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Misterium dla Œwiêtego
S³owem i pieœni¹ chojnowianie uczcili kanonizacjê

naszego Papie¿a Jana Paw³a II.

„Silver Meetings” w muzeum
Wystawa u¿yczona przez Galeriê Sztuki w Legnicy

pokazuje najnowsze trendy w œwiatowym z³otnictwie.

Chojnowianie w Commentry - kolejna wizyta w partnerskim mieœcie

Uroczystoœci majowe w Chojnowie. X-lecie przyst¹pienia do UE

Powlekaæ rosn¹ce
Spotkanie z poetk¹, eseistk¹, krytyczk¹ 

- Joann¹ Mueller-Liczner.
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Baszta Tkaczy do zwiedzania
Od pocz¹tku kwietnia w Baszcie Tkaczy
trwaj¹ prace prowadzone przez firmê Jana
Kryszczuka. Po zakoñczeniu prac i wyposa¿e-
niu wnêtrz w sprzêt ekspozycyjny baszta zo-
stanie udostêpniona zwiedzaj¹cym. G³ówn¹
jej atrakcj¹ bêdzie usytuowana na wysokoœci
18,5 m galeria widokowa. Baszta bêdzie
czynna od maja do koñca paŸdziernika. W jej
wnêtrzach znajd¹ siê ekspozycje sta³e i cza-
sowe. Byæ mo¿e jeszcze w bie¿¹cym roku
zostanie wyposa¿ona w lunety. Ten cenny
zabytek architektury militarnej z prze³omu
XIV i XV w. ma szansê staæ siê du¿¹ atrakcj¹
turystyczn¹ naszego miasta.

Pche³ki jad¹ do Jeleniej Góry !!! 
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e grupa teatralna
PCHE£KI, dzia³aj¹ca w Miejskim Oœrodku
Kultury Sportu i Rekreacji zakwalifikowa³a
siê do miêdzynarodowego przegl¹du teatral-
nego pt. “Jedzie poci¹g z daleka, czyli interdy-
scyplinarna podró¿ artystyczna”. 16 maja br.
w Jeleniej Górze dzieci zaprezentuj¹ spektakl
„Duszki z poduszki”. Gratulujemy, ¿yczymy
powodzenia i trzymamy kciuki.

Sukces Marty
Po wielu tygodniach pracy nad tekstem, po
przebrniêciu przez kolejne etapy konkursu
tzn. eliminacje szkolne, miejsko-gminne 
i powiatowe, 6 maja 2014 roku Marta Sobie-
chowska z klasy VI b SP4 zmierzy³a siê 
z najlepszymi recytatorami Dolnego Œl¹ska 
i otrzyma³a w Finale Wojewódzkim w K³odzku
wyró¿nienie I stopnia. Martê do konkursu
przygotowa³a pani Barbara S³otwiñska.

Wyró¿nienie dla Oli
W sobotê 26 kwietnia w Teatrze Modrzejew-
skiej odby³ siê powiatowy etap 59. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego. W konku-
rencjach recytacji i poezji œpiewanej wziê³a
udzia³ m³odzie¿ z Legnicy, Z³otoryi, Polkowic,
Lubina i Chojnowa. W tym roku do eliminacji
rejonowych zakwalifikowa³o siê 30 laureatów
eliminacji miejskich. W konkursowym jury
zasiedli: Edyta Pietruszka - instruktor teatralny
z Wroc³awia, Robert Gulaczyk - aktor legnic-
kiego teatru i £ukasz Duda - re¿yser, twórca
„Teatru Odnalezionego” z Jeleniej Góry. Organi-
zacyjnym koordynatorem konkursu jest Joanna
Rostkowska z legnickiego teatru. Nasze miasto
reprezentowa³a Aleksandra Ba³aj, która 
w kat. „wywiedzione ze s³owa” ujê³a jurorów
zaprezentowanym felietonem Krystyny Jandy
pt. “Tusz do rzês”. Aleksandra otrzyma³a
WYRÓ¯NIENIE.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
/j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518/ Wydzia³ Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 29.04.2014 r. do 20.05.2014 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y na rzecz najemców znajduj¹cych

siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Chmiel-
nej 21, ul. Ma³achowskiego 2, ul. Kolejowej
29 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Nr 44/2014;
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie w terminie do dnia 10.06.2014 r.
2) w dniach od 18.04.2014 r. do 09.05.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony -
czêœæ dzia³ki nr 6/16, po³o¿onej przy ul.
Wojska Polskiego w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
3) w dniach od 30.04.2014 r. do 21.05.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - prawo u¿yt-
kowania wieczystego nieruchomoœci nieza-
budowanej, oznaczonej numerem geode-
zyjnym 22/53, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta
Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej) -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 30 kwietnia 2014 r. Nr 45/2014.
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MAJ
10.05. - Stonoga - przegl¹d taneczny; Szko³a Podstawowa nr 4; godz. 10.00
10.05 - wyœcig Szlakiem Grodów Piastowskich; Rynek; godz. ok. 13.30
10.05. - Rap Melan¿; park przy „Niebieskim Parasolu”; godz. 17.00.
16.05. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; godz. 17.00
17.05. - Majowy Festyn „Trójki”; Szko³a Podstawowa nr 3; godz. 16.00.
23.05. - NOC w Muzeum; Muzeum Regionalne; godz. 18.00.
24.05. - Festyn majowy - impreza œrodowiskowa Gimnazjum nr 2; teren szko³y; godz. 15.00.
24.05. - SILEBIA - przegl¹d teatralny; PZS ul. PoŸniaków; godz. 9.00.
26.05. - Dla Ciebie Mamo - plenerowy koncert chóru “Skoranta”; Rynek
27.05. - Dzieñ Mamy; Dom Schrama; godz. 17.00.
maj - Tydzieñ bibliotek 2014; Miejska Biblioteka Publiczna 
maj - Zawody bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
maj - Mistrzostwa Miasta w LA; 
maj - czerwiec - „W krainie Syjamu - relacja z podró¿y do Tajlandii” - wystawa fotograficzna
Wojciecha Drzewickiego i Micha³a Derenia; Miejska Biblioteka Publiczna 

