
NNNNaaaassss ttttêêêêppppnnnnyyyy     nnnnuuuummmmeeeerrrr     ““““GGGG....CCCC
hhhh .... ””””

22221111 ..00003333 ..2222000011114444     rrrr ..

NRNR 05 05 (807)(807) ROK XXII 07.03.2014ROK XXII 07.03.2014 CENACENA 1,70 z³1,70 z³

Wielkie kalorie przed Wielkim Postem
W samo po³udnie zaproszono nas do centrum miasta, gdzie Piekarnia Stanis³awa Kryszczuka z portalem e-legnickie, ho³dowali œwiêtu rozdaj¹c
pulchne p¹czki przechodniom. Wkrótce potem, odpowiadaj¹c na kolejne zaproszenie zjawiliœmy siê w Domu Schrama, gdzie ucztowa³ Zwi¹zek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Old (?) spice girls
Pokolenie 40+ doskonale pamiêta wspania³¹ rolê Emilii Krakowskiej w „Ch³opach”, przezabawn¹ postaæ Barbary Wrzesiñskiej w Kabarecie Olgi
Lipiñskiej czy te¿ przeboje Lidii Stanis³awskiej. Te popularne do dzisiaj gwiazdy polskiego ekranu, chojnowianie mieli okazjê ogl¹daæ i oklaskiwaæ

„na ¿ywo” 18 i 19 lutego na deskach Domu Schrama.

Seminarium w Szkole G³ównej S³u¿by
Po¿arniczej w Warszawie

D w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   TD w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   T e re r y t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i ey t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i e



Zbieramy elektroodpady
Na 22 marca (sobota) zaplanowano kolejn¹
akcjê przyjmowania elektroœmieci w dwóch
punktach miasta. Na terenie by³ej stra¿y po-
¿arnej przy ul. D¹browskiego i przy kot³owni
miejskiej na ulicy Kiliñskiego, w godzinach
od 9 do 16 przyjmowany bêdzie zu¿yty sprzêt
elektryczny - pralki, lodówki, odkurzacze,
telewizory, komputery, radia, itp.

Zapraszamy na Dzieñ Kobiet
7 marca zapraszamy Panie do sali wido-
wiskowej Domu Schrama. W inscenizacji 
“Z kobiet¹ w tle...” zaprezentuje siê grupa
teatralna dzia³aj¹ca przy MOKSiR. PóŸniej 
z koncertem piosenek o mi³oœci, które wy-
pe³ni³y p³ytê “A ja czekam na Ciebie”, wyst¹pi
pani Agnieszka Justyna Szumi³o, a towarzyszy³
jej bêdzie na klawiszach pan Pawe³
Wrzecionowski. 
Pocz¹tek - godz. 19.00. Wstêp wolny.
Zapraszamy!

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 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 24.02.2014 r. do 17.03.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ka
nr 12/21, po³o¿ona w obrêbie 5 miasta Choj-
nowa przy ul. Okrzei (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014 r. 
Nr 22/2014).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia  07.04.2014 r.
2) w dniach od 24.02.2014 r. do 17.03.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 298/4, po³o¿onej przy
Rynku w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 23/2014
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24.02. 2014 r.).
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Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z naczel-
nikiem legnickiego Urzêdu Skarbowego, w Chojnowie uruchomiony
zosta³ punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
W ka¿dy czwartek, od godz. 8.00 do 15.00, do dnia 24 kwietnia 2014
roku, w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój nr 3-
parter), pracownik Urzêdu Skarbowego przyjmuje zeznania
podatkowe za 2013 rok. 
Druki PIT mo¿na pobieraæ w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzêdu.

Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na wys³anie swojego zeznania
drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie
przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibe Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. 

Podobny punkt funkcjonuje tak¿e w siedzibie Urzêdu Skarbowego 
w Legnicy przy ul. N.M.Panny 3 w Sali Obs³ugi Klienta (parter).

Naczelnik Urzêdu Skarbowego pragnie poleciæ Pañstwa uwadze
mo¿liwoœci sytemu e-deklaracje i liczy, i¿ wszyscy podatnicy przyst¹pi¹
do realizacji ca³oœci obowi¹zków, w³aœnie w ten sposób, a fakt, ¿e
jeszcze tego nie uczynili, wynika tylko z braku informacji o takiej
mo¿liwoœci.
Korzyœci wynikaj¹ce ze z³o¿enia deklaracji w formie elektronicznej:
* ³atwoœæ wype³nienia,
* szybszy zwrot nadp³aty,
* gwarancja poprawnoœci sk³adanej deklaracji,
* bezpieczeñstwo przesy³ania danych.

Pity w urzêdzie

marzec
07.03. - Dzieñ Kobiet; Dom Schrama; tel. 512 680 388
08.03. - Turniej Pi³ki Siatkowej Kobiet; hala sportowa SP4; tel. 784-902-180
20.03. - Mistrzostwa Miasta w P³ywaniu Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych; 

basen miejski; tel. 784-902-180
21.03. - Wiosna, wiosna…, ach to ty…- rozstrzygniêcie konkursu plastycznego (witra¿e); 

Dom Schrama; tel. 512 680 388
21.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne – wiosna; Dom Schrama; tel. 512 680 388
27.03 - Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem; Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 76 818-83-46
28.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
marzec - kwiecieñ - „Silver Meetings - srebrne spotkania” - wystawa srebra ze zbiorów 

Galerii Sztuki w Legnicy; Muzeum Regionalne; tel. 76 818-83-53
marzec - kwiecieñ - „Barwy folkloru” - wystawa prac plastycznych Kamili Wiœniewskiej; 

Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 76 818-83-46

kwiecieñ 
04.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
05.04. - Rozœpiewane Nutki - Przegl¹d Piosenki; Dom Schrama; tel. 512 680 388
11.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
12.04. - Kiermasz wielkanocny; Dom Schrama; tel. 512 680 388
12.04. - Zajêcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”; Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 76 818-83-46
25.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
27.04 - Misterium okazji Beatyfikacji Jana Paw³a II; koœció³ pw. œw. ap. Piotra i Paw³a;
29.04. - Pekaesy - przegl¹d kabaretów szkolnych; Dom Schrama; tel. 512 680 388
kwiecieñ - Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke; Miejska Biblioteka Publiczna; 

tel. 76 818-83-46
kwiecieñ - wystawa fotograficzna; Dom Schrama; tel. 512 680 388
kwiecieñ - Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; Miejska Biblioteka Publiczna; 

tel. 76 818-83-46
kwiecieñ - Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych w p³ywaniu; Basen Miejski; tel. 784-902-180

Kalendarz imprez w mieœcie
marzec - kwiecieñ
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Dy¿ury aptek
-w marcu niedzielne dy¿ury, 

w godzinach 10 - 18 
pe³ni apteka w Intermarche.

ul. Kiliñskiego 42, tel.(76) 818 76 36

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz

17:00 - 18:00,
- w dni ustawowo wolne i œwiêta:
9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem” tel. 076 81-88-452:
19.06.2014,
2. Apteka ,,Salix” tel.  076 81-88-301:
03.05.2014, 25.12.2014.
3. Apteka ,,Melisa” tel. 076 81-91-658:
08.06.2014, .
4. Apteka ,,Farmed” tel. 076 81-81-136:
01.05.2014, 11.11.2014.
5. Apteka ,,Stokrotka” tel. 076 819-66-49:
20.04.2014, 18.08.2014.
6. Apteka Intermarche: tel. 076 818-76-36
21.04.2014, 01.11.2014.

