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Kolejna inwestycja na strefie
Dwanaœcie miesiêcy zak³ada zarz¹d chojnowskiej firmy Feerum na

budowê nowej hali produkcyjnej, jaka stan¹æ ma na terenach
objêtych LSSE

Œwiêto Oskara
Co mia³a na myœli 14.letnia Honorata, kiedy dziesiêæ lat temu

zadecydowa³a, ¿e firma wujka bêdzie nazywaæ siê „Oskar”?

Ich pierwszy raz
Zakoñczy³ siê filmowy projekt. Historia Wojtka zosta³a przez m³odzie¿

napisana, sfilmowana, zmontowana i zagrana 
- w sumie ponad 60 osób wziê³o udzia³ w projekcie

Rodzina na piêciolinii
Tworz¹ zgrany team, którego cz³onków jest tylu, ile nut 

na piêciolinii. Rodzina Szemelaków znana jest 
w chojnowskim œrodowisku muzycznym

DDDDaaaallll iiii     pppprrrrzzzzyyyykkkk³³³³aaaadddd
W wyznaczonych miejscach m³odzie¿ zaopatrzona w worki i ochronne rêkawice zbiera³a to, czym sami zaœmieciliœmy otoczenie. 

A by³o tego sporo. Odpady wszelkiego gatunku l¹dowa³y w workach, te z kolei na miejskim wysypisku. 



Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* trwaj¹ prace przy remoncie elewacji i dachu
Muzeum Regionalnego. Wykonawca sku³
tynki i przyst¹pi³ do naprawiania odkrytych
pêkniêæ w œcianach. Rozpocz¹³ równie¿ roz-
bieranie poszycia dachowego od strony zachod-
niej,
* rozpoczêto remont sali gimnastycznej w Gim-
nazjum nr 1. Prace obejmuj¹ naprawê pêkniêæ

w œcianach, wymianê instalacji elektrycznej
oraz wykonanie nowej pod³ogi,
* w wyniku porozumienia, jakie chojnowski
samorz¹d podpisa³ z w³adzami powiatu, ci¹g

pieszy ulic P. Skargi, Chmielnej i Boles³a-
wieckiej zyska³ now¹ nawierzchniê,
* podpisano umowê z wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego wykonawc¹ dru-
giego etapu budowy kompleksu sportowego -
Orlik 2012 obejmuj¹cego budowê oœwietle-
nia boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego,
* oczyszczono i odmalowano ¿elbetowe elemen-
ty mostu nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ul. Wolnoœci,
* og³oszono przetargi na remont dachu kaplicy
cmentarnej, modernizacjê chodników przy 
Pl. Dworcowym, budowê oœwietlenia w uli-
cach: Krótka, Brzozowa, Bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego i Broniewskiego oraz na
modernizacjê sanitariatów w segmencie D
Szko³y Podstawowej nr 4.

Oficjalne otwarcie
17 paŸdziernika odbêdzie siê uroczyste otwarcie
kompleksu sportowego przy ul. Kiliñskiego. 
Inwestycja realizowana w ramach rz¹dowego
projektu „Moje boisko Orlik 2012”, finan-
sowana jest z trzech Ÿróde³ - Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzêdu Marsza³kowskiego
oraz chojnowskiego samorz¹du. Z wielo-
funkcyjnych boisk do godzin popo³udniowych
korzystaj¹ g³ównie uczniowie Szko³y Pod-
stawowej nr 4, w drugiej czêœci dnia obiekt
udostêpniany jest bezp³atnie mieszkañcom.
W najbli¿szy pi¹tek odbêd¹ siê tu imprezy
sportowe poprzedzaj¹ce uroczyste otwarcie,
które zaplanowano na godz. 14. Atrakcj¹ 
z pewnoœci¹ bêdzie mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy

przedstawicielami Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego a dziennika-
rzami.

Jest wykonawca basenu
Kryta p³ywalnia, to jedna z tych inwestycji,
na któr¹ lokalna spo³ecznoœæ czeka z niecier-
pliwoœci¹. Od dwóch lat prace przygotowaw-
cze tocz¹ siê bardzo intensywnie. Proces ten
jest d³ugotrwa³y i bardzo z³o¿ony. Zanim na
wyznaczony teren wjad¹ maszyny budowlane
urzêdnicy miesi¹cami zajmuj¹ siê tzw.
papierkow¹ robot¹. Ta na szczêœcie dobiega
ju¿ koñca.
Gazeta Chojnowska informowa³a ju¿, ¿e
rozstrzygniêto przetarg na in¿yniera kontraktu
tej inwestycji, którym zosta³ Instytut
Zarz¹dzania i Samorz¹dnoœci z Wroc³awia.
Zakoñczony sukcesem przebieg ca³ego przed-
siêwziêcia jest w znacznej mierze zale¿ny od
w³aœciwego nadzoru w wielu bran¿ach i tym
w³aœnie zajmuje siê in¿ynier kontraktu. To
instytucja powo³ana i upowa¿niona do podej-
mowania dzia³añ i decyzji ekonomiczno-
organizacyjnych oraz technicznych zwi¹za-
nych ze wspóln¹ z urzêdem realizacj¹ projektu.
Kolejnym krokiem by³o og³oszenie przetargu
ograniczonego na wy³onienie wykonawcy
zadania. W pierwszej czêœci przetargu
wykonawcy sk³adali wnioski o dopuszczenie
do przetargu. Komisja przetargowa po przeana-
lizowaniu wniosków dopuœci³a wszystkich
piêciu oferentów. Czterech z nich z³o¿y³o oferty
cenowe, z których wybrano najkorzystniejsz¹,
z³o¿on¹ przez firmê „Instal” z Lubina, z któr¹
bêdzie podpisana umowa na wykonawstwo.

Kolejna inwestycja na strefie
Dwanaœcie miesiêcy zak³ada zarz¹d chojnow-
skiej firmy Feerum na budowê nowej hali
produkcyjnej, jaka stan¹æ ma na terenach ob-
jêtych Legnick¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekono-
miczn¹. 
22 stycznia Feerum S.A. sta³o siê w³aœci-
cielem ponad 1,7 hektarowego obszaru
s¹siaduj¹cego z obecn¹ siedzib¹ firmy. Kilka
tygodni póŸniej zlecono projekt hali, a we
wrzeœniu na plac wjecha³y maszyny
budowlane.
- Nowy obiekt, to koniecznoœæ - wyjaœnia
prezes firmy Daniel Janusz. - Jesteœmy jedn¹ z
niewielu firm w kraju zajmuj¹cych siê t¹
bran¿¹, coraz trudniej zatem sprostaæ licznym
zleceniom. Inwestycja rozwi¹¿e ten problem.
Hala o pow. 11 tys. m2 przejmie 85% do-
tychczasowej produkcji, co pozwoli zwiêk-
szyæ komfort pracy na obu zak³adach. Liniê
produkcyjn¹ stanowiæ bêd¹ urz¹dzenia naj-
nowszej generacji, sterowane komputerowo.
Nowoczesny park maszynowy pozwoli na
utworzenie 120 kolejnych miejsc pracy
konieczna wiêc bêdzie rekrutacja pracow-
ników. Zasad¹ w tej firmie jest, ¿e pier-
wszeñstwo maj¹ mieszkañcy miasta i gminy
Chojnów.
- Zak³adamy  tak¿e 30 stanowisk produk-
cyjnych dla  kobiet - dodaje Mieczys³aw
Mietelski, dyrektor zak³adu. - Produkcja nie
wymaga szczególnych predyspozycji. Po
krótkim szkoleniu, które przechodziæ bêd¹
wszyscy kandydaci, stanowiska produkcyjne
œmia³o mog¹ zajmowaæ kobiety. 

A przed hal¹ - parking przewidziany na sto
samochodów i plac manewrowy - przestrzeñ
przed zak³adem i w jego wnêtrzu. 
Feerum zajmuj¹ce siê produkcj¹ maszyn 
i urz¹dzeñ dla przemys³u rolniczego funkcjo-
nuje od czterech lat. Pierwszy, skromny ju-
bileusz - pi¹t¹ rocznicê dzia³alnoœci w Choj-
nowie bêdzie zatem mo¿na po³¹czyæ z otwar-
ciem imponuj¹cej hali produkcyjnej. Z t¹
chwil¹, jak zapowiada zarz¹d spó³ki, przed-
siêbiorstwo ma szansê uzyskaæ miano najno-
woczeœniejszego zak³adu na œwiecie w tej
bran¿y.

Przedpoborowi do rejestracji
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 roku , o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej w dniach
14-16.10.2008 roku, w Urzêdzie Miejskim
przeprowadzona zostanie rejestracja przed-
poborowych.
Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do rejestracji
podlegaj¹ przedpoborowi, obywatele polscy,
urodzeni w 1990 roku zameldowani na pobyt
sta³y  lub pobyt czasowy trwaj¹cy ponad dwa
miesi¹ce na terenie miasta Chojnowa.
Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do rejestracji
podlegaj¹ równie¿ przedpoborowi, urodzeni
w latach 1984 - 1989, którzy dotychczas nie
stawili siê do rejetracji.
Rejestracji nie podlegaj¹ mê¿czyŸni, którzy
stawali ju¿ do poboru i którym wydano wojskowy
dokument osobisty. Przedpoborowy z doku-
mentem to¿samoœci obowi¹zany jest zg³osiæ
siê osobiœcie do rejetracji w terminie i miejscu
wskazanym w obwieszczeniu i wezwaniu
imiennym.
Nie otrzymanie wezwania imiennego nie
zwalnia z obowi¹zku zg³oszenia siê do
rejestracji. O przeszkodach uniemo¿liwaj¹-
cych zg³oszenie siê do rejestracji nale¿y powia-
domiæ pisemnie Burmistrza, najpóŸniej w dniu
wyznaczonym na zg³oszenie siê do rejestracji.
Przedpoborowy, który w okresie od dnia og³o-
szenia do dnia rozpoczêcia rejestracji zmieni³
miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego
trwaj¹cego ponad 2 miesi¹ce, obowi¹zany jest
zg³osiæ siê do Burmistrza, który wyznaczy
miejsce i termin stawienia siê do rejestracji.
Ten natomiast, który po rozpoczêciu rejes-
tracji zamierza zmieniæ miejsce pobytu, obo-
wi¹zany jest zg³osiæ sie do rejestracji przed
dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
W razie niezg³oszenia siê przedpoboro-
wego do rejestracji bez uzasadnionej przy-
czyny Burmistrz nak³ada grzywnê w celu
przymuszenia, albo zarz¹dza przymusowe
doprowadzenie przez Policjê w trybie
przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji, zgodnie z art. 31 ust 6
cytowanej wy¿ej ustawy.

Badania dla pañ
Zapraszamy na bezp³atne badania mammo-
graficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które
przez ostatnie 2 lata nie korzysta³y z badañ
finansowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Badania bêd¹ przeprowadzane 
w Chojnowie 14 paŸdziernika 2008 w godzi-
nach od 9.00 do 17.00, przed Przychodni¹
Rejonow¹  przy ul. Legnickiej 12. Wskazana
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BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 3,50 m2,

po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk

nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego  - 100,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 20,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 listopada 2008 r. o godz 12.00 w lokalu
nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39
8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19  wadium do dnia 6 listopada  2008 r. Ustala siê post¹pie-
nie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia umowy w
ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne
podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. Bli¿sze informacje
mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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rejestracja pod nr telefonu 076 818 85 14.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym. 
Dla pozosta³ych Pañ istnieje mo¿liwoœæ bada-
nia odp³atnego.