CZERWIEC
04.06. - „Pasowanie na Czytelnika”
06.06. - Turniej Bryd¿a Sportowego; Dom Schrama 
07-08.06. - Dni Chojnowa; Rynek
07.06 - wojewódzki Turniej pi³ki Rêcznej dziewcz¹t klas IV i VI; PZS; 
14.06 - Festyn „Popo³udnie z czwórk¹”; Szko³a Podstawowa nr 4
14.06. - Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê Skory; rzeka Skora
21.06. - Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê Skory; rzeka Skora
21.06. - Noc Œwiêtojañska;  Park Œródmiejski
czerwiec - Koncert z okazji zakoñczenia roku szkolnego, miejsce - MBP - Sala Edukacyjna
czerwiec - Szkolny Rodzinny Turniej Korczakowski pod has³em „¯yjmy bezpieczniej”,
miejsce - Szko³a Podstawowa nr 4
czerwiec - lipiec - „Wspó³czesna tkanina artystyczna” - wystawa wroc³awskiej grupy tkackiej
„W¹tek” z okazji XII Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego; Muzeum Regionalne

Kalendarz imprez w mieœcie
maj - czerwiec

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska -  76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

Burmistrz Miasta Chojnowa
informuje, ¿e do dnia 19 maja 2014 r.

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 1
(w godzinach pracy urzêdu) jest udostêpniony
do wgl¹du spis wyborców. Na pisemny

wniosek wyborca uzyska informacjê, 
czy osoba wskazana we wniosku jest ujêta 
w spisie wyborców lub w nim nie figuruje,
albo ¿e dane wyborcy podane we wniosku

ró¿ni¹ siê od danych osoby wpisanej 
do spisu. Na nieprawid³owoœci sporz¹dze-
nia spisu mo¿na wnieœæ do Burmistrza Miasta

Chojnowa reklamacjê (art. 37 Kodeksu
wyborczego).
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Cena wywo³awcza - 387.000,00 z³ 
(w tym VAT 23 %).

Wadium - 77.400,00 z³.

Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po³o¿ona
jest w kompleksie terenów przemys³owych,
uzbrojonych w sieci: wodoci¹gow¹, kanaliza-
cyjn¹, elektroenergetyczn¹, telekomunika-
cyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, uchwalonego Uchwa³¹ 
Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 7 lipca 1997 r., oznaczona symbolem 
9 F 18.8 P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci
gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budow-
nictwo, sk³ady itp.) nie pogarszaj¹cej stanu
œrodowiska, zieleñ izolacyjna, zieleñ ³êgowa.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobo-
wi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipo-
tekami, nie toczy siê te¿ w stosunku do niej
postêpowanie administracyjne dotycz¹ce
prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœ-
laj¹c¹ w³aœciwoœci pod³o¿a gruntowego terenu.
Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoz-
naæ siê z ekspertyz¹ geotechniczn¹  i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infra-
struktury podziemnej: elektroenergetyczna i tele-
komunikacyjna. 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 ra-
mach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgod-
nionych. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym.
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej nale¿y uzyskaæ indy-
widualnie, na w³asny koszt, w oparciu o faktyczne
zapotrzebowanie okreœlone przez nabywcê.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowie-
dzialnoœci za kolizje z niewidocznymi na pod-
k³adach geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci
w granicach Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko
inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹
zezwolenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿e-
niu komisji przetargowej. 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 finansuj¹-
cych inwestycjê firm posiadaj¹cych zezwolenie
na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿ oœwiadczenie
o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na
rzecz podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie na
dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 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 - pe³-
nomocnictwo 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 odpowied-
niego 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  21 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 za-
poznaniem 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 od-
wo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wy-
nosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 3.870,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie naj-
póŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu. Z wy³onionym w wyniku przetargu
nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa umowa
sprzeda¿y, albowiem Legnickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej przys³uguje prawo pier-
wokupu. O ile LSSE nie skorzysta z tego prawa
zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ
nieruchomoœci.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), je¿eli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie 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 w³as-
noœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje
prawo odwo³ania przetargu z wa¿nych powodów
- zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 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

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 23, 24/4
o ³¹cznej pow. 6181 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹

Nr LE1Z/00016601/5.