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 1% u³amkowej ceny
gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowa-
nia wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki
obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu  10 kwietnia 2014 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 
4 kwietnia 2014 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 ustawo-
wym 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 Rozporz¹dze-
niem 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 post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  250,00 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 ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 10 grudnia 2013 r., drugi 12 lutego 2014 r.
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. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.03.2014 r. - 04.04.2014 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, 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 tele-
fonicznie pod numerem 76 81-86-684. 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

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy Rynku nr 34 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 295/12 o pow. 142 m2, wraz  z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 26-02-2097

r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020453/3:

W dniu 13 lutego zmar³a w wieku 92 po d³ugiej chorobie

ŒP

JÓZEFA KOZAK
EMERYTOWANY NAUCZYCIEL LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO 

W CHOJNOWIE. NIEOCENIONY DYDAKTYK I WYCHOWAWCA WIELU
POKOLEÑ LICEALISTÓW. CZ£OWIEK WIELKIEGO SERCA.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiaj¹ pogr¹¿eni 
w smutku Absolwenci rocznika 1955

Panu Janowi Skowroñskiemu

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

Ojca

sk³adaj¹
Dyrektor i Pracownicy CHZGKiM w Chojnowie

Wyrazy wspó³czucia 
Janowi Skowroñskiemu

z powodu œmierci 

Ojca
œp. 

Kazimierza Skowroñskiego

sk³adaj¹ w³adze miasta i pracownicy 
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
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MOKSiR w remoncie
Po wyburzeniu przybudówek pe³ni¹cych
dotychczas m.in. funkcjê kawiarni,
pomieszczeñ techniczno-administracyj-
nych i kot³owni, firma prowadz¹ca
remont Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji przyst¹pi³a do kolej-
nych prac.
W miejscu niedawnego gruzowiska s¹
ju¿ ³awy fundamentowe pod now¹ czêœæ
obiektu. Wykonawca jest w trakcie mu-
rowania œcian piwnic i przygotowuje
segment do u³o¿enia stropów teriva nad
piwnic¹.
W starej czêœci domu kultury zdemon-
towano drewnian¹ konstrukcjê widowni,
boazeriê ze œcian i podwieszany sufit.
Trwaj¹ prace przygotowuj¹ce to miejsce
do u³o¿enia ¿elbetowej p³yty pod now¹
widowniê na podbudowie ¿wirowej
nadaj¹cej profil widowni. 
W dawnym holu, przebudowywanym na
pracowniê muzyczn¹ i teatraln¹, obni-

¿ono posadzkê, wykuto te¿ otwory na
dodatkowe okna. Na zewn¹trz budynku,
na przedniej jego czêœci wykonano nowe
pokrycie dachowe i po³aci od strony
Ma³achowskiego wraz z orynnowaniem.

W czasie prac przeprowadzono konsul-
tacje dendrologiczne dotycz¹ce 4 drzew
na terenie MOKSiR. Opinia fachowca
jednoznacznie zaleca³a wyciêcie drzew 
z powodu realnego zagro¿enia. Inwestor,
po uzyskaniu zgody i znalezieniu wyko-
nawcy, usun¹³ niebezpieczne drzewa. 

Wszystkie prace id¹ zgodnie z harmono-
gramem. Pogoda sprzyja budowlañcom,
spodziewaæ siê zatem mo¿na, ¿e
nowoczesny dom kultury przekazany
zostanie do u¿ytku planowo czyli pod
koniec tego roku.

eg

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA og³asza
Pierwszy przetarg ustny, ograniczony do mieszkañców budynku nr 21 

przy ul. Kolejowej  w Chojnowie, na najem lokalu u¿ytkowego :

1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 21 o pow. 8,75 m2.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto,
gara¿u wynosi  3,00 z³.  + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³.
Ze wzglêdu na stan techniczny lokalu czynsz najmu bêdzie liczony od dnia 01.07.2014r.

Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 marca 2014r. o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.

W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto 
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 11 marca 2014r.do godz. 9,45.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci  nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.

Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, 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 najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 10.03.2014r. do 11.03.2014r w godz. 8:00 - 14:00. Klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76  8 188  371.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Chojnów nominowany

W ramach Narodowego Programu Promocji
Polska Przedsiêbiorczoœæ 2020, decyzj¹
Zarz¹du Mazowieckiego zrzeszenia Handlu
Przemys³u i Us³ug, Miasto Chojnów otrzy-
ma³o nominacjê do udzia³u w Projekcie
„Rzetelni 2014” za efektywne pozyski-
wanie funduszy unijnych w perspektywie
finansowej 2007-2013. 
Celem Projektu „Rzetelni” jest kreowanie 
i umacnianie etycznych dzia³añ w czterech
obszarach ¿ycia spo³ecznego i gospodar-
czego: przedsiêbiorczoœci, samorz¹du, insty-
tucji oraz ochronie zdrowia. Nagrody przyz-
nawane na podstawie obiektywnych kryte-
riów, zdobyte w sposób transparentny,
wed³ug uznanych regu³ i zasad s¹ odzwier-
ciedleniem wysokiej jakoœci produktu i us³u-
gi, a tak¿e pozwalaj¹ rzetelnym i uczciwym
podmiotom poddaæ swoje dokonania kon-
troli i ocenie udowadniaj¹c, ¿e s¹ partnerem
godnym zaufania. Laureaci Projektu to pod-
mioty, które przestrzegaj¹ zasad etycznych
w swojej dzia³alnoœci, a terminowoœæ i naj-
wy¿sza jakoœæ us³ug to ich priorytet. 
„Rzetelny Samorz¹d” dotyczy tych samo-
rz¹dów, które dbaj¹c o wysokie standardy
rzetelnie wspó³pracuj¹ z inwestorami oraz
partnerami biznesowymi z zachowaniem ter-
minowoœci i norm etycznych oraz s³u¿¹
swoim mieszkañcom d¹¿¹c do rozwoju
regionu.
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Old (?) spice girls

Pokolenie 40+ doskonale pamiêta wspania³¹ rolê Emilii Krakow-
skiej w „Ch³opach”, przezabawn¹ postaæ Barbary Wrzesiñskiej
w Kabarecie Olgi Lipieñskiej czy te¿ przeboje Lidii Stanis³awskiej.