Podwójna okolicznoœæ
Siedemnastolecie dzia³alnoœci by³o okazj¹ do
spotkania cz³onków Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku
Inwalidów Narz¹du Ruchu. W siedzibie
Warsztatu Terapii Zajêciowej, przy skrom-
nym poczêstunku spotkali siê cz³onkowie 
i zaproszeni goœcie - ks. Marek Mendyk dyrek-
tor wydzia³u katechetycznego diecezji leg-

nickiej, ks. Artur Trela - duchowy opiekun
niepe³nosprawnych i burmistrz Jan Serkies.
Bohaterk¹ tego dnia by³a wieloletnia sympa-
tyczka stowarzyszenia Katarzyna Lisowska,
która nie tak dawno, postanowieniem
kapitu³y Diecezji Legnickiej otrzyma³a tytu³
Przyjaciela Osób Niepe³nosprawnych. 
- To nagroda za wielkie i otwarte serce - po-
wiedzia³ ks. Mendyk. - ¯yczliwoœæ pani
Lisowskiej jest nam doskonale znana, nie
mieliœmy zatem w¹tpliwoœci, kiedy chojnowski

zarz¹d wyst¹pi³ o uhonorowanie jej tym zaszczyt-
nym tytu³em. Ca³a kapitu³a by³a jednomyœlna. 
- Jestem dumny, ¿e mamy w Chojnowie tak¹
mieszkankê - doda³ burmistrz. - Osób z po-
dobnym podejœciem do spraw spo³ecznych jest
u nas wiêcej i takich ludzi nasz samorz¹d
zawsze stara siê wspieraæ.
- Pomoc bliŸniemu le¿y po prostu w mojej naturze
- wyjaœnia pani Katarzyna. - Tak mnie wycho-
wano i sprawia mi to mnóstwo przyjemnoœci.
- Przyznany tytu³ by³ dla mnie ogromnym

zaskoczeniem i wielkim zaszczytem. Nie wiem
komu mam dziêkowaæ i czujê siê nieco za¿e-
nowana. Oczywiœcie niezmiernie siê cieszê.
Pani Lisowska jest drug¹ osob¹ w mieœcie 
z tym zaszczytnym tytu³em. W ubieg³ym
roku mianem przyjaciela niepe³nosprawnych
uhonorowano ks. W³adys³awa Bystrka.
Korzystaj¹c z obecnoœci ks. Marka Mendyka,
niepe³nosprawni, w imieniu chojnowskich
katolików przekazali serdeczne pozdrowienia
dla biskupa Stefana Cichego. 

Urz¹d Miejski
59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1

e-mail – urzad.miejski@chojnow.net.pl
tel. 076 81 88 285,  fax 076 81 87 515

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza przetarg nieograniczony na:

Modernizacjê sanitariatów w segmencie D Szko³y Podstawowej Nr 4 w
Chojnowie.

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 45.45.30.00-7
1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie
Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, II
piêtro, pokój nr 13B, za poœrednictwem poczty lub na stronie internetowej chojnow.eu
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.
3. Termin realizacji zamówienia  19.12.2008 r. 
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art.
24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami).
5. Zamawiaj¹cy nie wymaga wp³acenia wadium.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena brutto (wg Za³¹cznika nr 2) - znaczenie - 100%;
7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat).

Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 27.10.2008 r.. do godz. 900

8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 27.10.2008 r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)
9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do 25.11.2008 r. Bieg terminu rozpoczyna siê
wraz z up³ywem terminu sk³adania ofert.
10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zosta³a na stronie
internetowej: chojnow.eu
11. Kontakt w sprawie przetargu – Janusz Miko³ajczyk Naczelnik Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego - tel. 076 81 86 681

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia rodzinie

œp. Witolda Bobika 
w imieniu w³adz miasta sk³ada 

Burmistrz Miasta Chojnowa Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Serkies Jan Skowroñski

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnieñ nikt nam nie odbierze. Zawsze bêd¹ z nami.

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem
¿egnamy

Witolda Bobika
Wieloletniego Przyjaciela i Sympatyka szko³y, wspania³ego i ¿yczliwego Cz³owieka.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rodzinie i Najbli¿szym

Sk³ada Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy Administracji i Obs³ugi, Spo³ecznoœæ uczniowska Gimnazjum Nr 2.
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Na XXVI sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
1. Zakoñczono budowê nawierzchni ul. Rze-
mieœlniczej wraz z kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹.
2. Zakoñczono budowê kompleksu sporto-
wego „Moje boisko Orlik 2012 - etap I”.
3. Rozpoczêto remont elewacji i dachu Mu-
zeum Regionalnego.
4. Rozpoczêto remont sali gimnastycznej 
w Gimnazjum Nr 1.
5. Og³oszono przetarg nieograniczony na
remont dachu kaplicy cmentarnej.
6. Trwa procedura przetargu ograniczonego
na budowê miêdzyszkolnego basenu przy 
SP Nr 4 w Chojnowie.

7. Zakoñczono budowê ogrodzenia rozbudo-
wywanej czêœci cmentarza komunalnego.
Wykonawca zg³osi³ inwestycjê do odbioru.
8. Wykonano podstawê do zamontowania
kabiny sanitarnej w Parku Œródmiejskim.
9. Zamontowano ogród zabaw przy ul. Ko-
muny Paryskiej - ul. Katedralnej.
10. Zakupiono do CHZGK i M 10 sztuk
pojemników na odpady zmieszane.
11. Zamówiono do CHZGK i M 10 sztuk po-
jemników do zbiórki papieru i 12 sztuk po-
jemników do zbiórki plastiku.
12. Zamówiono:
- bramki sportowe o wym. 3x2 m,
- stojaki na rowery – 3 szt.,

- s³upki z ³añcuchami do zamontowania na
chodniku przy ul. Kolejowej - ul. Legnickiej,
- s³upki betonowe przeznaczone do zamonto-
wania na alei przy ul. Rzemieœlniczej w celu
zamkniêcia dla samochodów odcinka od 
ul. Kiliñskiego,
13. Przeprowadzono prace ziemne - równa-
nie terenu przy ul. Sikorskiego przeznaczo-
nego pod karuzelê, cyrk, itp.,
14. Wykonano now¹ nawierzchniê chodnika
po pó³nocnej stronie ul. Komuny Paryskiej
od ul. Niemcewicza do ul. Katedralnej. Kon-
tynuowane s¹ prace w kierunku ul. Grottgera.
15. Zakoñczono budowê ogrodzenia placu
zielonego przy Miejskim Oœrodku Kultury

Jednym z tematów XXVI sesji miejskiej rady by³a ocena przygotowa-
nia placówek oœwiatowych do rozpoczêcia roku szkolnego.
O wakacyjnych remontach mówili na sesji przedstawiciele poszcze-
gólnych placówek.

W Gimnazjum nr 1 m.in. utworzono now¹ pracowniê komputerow¹
(w pomieszczeniu wymieniono instalacjê elektryczn¹, odnowiono
œciany, po³o¿ono panele, za³o¿ono zewnêtrzne rolety antyw³amaniowe,
wyposa¿ono salê w nowe sto³y komputerowe, krzes³a). Zakoñczono
remont pokoju nauczycielskiego, zaadaptowano pomieszczenia pod
holem z przeznaczeniem na szatniê uczniowsk¹. Prowadzona jest
inwentaryzacja budynku maj¹ca na celu przygotowanie projektu
nowej instalacji elektrycznej. Obecnie trwa remont sali gimnastycznej. 

W Gimnazjum Nr 2 w czasie wakacji wymalowano pracowniê multi-
medialn¹, gabinet chemiczny, gabinet jêzyka niemieckiego, gabinet
jêzyka polskiego, klasê oddzia³u integracyjnego oraz gabinet pedagoga
szkolnego. Wyremontowano dwa pomieszczenia biblioteki szkolnej,
zakupiono projektor multimedialny na wyposa¿enie czytelni, w której
planowane jest utworzenie sali multimedialnej. Odnowiono równie¿
g³ówne drzwi wejœciowe do budynku szkolnego.

W Szkole Podstawowej Nr 4 odœwie¿ono korytarze i klatki schodowe,
wymalowano niektóre sale lekcyjne i pokój nauczycielski, doprowa-
dzono do nale¿ytego stanu technicznego elementy wyci¹gów mecha-
nicznych w szkolnej kuchni.
Obecnie trwaj¹ prace remontowe w budynku po by³ym przedszkolu,
gdzie przebudowywane s¹ sanitariaty. Baza szko³y wzbogaci³a siê 
o now¹ pracowniê komputerow¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 
W planach tej placówki jest jeszcze remont kuchni i pomieszczeñ
gospodarczych.

Przegl¹d dokonany pod koniec sierpnia w Szkole Podstawowej nr 3,
wykaza³, ¿e zapewnione s¹ bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w szkole.
W czasie wakacji wykonano niezbêdne prace remontowe polegaj¹ce
na wymalowaniu niektórych pomieszczeñ lekcyjnych i salki gimna-
stycznej, po³o¿ono wyk³adziny na korytarzu II piêtra. 
W rozpoczêtym roku szkolnym realizowane bêd¹ m.in. dwa programy
zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹. Dzieci w ramach zajêæ pozalek-
cyjnych bêd¹ mog³y uczestniczyæ w zajêciach ró¿nych kó³ zaintere-
sowañ, zespo³ów i zajêæ dodatkowych. 

W ramach przygotowañ do nowego roku szkolnego w Przedszkolu
Miejskim nr 1 wykonano remonty i generalne porz¹dki zarówno 
w budynku przedszkola jak i w ogrodzie przedszkolnym. Wymieniona
zosta³a stara asfaltowa nawierzchnia œcie¿ek w ogrodzie przedszkolnym
na polbrukow¹. Zakupiono i zamontowano nowe huœtawki dla dzieci 

i drewniane sto³y z ³awami. Dwie œciany budynku odwilgocono.
Zaadoptowano pomieszczenie na drug¹ szatniê dla dzieci. W dwóch
salach dydaktycznych wymieniono stare kaloryfery. 

W Przedszkolu Miejskim nr 3 czas wakacji wykorzystano na od-
œwie¿enie holu i szatni na parterze i piêtrze budynku. Obecnie
przeprowadzana jest wymiana rynien oraz przygotowywana jest doku-
mentacja niezbêdna do przeprowadzenia przebudowy ganku.

Kolejny temat dotyczy³ zagro¿eñ dla œrodowiska naturalnego ze
strony zak³adów pracy z terenu i okolic Chojnowa.
Dane w tej kwestii przedstawi³a radnym inspektor do spraw ochrony
œrodowiska i reagowania kryzysowego Jadwiga Malik. 

Z informacji pozyskanych od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Œrodowiska, Delegatura w Legnicy, sprawuj¹cego nadzór i kontrolê 
w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie œrodowiska i racjonal-
nym u¿ytkowaniu zasobów przyrody wynika, ¿e na naszym terenie
nie ma zak³adów, które mog¹ znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.
Inspektor J. Malik podkreœli³a, ¿e chojnowskie firmy systematycznie
wnosz¹ op³aty za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska, sk³adaj¹
sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami do
odpowiednich urzêdów zgodnie z wymaganiami prawa.
Zdarza siê, ¿e s³u¿by miejskie otrzymuj¹ sygna³y o ³amaniu prze-
pisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Ka¿dy z nich jest natychmiast
kontrolowany z odpowiednimi s³u¿bami. Nieprawid³owoœci w funkcjo-
nowaniu poszczególnych jednostek na wniosek Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Œrodowiska b¹dŸ tutejszego urzêdu s¹ regulowane.
Dotychczas jednak wielokrotne kontrole nie wykaza³y istotnych
przekroczeñ w dziedzinie ochrony œrodowiska.

eg

Sprawozdanie 6/2008 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 28 sierpnia 2008 r. do dnia 24 wrzeœnia 2008 r. 
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Na XXVI sesji
Sportu i Rekreacji na granicy posesji oraz
dzia³ek od strony ul. Ma³achowskiego.
16. Wykonano ciêcia koryguj¹ce drzew 
w rejonie boiska wielofunkcyjnego w Parku
Piastowskim i na ul. Paderewskiego.
17. Wykonano palisady zabezpieczaj¹ce
skarpy przy trybunach na Stadionie Miejskim.
18. Wykonano uzupe³nienie tynków i bia³kowa-
nie pomieszczeñ piwnicznych w budynku
Urzêdu.
19. Zakoñczono realizacjê umowy na organi-
zacjê robót publicznych dla 16 osób w za-
wodzie: brukarz i malarz. Umowa trwa³a od
17.03.2008 r. do 16.09.2008 r.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Przygotowano i podano do publicznej wia-
domoœci og³oszenia o przetargach na:
- sprzeda¿ piêciu dzia³ek budowlanych, po³o-
¿onych w rejonie ul. Bielawskiej,
- sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 6, po³o-
¿onego przy ul. Parkowej 2 (przetarg ogranic-
zony do w³aœcicieli lokali w budynku, gdy¿
lokal nr 6 nie stanowi samodzielnego lokalu
mieszkalnego),
- sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o-
¿onej przy ul. Drzyma³y,
- sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej,
- na dzier¿awê trzech miejsc z przeznacze-
niem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
na targowisku miejskim w Chojnowie przy
ul. Grodzkiej.