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 Chojno-
wie w terminie do dnia  11.06.2014 r.
4) w dniach od 30.04.2014 r. do 21.05.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em, przeznaczonej do sprzeda¿y w for-
mie przetargu - dzia³ka nr 33/13, po³o¿ona 
w obrêbie 4 miasta Chojnowa przy ul. Win-
centego Witosa wraz z udzia³em 1/11 we
w³asnoœci dzia³ki nr 33/28 - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia
2014 r. Nr 46/2014.
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 Choj-
nowie w terminie do dnia  11.06.2014 r.
5) w dniach od 02.05.2014 r. do 23.05.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie prze-
targu - dzia³ka nr 175/6, po³o¿ona w obrêbie
4 miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 maja 2014 r. Nr 48/2014.
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 Choj-
nowie w terminie do dnia  13.06.2014 r.
6) w dniach od 17.04.2014 r. do 08.05.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony  -
czêœæ dzia³ki nr 450/15, po³o¿onej przy ul. Koœ-
ciuszki w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 39/2014
Burmistrza Miasta Chojnowa z 17 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
dot. wyborów pos³ów do Parlamentu

Europejskiego zarz¹dzonych 
na dzieñ 25 maja 2014r.

Zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego
Burmistrz Miasta Chojnowa wyznacza na
obszarze miasta Chojnowa nastêpuj¹ce miejsca
przeznaczone na bezp³atne umieszczanie urzê-
dowych obwieszczeñ wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych:
1. S³upy og³oszeniowe przy nastêpuj¹cych ulicach:
- ul. Rynek (w pobli¿u parkingu),
- ul. St.Ma³achowskiego (przed MOKSiR),
- plac Dworcowy,
- skrzy¿owanie ul.Wolnoœci - ul. Miko³aja 

Reja (obok mostu),
- ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

(obok sklepu „Anna”),
- ul. Samorz¹dowa,
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Lidl),
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Polomarket).
2. Tablica informacyjna przy ul. Grodzkiej 

(obok targowiska).
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Uroczystoœci majowe w Chojnowie. 
X-lecie przyst¹pienia do UE

BAŒNIOWA EUROPA
29 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Domu Schrama
m³odzi aktorzy z grupy teatralnej PCHE£KI dzia³aj¹cej przy MOKSiR
zaprezentowali zaproszonym przedszkolakom widowisko DUCHY 

Z PODUCHY, do powstania którego inspiracj¹ sta³y siê m.in. europejskie
baœnie. Okazja by³a po temu przednia - najm³odsi chojnowianie brali
bowiem udzia³ w plastycznym konkursie BAŒNIOWA EUROPA.
Dziêki wspó³pracy z wychowawczyniami przedszkoli dzieci najpierw
pozna³y, a potem narysowa³y b¹dŸ namalowa³y ilustracje do 20 baœni.
Powsta³o dziêki temu blisko 200 urokliwych prac, których wernisa¿
by³ jednym z elementów spotkania.
Od 8 maja do koñca czerwca wystawa bêdzie prezentowana w dziale

dla dzieci i m³odzie¿y Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.
Zapraszamy do jej odwiedzenia!

PIKNIK EUROPEJSKI na SPORTOWO
1 maja 2014 r. - z okazji X rocznicy przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej - Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choj-
nowie zaprosi³ mieszkañców na miejski stadion. Postanowiliœmy uczciæ
ten moment g³ównie rekreacyjnie, st¹d w ofercie znalaz³y siê: turniej
tenisa ziemnego, biegi prze³ajowe dla szkó³ podstawowych, konkurs
dla si³aczy. Planowaliœmy równie¿ turniej pi³ki no¿nej zak³adów pracy,
ale poza firm¹ Pana Jana Kryszczuka nie uda³o siê znaleŸæ chêtnych
do aktywnego spêdzenia tego dnia...
Turniej tenisa zgromadzi³ kilkunastu zawodników. Widaæ by³o, ¿e

d³uga przerwa wp³ynê³a mobilizuj¹co i na korcie zjawili siê niemal
wszyscy lokalni pasjonaci tej piêknej dyscypliny sportu. Kapryœna
pogoda pokrzy¿owa³a jednak plany - w zwi¹zku z coraz gorsz¹ aur¹
zmagania tenisistów trzeba by³o przerwaæ. Zosta³y dokoñczone
w niedzielê.

Biegi prze³ajowe mia³y byæ rozgrywane zarówno na bie¿ni, jak i po-
miêdzy obu boiskami sportowego kompleksu. Kiedy jednak niektórzy
rodzice zaczêli wyra¿aæ obawy o ewentualne kontuzje najm³odszych
biegaczy, trasa zosta³a uproszczona praktycznie do terenu bie¿ni 
i fragmentu g³ównej p³yty boiska. Klasy I i II startowa³y na dystansie
200 m., klasy III i IV na dystansie 300 m., natomiast klasy V i VI na
dystansie 400 m. Mimo i¿ do udzia³u w zawodach zapisa³o siê ponad
100 m³odych zawodników, ostatecznie na bie¿ni swych si³
spróbowa³o 56 osób.