Te popularne do dzisiaj gwiazdy polskiego ekranu, chojnowianie mieli
okazjê ogl¹daæ i oklaskiwaæ „na ¿ywo” 18 i 19 lutego na deskach
Domu Schrama.
Chojnów znalaz³ siê na trasie „Babskiego Spektaklu” dziêki zaanga-
¿owaniu Niebieskiego Parasola i w³adz miasta. „Old Spice Girls” -
pod takim szyldem wystêpuj¹ artystki - mia³ swoje chojnowskie ods³ony
dwukrotnie. We wtorek i œrodê, sala balowa w Domu Schrama by³a
pe³na. Pe³na ludzi i pe³na œmiechu. Artystki nie pozwala³y nabraæ
tchu. Poczucie humoru, ¿artobliwe podejœcie do „dojrzewaj¹cej” p³ci
piêknej, do ludzkich przywar i oczywiœcie do p³ci przeciwnej z³o¿y³y
siê na niemal dwugodzinny spektakl.
Skecze, gagi, dowcipy, piosenki bawi³y publicznoœæ do ³ez. Teksty
Tuwima, Hemara, Brechta, Czubaszek czy Korpolewskiego, w wyko-
naniu takich profesjonalistek sta³y siê wydarzeniem w naszym mieœcie,
o którym wiele siê mówi³o i zapewne mówiæ jeszcze d³ugo bêdzie. 
Czêœæ dochodu z dwudniowego wystêpu przeznaczono na dzia³alnoœæ
Niebieskiego Parasola. Artystki osobiœcie goœci³y w oœrodku, daj¹c
nieopisan¹ radoœæ pensjonariuszom. Jak siê okaza³o to spotkanie by³o
emocjonuj¹ce dla obu stron. Panie ze wzruszeniem i cierpliwoœci¹
wys³uchiwa³y zwierzeñ cierpi¹cych, a oni z ulg¹ i wypiekami na twarzy
opowiadali o sobie wspominaj¹c jednoczeœnie czasy, gdy przed
telewizorem podziwiali kunszt artystek. 
Dziêki wsparciu samorz¹du, ¿yczliwoœci pani Emilii, Barbary i Lidii
oraz zainteresowaniu spektaklem ponad 300 osób Parasol móg³ poz-
woliæ sobie na zakup d³ugo oczekiwanej pralko-suszarki. Na tym jednak
nie koniec niespodzianek.
Dzieñ wyjazdu by³, tym razem, wyj¹tkowym dniem dla artystek. Na
zaproszenie w³adz miasta panie goœci³y w ratuszu. Burmistrz miasta
dziêkuj¹c w imieniu chojnowian za wspania³e chwile, nie omieszka³
tak¿e z³o¿yæ ¿yczeñ pani Emilii Krakowskiej, która tego w³aœnie dnia
obchodzi³a urodziny. By³y wiêc kwiaty, tort, prezent, a dla wszystkich
goœci krótki koncert wokalny w wykonaniu Ma³gorzaty Szklarz.

Ka¿dego, kto spotka³ siê w Chojnowie z babskim kabaretem nie dziwi
angielski przymiotnik w nazwie programu. Spice czyli ostre wydaje siê
zupe³nie na miejscu, bo tyle temperamentu i energii, naturalnoœci 
i autokrytyki maj¹ tylko dziewczyny ostre, przebojowe i pe³ne ¿ycia.
Takie s¹ w³aœnie Old Spice Girls. I a¿ siê prosi by zamieniæ s³owo OLD
na FOREVER YOUNG.

eg
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I po feriach
Weso³o i kolorowo by³o podczas zajêæ jakie chojnowskim

juniorom, na czas zimowych ferii zaproponowa³ Miejski
Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka
Publiczna.
MOKSiR zaprosi³ na zajêcia pn. P³ytoteka czyli drugie ¿ycie p³yt CD,
tworzono te¿ Kurczaki-Pomponiaki, by³ „Ma³pi gaj”, zajêcia 
„W kamieniu zaklête” i „Kolorowy zawrót g³owy”.
Zimowy zawrót g³owy natomiast to, tydzieñ ferii w bibliotece trwa-
j¹cy od 24 do 28 lutego. Ka¿dego dnia zajmowano siê czymœ innym, 
a chêtnych do wspólnej zabawy nie brakowa³o. Œniegu wprawdzie nie
by³o, ale zimowe rozgrywki sportowe odby³y siê ju¿ pierwszego dnia

i to w stu procentach.
Natomiast we wtorek dzieci
ochoczo pomaga³y ma³ej
Gerdzie uratowaæ Kaja,
kieruj¹c siê przy tym wska-
zówkami, które bohaterka
znanej baœni Hansa Chry-
stiana Andersena zostawi³a
im w liœcie. Trzeci dzieñ
zajêæ by³ przeznaczony dla
najm³odszych czytelników.
Biblioteczna Akademia
Malucha tym razem wyru-
szy³a na Biegun Pó³nocny,
do krainy œniegu, lodu 
i ma³ych pingwinków.
Wprawdzie pingwiny ¿yj¹,
gdzie indziej, ale w bajkach

przecie¿ wszystko jest mo¿liwe…
”Zimowa bajkoteka” to kolejny dzieñ spotkañ. Dzieci, które po-
dzielono na cztery grupy, wykona³y przepiêkne ilustracje do
wybranych opowiadañ o zimie. Prace te wystawiono w bibliotecznej
galerii - mo¿na je podziwiaæ do po³owy marca. 
Ostatniego dnia ferii odby³a siê wyprawa na Wyspê króla Tañcz¹ce
Bambosze, który zaprosi³ wszystkich na bal przebierañców. Po dotar-
ciu samolotem na Wyspê, dzieci przywita³y siê wed³ug panuj¹cych
tutaj zwyczajów. Potem król zapewni³ wspania³¹ muzykê do zabawy
oraz liczne konkurencje. 
Na zakoñczenie balu i ferii zosta³ rozstrzygniêty ca³oroczny konkurs
„£amig³ówa z ksi¹¿k¹ w tle…”. W losowaniu g³ówna nagroda przy-
pad³a Karolinie Kargul – gratulujemy!
Bardzo dziêkujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo i zapraszamy
na nastêpne nasze zajêcia!