2. Przeprowadzono przetargi na:
- sprzeda¿ dwóch dzia³ek pod zabudowê jedno-
rodzinn¹ przy ul. Kwiatowej, zakoñczony wy³o-
nieniem nabywcy,
- sprzeda¿ dzia³ek pod budowê gara¿y przy
ul. Parkowej, zakoñczony wy³onieniem nabyw-
cy,
- sprzeda¿ nieruchomoœci przeznaczonej pod
zabudowê wielorodzinn¹, po³o¿onej przy ul.
Witosa, zakoñczony wynikiem negatywnym,
- sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
ramp¹ betonow¹ przy ul. Fabrycznej (teren
by³ego „Dolzametu”), zakoñczony wynikiem
negatywnym, 
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Samorz¹dowej (by³a kot³ownia)
zakoñczony wynikiem negatywnym.
3. Wydano 3 decyzje na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Boles³awieckiej na wniosek osoby
fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ek, 
- przy ul. Bielawskiej na wniosek osoby fizycz-
nej, w celu dokonania zamiany czêœci nieru-
chomoœci z Gmin¹ Miejsk¹ Chojnów,
- przy ul. Bielawskiej (z urzêdu) w celu sprze-
da¿y dzia³ek oraz dokonania zamiany czêœci
nieruchomoœci z osob¹ fizyczn¹,
4. Przejêto od Powiatu Legnickiego na rzecz
Gminy Miejskiej Chojnów, w formie darowizny,
dzia³ki nr 298/4 (Rynek) oraz 299/2 (czêœæ 
ul. Legnickiej).
5. Wydano decyzjê umarzaj¹c¹ postêpowanie
w sprawie œrodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia

polegaj¹cego na budowie basenu przyszkol-
nego przy Szkole Podstawowej nr 4 na dzia³ce
nr 37/3 obrêb 6 przy ul. Kiliñskiego 23 
w Chojnowie.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 50 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 33 wnioski, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 3.896 z³, (wydano 31
decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
Za miesi¹c IX.2008 wyp³acono dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 43.244,92 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 85 wniosków,
wydano 67 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 10 decyzji administracyjnych, 
1 zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego zagranic¹, 7 zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 20 aktów
ma³¿eñstwa, 7 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 98 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 65 wniosków o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego, 1 koresponden-
cjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 35 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

(podstawa prawna)
Rada Miejska Chojnowa, uchwala
co nastêpuje:

§ 1. Zmienia uchwa³ê Nr XIII/62/07
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
25 paŸdziernika 2007r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieru-
chomoœci w ramach regionalnej po-
mocy inwestycyjnej (Dziennik Urzê-
dowy Województwa Dolnoœl¹skiego
z dnia 16 listopada 2007r. Nr 271,
poz. 3232), w nastêpuj¹cy sposób:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
"Zwolnienie od podatku od nierucho-
moœci ma zastosowanie równie¿ 
w przypadku realizacji du¿ego projektu
inwestycyjnego, na warunkach okreœ-
lonych w niniejszej uchwale oraz 
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 13 paŸdziernika 2006r. w spra-
wie ustalenia mapy pomocy regional-
nej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402) 
i zgodnie z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie
warunków udzielania zwolnieñ od
podatku od nieruchomoœci oraz po-
datku od œrodków transportowych,
stanowi¹cych regionaln¹ pomoc
inwestycyjn¹ (Dz.U. z 12 sierpnia
2008r. Nr 146, poz. 927). 
2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"Zwolnienie, o którym mowa w § 1
jest regionaln¹ pomoc¹ inwestycyjn¹
na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ i na-
stêpuje zgodnie z warunkami okreœ-
lonymi w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r.
w sprawie warunków udzielania zwol-
nieñ od podatku od nieruchomoœci
oraz podatku od œrodków transpor-
towych, stanowi¹cych regionaln¹
pomoc inwestycyjn¹ (Dz.U. z 12 sierp-
nia 2008r. Nr 146, poz. 927) oraz 
w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) 
nr 1628/2006 z dnia 24 paŸdziernika
2006r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do regio-
nalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.Urz.
UE L 302 z 1.11.2006 str.29).
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza
siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez rozplakatowanie w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej"
i obowi¹zuje do dnia 31.12.2013r.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

(podstawa prawna)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co

nastêpuje:
§ 1. Ustala siê zasady udzielania dotacji
na prace konserwatorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach, wpisanych do
rejestru zabytków, sposób jej rozliczania
i kontroli oraz postêpowania z wnios-
kiem o udzielenie dotacji.
§ 2.1. Dotacje z bud¿etu Miasta Choj-
nowa mog¹ byæ udzielone osobom
posiadaj¹cym tytu³ prawny do zabytku.
2. Dotacje bêd¹ udzielane na prace
konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków usytuowa-
nych na terenie miasta Chojnowa.
§ 3.Podstaw¹ do udzielenia dotacji 
z bud¿etu miasta jest wniosek podmio-
tu ubiegaj¹cego siê 
o dotacjê wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³. Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 4.1. Wniosek o udzielenie dotacji
podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza
Miasta pod wzglêdem mo¿liwoœci finan-
sowych gminy i zasadnoœci wykonania
wnioskowanych prac lub robót.
2. W odniesieniu do pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków o dotacjê Burmistrz
Miasta przedstawia Radzie Miejskiej
projekt uchwa³y, w której wskazuje pod-
mioty, kwoty oraz zakres dotowanych
zadañ.
3. Po podjêciu przez Radê Miejsk¹
uchwa³y w sprawie udzielenia dotacji,

Burmistrz Miasta zawiera umowê 
o przekazanie przyznanej dotacji.
§ 5. Umowa, o której mowa  w § 4 ust.
3 powinna, w szczególnoœci zawieraæ:
1) nazwê i opis prac lub robót oraz termin
ich realizacji;
2) wysokoœæ dotacji i termin jej prze-
ka-zania;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej
dotacji;
4) okreœlenie skutków, w przypadku
wykorzystania dotacji na inny cel, ni¿
zosta³a przyznana.
§ 6.Udzielona dotacja podlega rozliczeniu
w terminie i w sposób okreœlony w umowie.
§ 7. Burmistrz Miasta ma prawo kon-
troli sposobu wydatkowania kwoty
udzielonej dotacji.
§ 8.Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 9.Traci moc Uchwa³a Nr XLIV/206/05
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji z bud¿etu miasta
Chojnowa na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposobu jej rozliczania i kon-
troli oraz postêpowania z wnioskiem 
o udzielenie dotacji. 
§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³y-
wie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

UCHWA£A  NR XXVI/131/08
RADY  MIEJSKIEJ  CHOJNOWA

z dnia 25 wrzeœnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomoœci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

UCHWA£A Nr  XXVI/130/08
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 wrzeœnia  2008 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z bud¿etu miasta Chojnowa 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
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W sierpniu bie¿¹cego roku zakoñczono
budowê trybuny na stadionie Chojnowianki 
i przekazano do u¿ytkowania mieszkañcom.
Wed³ug opinii kibiców siedziska s¹ wygodne

i estetyczne. Ciesz¹ te¿ przygotowane miejsca
parkingowe. Chojnowski stadion sukcesywnie
poprawia swoj¹ estetykê, co mobilizuje zawod-
ników i zachêca kibiców.

Inwestycjê sfinansowano z œrodków w³as-
nych, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwe-
stycyjnym na lata 2007-2013.

Okazuje siê, ¿e nie tylko kolorowe zabawki
mog¹ cieszyæ najm³odszych. Deptak jaki wy³o-
¿ono kostk¹ polbrukow¹ na terenie przedszkola
przy ul. Wojska Polskiego by³ nie  mniejsz¹
atrakcj¹ dla przedszkolaków ni¿ stawiane 
w mieœcie place zabaw. 

- Polbrukowe œcie¿ki nie tylko poprawi³y este-
tykê naszego ogrodu, ale przede wszystkim
poprawi³y bezpieczeñstwo - mówi dyrektor
przedszkola Gra¿yna Babiarz. - A radoœæ
dzieci by³a przeogromna, zw³aszcza, kiedy

mog³y wyznaczonymi œcie¿kami jeŸdziæ autkami,
które nie tak dawno dostaliœmy od sponsora.
Inwestycjê z miejskich œrodków wykonali
pracownicy interwencyjni.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w tym okresie wykona³
m.in. 267 m2 robót murarskich, blisko 1000 m2

pokryæ dachowych, wymieni³ niemal 800 mb
rur spustowych i rynien dachowych.
Wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych
objê³a 533 mb, podobnie jak wymiana

instalacji elektrycznej, wymieniono 32 m2

instalacji gazowej. Przemurowano 13 kom-
inów, wymieniono 96 okien, oszklono 65 m2

drzwi. Przebudowy wymaga³y 33 trzony
piecowe, wymiany - 49 pokryw kanaliza-
cyjnych. 9 studzienek wymaga³o prze-
murowania, 29 komórek - rozbiórki.

W ramach prac zwi¹zanych z sieciami wod-
nymi i kanalizacyjnymi wymieniono 474 mb
ruroci¹gów wodnych, 189 mb przy³¹czy
wodnych, 60 mb kolektorów kanalizacyjnych
i 27 mb przy³¹czy.
Interweniowano przy 12 awariach wodnych 
i 15 kanalizacyjnych.

Miejskie inwestycje

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœci przechodz¹ sieci infrastruktury
technicznej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnio-
nych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich,
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor
bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ra-
mach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœ-
ciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Dzia³ka  nr 231/7 stanowi RIVb, w zwi¹zku z tym in-
westor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zez-
walaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 13 listopada 2008 r. o godz. 11.00 

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 7 listopada 2008 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ do-
kumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wy-
ci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zby-
cie 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 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¿  400,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Nr 13864400000001490620000020 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸ-
niej przed zawarciem umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³
siê dnia 7 maja 2008 r., drugi przetarg 23 lipca 2008 r.
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 nabyw-
ca. 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 organizo-
wanych 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 trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

opr. eg

Prace remontowe, inwestycyjne czy budowlane, jakie maj¹ miejsce w ci¹gu roku w mieœcie, to dzia³ania s³u¿b 
miejskich i pracowników CHZGKiM. Ile uda³o zrobiæ siê w przeci¹gu ostatnich dziesiêciu miesiêcy?
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Jest rok 1997. Krzysztof Uziêb³o - rodowity
chojnowianin i lokalny patriota, po 12 latach
emigracji wraca w rodzinne strony. Wraca
pe³en nadziei i z zasobnym portfelem, zawartoœæ
którego nale¿y rozs¹dnie zainwestowaæ. Po-
mys³ów by³o wtedy wiele, ale decyzja zapad³a

po namowach kolegów, którzy doskonale znali
ówczesny rynek. Zak³ad produkcyjno-us³u-
gowy zajmuj¹cy siê g³ównie obróbk¹ metali
wydawa³ siê rozs¹dnym pomys³em. Jak bardzo
trafionym okaza³o siê po pewnym czasie.
- Pocz¹tki nie by³y ³atwe - wyznaje w³aœciciel.

