³wak Julia (SP 4, 2:05,29); 
23. Chmielewska Aleksandra (SP 4, 2:05,92).

Kategoria rocznik 2002-2003 ch³. /2x50m/: 
4. Zazulczak Pawe³ (SP 4, 1:23,98); 
7. Wengrzyn Jakub (SP 4, 1:26,23);
18. Mazur Marcel (SP 4, 1:38,28).

Kategoria rocznik 2000-2001 dz. /2x50m/: 
12. KuŸniarz Aleksandra (SP 4, 1:28,30); 
17. Kapral Justyna (SP 4, 1:45,69); 
20. Rokus Pola (SP 4, 1:48,35); 
21. Saja Martyna (SP 4, 1:50,61).

Kategoria rocznik 2000-2001 ch³. /2x50m/: 
10. R¹bkowski Szymon (SP 4, 1:26,18); 
15. Mendel Krystian (SP 4, 1:34,48); 
18. Szumilas Micha³ (SP 4, 1:37,74).

O Uœmiech Dziecka
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OG£OSZENIA DROBNE

Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom - Osiedle Wys-
piañskiego w Chojnowie - do za-
mieszkania od zaraz. Wiadomoœæ: 
tel. 607-568-009.

Sprzedam dom z zabudowaniem
gospodarczym + 1,1ha pola + dzia³ka
budowlana do 12arów. Go³aczów 29.
Wiadomoœæ tel. 694-731-199.

Sprzedam mieszkanie w Chojno-
wie, ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azien-
ka, wc osobno, IIIp., czêœciowo ume-
blowane, cena do negocjacji, do
zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 601-467-283. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe- spó³dzielcze przy ul. Gen. St.
Maczka, o pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 660-745-539. 

Sprzedam mieszkanie 49 m2, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Miesz-
kanie jest ciep³e, s³oneczne z ogrze-
waniem gazowym na III p. Do miesz-
kania przynale¿y sucha piwnica 
i komórka strychowa. Wiadomoœæ: 
tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w centrum miasta (nowe bu-
downictwo), IVp., pow. 21m2. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 696-058-279.

Sprzedam mieszkanie spó³dziel-
cze, w³asnoœciowe o pow. 63 m2, Ip.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
przedpokój, balkon. Chojnów, 
ul. Kiliñskiego. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ tel. 782-551-336 
lub 532-840-150.

Sprzedam kawalerkê o pow.
21,09 m2 w centrum Chojnowa (nowe
budownictwo). Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ tel. 721-525-067.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Rokitkach o pow. 38,2m2

+ gara¿; Ip., mieszkanie ciep³e i suche.
Cena 50.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 533-997-998.

Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 29 m2 w Jerzmanowicach,
3km od Chojnowa. Ogrzewanie
kominkowe, po remoncie z nowym
sprzêtem AGD i meblami. Balkon,
piwnica, gara¿. Do zamieszkania od
zaraz. Cena 72.000 z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 888-412-411.

Zamieniê mieszkanie 3-pokojowe
64 m2 na IIp., ciep³e, s³oneczne, po
remoncie, nowoczeœnie wykoñczone
- na mniejsze.
Wiadomoœæ: tel. 601-552-649.

Mam do wynajêcia 3-pokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ tel. 076-8186-734 po
godz. 16.00. 

Posiadam mieszkanie do wynajê-
cia, samodzielne w nowym domku
jednorodzinnym o pow. 72m2, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, p.
pokój, ganek + piwnica o pow. 36m2,
obrze¿e Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 603-391-995.

Wynajmê mieszkanie - 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój o metra¿u, 46m2

oraz piwnica, strych i komórka.
Mieszkanie jest umeblowane. Cena
do negocjacji. Plac Dworcowy 1/7.
Wiadomoœæ tel. 886-558-654 lub
608-054-045.

Auto-moto

Sprzedam opony - tanio. Wiado-
moœæ: tel. 691-446-198.

Sprzedam samochód Volkswa-
gen-Polo rok prod. 2007, poj.
1200cm3 - benzyna, 5.cio drzwiowy,
kolor czerwony, kupiony w salonie 
w Polsce, I w³aœciciel, przebieg
68.000 km, ABS, radio, immobiliser,
poduszka powietrzna. Cena 18.500 -
do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 608-054-045.

Dzia³ki

Dzia³ki budowlane w Chojnowie,
ró¿ne powierzchnie. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ
Michów. Wiadomoœæ: tel.795-105-327.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
pow. 11 arów, z pozwoleniem na
budowê wraz z projektem w miejs-
cowoœci Go³aczów k. Chojnowa.
Wiadomoœæ tel. 602-197-254.

Sprzedam dzia³kê roln¹ 5 arów
przy ul. Goleszañskiej. Wiadomoœæ:
tel. 784-734-074.

Inne

Tanio sprzedam u¿ywany kom-
puter stacjonarny: sk³adana wie¿a +
monitor LG19” + klawiatura + mysz.
Ca³y zestaw lub osobno. Wiadomoœæ:
tel. 536-277-412.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pi¹ty  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6

miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
(ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹
pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie
na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych 
Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w dniu 14 maja 2013 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, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, 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 8 maja 2013 r. na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).
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 z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 50,00 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 Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 
6 wrzeœnia 2012 r., drugi 6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia
2013 r., czwarty 26 marca 2013 r. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 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 numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –

76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                     112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –

994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –          992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -               76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –

76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
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