ML



T³usty czwartek by³ dla naszej redakcji bardzooo t³usty. Ile poch³o-
nêliœmy tego dnia kalorii, nawet nie chcemy liczyæ - liczby id¹ 
w tysi¹ce. I chocia¿ wyrzuty sumienia mamy do dzisiaj, by³ to
wspania³y dzieñ pe³en s³odyczy i ¿yczliwoœci. 
Nasi Czytelnicy osobiœcie przychodzili do redakcji by uraczyæ nas
wypiekami – a to p¹czusiem, a to faworkami, a to chrupkimi
ró¿yczkami. Pychota! 
W samo po³udnie natomiast zaproszono nas do centrum miasta, gdzie
Piekarnia Stanis³awa Kryszczuka z portalem e-legnickie, ho³dowali
œwiêtu rozdaj¹c pulchne p¹czki przechodniom. My oczywiœcie te¿

skorzystaliœmy (nastêpne kalorie). Wkrótce potem, odpowiadaj¹c na
kolejne zaproszenie zjawiliœmy siê w Domu Schrama, gdzie ucztowa³
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Ju¿ na klatce schodowej
czuæ by³o s³odki zapach p¹czków. Nie dziwi zatem fakt, ¿e 
kolejne serwowane nam s³odkoœci poch³anialiœmy z apetytem. Ale
tego dnia nikt nie odmawia³. Chojnowscy emeryci i renciœci nie byli
wyj¹tkami. Okaza³e, lœni¹ce od glazury p¹czki, znika³y z talerzyków
“migusiem”. 

***
Czwartkowe kameralne spotkanie zwi¹zkowców, by³o wstêpem do
„œledzikowej” zabawy dwa dni póŸniej. 1 marca, w ostatni dzieñ
tegorocznego karnawa³u emeryci zaprosili mieszkañców na zabawê.
Jak zawsze na organizowanych przez nich imprezach, sala balowa
Domu Schrama wype³niona by³a do ostatniego miejsca.
Do póŸnych godzin nocnych, przy muzyce niezawodnej rodziny
Laszkiewiczów, bawi³o siê tu 120 osób. 

***
Czas zabawy i obfitoœci mamy ju¿ za sob¹. Przed nami wiele dni postu
w oczekiwaniu na Œwiêta Wielkanocne. Nie nale¿y siê jednak smuciæ,
bo wspó³czesny czas pasyjny jest niezwykle liberalny. Kiedyœ w cza-
sie postu chleb smarowa³o siê powid³ami lub maczano go w oliwie.
Podawano œledzie bez œmietany, kawa równie¿ by³a bez œmietany 
i bez cukru, za to z palonych ¿o³êdzi. Pi³o siê herbatê lipow¹, zamiast
deserów podawano ma³o s³odkie ciastka zwane "wiekuistymi", gdy¿
mo¿na je by³o jeœæ w pó³ roku po upieczeniu.
Kobiety na szeœæ tygodni zdobi³y siê czarnymi agatami albo drobiazgami
z hebanu i onyksu w srebrze. W czas postu nie wypada³o graæ skocz-
nych polek i mazurków. Jeœli ju¿, to smêtne dumki i nokturny. Zdarza³o
siê, ¿e w czas postu dzieciom chowano zabawki, zostawiaj¹c tylko te
najbardziej zniszczone, a zamiast baœni czytano im ¿ywoty œwiêtych.

eg
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Wielkie kalorie przed Wielkim Postem

Julian Pamu³a - zajmu-
je siê renowacj¹ starych
mebli i obrazów. Jest
malarzem. Lubi barok,
secesjê i klasycyzm oraz
rocka lat 70-tych ub.w.
By³y siatkarz. Zakocha-
ny w Chojnowie. Uwa¿a
siê za lokalnego patrio-
tê. Jak twierdzi: “Stare
chojnowskie piwnice 
i strychy, kryj¹ niejedn¹
tajemnicê. Dlatego nie-
raz lubiê tam szperaæ 
i odkrywaæ co nieco”.

W poprzednim numerze rozpoczêliœmy cykl prezen-
tuj¹cy sylwetki artystów skupionych w chojnow-
skiej Gildii. Dziœ kolejna prezentacja.

Tegoroczny karnawa³ w kawiarni
“Jubilatka” rozkrêci³ siê na ca³ego.

W sobotê 22 lutego mia³ miejsce kolejny
wieczorek muzyczny. Tak jak przypu-
szczaliœmy, w karcie dañ pojawi³y siê
nowe propozycje. Tym razem nasze,
swojskie. Pionierski eksperyment 
grodu nad Skor¹ - czyli country w wy-
konaniu White Hat oraz propagatorzy
jakby nieco ju¿ zapomnianego w Choj-
nowie punkrocka - Polish Fiction. Co
³¹czy oba te zespo³y? Postaæ Mateusza 

Sieñka, za³o¿yciela obydwu kapel. 
W tym pierwszym przypadku, ten
muzyk jest œpiewaj¹cym gitarzyst¹. 
A w drugim, obs³uguje perkusjê i chórki. 
Frekwencja znów dopisa³a. Publicz-
noœæ doœæ mieszana. Zawitali ci, co
lubi¹ zabawy i dancingi, jak i wielbi-
ciele rocka. Impreza przez to by³a
przednia. Genialnie bawiono siê przy
rytmach country and western, jak 
i (czego dawno nie by³o w tym lokalu)
tañca pogo; w ostrych punkrocko-
wych rytmach, czyli harce-dance.
Warto te¿ wspomnieæ o goœciach 
z Chocianowa - zespole Ostatni Krzyk
Mody. Wieœci o jubilatkowych wie-
czorkach dotar³y do naszych s¹siadów
zza miedzy. Mieszanka dwóch ró¿-
nych gatunków muzycznych, przy-
pad³a do gustu. Kto wiêc nie by³ to ma
czego ¿a³owaæ.

P.M., fot. P.M.

Harce-dance w JubilatcePortrety  
nnaasszzyycchh  aarrttyyssttóóww
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Secesja ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy

Wernisa¿ nowej wystawy „Secesja ze zbiorów Muzeum
Miedzi w Legnicy”, który odby³ siê w pi¹tek 24 lutego przy-
ci¹gn¹³ sporo mi³oœników tego nieodleg³ego pr¹du artystycz-