- Trudny okres koñca lat dziewiêædziesi¹tych
- nieprzewidywalne zmiany na rynku i walka
o kontrahentów, nie budzi³y entuzjazmu. 
Dopiero kiedy w naszej gospodarce zaczê³y
funkcjonowaæ pojêcia marketingu i zarz¹dza-
nia, sytuacja w chojnowskiej firmie zdecy-
dowanie siê zmieni³a. 
Firma nabra³a rozpêdu, zaczê³a siê rozwijaæ,
pozyskiwaæ klientów i budowaæ mocn¹ pozycjê.
Dziœ za³oga liczy 25 pracowników, a firma
obs³uguje zak³ady z terenu kilku województw.
Jubileusz by³ okazj¹ do spotkania za³ogi i ich
rodzin na okolicznoœciowej uroczystoœci, która
odby³a siê w klimatycznej Jubilatce. Goœæmi
imprezy by³y m.in. w³adze miasta. Burmistrz
Jan Serkies i przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski
na rêce w³aœcicieli - Krzysztofa i Teresy Uziêb³o,
z³o¿yli gratulacje i ¿yczenia kolejnych jubileuszy. 
Pañstwo Uziêb³o natomiast, w inny ni¿ zwykle,
sposób, mogli podziêkowaæ swoim pracownikom,
których uhonorowano upominkami. Wyró¿niono
tak¿e tych, którzy wspólnie z firm¹ obchodzi-
li tego dnia jubileusz dziesiêciolecia. Specjalne
wyró¿nienie otrzymali Marian Koz³owski 
i Artur Ka³u¿ny - pracownicy, którzy przez

ca³¹ dekadê pracowali bez dnia zwolnienia
czy chorobowego.
Firma nadal siê rozwija. Nie tak dawno, na jej
podwalinach powsta³a spó³ka „Metal-Cart”
dystrybuuj¹ca i eksportuj¹ca gazy techniczne.
Przysz³oœæ Oskara wydaje siê zatem pomyœlna.
Swoje losy zwi¹¿e z ni¹ prawdopodobnie
tak¿e 15.letni obecnie Mateusz - syn pañstwa
Uziêb³o, który ¿ywo interesuje siê dzia³alnoœ-
ci¹ firmy i coraz czêœciej uczestniczy w rodzin-
nym biznesie. Przekazanie dzieciom budowanego
przez lata zawodowego dorobku, to marzenie
ka¿dego rodzica.

eg

Œwiêto Oskara
13 wrzeœnia chojnowska firma Oskar
obchodzi³a swój jubileusz dziesiêciole-
cia. Oskar to imiê mêskie pochodzenia
germañskiego, oznaczaj¹ce „tego,
który otrzyma³ miecz”. To tak¿e nazwa
kojarz¹ca siê z presti¿ow¹ nagrod¹.
Co zatem mia³a na myœli 14.letnia
Honorata, kiedy dziesiêæ lat temu za-
decydowa³a, ¿e firma wujka bêdzie
nazywaæ siê „Oskar”?

Na zaproszenie stowarzyszenia “Frauen auf
dem Weg nach Europa” 23 wrzeœnia do Göerlitz
uda³y siê cz³onkinie i sympatycy Chojnowskiego
Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich.
Mieliœmy obawy, ¿e z powodu k³opotów z wy-
najêciem busa nasz wyjazd trzeba bêdzie 
w przeddzieñ odwo³aæ, ale dziêki operatyw-
noœci jednej z naszych cz³onkiñ mogliœmy
wybraæ siê “za granicê”. 
Podró¿ do Zgorzelca minê³a nam bardzo szybko.
Na moœcie staromiejskim oczekiwa³y nas Eva
Maria Reitz i nasza przewodniczka - pani
Terb, która w niezwykle ciekawy sposób
opowiada³a o historii Göerlitz i Zgorzelca. 

Przejœcie do s¹siedniego kraju dla
wielu z nas by³o nieco zaskakuj¹ce.
¯adnych granicznych stanowisk,
kontroli, mundurowych - spacer
przez most nad Nys¹ i jesteœmy 
w Niemczech. 

W tym miejscu nad miastem góruje
piêkna gotycka 5-nawowa bazylika
pw. Piotra i Paw³a. Koœció³ nie ucier-
pia³ podczas wojny, zniszczeniu
uleg³y tylko witra¿e, kiedy wysa-
dzano most. Jeden z witra¿y ocala³
daj¹c œwiadectwo ówczesnego kun-
sztu rzemieœlniczego. Od pani Terb
dowiedzieliœmy siê wielu ciekawych rzeczy 
o historii tego koœcio³a i znajduj¹cych siê 
w nim “s³onecznych organach (Sonnen-
orgel)”. Spaceruj¹c po starówce Göerlitz
dowiadywaliœmy siê wielu interesuj¹cych
rzeczy o starych kamienicach i ich mieszkañ-
cach. Punktem kulminacyjnym wycieczki
by³a najstarsza renesansowa czêœæ ratusza 
i “ma³a sala posiedzeñ”. Mogliœmy usi¹œæ
przy okr¹g³ym stole i przez chwilê poczuæ siê
jak rajcowie tego miasta. Z portretu spogl¹da³
na nas nadburmistrz Demiani, którego 
19-wieczne plany rozbudowy i rozwi¹zania ulic

starego miasta do dzisiaj s³u¿¹ mieszkañcom
Göerlitz. 
Z ratusza udaliœmy siê do siedziby stowa-
rzyszenia “Frauen auf dem Weg nach Europa”
na poczêstunek. Tu przy wspania³ym posi³ku
wymienialiœmy wra¿enia, a bariera jêzykowa
nie stanowi³a wiêkszego problemu.
Zanim udaliœmy siê w drogê powrotn¹, zosta-
liœmy zaproszeni do ponownych odwiedzin
euromiasta Zgorzelec-Goerlitz. 
Obydwa stowarzyszenia postanowi³y rozsze-
rzaæ wzajemn¹ wspó³pracê i przyczyniaæ siê
do integracji europejskiej.

ek

Wyprawa “za miedzê”
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19 wrzeœnia w Gimnazjum nr 2, przy 
ul. Konarskiego 4 odby³a siê zbiórka elek-
troœmieci. Nasze stoisko by³o odwiedzane
przez wiele osób, które oddawa³y ró¿no-
rodny sprzêt elektroniczny i elektryczny,
poczynaj¹c od mniejszych sprzêtów, takich
jak: telefony komórkowe, stare piloty, a¿
po monitory i du¿e telewizory. Dla odwie-
dzaj¹cych przygotowaliœmy ulotki infor-
muj¹ce o ZSEE - Zu¿ytym Sprzêcie
Elektronicznym i Elektrycznym oraz pa-
mi¹tkowe plakietki, wykonane przez
naszego kolegê. Na przygotowanej z tej
okazji wystawce mo¿na by³o zobaczyæ
plakaty i komiksy wykonane przez uczniów
naszego gimnazjum.
£¹cznie uda³o nam siê zebraæ oko³o 100.
elektroœmieci. Spora liczba goœci uzna³a

akcjê za bardzo pomys³ow¹ i potrzebn¹
naszemu œrodowisku.
Nasze dzia³ania zosta³y objête patronatem
Burmistrza Miasta Chojnowa - Jana Serkiesa,
który zaproponowa³ cykliczn¹ zbiórkê
elektroœmieci w poszczególnych rejonach
miasta. Najbli¿sza z nich odbêdzie siê ju¿
w paŸdzierniku!!! Dok³adne informacje na
ten temat zostan¹ zamieszczone na ³amach
„Gazety Chojnowskiej” oraz s³upach
og³oszeniowych. 
Gor¹co zapraszamy wszystkich mieszkañ-
ców Chojnowa i okolic do oddawania zu-
¿ytego sprzêtu elektrycznego do naszych
punktów oraz w³¹czania siê do akcji na
rzecz ochrony œrodowiska.

W imieniu Or³ów Gimnazjum nr 2
Sylwia Bodes, Agata Codogni,

Aleksandra Iwanicka

Drugie ¿ycie elektroœmieci

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,

po³o¿onych w obrêbie 3 miasta Chojnowa 
w rejonie ul. Bielawskiej:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki uzbrojone
s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury
technicznej i nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwie-
nia dostêpu do nich. 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 zabudow¹ inwestor bêdzie zobo-
wi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na
warunkach z nim  uzgodnionych. Wymienione dzia³ki
stanowi¹ w czêœci RII i RIII, w zwi¹zku z tym inwestor
zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej
na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 14 listopada 2008 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zam-
kowy 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 7 listopada 2008 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ doku-
menty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci /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¿  460,00 z³ - dot. dz. nr 379/2,
470,00 z³ - dot. dz. nr 379/3, 520,00 z³ - dot. dz. nr 380/5,
500,00 z³ - dot. dz. nr 380/6 i 630,00 z³ - dot. dz. nr 380/7.
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.

W tegorocznej kampanii „Sprz¹tanie œwiata”,
podobnie jak w latach ubieg³ych, uczestni-
czyli g³ównie uczniowie chojnowskich szkó³.
W wyznaczonych miejscach m³odzie¿ za-
opatrzona w worki i ochronne rêkawice,
zbiera³a to, czym sami zaœmieciliœmy otocze-
nie. A by³o tego sporo. Odpady wszelkiego
gatunku l¹dowa³y w workach, te z kolei na
miejskim wysypisku. Trafi³y tu odpady
m.in. z terenów wokó³ szkó³, Parku Piastow-
skiego, osiedla, brzegów Skory, stawu miejskie-
go i chojnowskich ulic. Z naszych informa-
cji wynika, ¿e chojnowska m³odzie¿ zebra³a
tego dnia ok. tony œmieci. To du¿o czy ma³o? 
Celem akcji, wa¿niejszym ni¿ usuniêcie
œmieci zalegaj¹cych poza miejscami przez-
naczonymi do ich sk³adowania, jest wzrost
œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa.
Bior¹c to pod uwagê mo¿na chyba uznaæ,
¿e cel zosta³ osi¹gniêty. Dowodzi tego
wypowiedŸ dziewiêcioletniej Klaudii:
- Mama zawsze zwraca nam uwagê jak
wyrzucimy papierek na ulicê, ale ju¿ tego nie
robimy. Jak zbieraliœmy te œmieci z klas¹ ,
to zrozumia³am co by siê dzia³o, gdyby tak
ka¿dy omija³ kosze na œmieci i wyrzuca³
wszystko na trawê. Chyba byœmy nie mogli
chodziæ po chodnikach i parkach.

W akcji uczestniczy na ogó³ m³odzie¿ szkolna,
harcerze, cz³onkowie organizacji ekologicznych
oraz ochotnicy. Wœród nich nie ma osób
doros³ych - znak to, ¿e w tej dziedzinie to
starsi powinni braæ przyk³ad z m³odszych.

eg

Dali przyk³ad
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Wakacje szybko minê³y, ale po-
zosta³y wspomnienia i doœwiadcze-
nia. Sta³y siê one inspiracj¹ wielu
rozmów i twórczych zabaw, które
odby³y siê w przedszkolu. 
Dzieci poznawa³y siebie nawza-
jem i swoje otoczenie. Spacery 
i wycieczki do Parku Piastowskiego
by³y okazj¹ do cennych obserwacji
oraz zbierania „darów przyrody”. 
Zostan¹ one wykorzystane do
zajêæ i zabawy. 
Wrzesieñ to przede wszystkim bo-
gactwo warzyw i owoców, które
przedszkolaki poznaj¹ ró¿nymi
zmys³ami. Ucz¹ siê je nazywaæ,
rozpoznaj¹, wiedz¹ jaki maj¹
smak, kszta³t, zapach. 
W grupie dzieci 6-letnich dziêki
zaanga¿owaniu rodziców, dzieci
codziennie jad³y ró¿ne owoce,
pi³y soki owocowe. Odby³a siê te¿
wycieczka na targowisko miejskie,
gdzie mog³y obserwowaæ, jak sprze-

daje siê warzywa i owoce oraz utr-
waliæ zdobyte wczeœniej wiadomoœ-
ci. Po wycieczce dzieci samodzielnie
przygotowa³y sa³atkê owocow¹,
która bardzo im smakowa³a. 
Od wielu lat najstarsze dzieci bior¹
udzia³ w „Sprz¹taniu œwiata”. 
W tym roku porz¹dkowa³y ogród
przedszkolny oraz jego otoczenie.
Tematyka ekologiczna, troska 
o nasz¹ planetê, sposoby segrego-
wania œmieci nie s¹ dzieciom obce. 