Ostateczne wyniki: Klasy I dziewczêta: I - Dominika Ho³da, II - Lila
Rogusz, III - Alicja Gerak. Klasy I ch³opcy: I - Szymon Kazieczko, II -

Grzegorz Paw³owski, III - Kacper Bajerski. Klasy II dziewczêta: I - Eliza
Laskowska, II - Katarzyna Korput. Klasy II ch³opcy: I - Bartosz
Serkies, II - Szymon Jarczak, III - Kajetan Tracz. Klasy III dziewczêta:
I - Agata Zderska, II - Julia Jab³oñska, III - Karolina Ulicka. Klasy III
ch³opcy: I - Bartosz Ka³as, II - Krystian Sobieraj, III - Patryk
Gromala. Klasy IV dziewczêta: I - Klaudia Kañczuga, II - Katarzyna
Codogni, III - Angela Wit. Klasy IV ch³opcy: I - Oskar Wyrwa³, II - Karol
Grzesiuk. Klasy V dziewczêta: I - Oliwia Repa, II - Nikola Pietruszczak.
Klasa V ch³opcy: I - Kewin Zarzycki, II - Marceli Ekielski, III - Karol
Spirydowicz. Klasy VI dziewczêta: I - Magdalena Chada³a, II - Paulina
Ho³da. Klasy VI ch³opcy: I - Fabian Samaszko, II - Kacper Laskowski.
Jeszcze przed deszczem uda³o siê wy³oniæ najwiêkszych chojnowskich

si³aczy. Co prawda pocz¹tkowo nikt nie chcia³ spróbowaæ swych si³ 
w trójboju, na który sk³ada³y siê: wyciskanie z ³aweczki 55 kg sztangi,

spacer farmera z hantlami, ka¿da o wadze 32 kg, wreszcie trzymanie
w poziomie obur¹cz ko³a o wadze 12 kg, ale w koñcu do próby podeszli:
Marcin Motyka (ostatecznie I miejsce), Ryszard Siwak (miejsce II) 
i Mateusz Niemczyk (miejsce III).
Serdeczne podziêkowania za pomoc przy organizacji tej konkurencji 

i ufundowanie dodatkowych nagród sk³adamy panu Alanowi Iwañskiemu
z si³owni HARDCORE FITNESS!
W dalszej czêœci spotkania na stadionie zaplanowano MELODIE

EUROPY - piosenki w wykonaniu uczniów chojnowskich szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów. Niestety, deszcz sprawi³, ¿e publicznoœæ
rzed³a z minuty na minutê, wiêc ostatni wykonawcy œpiewali dla
garstki najwytrwalszych...
Podobny los spotka³ te¿ wystêp zespo³u BLUE BAND. Sympatyczni

muzycy musieli zakoñczyæ wystêp po kilku zaledwie piosenkach... W kon-
frontacji z deszczem przegraliœmy, niestety...

OBCHODY 3. MAJA
Tradycyjnie o godz. 11.30 przed obeliskiem przy ul. Chmielnej roz-
poczê³a siê uroczystoœæ z³o¿enia kwiatów i wieñców w ho³dzie tym,
którzy Wolnej i Niepodleg³ej OjczyŸnie z³o¿yli czêsto daninê naj-
wy¿sz¹ - w³asnego ¿ycia. W okazjonalnym przemówieniu burmistrz
Jan Serkies nawi¹za³ nie tylko do kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3. maja, ale tak¿e innych, wa¿nych dla naszego narodu
wydarzeñ:

„Szanowni Pañstwo!
Rok 2014 obfituje w donios³e dla naszego narodu wydarzenia. Ledwie
przed kilku dniami nasz wielki rodak, papie¿ Jan Pawe³ II zosta³ kano-
nizowany, a budz¹ce nasz¹ narodow¹ dumê wyrazy uznania dla Jego
postaci i dokonañ p³ynê³y do Polski z ca³ego œwiata. 
1 maja œwiêtowaliœmy X rocznicê przyst¹pienia naszego kraju do Unii
Europejskiej. To, co przez ca³e dziesiêciolecia wydawa³o siê nierealn¹
mrzonk¹, dziêki wspólnym wysi³kom i staraniom zarówno polityków
ró¿nych opcji, jak i zwyk³ych ludzi, sta³o siê 1 maja 2004 roku faktem,
a dobre owoce tamtej decyzji rozkwitaj¹ dokonaniami w ka¿dym pol-
skim mieœcie czy gminie.
2 maja, równie¿ po raz dziesi¹ty, obchodziliœmy Dzieñ Flagi
Rzeczypospolitej. To by³ czas na refleksje o szczytnych kartach historii
naszego narodu, a tak¿e dobry moment, by pamiêtaæ o rozrzuconej
przez dziejowe losy po ca³ym œwiecie Polonii, której dzieñ równie¿ 
2 maja œwiêtujemy. 
Dziœ (…) spotykamy siê w symbolicznym dla naszego miasta miejscu -
przed obeliskiem upamiêtniaj¹cym martyrologiê naszych rodaków.
Spotykamy siê tu zawsze, gdy chcemy wspólnie uczciæ w godny sposób
wa¿ne dla naszego kraju i narodu rocznice. Jedn¹ z nich jest nie-
w¹tpliwie 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Ustanowiona przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, 3 maja 1791 r. 
w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego by³a pierwszym demokraty-
cznym aktem zasadniczym w Europie i drug¹ - po amerykañskiej 
z 1787 r. - konstytucj¹ na œwiecie. G³ównymi autorami donios³ego
dokumentu byli: król Stanis³aw August Poniatowski, Stanis³aw
Ma³achowski, Hugo Ko³³¹taj, Ignacy Potocki oraz Stanis³aw Staszic.
(…) Ustawa obowi¹zywa³a zaledwie rok, ale w trudnym dla narodu
czasie niewoli, który rozpoczê³a Konfederacja Targowicka, sta³a siê
symbolem d¹¿eñ do odzyskania niepodleg³oœci. Dla wielu Polaków
tamtego czasu œwiêtowanie jej uchwalenia by³o okazj¹ do mani-
festowania swojego patriotyzmu.
(…) Dzisiejszy dzieñ to tak¿e œwiêto Maryjne - Najœwiêtszej Marii
Panny Królowej Polski. Kult maryjny od wielu wieków jest wpisany 
w historiê Polski.
To król Jan Kazimierz w 1656 r. z³o¿y³ w imieniu narodu polskiego
„Œluby Lwowskie” przed obrazem Matki Bo¿ej £askawej. 300 lat
póŸniej, w 1956 r., przy udziale oko³o miliona wiernych na Jasnej
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Górze, Œluby Narodu Polskiego - modlitwê Prymasa Tysi¹clecia
Stefana Wyszyñskiego odczyta³ przewodnicz¹cy Episkopatu Polski. Na
fotelu przeznaczonym dla Prymasa Polski le¿a³y wówczas bia³o-czerwone
kwiaty, gdy¿ Kardyna³ Wyszyñski przebywa³ w tym czasie w odosob-
nieniu w Komañczy.
S¹dzê, ¿e wszyscy doskonale pamiêtamy te¿ towarzysz¹ce przez ca³y
pontyfikat Jana Paw³a II jego motto odnosz¹ce siê do Maryi Matki
Jezusa: Totus Tuus. Mamy to szczêœcie, ¿e mo¿emy czerpaæ ze
wspania³ego Ÿród³a dziedzictwa œwiêtego Jana Paw³a II, które jest
tak¿e dziedzictwem ka¿dego Polaka i naszej kochanej ojczyzny.
(…) Wyci¹gnijmy naukê z naszej historii. Twórzmy wiêzi spo³eczne,
budujmy obywatelsk¹ jednoœæ, w której ka¿dy z nas spogl¹da m¹drze
w przesz³oœæ, by budowaæ pomyœln¹ przysz³oœæ swojej wspólnoty. 
W takim spo³eczeñstwie obywatelskim zechciejmy byæ razem, chciejmy
wi¹zaæ siê wspólnymi dzia³aniami i wzajemnymi zobowi¹zaniami.
(…) ¯yczê wszystkim wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i radoœci z wol-
nej, rozwijaj¹cej siê Polski, otwartych granic i nieograniczonych
mo¿liwoœci dla naszego m³odego pokolenia”. 

Po z³o¿eniu kwiatów poczty sztandarowe, w³adze samorz¹dowe mias-
ta Chojnowa i gminy Chojnów oraz mieszkañcy przeszli do fary, gdzie
o godz. 12.00 rozpoczê³a siê uroczysta Msza Œw. w intencji Ojczyzny.

Po po³udniu o godz. 15.00 na boisku „Orlik” zorganizowano turniej
pi³karski „¯aków” o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. W zawodach
wziê³y udzia³ zespo³y Chojnowianka I, Chojnowianka II, KS Talent
Boles³awiec i Prochowiczanka. Zwyciêzcê wy³oni³y dopiero rzuty
karne! Pierwsze miejsce wywalczy³a Prochowiczanka przed Chojno-
wiank¹ I, KS Talent Boles³awiec i na czwartym miejscu Chojnowiank¹ II. 

MUZYCZNY 3. MAJA
Popo³udniowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. maja 
w Rynku mia³y wybitnie muzyczny charakter. Prezentacje rozpoczêli
gospodarze, czyli grupa ROK STARSI. Rosn¹ce grono fanów, 
a zw³aszcza fanek, zdaje siê dobrze rokowaæ ci¹gle jeszcze bardzo m³o-

dym muzykom... Sympatycy zespo³u bêd¹ w maju mieli jeszcze kilka
okazji, by pos³uchaæ ulubieñców...
Potem na scenie pojawi³a siê kultowa grupa bluesowa, czyli KASA

CHORYCH. Za rok œwiêtowaæ bêd¹ 40-lecie istnienia, ale muzycznym
wigorem mog¹ œmia³o konkurowaæ z o wiele m³odszymi. Zespó³
zaprezentowa³ g³ównie kompozycje z najnowszej p³yty „Orla”, ale by³
te¿ czas i miejsce na wspominkowe utwory z pocz¹tków dzia³alnoœci.
Mamy nadziejê, ¿e mi³oœnicy bluesa w Chojnowie czuj¹ siê usatys-
fakcjonowani!
Muzyczne spotkanie zakoñczy³y pop-rockowe PHOTONY 

z Legnicy. Zespó³ nie ma jeszcze na koncie autorskiej p³yty, ale zyska³
u nas spor¹ sympatiê, czego dowodem by³y wspólne zdjêcia i auto-
grafy, jakie rozgrzana tañcem i muzyk¹ publicznoœæ zbiera³a od
PHOTONÓW.