nego, który zrodzi³ siê oko³o 1890 r. i radykalnie zmieni³ oblicze,
nieco skostnia³ej sztuki XIX stulecia, tkwi¹cej w historyzmie, neostylach
i akademizmie. Po wystawie uczestników wernisa¿u oprowadzi³a 
mgr £ucja Wojtasik-Seredyszyn, kustosz dzia³u sztuki Muzeum Miedzi
w Legnicy, która od trzech dekad buduje tê ciekaw¹ kolekcjê, g³ównie
sztuki u¿ytkowej. Zgodnie z profilem tego muzeum, gromadzone s¹
g³ównie wyroby z miedzi i innych metali kolorowych. Kilkadziesi¹t
eksponatów z okresu „fin de siecle’u”, które zosta³y wykonane w znanych
firmach, daje wyobra¿enie o znakomitym wzornictwie tego czasu.
£atwo zauwa¿yæ wszystkie charakterystyczne cechy secesji, z jej
sk³onnoœci¹ do asymetrii, p³aszczyznowoœci, dekoracyjnoœci, odwo³uj¹cej
siê zarówno do rodzimych tradycji, czerpanych ze sztuki ludowej, jak
i sztuki Dalekiego Wschodu, g³ównie Japonii. Najczêœciej spotykan¹ 
i najbardziej kojarzon¹ ze sztuk¹ secesji jest p³ynna, swobodna orna-
mentyka oparta o wzory roœlinne, takie jak lilie, winna latoroœl.
Oprócz flory, czêsto siêgano po inspiracje p³yn¹ce ze œwiata fauny- st¹d
obecnoœæ jaskó³ek, pawi. Do ulubionych motywów nale¿a³y gady,
p³azy, owady. Jaszczurki, wa¿ki s³u¿y³y za wzory do projektowania
bi¿uterii, w tym najwybitniejszego jej twórcy, jakim by³ Rene Lalieque.
Nawet odbiorcy, niezbyt obytemu ze sztuk¹, znane s¹ wybitne,
wspania³e wyroby ze szk³a Emila Galle czy braci Daum. Secesja to
nie tylko sztuka u¿ytkowa, pojawia siê równie¿ w malarstwie, jego
reprezentacji co prawda brak na wystawie, ale rekompensuje to rzeŸba.
Na wystawie znalaz³y siê dzie³a znanych w tym czasie artystów Villanisa,
Troubetzkoy’ego, Maxa Lange, który dla sztuki porzuci³ karierê
medyczn¹ i uniwersyteckiego wyk³adowcy, cenionego rzeŸbiarza 
o polskich korzeniach Kowalczewsky’ego, urodzonego w Miel¿ynie,
czy Bruno Zacha, którego dzie³a o podtekstach erotycznych, cenione
s¹ przez kolekcjonerów i osi¹gaj¹ wysokie ceny na rynku antykwa-
rycznym. Secesja to równie¿ architektura. Powsta³y wówczas niezwykle
œmia³e rozwi¹zania, by przypomnieæ projekty Antonia Gaudiego, czy
odznaczaj¹ce siê wyj¹tkowym piêknem projekty wnêtrz, b¹dŸ znane 
wielu odwiedzaj¹cym Pary¿ stacje metra, projektu Guimarda, które 

da³y asumpt do nazywania secesji przez pary¿an, stylem ”metro”. 
Z tego czasu zachowa³o siê kilka ciekawych budowli w Chojnowie,
które zosta³y pokazane na du¿ych fotogramach, co uatrakcyjnia wys-
tawê i wprowadza interesuj¹cy w¹tek lokalny. Zwrócono tak¿e uwagê
na przepiêkne dzie³a roboty stolarskiej, jakimi s¹ wykonane w miejs-
cowych warsztatach bramy chojnowskich kamienic, niestety coraz
czêœciej wymieniane na wspó³czesne, tandetne drzwi. Warto obejrzeæ
tê interesuj¹c¹ wystawê, przenosz¹c¹ nas w la belle epoque. 
Wystawa potrwa do koñca marca. Zapraszamy.

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 i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla
lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 kwietnia 2014 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 
3 kwietnia 2014 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿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 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 post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 790,00 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 zawar-
ciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 11 grud-
nia 2013 r., drugi 12 lutego 2014 r.
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. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.03.2014 r.-03.04.2014 r.  w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, 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 telefonicznie
pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych 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¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym,
ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Kolejowej nr 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 92 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy  w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013004/9:
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Renata Pi¹tkowska - „A mo¿e bêdzie
w³aœnie tak”

Dzieci czêsto marz¹ o tym, co bêd¹ robiæ,
gdy dorosn¹. Niejeden ch³opiec chcia³by
zostaæ stra¿akiem, niejedna dziewczynka
malark¹ czy te¿ lekark¹. Niektórym ju¿ 
w dzieciñstwie udaje siê ugasiæ prawdziwy
po¿ar, namalowaæ prawdziwy obraz, wyle-
czyæ chore lalki i misie. I o takich dzieciê-
cych planach, marzeniach i przygodach

mo¿emy przeczytaæ w tej w³aœnie ksi¹¿ce.

Renata Pi¹tkowska - “Twardy orzech
do zgryzienia”

Czy prawdziwy bohater musi byæ wielki,
odwa¿ny i silny? Czy musi biegaæ w stroju
Batmana za pasem? Nie! Bohaterem mo¿e
zostaæ ma³y Adaœ w pi¿amce w krokodylki 
i Franek, który wie jak oswoiæ wróble 

i wyczarowaæ lizaki, albo Wojtuœ, stawiaj¹cy
czo³a nocnym straszyd³om przy pomocy
zwyk³ych pomarszczonych rodzynek. Sym-
patycznym bohaterom opowiadañ Renaty
Pi¹tkowskiej zdarza siê zgubiæ w wielkim
mieœcie i bywa, ¿e nie mog¹ siê zdecydowaæ,
jak chcieliby mieæ na imiê. Ale najwa¿niejsze,
¿e udaje im siê rozgryŸæ wszystkie twarde
orzechy i wybrn¹æ nawet z najgorszych tarapatów. 
Renata Pi¹tkowska jest znan¹ i cenion¹ autork¹
ksi¹¿ek dla dzieci, napisa³a ich ponad dwa-
dzieœcia. Jej ksi¹¿ki znajduj¹ siê na Z³otej
Liœcie Fundacji „ABCXXI- Ca³a Polska czyta
dzieciom”. Autorce przyznano II nagrodê 
w konkursie im. Astrid Lindgren, a za ca³o-
kszta³t twórczoœci otrzyma³a Nagrodê im. Marii
Weryho-Radziwi³³owicz. 

Dzia³ dla Doros³ych:

Milena Kindziuk - „Matka papie¿a:
poruszaj¹ca opowieœæ o Emilii Wojty³owej”
Do momentu ukazania siê tej ksi¹¿ki wie-
dzieliœmy o Emilii Wojty³owej bardzo nie-
wiele. Wiele miesiêcy benedyktyñskiej pracy
Mileny Kindziuk pozwoli³o dotrzeæ do nie-
znanych wczeœniej dokumentów, œwiadków,
zdjêæ. Wszystko po to, aby przywróciæ pamiêæ
o tej niezwyk³ej kobiecie - matce Jana Paw³a II.
Dr Milena Kindziuk - dziennikarka, publicystka,
adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej 
i Dziennikarstwa UKSW, redaktor prowadz¹cy
warszawskiej edycji tygodnika „Niedziela”
oraz magazynu „Dziêkujê”, pisma Centrum
Opatrznoœci Bo¿ej. Autorka ksi¹¿ek, m.in. 
o ks. Jerzym Popie³uszce - “Œwiadek prawdy”,
o kard. Józefie Glempie - “Ostatni taki Prymas”,
o Mariannie Popie³uszko - “Matka Œwiêtego”.