22 wrzeœnia by³ „Dniem bez
samochodu” - wiele dzieci w tym
dniu przysz³o do przedszkola
pieszo albo przyjecha³o na rowerach
z rodzicami. Starszaki wykona³y
plakaty, którymi udekorowano
placówkê. Przedszkole odwiedzi³
policjant p. D. Cichoñ. Tematem
spotkania by³a bezpieczna droga
do przedszkola oraz zachowanie
siê w trudnych sytuacjach. Dzieci
zaskoczy³y goœcia doskona³¹ znajo-

moœci¹ numerów
alarmowych np. 997.
Na po¿egnanie dos-
ta³y zak³adki do
ksi¹¿ek oraz koloro-
wankê ze znakiem
drogowym.
23 wrzeœnia odby³o siê
„Powitanie jesieni”,
które zaplanowano 
w ogrodzie przedszkol-
nym. Ze wzglêdu na

pogodê ca³a impreza odby³a siê 
w budynku przedszkola. 
Rano dzieci i rodziców przywita³o
piêknie udekorowane balonami
otoczenie. 
Teatr Humoru z Wa³brzycha zapre-
zentowa³ przedstawienie „Moje
abecad³o”, którego tematem by³y
przedszkolaki, które uczêszczaj¹
do przedszkola i ich problemy. 
Perfekcyjne przygotowane przed-
stawienie, doskona³a gra aktorów,
ciekawa scenografia i stroje, mu-
zyka sprawi³y dzieciom wiele ra-
doœci. W tym dniu dominowa³a
zabawa, gry, konkursy, prace plas-
tyczne wyko-nane ró¿nymi tech-
nikami. 
Przygotowano dla dzieci kie³bas-
ki z grilla, p¹czki, s³odycze. 
Obecnie dzieci poznaj¹ las z bo-
gactwem roœlin i zwierz¹t, grzyby
jadalne i truj¹ce. Jesieñ dopiero
siê zaczê³a i jeszcze wiele razy
bêdzie inspiracj¹ do ciekawych
zajêæ i zabaw. 

E. Ferenc, E. Jedynak

Ju¿ po raz trzeci braliœmy udzia³
w Zlocie Korczakowskim, który
co roku odbywa siê w Warszawie.
W tym roku odby³ siê on w dniach
12 - 13 wrzeœnia i przebiega³ pod
has³em „Warszawa jest moja, 
a ja jestem jej”. Przypad³ w 130
rocznicê urodzin patrona naszej
szko³y Janusza Korczaka.
Tak jak co roku zjecha³y siê liczne
reprezentacje szkó³ korczakows-
kich z ca³ej Polski. Nas repre-
zentowa³a grupa siedmiooso-
bowa: Pamela Œliwiñska, Joanna
Ruciñska, Justyna Lipiñska,
Agnieszka Wo³oszyn, Aleksandra
Pacaniuk oraz przedstawiciele

naszej kadry pedagogicznej wice-
dyrektor Beata Miler-Kornicka 
i opiekun Ko³a Korczakowskiego
Bernarda Mormul.
G³ównym za³o¿eniem zlotu by³
udzia³ wszystkich uczestników 
w grze terenowej „Szlakiem kor-
czakowskim po stolicy”. Zaraz
po przyjeŸdzie zostaliœmy po-
dzieleni na grupy. Nazajutrz, po
œniadaniu, ka¿da z grup otrzy-
ma³a mapy i ma³e przewodniki,
które mia³y nam u³atwiæ poru-
szanie siê po Warszawie, i w któ-
rych zapisywaæ mieliœmy odpo-
wiedzi zdobyte na kolejnych przy-
stankach naszej trasy. 

Byliœmy trochê przera¿eni jak
sobie poradzimy w wielkim mieœ-
cie i niepewni, czy uda nam siê
zaliczyæ wszystkie etapy gry te-
renowej. Na szczêœcie z pomoc¹
przyszli nam warszawscy harcerze,
potomkowie “szarych szeregów”.
Jeden z nich, Mateusz, zosta³ na-
szym osobistym przewodnikiem.
Pierwszym krokiem na naszej
trasie “œladami Korczaka” by³o
dotarcie do miejsca, gdzie przed
wojn¹ mieœci³a siê redakcja “Ma³ego
Przegl¹du”, pisma dzieci za³o¿o-
nego przez Korczaka. Nastêpnie
spod Pomnika Bohaterów Getta
ruszyliœmy wzd³u¿ pami¹tko-

wych bloków kamiennych, które
prowadz¹ “Traktem Pamiêci
Mêczeñstwa i Walki ¯ydów”. 
Z nich spisywaliœmy nazwiska,
informacje, szukaliœmy odpo-
wiedzi na pytania, zawarte 
w treœci gry. Ostatni z kamieni
poœwiêcony Januszowi Korcza-
kowi koñczy³ siê w pobli¿u pom-
nika Umschlagplatzu (to z tego
miejsca w latach 1942 - 1943
wywieziono do niemieckiego
obozu zag³ady w Treblince ponad
300 tysiêcy ¯ydów). Najbardziej
odleg³ym miejscem na korcza-
kowskim szlaku, do którego
musieliœmy dotrzeæ by³ zak³ad
wychowawczy “Nasz Dom”
(obecnie Dom Dziecka nr 1) na
warszawskich Bielanach. 
Ostatnim punktem trasy by³
Pomnik Janusza Korczaka, znaj-
duj¹cy siê obok Pa³acu Kultury 
i Nauki, na którego ods³oniêciu
w roku 2003 by³a delegacja naszej
szko³y. Tu po dotarciu wszyst-
kich grup nast¹pi³o uroczyste
podsumowanie i zakoñczenie
zlotu. Wszyscy zrobiliœmy sobie
pami¹tkowe zdjêcie i umówiliœmy
siê, ¿e za rok znowu spotkamy
siê na korczakowskim szlaku.
Bardzo mi³o spêdziliœmy czas.
Wspólne ognisko z fascynuj¹-
cym spektaklem ognia w wyko-
naniu zielonogórskich harcerzy,
wiele nowych przyjaŸni, dostar-
czy³o nam niezapomnianych wra-
¿eñ i ciekawych doœwiadczeñ, 
a czas spêdzony na zwiedzaniu
jeszcze bardziej uatrakcyjni³ nasz
pobyt w stolicy. 

Korczkowcy

Korczakowcy  w Warszawie
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Zakoñczy³ siê filmowy projekt
realizowany dziêki wsparciu po-
mys³u MOKSiR-u przez Polsko-
Amerykañsk¹ Fundacjê Wol-
noœci w ramach programu
Równaæ Szanse 2007. Blisko
40. minutowe filmowe dzie³o
zatytu³owano: „W ma³ym
mieœcie”.
Jako pierwsi obraz obejrzeli
jego twórcy. S¹dz¹c po ich
reakcjach, uznaæ by mo¿na, ¿e
to ca³kiem udana komedia.
Salwy œmiechu wywo³ywa³y
jednak raczej widoczne po mon-
ta¿u niedoskona³oœci.
Film realizowany g³ównie
przez chojnowsk¹ m³odzie¿, to
opowieœæ o nastolatku, z ¿y-
ciem którego uto¿samiaæ mo¿e
siê wielu m³odych ludzi. Co-
dziennoœæ w niewielkim mieœ-
cie, problemy rodzinne, trudny
okres dojrzewania, niespe³nio-
na mi³oœæ, stawianie czo³a pier-
wszym samodzielnym decy-
zjom. Historia wpasowana 
w ma³omiasteczkowy klimat
ma przekonaæ odbiorcê, ¿e
wszêdzie mo¿na siê realizowaæ,
walczyæ o marzenia i zmieniaæ
œwiat.
Historia Wojtka zosta³a przez
m³odzie¿ napisana, sfilmowa-
na, zmontowana i - oczywiœcie
- zagrana. W sumie - ponad 60
osób przewinê³o siê w trakcie
realizacji pomys³u, czyli od
stycznia do sierpnia br. Nie
wszyscy stanêli przed kamer¹,
niektórzy wyst¹pili tylko w epi-

zodach. Istotne dla widowiska
role przypad³y: Wojtka - £u-
kaszowi Madziarzowi i Pa-
w³owi Kuniejowi, Ani -Ga-
brieli Zence, Re¿ysera - Jan-
kowi Jaszczyñskiemu, Z³o-
dzieja - Marcie Drza³, Piotrka
- Jarkowi Ho³owaczowi. Rea-
lizacjê wspomogli te¿ doroœli.
W roli Matki wyst¹pi³a pani
El¿bieta Œwierczek, w postaæ
Wrony wcieli³ siê pan Andrzej
Wiszniewski, a Józka „Filozofa”
zgodzi³ siê zagraæ pan Jan Sypieñ.
Efekt koñcowy, to owoc wczeœ-
niejszych zajêæ aktorskich, ope-
ratorskich, warsztatów z cha-
rakteryzacji, itp.
Filmu nie mo¿na oceniaæ w ka-
tegoriach typowej produkcji.
To kino offowe - etiuda z prze-
s³aniem skierowanym do rówieœ-
ników. To amatorska próba
tworzenia i pierwszy kontakt 
z X muz¹. 
M³odzi realizatorzy, którzy prze-
kornie nazwali swoje M³odzie-
¿owe Studio Filmowe CHOJ-
NWOOD, zdaj¹ sobie sprawê
z niedomagañ powsta³ego
„dzie³a”, ale nie chc¹ sami wy-
ra¿aæ o nim opinii. Ocenê pozo-
stawiaj¹ publicznoœci licz¹c na
¿yczliwoœæ i zrozumienie, ¿e
to ich pierwszy raz…
Obiektywne wra¿enia o filmie
wyrazili goœcie drugiej projek-
cji - osoby poœrednio zaanga-
¿owane w projekt.
- Z niecierpliwoœci¹ oczekiwa-
³am na premierê i z ogromnym

zainteresowaniem obejrza³am
„W ma³ym mieœcie” - opowiada
tu¿ po projekcji Barbara Landz-
berg, dyrektor chojnowskiej
biblioteki. - Film mnie wzruszy³.
Jestem pe³na podziwu dla twór-
ców. Projekt z pewnoœci¹ wyma-
ga³ ogromnego zaanga¿owa-
nia i inwencji twórczej. 

- To nie by³ stracony czas - dodaje
Agnieszka Tworzy³o - Jestem
zachwycona ca³ym pomys³em 
i nowatorsk¹ koncepcj¹. Liczê,
¿e to pocz¹tek kolejnych produk-
cji realizowanych przez nasz¹
m³odzie¿, która, jak dowiód³ film,
ma ogromny potencja³ i nieba-
nalne pomys³y. 

Czy film ma szansê staæ siê
pierwsz¹ chojnowsk¹ produk-
cj¹ kina niezale¿nego?
Ju¿ wkrótce bêd¹ siê o tym
mogli przekonaæ chojnowianie.
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji planuje darmowe
seanse dla mieszkañców miasta. 
Szczegó³y – na plakatach.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 377/3 

o pow. 1879 m2, po³o¿onej w obrêbie 3
miasta Chojnowa przy ul. Samorz¹dowej

(by³a kot³ownia), dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862

Cena wywo³awcza - 96.000,00 z³ 
(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 19.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa przeznaczona jest pod nieu-
ci¹¿liwe us³ugi komercyjne (handel, rzemios³o,
gastronomia).
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infra-
struktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany
jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych
na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujaw-
nionych na mapie sieci, 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. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 13 listopada