St. Horodecki
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Misterium dla Œwiêtego
S³owem i pieœni¹ chojnowianie uczcili kanonizacjê naszego Papie¿a
Jana Paw³a II. Dla Œwiêtego Polaka chór Skoranta przygotowa³ mis-
terium poœwiêcone Jego ¿yciu i wielkim czynom, jakich za Jego pon-
tyfikatu doœwiadczali wierni. 
Bezpoœrednio przed koncertem mieszkañcy byli œwiadkami po-
œwiêcenia œwie¿o posadzonego papieskiego drzewa przed chojnowsk¹
far¹. Srebrny œwierk wkopany zosta³ na pami¹tkê kanonizacji. 
Tu¿ potem “Skoranta” wprowadzi³a na o³tarz ró¿any wieniec w kszta³-
cie serca z podobizn¹ Papie¿a, a szpaler chórzystów ze zniczami
wniós³ baner z papieskimi sentencjami.
Mieszkañcy naszego miasta, którzy t³umnie przybyli na koncert, ze
wzruszeniem oklaskiwali ka¿dy kolejny punkt programu. Kogó¿
bowiem nie wzruszy ukochana pieœñ papie¿a „Barka”, podnios³e

„Gaude Mater Polonia”, znane „Abba
Ojcze”, „Góralu czy ci nie ¿al”
czy wreszcie wspaniale wykonane
„Ave Maria” przez solistkê Gra¿ynê
Klucznik. A to tylko czêœæ z boga-
tego repertuaru, jaki zaprezento-
wano. Wystêpy wokalne przepla-
ta³y siê z treœciami biograficzny-
mi, czytaniami z Pisma Œwiêtego,
poezj¹ recytowan¹ przez cz³onków
chóru i m³odzie¿. Kilka utworów
wzbogacono o brzmienie sakso-
fonu Mateusza Bojdy, a dziewczê-
cy zespó³ wokalny uzupe³ni³ reper-
tuar przejmuj¹c¹ pieœni¹ Panis
Angelicus.

Owacje na stoj¹co by³y nie tylko wyrazem zadowolenia z piêknie
prze¿ytego wieczoru, ale g³ównie radoœci z kanonizacji naszego roda-
ka i szacunku dla Œwiêtych - Jana Paw³a II i Jana XXIII.

eg

Jan Pawe³ II Œwiêty w SP 3
25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3, aby uczciæ kanonizacjê
Wielkiego Polaka, zosta³ zorganizowany przez s. Emanuelê Kazimierê
Sakowicz konkurs dotycz¹cy ¿ycia Jana Paw³a II. 
Konkurs swoim patronatem obj¹³ ks. Miros³aw Makowski, który
otworzy³ go i by³ obecny podczas zmagañ dzieci. 
Celem konkursu, w którym wziê³o udzia³ 116 uczniów z klas III - VI
by³o bogacenie wiedzy o Janie Pawle II, pokazanie uczniom, jakim 

by³ Dobrym Pasterzem podczas swojego pontyfikatu oraz jako wzoru
do naœladowania w ¿yciu codziennym. 
Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. Dzieci wykaza³y siê
bardzo obszern¹ wiedz¹. Pierwszy etap nie przyniós³ jeszcze roz-
strzygniêcia. Ponad po³owa uczestników odpowiedzia³a poprawnie na
35 pytañ. 
Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy drugiego etapu, który odbêdzie siê ju¿
wkrótce. 

sp3
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Chojnowianie w Commentry
18godzin jechali chojnowianie do partnerskiego miasta

Commentry we Francji. 
Chór Skoranta, grupa kolarzy z UKK Oriens MTB Chojnów, delega-
cja Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich oraz przed-
stawiciele w³adz miasta 30 kwietnia wyjechali do zaprzyjaŸnionego,
od 9 ju¿ lat miasteczka w centralnej czêœci Francji.

1 maja, przed tamtejszym domem kultury na goœci czekali mieszkañcy
Commentry, którzy z ¿yczliwoœci¹ przyjêli chojnowian pod swój
dach. Tej wielkiej ¿yczliwoœci Polacy zaznawali ka¿dego dnia.
Trudno opisaæ jak ciep³o i serdecznie wszyscy byli traktowani, jak
wiele serca im okazywano i jak bardzo wszyscy uczestnicy siê zaprzy-
jaŸnili. W Commentry i jego okolicach mieszka du¿a grupa Polonii -
potomków polskich emigrantów. Za ich spraw¹ nasz ojczysty jêzyk
wci¹¿ tu funkcjonuje, a przyjazd Polaków dla tej spo³ecznoœci jest
ogromnym œwiêtem. St¹d te¿ morze wylanych po obu stronach ³ez
wzruszenia, moc szczerych emocji i niezliczona iloœæ przegadanych
godzin - o losach francuskiej Polonii, teraŸniejszoœci w ich ojczystym
kraju i takich zwyk³ych, o rodzinie, ¿yciu i pracy. 
Wielka serdecznoœæ p³ynê³a nie tylko z serc Polonii. Chojnowianie
przekonali siê, ¿e równie wspaniali s¹ rdzenni Francuzi, z w³adzami
Commentry na czele.