Alice Munro - „Przyjació³ka z m³odoœci”
Laureatka Nagrody Literackiej Nobla 2013.
Dziesiêæ niezwyk³ych, hipnotyzuj¹cych czytelni-

ka opowiadañ o tym, co dla ka¿dego z nas
najwa¿niejsze, a zarazem najbardziej tajem-
nicze: o mi³oœci, têsknocie, œmierci i przypad-
kach rz¹dz¹cych ludzkim ¿yciem... To prawdzi-
wa literacka uczta dla wielbicieli magii s³owa,
pozostawiaj¹ca niezapomniane wra¿enia. 
Za tom “Przyjació³ka z m³odoœci” Alice Munro
otrzyma³a w 1990 roku presti¿ow¹ kanadyjsk¹
nagrodê Trillium Book Award.

Ponadto, w bibliotece posiadamy nastêpuj¹ce
ksi¹¿ki noblistki: „Taniec szczêœliwych cieni”,
„Widok z Castle Rock”, „Zbyt wiele szczêœcia”.

***
Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie uczestniczy w projekcie „Ibuki
na Dolnym Œl¹sku” i umo¿liwia swoim
czytelnikom bezp³atny dostêp do ok. 2000 
e-booków na platformie libra.ibuk.pl - i to nie
tylko na terenie biblioteki, ale tak¿e w domu. 

Miejska Biblioteka Publiczna poleca:

W sprzeda¿y posiadamy ju¿ 

* LPG do samochodów, 
* paliwa PB95, PB98, ON, 
* oleje, 
* akcesoria samochodowe 

w atrakcyjnych cenach.

Informujemy równie¿ 
o nowej drodze dojazdowej. 

Stacja czynna:
pon-pi¹t. 7 - 19, sobota 7 - 15
niedziele i œwiêta nieczynne

Zapraszamy

Stacja paliw “Chojnówka” 
ul. Fabryczna 1 

zaprasza klientów. 

Badania dla:

* kierowców zawodowych oraz kandydatów 
na kierowców wszystkich kategorii,

* operatorów maszyn budowlanych i drogowych,
* osób skierowanych przez Starostwo,
* osób wykonuj¹cych prace wymagaj¹ce 

szczególnej sprawnoœci psychofizycznej.

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA

tel: 533-983-48



Ju¿ wkrótce staniecie przed jednym z najwa¿niejszych wyborów 
w Waszym ¿yciu, a mianowicie przed wyborem szko³y, oraz kierunku
œcie¿ki edukacyjnej. Wiemy, ¿e wielu z Was nie ma jeszcze do koñca
sprecyzowanych planów na przysz³oœæ dlatego nie chcemy abyœ zosta³
z t¹ decyzj¹ sam. W³aœnie dla Was Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
otworzy swoje drzwi. 
Musisz zdawaæ sobie sprawê, ¿e to od Ciebie zale¿y Twoja przysz³oœæ 
i dokonaj wyboru szko³y, który w przysz³oœci bêdzie móg³ zaowocowaæ
Twoim sukcesem.

Mamy nadziejê, ¿e przedstawiona oferta naszej szko³y bêdzie dla Was
Ÿród³em cennych informacji i pomocna w podjêciu pierwszej, w pe³ni
œwiadomej decyzji dotycz¹cej dalszej drogi kszta³cenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Gimnazjalistów.

Powiatowy Zespó³ Szkó³
http://www.pzs-chojnow.pl/historiaszko³y
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Seminarium w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie
Na zaproszenie Rektora-Komendanta nadbryg. Ryszarda D¹browy
dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie pan Mariusz
Kowalczyk i wicedyrektor pani Ewa Humenna uczestniczyli w semi-
narium dotycz¹cym podnoszenia efektywnoœci edukacji dla bezpie-
czeñstwa, które odby³o siê 20 lutego 2014r. w Szkole G³ównej S³u¿by
Po¿arniczej w Warszawie. Zaproszenie by³o skierowane w szczegól-
noœci do dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych, w których otworzono
klasy o profilu po¿arniczym. W chojnowskim ogólniaku taka klasa
funkcjonuje od ubieg³ego roku szkolnego. Jest to klasa mundurowa, 
w której uczniowie w ramach przedmiotów uzupe³niaj¹cych realizuj¹

program edukacji po¿arniczej, zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci 
z zakresu ratownictwa medycznego i ochrony przeciwpo¿arowej, pod-
nosz¹ kondycjê fizyczn¹ i doskonal¹ umiejêtnoœci na torze sprawnoœ-
ciowym. Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do omówienia zasad i form
wspó³pracy nawi¹zanej na pocz¹tku roku szkolnego 2013/2014
miêdzy SGSP w Warszawie a Powiatowym Zespo³em Szkó³ w Choj-
nowie. Po seminarium dyrektorzy obejrzeli najciekawsze laboratoria 
i pracownie znajduj¹ce siê w SGSP.

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
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 kwietnia
2014 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 Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów do dnia 3  kwietnia 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie 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 przeprowadza-
nia 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 post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
590,00 z³ - dot. dz. 185/18  i 520,00 z³ - dot. dz. 185/20. 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 wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Pierwszy na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 czerwca 2012 r., drugi 5 wrzeœ-
nia 2012 r., trzeci 23 paŸdziernika 2012 r., czwarty 12 lutego 2013 r., pi¹ty 26 marca
2013 r., szósty 11 czerwca 2013 r., siódmy 24 wrzeœnia 2013 r., ósmy 12 lutego 2014 r.
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 telefon-
icznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych
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

dziewi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Drodzy Gimnazjaliœci!
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Cena wywo³awcza - 1.596.000,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 319.000,00 z³.

Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Po³o¿ona jest w kompleksie terenów przemys³owych,
uzbrojonych w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenergety-
czn¹, telekomunikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uch-
walonego Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z dnia 7 lipca 1997 r., oznaczona symbolami 7 F 18.6 P,B,S (EE) 
i 8 F 18.7 P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci gospodarczej, komer-
cyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie pogarszaj¹cej stanu
œrodowiska, zieleñ izolacyjna.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami,
nie toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne
dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci
pod³o¿a gruntowego terenu. Na dzia³ce nr 21 znajduje siê stanowisko
archeologiczne nr 4/47/76-18 i zgodnie z pismem Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków we Wroc³awiu Delegatura w Legnicy
mo¿e zostaæ oddana do zainwestowania bez warunków konserwatorskich
(badania archelologiczne miasto przeprowadzi³o w grudniu 2011 r., 
w ich wyniku nie stwierdzono nieruchomych obiektów archeologicznych).
Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê z ekspertyz¹
geotechniczn¹  i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej:
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor
bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej nale¿y uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt, w oparciu 
o faktyczne zapotrzebowanie okreœlone przez nabywcê. Gmina Miejska
Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za kolizje z niewidocznymi
na podk³adach geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko
inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetar-
gowej. Do przetargu mog¹ tak¿e przyst¹piæ ich pe³nomocnicy oraz
podmioty finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce
lub wydzier¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ
w strefie.  W przypadku podmiotów finansuj¹cych inwestycjê firm
posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿ oœwiad-
czenie o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu
posiadaj¹cego zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 maja 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,

a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie potwier-
dzonym, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe
i spó³ki z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiad-
czone za zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis 
z KRS i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej
na nabycie nieruchomoœci. 
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców. (Dz.U. z  2004 r. Nr 167, poz. 1758 
z póŸn.zm.). Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 2 maja 2014  r. na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿  15.960,00 z³.
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.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa
umowa sprzeda¿y, albowiem Legnickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile LSSE nie skorzysta 
z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieru-
chomoœci. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania prze-
targu z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych 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