2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobo-
wi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmio-
ty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ do dnia 7 listopada
2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-
poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. 
Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-

szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych 
tj. nie mniej ni¿ 960,00 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 prze-
targu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 1386440000000149062
0000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê dnia 3 wrzeœnia 2008 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-

targ, od zawarcia umowy w ustalonym ter-
minie 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 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Z takimi s³owami spotyka³a siê dru¿yna „Pszczó³ek”
z chojnowskiego Oddzia³u ZNP, która trady-
cyjnie ju¿ bra³a udzia³ w VIII Ogólnopolskim
Rajdzie Górskim „Sudety 2008”.
Tym razem rajd mia³ miejsce w Œwieradowie
Zdroju w dniach 19-21.09.2008 r. Do dolnoœl¹s-
kiego uzdrowiska zjecha³o ponad 400 osób 
z ca³ej Polski. Nie by³o czasu na leniuchowanie.
Po uroczystym rozpoczêciu i powitaniu, którego
dokonali organizatorzy - miêdzy innymi Jan
Smolira i Miros³awa Chodubska, dru¿yny ruszy³y
w trasê. Chojnowskie „Pszczo³y” tego dnia
dotar³y do Czerniawy Zdroju, gdzie w „Czarcim
M³ynie” zosta³y podête przez goœcinnego
m³ynarza wspania³ym chlebem ze smalcem 
i czarnuszk¹. Oczywiœcie wczeœniej nast¹pi³o
zwiedzanie ca³ego m³ynu.
Drugi dzieñ niestety nie przywita³ uczestników
³adn¹ pogod¹. Mimo to wszyscy ruszyli w trasê,
bo przecie¿ „przyjechaliœmy w góry cieszyæ siê
¿yciem…” Tego dnia naszym celem by³o dojœ-
cie do niezwykle urokliwie po³o¿onej „Chatki
Górzystów”. Zmêczeni, ale w doskona³ych na-
strojach rajdowi cze dotarli do celu. Szkoda tylko,
¿e mg³a i deszcz nie pozwoli³y w ca³oœci podzi-
wiaæ piêkna trasy. Wieczorem czeka³a wszyst-
kich uroczysta obiadokolacja i konkursy. Tak,
jak ka¿dego roku „Pszczó³ki” b³ysnê³y piosenk¹
turystyczn¹, za wykonanie której otrzyma³y
puchar Przewodnicz¹cego OPZZ Rady 

Wojewódzkiej. Po konkursach przysz³a kolej na
tañce. Chojnowska dru¿yna w swoich „galowych”
¿ó³tych koszulkach zbiera³a s³owa uznania 
i sympatii.
Trzeciego dnia „rozstania nadszed³ czas”. 
W Hali Spacerowej Domu Zdrojowego jeszcze
raz zebra³y siê wszystkie dru¿yny. Na ten moment
uczestnicy pracowali od chwili rozpoczêcia.
Wrêczenie pucharów, statuetek i dyplomów
zakoñczy³o Ogólnopolski Rajd Górski „Sudety
2008”. Jeszcze tylko po¿egnanie i okrzyk „do
zobaczenia za rok na górskim szlaku”.
ZO ZNP sk³ada serdeczne podziêkowania orga-
nizatorom rajdu. Dziêkuje równie¿ w³adzom
miasta i gminy Chojnów za otrzymane mate-
ria³y promocyjne. Zapewnia, ¿e dru¿yna z choj-
nowskiego Oddzia³u godnie reprezentowa³a
Miasto i Gminê. Prezes Oddzia³u ZNP

Ewa Wiêcek

Ich pierwszy raz

Pszczó³ki na was zawsze mo¿na liczyæ!
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ZZZZ notatnika  dy¿urnego
Napad z broni¹
22.09 przy ul. Kolejowej w sklepie ABC dwóch nie-
znanych sprawców, z których jeden posiada³
przedmiot wygl¹daj¹cy jak broñ palna, po uprzed-
nim doprowadzeniu do stanu bezbronnoœci eks-
pedientki, dokona³o kradzie¿y z kasy fiskalnej
pieniêdzy w kwocie 1.610 z³.
Nieletni i bomba
Tego samego dnia funkcjonariusze Referatu
Kryminalnego Komisariatu Policji w Chojnowie
dokonali zatrzymania nieletniego. W trakcie
wykonywanych czynnoœci udowodniono mu
dokonanie kradzie¿y z w³amaniem do pomiesz-
czenia gospodarczego w miejscowoœci Grzy-
malin. To wydarzenie ujawni³o kolejne przes-
têpstwo. Okaza³o siê bowiem, ¿e piêtnastolatek
jest w posiadaniu amunicji niewiadomego
pochodzenia oraz dwóch urz¹dzeñ wybuchowych
zmontowanych przez zatrzymanego. Z uwagi na
realne zagoro¿enie wybuchem, na miejsce
wezwano Zespó³ Sapersko - Minerski KWP 
z Wroc³awia, którego funkcjonariusze dokonali
zabezpieczenia i neutralizacji materia³ów.
Nie uda³o siê
25.09 w miejscowoœci Biskupin dokonano zatrzy-
mania mê¿czyzny, który usi³owa³ dokonaæ kra-
dzie¿y kabla telekomunikacyjnego na szkodê TP SA
w Legnicy. W toku podjêtych czynnoœci z udzia³em
zatrzymanego udowodniono mu dokonanie szeregu
innych kradzie¿y mienia na terenie Biskupina 
w okresie od czerwca do wrzeœnia 20008 roku.
Na wniosek Komisaraitu Policji w Chojnowie
Prokurator Rejonowy w Z³otoryi zastosowa³ wobec
zatrzymanego œrodek zapobiegawczy w postaci
dozoru policji.
Z pobocza do szpitala
26.09 na drodze nr 596 relacji Chojnów - Jerzma-
nowice id¹cy poboczem jezdni nie zachowa³ na-
le¿ytej ostro¿noœci i wpad³ pod jad¹cy samochód
marki Ford (kieruj¹cy pojazdem by³ trzeŸwy). 
W wyniku tego zdarzenia pieszy dozna³ obra¿eñ
cia³a, z powodu których zosta³ hospitalizowany.
Sceny jak z filmu
Chwile grozy prze¿yli mieszkañcy kamienicy
przy ul. Legnickiej, gdzie 23 wrzeœnia wybuch³ po¿ar.
Spod dachu piêtrowego budynku wydobywa³ siê
gêsty dym, w oknie poddasza sta³ przera¿ony
dziesiêciolatek. Sytuacja wydawa³a siê groŸna.
Bezradni przechodnie z niecierpliwoœci¹ oczekiwali
przybycia stra¿y po¿arnej. 
Akcja przebieg³a sprawnie. Jedni stra¿acy wbiegli
do budynku, inni skupili siê na ewakuacji ch³opca. 
Zarzewie ognia zlokalizowano pod schodami pro-
wadz¹cymi na strych. Po¿ar obj¹³ klatkê schodo-
w¹. Na szczêœcie w po¿arze nikt nie ucierpia³.
Ch³opiec, którego bez widocznych obra¿eñ,
przewieziono do legnickiego szpitala na obserwacjê,
ju¿ jest w domu.
Po zakoñczonej akcji gaœniczej chojnowska policja
dokona³a oglêdzin miejsca zdarzenia z udzia³em
bieg³ego z zakresu po¿arnictwa, który wstêpnie
stwierdzi³, ¿e po¿ar zaistnia³ w wyniku zaprósze-
nia ognia przez osoby trzecie. Postêpowanie w tej
sprawie prowadzi KP Chojnów.

Cena wywo³awcza -
275.000,00 z³ 
(w tym VAT 22%).
Wadium - 55.000,00 z³.
Opis nieruchomoœci:
teren o nieregularnym
kszta³-cie, u¿ytkowany
dotychczas jako ogrody
przydomowe, poroœniêty pojedynczymi drzewa-
mi owocowymi, dobry dostêp do drogi publicznej. 
Teren posiada pe³ne uzbrojenie techniczne w ul. Witosa
i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
Obci¹¿enia: sieci¹ gazow¹, ciepln¹ cA2x100 
ze studzienkami.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia do-
stêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbro-
jenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pie-
nia nie ujawnionych na mapie sieci.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœæ oznaczona sym-
bolem 70MW/MN, przeznaczona jest pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednoro-
dzinn¹. Dopuszcza siê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê
us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub w wyodrêb-
nionych obiektach gospodarczych. Linia zabu-
dowy 10m od krawêdzi jezdni. Zabudowa 3-5
kondygnacyjna, w tym poddasze u¿ytkowe. 
Czêœæ dzia³ki nr 461/1 stanowi RIIIa, w zwi¹zku
z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania
decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów
z produkcji rolniczej.

Termin zakoñczenia zabudowy - 3 lata.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Na-
bywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 listopada 2008 r.
o godz. 13.00 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. Osoby prawne przystêpuj¹ce do prze-
targu winny przed³o¿yæ w Wydziale Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, II piêtro - pokój
nr 12 w terminie do dnia 12 listopada 2008 r.
aktualny odpis z w³aœciwego rejestru (orygina³
lub poœwiadczon¹ za jego zgodnoœæ kopiê)
w³aœciwe pe³nomocnictwa, dowód to¿samoœci
osoby reprezentuj¹cej podmiot. 
Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców
mo¿e nast¹piæ w przypadku uzyskania zezwolenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167,
pow. 1758 ze zm.).
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 7 listopada 2008 r. na kon-
to 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 prze-
targów 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¿ 2.750,00 z³.
Po wygranym przetargu nabywca zobowi¹zany jest
dokonaæ uzupe³nienia wp³aty do 100% ceny wylicy-
towanej za nabycie na w³asnoœæ, która winna wp³yn¹æ
w terminie do dnia 8 grudnia 2008 r., na konto
Urzêdu Miejskiego wskazane w protokole z przetargu.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci

ponosi w ca³oœci nabywca. Umowa notarialna
winna byæ zawarta do dnia 12 grudnia 2008 r.
Nie wp³acenie w ustalonym wy¿ej terminie
uzupe³nienia do 100% i kaucji (w przypadku wy-
boru tej formy na zabezpieczenie terminów za-
gospodarowania nieruchomoœci) lub nie zawarcie
umowy w formie aktu notarialnego w podanym
terminie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
Po nabyciu nieruchomoœci nabywca zobowi¹zany
jest do z³o¿enia w Wydziale Finansów i Bud¿etu
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie deklaracji
podatkowej w zakresie podatku od nieruchomoœci.
Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury
komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia 
z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie nabywcê
nieruchomoœci. Istniej¹ce na nieruchomoœci
urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunal-
nej mog¹ byæ wykorzystywane przez nabywcê
tylko i wy³¹cznie na warunkach okreœlonych
przez dysponenta tych urz¹dzeñ.
W przypadku gdy przebiegaj¹ce sieci lub urz¹dze-
nia wystêpuj¹ce na nieruchomoœci koliduj¹ z reali-
zacj¹ zamierzonej inwestycji nabywca zobowi¹-
zany jest do ich prze³o¿enia w³asnym kosztem 
i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami bran-
¿owymi i w³aœcicielami sieci.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zobowi¹zany
jest do zakoñczenia zabudowy w terminie 3 lat,
co oznacza wybudowanie budynku w stanie
surowym zamkniêtym. Termin ten biegnie od dnia
sprzeda¿y (akt notarialny) i obowi¹zuje tak¿e
nastêpców prawnych. Po wybudowaniu budynku
zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowi¹zany
jest do jego zg³oszenia do u¿ytkowania we
w³aœciwym Urzêdzie. W razie niedotrzymania
terminów wy¿ej okreœlonych nabywca zobowi¹-
zany jest do zap³aty kar umownych w wysokoœci;
10% ceny nabycia nieruchomoœci gruntowej 
w pierwszym roku po bezskutecznym up³ywie
terminu jej zagospodarowania, a za ka¿dy nastêpny
rok o dalsze 10% tej ceny. 
Zap³ata kar umownych zabezpieczona zostanie
poprzez ustanowienie na nieruchomoœci hipoteki
kaucyjnej do kwoty 20% ceny wylicytowanej
lub wp³atê kaucji  na konto Urzêdu w wysokoœci
20 % wylicytowanej ceny gruntu, któr¹ to formê
nabywca okreœli po zakoñczeniu licytacji, przed
podpisaniem protoko³u z przetargu. 
W przypadku wyboru wp³aty kaucji jako formy
zabezpieczenia terminu realizacji zagospodaro-
wania nieruchomoœci; w pierwszym roku po bez-
skutecznym up³ywie terminu jej zagospodarowa-
nia nastêpuje przepadek 50% kwoty kaucji na
rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia
nieruchomoœci) a w drugim roku kolejne 50%
kwoty kaucji.
Za ka¿dy nastêpny rok opóŸnienia w zagospo-
darowaniu nieruchomoœci kara zostaje zwiêk-
szona o dalsze 10 % ceny nabycia nieruchomoœci. 
Zwrot kaucji nast¹pi po zakoñczeniu zabudowy
w przypadku dotrzymania wyznaczonego ter-
minu zabudowy nieruchomoœci.
W celu zabezpieczenia roszczeñ Gminy Miejskiej
Chojnów, które mog¹ powstaæ z tytu³u niezap³ace-
nia kary umownej, nabywca poddaje siê rygorom
egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c.
do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieru-
chomoœci na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów.
Burmistrz Miasta Chojnowa mo¿e odwo³aæ prze-
targ jedynie z wa¿nych powodów, niezw³ocznie
podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do
publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz
og³oszeniu w prasie podaj¹c przyczynê odwo³ania
przetargu. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê dnia 2 wrzeœnia 2008 r.
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 Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿  nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej
przy ul. Witosa w Chojnowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/1 o pow. 4450 m2,

wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 13615.
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Wrzeœniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki rozpoczêliœmy od relacji z „I Zlotu
Ludzi Ksi¹¿ki” przedstawionej w formie mul-
timedialnego pokazu. Uczestnikami Zlotu,
który odby³ siê 15 wrzeœnia w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie, byli klubowicze, modera-
torzy i koordynatorzy wojewódzcy Dyskusyj-
nych Klubów Ksi¹¿ki z ca³ego kraju. Orga-
nizatorem tej czytelniczej imprezy by³ Insty-
tut Ksi¹¿ki, który w ubieg³ym roku zainicjowa³
ogólnopolsk¹ akcjê tworzenia klubów DKK. 