Wizyta mia³a charakter zarówno oficjalny, jak i partnerski, towarzyski.
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich ustali³o z tamtejszym
Komitetem ZbliŸniaczenia szczegó³y dalszej wspó³pracy, nasi kolarze
nawi¹zali kontakty, które maj¹ zaowocowaæ wymian¹ sportow¹, 
a nasz chór robi³ furorê nie tylko w Commentry. O szczegó³ach tej
wspania³ej wizyty napiszemy jednak w kolejnym wydaniu. Gor¹co
zachêcamy do lektury, by dowiedzieæ siê jak wiele ³¹czy nas z naro-
dem francuskim, jak wspaniale traktuje siê tam Polaków i ile serca
maj¹ potomkowie naszych rodaków. 

eg
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W dniu 23 kwietnia 2014 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie odby³o
siê kolejne spotkanie z poetk¹, eseistk¹, kry-
tyczk¹ - Joann¹ Mueller-Liczner z okazji
wydania jej nowej ksi¹¿ki „Powlekaæ
rosn¹ce (apokryfy prenatalne)” - wydaw-
nictwo Biuro Literackie * Wroc³aw 2013.
Powlekaæ rosn¹ce” to zbiór 8 tekstów (eseje,
szkice krytyczne, sylwy, baœñ) pisanych od
2004 do 2013 r. w trakcie bycia autorki trzy-
krotnie w ci¹¿y, odnajdywania siê w tym roz-
kwitaj¹cym macierzyñstwie, a jednoczeœnie
dramatycznie odmieniaj¹cym jej ca³e dotych-
czasowe istnienie i relacje ze œwiatem. Jest to
szczególny zapis prze¿yæ i doœwiadczeñ psy-
chosomatycznych i intelektualnie postrze-
ganego œwiata przez kobietê i matkê, poszerzony
o w¹tki kulturowe i feministyczne, wprowa-
dzaj¹ce czytelnika w kr¹g mistyki kobiecej.
Walorem prowadzonej narracji jest jêzyk;
roziskrzony neologizmami, zapo¿yczeniami 
z ³aciny, greki, angielskiego, niemieckiego,
którego intelektualny dyskurs jest ³amany
¿artem, potoczystymi  wtrêtami, gr¹ s³own¹
b¹dŸ anegdot¹. Koñczy ksi¹¿kê ¿artobliwa
„antyfona na wyjœcie”:

„Sowa Przem¹drza³a:
Doszed³em do koñca mojego traktatu 

autobiograficznego.
Kubuœ Puchatek
Czy to bola³o?”

Na zakoñczenie czêœci pierwszej spotkania Joanna
Mueller przeczyta³a kilka swoich ostatnich
wierszy z przygotowywanego tomiku „Infima
thule”. Ich inspiracj¹ s¹ równie¿ stany prena-
talne i porody, a sposób poetyckiego wyra¿e-
nia podobny do znanej nam neolingwistycznej
dykcji z poprzedniego tomiku „Wylinki”.
Wiersze te wymagaj¹ du¿ej aktywnoœci twórczej
odbiorcy, bo tego wymaga konwencja zapisu
tekstu lingwistycznego. Oto jeden z nich:

karuzela z matrioszkami

co siê posia³o g³ow¹
w ob³okach teraz oblekam

odwlekaj¹c siebie
niew¹tpliwie porodliwa owocnia

(racz daæ od poczêæ
odpoczynek wieczny)

jestem owiewk¹ od mia³kich zgie³ków
smyka³ek omamów os³uchów
one siê oddalaj¹ lecz we mnie

ocalaj¹ osadami na odlew
odk³adaj¹ siê

ich obawy bol¹czki gor¹czki
jak odpustowe obr¹czki

przymierzam
ile kosztem ile dopust ile bezmiar

szerokim obrotowym gestem
roztrwaniam siê w
nie

jestem
ledwie

obrysem obrazu
ob³¹ form¹ pe³n¹

po
ru

szeñ

Czêœæ drug¹ spotkania wype³ni³a rozmowa
na temat nurtów i tendencji w poezji polskiej
ostatniego æwieræwiecza. Pomocna w tym
by³a ksi¹¿ka Joanny Mueller-Liczner „Stra-
tygrafie” (Biuro Literackie * Wroc³aw 2010)
zawieraj¹ca szkice i rozprawy krytyczno lite-
rackie poœwiêcone powojennej literaturze
polskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem 
dokonañ Tymoteusza Karpowicza i Mirona 

Bia³oszewskiego - poetów twórczo kontynu-
uj¹cych doœwiadczenia Awangardy Krakowskiej.
Prowadz¹cy spotkanie podczas interesuj¹cej
rozmowy przywo³a³ g³oœny ostatnio, kontro-
wersyjny artyku³ Andrzeja Franaszka „Poezja
jak bluza z kapturem” („Gazeta Wyborcza”
2014, nr 68), w którym autor ostro zaatakowa³
nurt lingwistyczny w poezji polskiej ostatnich
kilkudziesiêciu lat. Zarzuci³ wierszom b³a-
hoœæ treœci, ja³owoœæ i nadmiar jêzykowych
eksperymentów, „zbudowanych jedynie 
z przygl¹daj¹cych siê sobie s³ów, jakby ich
autorów opêta³ lingwistyczny upiór ka¿¹cy
bez koñca… smarowaæ jêzykowy mecha-
nizm”. Co wg autora doprowadzi³o do wystu-
dzenia i wyziêbienia emocjonalnego polskiej
poezji, bowiem „ca³e zastêpy twórców porzu-
ci³y pisanie o cz³owieku na rzecz pisania 
o jêzyku, na rzecz „wynalazczoœci”, ironicz-
nej parodii, gry…”. 