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci
objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej 
w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi 19/1, 19/2, 20, 21 o ³¹cznej pow. 24925 m2, 

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00016601/5.
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Klub Sportowy „Chojnowianka” Chojnów zaprasza wszystkich
chêtnych do wziêcia udzia³u w projekcie pod nazw¹ „Spe³nij marze-
nie - zostañ bramkarzem”. Projekt ten powsta³ z myœl¹ o bramkarzach
pi³ki no¿nej, dla których gra na tej pozycji jest spe³nieniem marzeñ. 

Celem szkó³ki bramkarskiej jest pomoc w rozwoju na pozycji nr 1 
w dru¿ynie. Zajêcia maj¹ za zadanie wskazaæ w³aœciw¹ drogê, w³aœci-
wy kierunek rozwoju i sprawiæ by wiele godzin pobytu na boisku
zaowocowa³o wspiêciem siê na szczyt w³asnych mo¿liwoœci. 

Organizatorem projektu jest Klub Sportowy „Chojnowianka” Chojnów,
jednak by uczestniczyæ w zajêciach Szkó³ki nie trzeba byæ zawodni-
kiem naszego Klubu. Projekt jest kierowany do wszystkich bram-
karzy, którym w swoich macierzystych klubach nie stworzono mo¿-
liwoœci profesjonalnego szkolenia. 

Wszyscy wiemy, ¿e na regularnych treningach ca³ej dru¿yny ¿aden
trener nie jest w stanie poœwiêciæ bramkarzowi wystarczaj¹cej uwagi
tak, by nie wi¹za³o siê to ze strat¹ dla pozosta³ych zawodników dru¿yny.
Zadaniem Szkó³ki jest wsparcie trenerów w szkoleniu bramkarzy.

Do projektu zapraszamy zarówno ch³opców, jak i dziewczynki.
Szkolenie obejmie bramkarzy i bramkarki we wszystkich kategoriach
wiekowych z seniorem w³¹cznie tj. od 7 roku wzwy¿. Podstaw¹ pracy
z bramkarzami bêdzie trening stworzony tak, by w jak najwiêkszym
stopniu odzwierciedla³ warunki meczowe, a poszczególne treningi
bêd¹ æwiczone tak, by powtarzaæ konkretne sytuacje boiskowe. 

W zwi¹zku z powy¿szym bêdziemy k³aœæ szczególny nacisk na to, by
bramkarze æwicz¹c nieustannie poszukiwali jak najlepszych sposobów
rozwi¹zania konkretnych zadañ. Kolejn¹ bardzo istotn¹ cech¹, jak¹
chcielibyœmy ukszta³towaæ u bramkarzy jest zdolnoœæ komunikowania
siê, jako po³¹czenie psychologii, inteligencji oraz rozumienia gry.

Dziêki uczestnictwu w projekcie bramkarze i bramkarki bêd¹ mieæ
mo¿liwoœæ rozwoju w œrodowisku, gdzie naucz¹ siê i zrozumiej¹ jak 

odpowiadaæ na sytuacje boiskowe, z którymi musz¹ siê mierzyæ pod-
czas ka¿dego meczu. Poznaj¹ równie¿ jak¹ rolê pe³ni¹ w dru¿ynie i co
dziêki swojemu w³asnemu rozwojowi mog¹ do niej wnieœæ. 

W praktyce oznacza to, ¿e zajêcia w Szkó³ce bramkarskiej obejm¹
trening zawieraj¹cy naukê i doskonalenie techniki gry na pozycji
bramkarza, trening uwzglêdniaj¹cy podejmowanie decyzji oraz tre-
ning dru¿ynowy, który zawieraæ bêdzie wszystkie elementy meczowe. 

Zajêcia Szkó³ki bramkarskiej bêd¹ odbywaæ siê na obiekcie Klubu
Sportowego „Chojnowianka” w Chojnowie dwa razy w tygodniu.
Konkretne terminy bêdziemy starali siê dopasowywaæ do potrzeb 
i mo¿liwoœci trenuj¹cych bramkarzy. 

Pocz¹tek zajêæ planowany jest na marzec. Zajêcia Szkó³ki dla zawod-
ników Klubu Sportowego „Chojnowianka” Chojnów odbywaæ siê
bêd¹ nieodp³atnie. Projekt Szkó³ka bramkarska „Spe³nij marzenie -
zostañ bramkarzem” skierowany jest do szerszej grupy odbiorców. 

Jesteœ zainteresowany - zadzwoñ pod podany ni¿ej numer telefonu, 
a ustalimy warunki naszej wspólnej wspó³pracy. 

Kontakt telefoniczny: Janiak Dariusz 696-433-847

„Spe³nij marzenie - zostañ bramkarzem”

Okres przygotowawczy do rundy rewan¿owej w lidze okrêgowej,

powoli dobiega koñca. Pi³karze szlifuj¹ formê, podczas meczów kon-

trolnych. Nie inaczej jest z dru¿yn¹ seniorsk¹ Chojnowianki. Dru¿yna

od niedawna trenuje z nowym trenerem. Doœæ niespodziewanie 

z funkcji selekcjonera pierwszej jedenastki Chojnowianki, zrezygno-

wa³ Rafa³ Kryszczuk. Ta sytuacja spowodowa³a, ¿e pierwsze wyniki

sparingów nie by³y zadowalaj¹ce. Atmosferê wokó³ klubu trzeba wiêc

budowaæ od nowa. Przypomina to trochê proces dojrzewania owoców,

im dojrzalsze - tym smaczniejsze. Czy ten obrazek zaistnia³ w sobotê -

1 marca, podczas towarzyskiego spotkania z Górnikiem Z³otoryja?

Nasi pi³karze, ju¿ pod wodz¹ Arkadiusza Palucha, na bocznym

boisku, pewnie pokonali s¹siada ze Z³otoryi - 4:1 (2-0). Chyba nikt

nie spodziewa³ siê takiego wyniku. Chojnowska jedenastka by³a

dojrzalsza pi³karsko. Ambicji goœciom jednak te¿ nie mo¿na

odmówiæ.