Ca³¹ imprezê podzielono na dwie czêœci.
Podczas pierwszej zaprezentowano multime-
dialne prelekcje: Joanny Olech na temat wspó³-
czesnej ksi¹¿ki dzieciêcej, Bo¿eny Dudko
poœwiêcone reporta¿owi i Kazimiery Szczuki
o literaturze kobiecej. Nastêpnym punktem
programu by³ panel dyskusyjny poœwiêcony
powieœci Jonathana Litella „£askawe”, która
w Polsce uka¿e siê dopiero w paŸdzierniku.
Na zachodzie okrzykniêto j¹ jako ksi¹¿kê
bardzo kontrowersyjn¹. G³ównym narratorem
i bohaterem jest esesman, który opowiada – 
z punktu widzenia oprawcy - o okropnoœci-
ach II wojny œwiatowej. 
Ta czêœæ Zlotu zakoñczy³a siê pokazem Progra-

mu Bibliotecznego, którego celem jest wzmoc-
nienie informacyjnej i spo³ecznej roli bibliotek
poprzez pomoc w przeobra¿eniu ich w nowo-
czesne, wielofunkcyjne, kulturalne i edukacyjne
centra, animuj¹ce tak¿e aktywnoœæ obywatelsk¹.
Druga czêœæ rozpoczê³a siê od przemówienia

wiceministra Piotra ¯uchowskiego. Nastêpnie
uroczyœcie wrêczono nagrodê za najlepiej
napisan¹ recenzjê z przeczytanych lektur 
w dyskusyjnych klubach ksi¹¿ki. Potem wys³u-
chaliœmy wspania³ego recitalu Stanis³awa Sojki,
a ostatnim akcentem by³ bankiet, na którym
mo¿na by³o podyskutowaæ z zaproszonymi pi-
sarzami, krytykami literackimi oraz z dyrek-
torem Instytutu Ksi¹¿ki - Grzegorzem Gaudenem.

***
Po tej relacji ze Zlotu zaczêliœmy swój panel
dyskusyjny o ksi¹¿kach, które przeczytaliœmy
na wakacjach. Pierwsz¹ z nich by³a powieœæ
Garcia Vargasa Llosy „Szelmostwa niegrzecznej
dziewczynki”. Tytu³ sugeruje lekturê ³atw¹ 
i przyjemn¹ w odbiorze, jednak to tylko pozory.
Prawd¹ jest, ¿e czyta siê j¹ bez trudnoœci ale...
Ale autor rozprawia siê w niej w sposób doœæ
drastyczny z mitem „mi³oœci romantycznej”,
ukazuj¹c wrêcz toksyczne uczucie, które niszczy
osobiste ¿ycie g³ównego bohatera. Próbo-

waliœmy zrozumieæ postêpowanie „niegrzecz-
nej dziewczynki”, dla której najwa¿niejsze
by³o zdobycie bogactwa za wszelk¹ cenê. Nie
liczy³a siê ona przy tym z uczuciami osób,
które bez skrupu³ów wykorzystywa³a. Nie ma
w tej powieœci realizmu magicznego, z którego
s³yn¹ pisarze po³udniowoamerykañscy. Ca³a
akcja jest g³êboko osadzona w rzeczywistoœci
XX wieku. Dowiadujemy siê z niej du¿o 
o powojennej historii Peru, o przemianach
spo³ecznych i politycznych zachodz¹cych 
w latach 60. i 70. w Europie.
O ile „Szelmostwa...” s¹ powieœci¹ jednow¹t-
kow¹, to nastêpna omawiana przez nas ksi¹¿ka -
„Kronika ptaka nakrêcacza” - jest jej przeci-
wieñstwem ze swoj¹ wielow¹tkowoœci¹ i wielo-
wymiarowoœci¹.
G³ównego bohatera Toru Okadê poznajemy
jako przeciêtnego tokijczyka, który ma uko-
chan¹ ¿onê i kota. Ale kot o oryginalnym imie-
niu Noboru Wataya ginie w tajemniczych
okolicznoœciach i wtedy „coœ” w tej perfek-
cyjnej rzeczywistoœci zaczyna siê psuæ. Naszego
Toru „oplataj¹” nowe i coraz dziwniejsze
wydarzenia. Mamy wra¿enie wspó³istnienia
dwóch œwiatów - tego, w którym wydaje siê
nam, ¿e ¿yjemy i tego, w którym mo¿na
przenikaæ œciany. Ale który tak naprawdê jest
prawdziwy?

Nastêpne spotkanie chojnowskich 
klubowiczów odbêdzie siê 17 paŸdziernika
o godz. 16.00 a rozwa¿aæ bêdziemy „Uwagi
osobiste” S³awomira Mro¿ka. Wszystkich

„czytaczy ksi¹¿ek” serdecznie zapraszamy.
Anna Kopyra

Moderator DKK

Tworz¹ zgrany team, którego cz³onków jest
tylu, ile nut na piêciolinii. Mama, tata i szeœ-
cioro rodzeñstwa, to muzykuj¹ca rodzina,
której œwiat, od lat wype³niony jest ró¿nego
typu brzmieniami. Rodzina Szemelaków
znana jest w chojnowskim œrodowisku muzy-
cznym. 
- Nie mamy rodzinnych tradycji w tej dzie-
dzinie sztuki - wyjaœnia „g³owa” rodziny Jan
Szemelak - ale razem z ¿on¹ mamy nadziejê,
¿e nasze dzieci w³aœnie j¹ pocz¹tkuj¹. 
Zawsze zale¿a³o nam, aby daæ dzieciom mo¿-
liwoœæ poznania œwiata harmonii i dŸwiêków.
Kieruj¹c siê myœl¹ profesora Emila Jaguesa-
Dalcroze, ¿e muzyka, jako twórczy ³ad, kszta³-
tuje osobowoœæ cz³owieka, staraliœmy siê kie-
rowaæ ich edukacjê tak¿e w tê stronê.
Ca³a szóstka m³odych Szemelaków poz-
nawa³a zatem rzeczywistoœæ przez pryzmat
muzyki. Dziœ po³owa z nich, nie widzi ju¿
bez niej swojej przysz³oœci.
Monika, która uczêszcza do Szko³y Mu-
zycznej we Wroc³awiu, Ma³gorzata - student-
ka Akademii Muzycznej w Krakowie i Iwona
szkol¹ca swój warsztat w Akademii Mu-

zycznej we Wroc³awiu, zgodnie twierdz¹, ¿e
na nic innego nie maj¹ czasu, ale to w³aœnie
zajêcia muzyczne sprawiaj¹ im najwiêcej
przyjemnoœci.
- Jeœli w jakimkolwiek okresie swojego ¿ycia
mia³o siê stycznoœæ z muzyk¹ to naprawdê
ciê¿ko z niej zrezygnowaæ i j¹ porzuciæ -
twierdzi rodzeñstwo. - Muzyka jest jednym z nie-
od³¹cznych elementów naszego ¿ycia i nie
sposób jej z niego wyeliminowaæ.
Wielogodzinne æwiczenia owocuj¹ licznymi
nagrodami i wyró¿nieniami. Nabyte umiejêt-
noœci s¹ tak¿e prezentowane podczas rodzin-
nych uroczystoœci.
- To w³aœnie s¹ te chwile, kiedy czujemy spe³-
nienie i niewypowiedziane wzruszenie - do-
daje pani Szemelak. - Jak wiele rodzin ma
mo¿liwoœæ, przy wigilijnym stole, s³uchaæ prze-
piêknych polskich kolêd, nie z g³oœników mar-
twych urz¹dzeñ, ale w wykonaniu dzieci?
Przyjêcia czy œluby bliskich, ubarwione mu-
zyk¹ na ¿ywo, pozostawiaj¹ niezatarte wspom-
nienia, a nas rodziców rozpiera duma…
Skrzypce, klarnet, flet poprzeczny, waltornia,
fortepian i wokal - to sk³adowe rodzinnego
zespo³u. 
Chojnowscy melomani, ju¿ wkrótce, bêd¹ mieli
okazjê uczestniczyæ w koncercie rodzinnego
zespo³u. 

Miejska Biblioteka Publiczna, w ramach cyk-
licznej imprezy pn. „Muzyczne inspiracje”
zaprasza na wystêp tej niezwyk³ej rodziny 
24 paŸdziernika o godz. 18.00 do Sali
Edukacyjnej MBP. W koncercie us³yszymy
m.in. utwory Czajkowskiego, Wieniawskiego 
i Rachmaninoffa.

eg

Z cyklu „Warto poznaæ”

Rodzina na piêciolinii

OO  ZZlloocciiee  LLuuddzzii  KKssii¹¹¿¿eekk,,  ppeerruuwwiiaaññsskkiicchh  sszzeellmmoossttwwaacchh  ii  nniiee  ttyyllkkoo

Gdzie s³yszysz œpiew tam wst¹p,
tam dobre serca ludzie maj¹.

�li ludzie wierzaj mi, ci nigdy nie œpiewaj¹”.
(J. W. Goethe)
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Byæ mo¿e taka jest przypad³oœæ naszej dru-
¿yny - jako czwartoligowy beniaminek, p³aci
frycowe. Oswojenie z now¹ pi³karsk¹ rzeczy-
wistoœci¹, mo¿e przyniesie jakieœ efekty 
w rundzie rewan¿owej. Póki co - jest jak jest.
W ostatnich trzech meczach - bilans jest na-
stêpuj¹cy: jedna wygrana, remis i pora¿ka.
Przegrana z liderem Œlê¿¹ Wroc³aw 0:2, ale
gdyby nasi pi³karze nie zmarnowali dogod-
nych sytuacji, to w tym pojedynku, móg³by
paœæ remis.
Na pewno cieszy wygrana z KuŸni¹ Jawor,
szczególnie druga po³owa tego spotkania nieco
podnios³a adrenalinê. Fenomenalny gol Basz-
czaka zdobyty tu¿ po przerwie - trafienie 
z du¿ej odleg³oœci, w samo okienko bramki.
Na marginesie nale¿y dodaæ, ¿e ca³y ten mecz
zosta³ zarejestrowany przez operatora wytwórni
filmowej CHOJNWOOD. Czy¿by by³y przy-
miarki do nakrêcania “W ma³ym mieœcie2”?
Zgo³a odmienne nastroje panuj¹ w rezer-
wach. Boje w A klasie s¹ bardzo za¿arte i co
najwa¿niejsze prawie wszystkie zwyciêskie 
(a trener jest ten sam , co w pierwszej dru¿ynie).