Po obu stronach zanotowano kilka niewykorzystanych, stuprocen-

towych sytuacji (przestrzelony karny Chojnowianki). Wysoka 

wygrana jednak cieszy. Trenera Palucha czeka teraz priorytetowe

zadanie - awans do wy¿szej ligi. POWODZENIA!

pm

PI£KA NO¯NA
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam nowo wybudowany dom jed-
norodzinny w ciekawej lokalizacji, pow. ca³ko-
wita budynku ok. 250 m2, gara¿, piwnica, na
parterze salon z wyjœciem na du¿y taras, kuch-
nia, ³azienka, na piêtrze 3 pokoje, ³azienka. Atrak-
cyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 49 m2,
w Chojnowie przy ul. Paderewskiego, parter, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 602-696-772.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w no-
wym budownictwie w Chojnowie, o pow. 73 m2,
Ip.,4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno,
balkon, nowe okna, panele pod³ogowe, kafelki,
cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818-86-40, 698-501-784.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe, 4 pokoje, kuchnia z jadalni¹, ³azienka,
przedpokój. Gara¿, 2 piwnice, ogród 400 m2,
ul. Sienkiewicza, Wiadomoœæ: tel. 726-118-875.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w no-
wym budownictwie w Chojnowie o pow. 63 m2,
Ip. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno wc, bal-
kon, piwnica. Cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 607-939-158, 784-228-853.

Sprzedam mieszkanie - 49 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Ciep³e, s³oneczne z ogrzewa-
niem gazowym. Na ulicy Koœciuszki - III piêtro.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia,
³azienka, strych, piwnica, II piêtro, w starym budow-
nictwie, niskie op³aty, ogrzewanie gazowe, po-
wierzchnia 65,0 m2, bez poœredników. Atrakcyjna
cena. Wiadomoœæ: tel. 602-851-726; 667-044-001.

Mam do wynajêcia 3-pokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 76-81-86-734; 880-789-427.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 2. poko-
jowe, ³azienka, kuchnia, przedpokój, du¿y
balkon w centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 515-
435-244; 665-307-519.

Zamieniê mieszkanie o pow. 35 m2 przy
ul. Z³otoryjskiej, po generalnym remoncie 
(z ewentualn¹ dop³at¹) na wiêksze. Wiado-
moœæ: tel. 880-467-246.

Zamieniê 4-pokojowe mieszkanie z bal-
konem po³o¿one na IVp. w budynku 4-piê-
trowym w Chojnowie, ul. Sikorskiego, pow. 
74 m2 + piwnica. 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
toaleta - zamieniê na mniejsze, najchêtniej 
2-pokojowe lub 1-pokojowe w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 514-027-671.

Okazja! Sprzedam lokal u¿ytkowy na
parterze przy ul. Kolejowej (w pobli¿u dworca)
o pow. 24 m2. Istnieje mo¿liwoœæ przekszta³-
cenia na lokal mieszkalny. Wiadomoœæ: tel.
605-093-232.

Sprzedam lub wynajmê lokal gastronomiczny
wraz z przyleg³ym pomieszczeniem mieszkal-
nym na oœrodku wypoczynkowym w Rokitkach
+ wyposa¿enie gastronomiczne, cena 160 tys.
Wiadomoœæ: tel. 880-185-930.

Sprzedam lub wynajmê lokal na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w samym mieœcie, o pow. 124 m2,
doskonale nadaje siê na warsztat samochodowy
lub inny. Pr¹d 220V/360V, plac utwardzony,
oœwietlony, ogrodzony, alarm, w dzielnicy przemy-
s³owo-us³ugowo-mieszkalnej, ca³oœæ o pow. 400 m2.
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Praca
Rencistka szuka pracy. Pracowita, uczci-

wa, lojalna. Wiadomoœæ: tel. 76-744-97-09.

Dzia³ki
Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona, fun-

dament domu, pe³na dokumentacja, w Bia³ej,
cena 60 tys. z³ – do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

Sprzedam dzia³ki budowlane 15a w Sied-
liskach ko³o Mi³kowic. Blisko media, sklep,
wyjazd na drogê asfaltow¹. Wiadomoœæ: tel.
607-939-158, 784-228-853.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem 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¿yt-
kowania 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 us³ug. 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  9 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 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 3 kwietnia 2014 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 ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nierucho-
moœæ 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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów  z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci /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 zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  990,00 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 11 grudnia
2013 r., drugi 13 lutego 2014 r. 
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. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.03.2014 r. -
03.04.2014 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
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych 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¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku  4-kondygnacyjnym,
wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa nr 17 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem 
geodezyjnym 56/3 o pow. 249 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 19-04-2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, 

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010935/3:
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Terminy wywozu odpadów z terenu Chojnowa
Po publikacji terminów wywózki odpadów z nierucho-
moœci jednorodzinnych i bloków wielorodzinnych
podajemy plan odbioru œmieci dla firm.

Przedsiêbiorstwo ASA z Zabrza ustali³o terminy na
ka¿dy dzieñ tygodnia, z wyznaczeniem parzystych 
i nieparzystych tygodni roku. 

*** Tygodnie parzyste ***
*PONIEDZIA£EK*PONIEDZIA£EK*PONIEDZIA£EK*PONIEDZIA£EK*PONIEDZIA£EK*PONIEDZIA£EK*

*WTOREK*WTOREK*WTOREK*WTOREK*

*CZWARTEK*CZWARTEK*CZWARTEK*CZWARTEK* *PI¥TEK*PI¥TEK*PI¥TEK*PI¥TEK**PI¥TEK*

*ŒRODA*ŒRODA*ŒRODA*ŒRODA*ŒRODA*
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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; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
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
Cmentarz Komunalny                       - 76 818 66 80

* Kompleksowe us³ugi ksiêgowe, 
podatkowe i kadrowe

* Pomoc przy za³o¿eniu diza³alnoœci
* Rozliczenia PIT
* Deklaracje od spadków i darowizn

Biuro rachunkowe
œwiadczy:

Kontakt:
tel. 889-765-709 

e-mail: biuro@szachlarska.pl
www.szachlarska.pl

*** Tygodnie nieparzyste ***
* PONIEDZIA£EK * PONIEDZIA£EK * PONIEDZIA£EK * PONIEDZIA£EK *

* WTOREK * WTOREK * WTOREK * WTOREK * WTOREK * WTOREK *

* CZWARTEK * CZWARTEK * CZWARTEK * CZWARTEK * CZWARTEK *

* PI¥TEK * PI¥TEK * PI¥TEK * PI¥TEK * PI¥TEK * PI¥TEK * PI¥TEK * PI¥TEK *

* ŒRODA * ŒRODA * ŒRODA * ŒRODA * ŒRODA * ŒRODA * ŒRODA *



Chojnowskie Dzieciaki

Dominika G³adun 
- 2 latka. 

Lubi ogl¹daæ przygody
Kubusia Puchatka,
bawiæ siê klockami 

i mruczeæ pod nosem.

I po feriach...