A oto garœæ wyników
KS Chojnowianka - Olimpia Kamienna Góra 2:2
Œlê¿a Wroc³aw-KS Chojnowianka 2:0
KS Chojnowianka - KuŸnia Jawor 1:0
Rod³o Gronowice - KS Chojnowianka II            3:4
KS Chojnwianka - ITS Jawor 1:0
Polonia Ernestów - KS Chojnowianka II            2:1

IV liga, 9.kolejka
1. Wa³brzych 9 23 22-2
2. Prochowice 9 21 20-9
3. Œlê¿a 9 21 19-11
4. MiedŸ II 9 16 23-15
5. Karkonosze 9 15 23-16
6. Szczawno-Zdrój 9 13 8-9
7. Z³otoryja 9 13 10-15
8. Œwiebodzice 9 11 9-12
9. Jawor 9 11 13-13
10. Trzebnica 9 10 8-7
11. Boles³awiec 9 10 13-16
12. Kobierzyce 9 9 12-23
13. Dzier¿oniów 9 8 9-14
14. Chojnów 9 8 6-12
15. Kamienna Góra 9 8 16-25
16. Puma 9 4 7-19

Grupa III
1. Chocianów 8 21 32-5
2. Krzywa 6 15 21-4
3. Ró¿ana 7 15 23-7
4. Jadwisin 7 15 22-15
5. Chojnów 8 15 17-14
6. Go³aczów 5 12 12-6
7. Jerzmanice 8 9 13-27
8. Granowice 8 7 16-17
9. Ernestów 8 7 9-27
10. Pielgrzymka 6 6 16-21
11. Wilków 6 6 9-26
12. Jawor 8 5 7-14
13. Rokitnica 7 3 14-26

pm, fot. bm

Natalia Chojnacka: Mis-
trzostwo Dolnego Œl¹ska

ze startu wspólnego na szo-
sie, II miejsce po IV edy-
cji “Górale na start”, 
I miejsce w “Ma³ym ma-
ratonie”, VIII miejsce Chal-
lange Dolnego Œl¹ska 
w kategorii juniorka
m³odsza.
Maciej Bartkowski: wice-
mistrz Dolnego Œl¹ska 
w jeŸdzie na czas wicemistrz
Wroc³awia, II miejsce po
IV edycji “Górali na start”,
I miejsce w “Ma³ym ma-

ratonie”, II miejsce po 22
wyœcigach w Challange
Dolnego Œl¹ska m³odzików.
Karol Ku³acz w kategorii
junior m³odszy mia³ du¿¹
konkurencje, jednoczeœnie
by³ to jego pierwszy sezon.
Karol uplasowa³ siê w pier-

wszej dziesi¹tce. Du¿ym
sukcesem by³o zajêcie II
miejsca w “Ma³ym mara-
tonie”. W Challange zaj¹³
XIV miejsce.
Kamil Korba w Challange
zaj¹³ X miejsce. W wyœ-

cigu BPH Lang Team
zaj¹³ XV miejsce.

Kamil Chojnacki (kate-
goria ¯ak): I miejsce 

w jeŸdzie na 1 km szos¹
sprint - pokona³ znanych
m³odszych zawodników.
Bartek Gurgul zajmuje siê
uprawianiem kolarstwa od

4 miesiêcy. W Lubawce
zaj¹³ I miejsce dla zawod-
ników nie maj¹cych licencji
w kategorii junior m³odszy.
Kacper Korba trenuje od
4 miesiêcy i ju¿ ma na
swoim koncie I miejsce 
w kategorii m³odzik bez
licencji.

W klubie trenuj¹ tak¿e
kilkulatki, nadziej¹ jest
Przemek Kaczmarek,
który mo¿e szczyciæ siê
pierwszymi i drugimi
lokatami. 

***
W Challenge dolnoœl¹s-
kim dru¿ynowo UKS
Oriens, na 30 zespo³ów
zaj¹³ 8 miejsce, przy
czterech zawodnikach
punktuj¹cych. 
W miniony pi¹tek nasi ko-
larze wziêli udzia³ w Gim-
nazjadzie w Grzêdach ko³o
Wa³brzycha. Os³abiony
sk³ad spowodowa³ ni¿sz¹

ni¿ oczekiwano lokatê dru-
¿ynow¹ - nasi uplasowali
siê na pi¹tej pozycji. Bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e star-
towa³o tylko 30 dru¿yn,
wynik, mimo wszystko,
imponuj¹cy.
Klub by³ organizatorem
M³odzie¿owych Zawodów
Prze³ajowych, oraz wspó³-
organizatorem Mistrzostw
Polski Mastersów. Za or-
ganizacjê i przygotowanie
trasy zawodnicy i kierowni-
cy ekip wystawili klubowi
wysokie noty.
Bardzo dziêkujemy za
wsparcie Dyrektorowi Gim-
nazjum nr 2 A. Urbanowi
i liczymy na dalsz¹ owoc-
n¹ wspó³pracê.
Du¿e wsparcie otrzymywa-
liœmy od w³adz miasta,
samorz¹du, oraz sponsorów.
W przysz³ym roku planuje-
my zorganizowanie 2.dnio-
wych zawodów w kolarst-
wie MTB. Tym samym
w³¹czamy siê w obchody
100.lecia budynku gimna-
zjum i 10.lecia powstania
gimnazjum.

eb

Zakoñczenie sezonu w Kolarstwie MTB
Po 8 miesi¹cach ciê¿kich treningów zawodników UKS “Oriens” przyszed³ czas za-
wieszenia rowerów górskich na haki. Pozostan¹ rowery szosowe, by móc przejœæ
sezon tzw. okresu roztrenowania. 
Sezon mo¿na uznaæ za udany. Tych kilka miesiêcy owocowa³o licznymi sukcesami
indywidualnymi i dru¿ynowymi.

Jest  jak  jest



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny przy ul. Tu-
wima 10, o pow. mieszkalnej 120 m2, u¿ytkowa
240 m2, gara¿ 50 m2 wolnostoj¹cy, dom po kapi-
talnym remoncie, cena 600 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœc: tel. 0602-667-996.

Pilnie sprzedam umeblowane mieszkanie 
w starym budownictwie o pow. 70 m2, 2 pokoje,
du¿a kuchnia - meble kuchenne z zabudowanym
sprzêtem AGD, ³azienka, centralne ogrzewanie,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0661-441-633.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie przy ul. Witosa, pow. 61m2, IIp., 2 pokoje,
kuchnia ze spi¿ark¹, ³azienka, mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie (nowe okna, co-gaz),
piwnica, komórka, cena 2500 z³/m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-380-573

Sprzedam mieszkanie w Rynku o pow. 36 m2,
IVp., bezczynszowe, 2 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, balkon, czêœciowo umeblowane, nie wyma-
ga remontu, cena 115 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie przy ul. Rynek 43, IIp., pow. 50 m2,
cena 168 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0792-033-288.

Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie w Piotrowicach wraz z zabudowaniami
gospodarczymi. Wiadomoœæ: tel. (071) 317-12-23.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie, 3 pokoje, o pow. 50 m2 przy ul.
Mickiewicza. Wiadomoœæ: tel. (076) 841-17-95.

Zamieniê 3.pokojowe mieszkanie w Rokitkach,
Ip., 60 m2, komfortowe, na 2.pokojowe w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. (76) 817-88-80 w godz. 8.00 - 20.00.

W zwi¹zku z bardzo trudn¹ sytuacj¹ lokalow¹
pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia na tere-
nie Chojnowa, 2 lub 3.pokojowego lub kawalerkê,
mo¿e byæ za opiekê. Wiadomoœæ: tel. 0723-109-285.

Posiadam 2.pokojowe mieszkanie do wynajêcia
w starym budownictwie w centrum Chojnowa,
o pow. 63m2, Ip. Wiadomoœæ: tel. 0790-355-333.

Posiadam do wynajêcia kawalerkê i gara¿ na
terenie Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-66-83.

Poszukujê 2.pokojowego mieszkania do wynajê-
cia w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0608-669-932.

Wynajmê lokal handlowy w Chojnowie przy
ul. Kolejowej, o pow. 70 m2. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-71-25.

Auto-Moto

Sprzedam Fiata 125p, rok prod. 1985, silnik
Poloneza, 5.biegowa skrzynia, instalacja gazowa.
Wiadomoœæ: tel. 0508-656-186.

FHU Alfa oferuje czêœci do maszyn budow-
lanych, samochodów ciê¿arowych, uszczelnie-
nia, filtry, ³o¿yska, niskie ceny, dowóz do klienta.
Wiadomoœæ: tel. 0661-391-951.

Us³ugi

Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.

Praca

Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0607-804-723.

Przyjmê pracownika ogólnobudowlanego do
prac wykoñczeniowych, sta³a praca, wysokie
zarobki. Wiadomoœæ: tel. 0693-335-280.

Zaopiekujê siê dzieckiem lub osob¹ starsz¹.
Wiadomoœæ: tel. 0660-956-420.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.

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

Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce
z drog¹ dojazdow¹, mo¿liwoœæ pod³¹czenia
pr¹du i wody - cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432.

Sprzedam gara¿ - Chojnów, ul. Lubiñska.
Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432.

Sprzedam dzia³kê o pow. 0,0607 ha z budyn-
kiem gospodarczym o pow. 98 m2, po³o¿on¹ 
w Bia³ej Kolonia Ko³³¹taja przy drodze g³ównej
Chojnów-Lubin. Wiadomoœæ: tel. 0606-956-704.

Sprzedam tanio wyposa¿enie sklepu warzywno-
spo¿ywczego, m.in. lady, pó³ki, rega³y meta-
lowe na skrzynki. Wiadomoœæ: tel. 0607-572-383
lub 0665-563-301.

Sprzedam 10 sztuk pó³torametrowych tui - trzy
gatunki, zadbane. Wiadomoœæ: tel. 0503-788-628.
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wynajmie 3 pomieszczenia 
o wymiarach:
3,40  x  5,40, 
4,60  x  6,80,
4,00  x  10,30 

na II piêtrze w budynku 
przy ul. M. Reja 8 w Chojnowie. 

Cena do negocjacji.

OG£OSZENIA DROBNE

Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradztwa

Rolniczego Oddzia³ 

w Chojnowie 

tel. (076) 818-84-00

Chojnów, 
ul. Ma³achowskiego 4/2

(naprzeciw stadionu)

tel. 0603-950-259; 
(076) 81-88-827

Wideofilmowanie i monta¿ filmu 
z uroczystoœci rodzinnych, szkolnych 

i innych oraz przegrywanie 
kaset VHS i mini DV na p³yty DVD.
D³ugoletnia dzia³alnoœæ w bran¿y.

SSSSttttuuuuddddiiiioooo
CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- wrzesieñ, paŸdziernik

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia 

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 

oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, 
tel. 076 81-88-452     12.10.08,

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301 
19.10.08,

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 
26.10.08,

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 
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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
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –

076 819 63 53

15

503-197-857;

Spó³dzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna
w Budziwojowie

og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 
w miejscowoœci Budziwojów 11, na dzia³ce oznaczonej

numerem geodezyjnym 57/5 o pow. 0,0529 ha, dla której
S¹d Rejonowy prowadi ksiêge wieczyst¹ Nr 35815.

Lokal mieszkalny znajduje siê na parterze w budynku 
2 kondygnacyjnym i sk³ada siê z trzech pokoi, kuchni,
przedpokoju, ³azienki i wc o pow. 65,30m2. 
Udzia³ 28/100 w czêœciach wspólnych budynki i w³aœciwoœci
gruntu. KW lokalu nr. 35817.
Nabywnca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Cena wywo³awcza - 59.530,- z³
Wadium - 5.953,- z³

Przetarg odbêdzie siê w dniu 24.10.2008 r. o godz. 12.00
w biurze Spó³dzielni Budziwojów Nr.22 B/1. Wadium 
/w pieni¹dzu/ nale¿y wp³aciæ na konto Spó³dzielni
Mieszkaniowo-Administracyjnej w Budziwojowie Nr 708644
00000000299020000010 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
do dnia 23.10.2008r.
Warunki uczestnictwa w przetargu okreœla specyfikacja
istotnych warunków przetargu. Specyfikacjê istotnych warunków
przetargu w cenie 10 z³ nale¿y zakupiæ  w siedzibie Spó³dzielni. 
Lokal mieszkalny ogl¹daæ mo¿na w dniach 13.10-
23.10.2008r. w godz.9.00 - 13.00.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia prze-
targu bez podania przyczyn.
Informacje dotycz¹ce przetargu udzielane bêd¹ w biurze
Spó³dzielni Budziwojów 22B/1, 59-225 Chojnów, 
tel. 0768188428.