Pani Joanna zgodzi³a siê z niektórymi
opiniami Franaszka, ale wytknê³a mu te¿
wiele uproszczeñ, mielizn intelektualnych,
niezrozumienie istoty „lingwizmu” oraz pos³u-
giwanie siê zwietrza³ymi kryteriami w ocenie
kategorii „poetyckoœci” i „poezji” czasów
dzisiejszych. Do zarzutów ma zamiar odnieœæ
siê równie¿ na ³amach prasy i w Internecie.
Trwaj¹ce ponad dwie godziny spotkanie

zakoñczy³y rozmowy indywidualne z autork¹,
dedykacje do zakupionych ksi¹¿ek, prezenty
od organizatorów i osób prywatnych, wspólne
zdjêcia i  rozmowy na temat jej oryginalnej
wyobraŸni oraz jêzyka poetyckiego, odwagi 
i wnikliwoœci w pog³êbionej prezentacji feno-
menu szeroko rozumianej „kobiecoœci”, znaj-
duj¹cej swój wyraz w uprawianych formach
literackich.
Spotkanie mieli zaszczyt prowadziæ: 
Urszula Kwiatkowska-Sznerch i Tadeusz
Sznerch - autorzy powy¿szej notatki

Powlekaæ rosn¹ce

23 kwietnia w naszym przedszkolu odby³y siê obchody Zielonego
Dnia Ziemi. We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone
by³y w tym dniu zajêcia maj¹ce na celu wzbogaciæ wiedzê dzieci na
temat ekologii, a w szczególnoœci, jak mo¿emy zadbaæ o nasz¹ planetê.
¯eby zmieniæ nastawienie ka¿dego z nas do œrodowiska, musimy
robiæ to ju¿ od najm³odszych lat, bo “ czym skorupka za m³odu
nasi¹knie...”
Odby³ siê równie¿ “Pochód zielonych” - przedszkolaki wraz z pania-
mi maszeruj¹c ulicami Chojnowa w barwnym korowodzie pod¹¿yli
pod Urz¹d Miasta. W ten sposób chcieli w³¹czyæ siê w ogólnoœwia-
towe obchody tego œwiêta. W wielkim pochodzie z transparentami
promuj¹cymi zachowania ekologiczne przemaszerowa³o oko³o 160
maluchów. Grupy dzieci wraz z opiekunami serdecznie powita³ przed
Urzêdem Miasta Chojnów Burmistrz p. Jan Serkies oraz pracownicy 

z Wydzia³u Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Œrodowiska.
Mamy nadziejê, ¿e ta akcja na d³ugo pozostanie w pamiêci dzieci,
rozbudzi ich ciekawoœæ œwiatem, jak równie¿ uzmys³owi nam wszys-
tkim, ¿e ka¿dy z nas jest zale¿ny od jednej i tej samej Ziemi i trzeba 
o ni¹ zadbaæ !!! J.Adamek

Dzieñ Ziemi w Przedszkolu Miejskim nr 3
Ziemia - zielona planeta
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25 kwietnia w Muzeum Regionalnym odby³
siê wernisa¿ wystawy „Silver Meetings”.
Wystawa u¿yczona przez Galeriê Sztuki 
w Legnicy, pokazuje najnowsze trendy 
w œwiatowym z³otnictwie. Kolekcja powstaje
od kilkunastu lat i liczy ponad trzysta dzie³.
Jest ona wynikiem zakupów dokonywanych
w ramach Miêdzynarodowych Konkursów
Sztuki Zdobniczej organizowanych przez
Galeriê Sztuki ju¿ po raz dwudziesty trzeci.
Na wystawie zgromadzono oko³o stu trzydzies-
tu prac artystów reprezentuj¹cych ró¿ne po-
stawy twórcze, pochodz¹cych z Australii,
Egiptu, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii,
Korei Po³udniowej, Litwy, Niemiec, Norwegii,
Polski, Portugalii, Szwecji, USA, Wêgier 
i Wielkiej Brytanii. Obok klasycznych projek-
tów na wystawie znalaz³y siê wyroby bardzo
nowatorskie, zaskakuj¹ce widza niekonwen-
cjonalnym traktowaniem problematyki wspó³-
czesnej bi¿uterii. Podstawowym tworzywem
jest srebro, ale nie brakuje te¿ innych mate-
ria³ów, takich jak z³oto, bursztyn, metal,

drewno, plastik, kamienie szlachetne i pó³-
szlachetne, czêsto ³¹czone ze sob¹ w ró¿nych
kombinacjach, co daje zaskakuj¹ce efekty
dekoracyjne. Ale nie tylko efekty dekora-
cyjne s¹ celem wspó³czesnych twórców.
Niektórzy z nich próbuj¹ zaskakiwaæ widza
ciekaw¹ koncepcj¹ dzie³a, czasami odleg³¹ od
tradycyjnie pojmowanego wyrobu jubiler-
skiego. W wielu pracach widaæ dba³oœæ 
o technikê wykonania dzie³a. Niektóre 

z zaprezentowanych dzie³ to prace nagrodzone
na Miêdzynarodowym Konkursie Sztuki
Zdobniczej. Po wystawie uczestników
wernisa¿u oprowadzi³a Monika Szpatowicz,
która zajmuje siê organizowaniem Miêdzy-
narodowych Konkursów Sztuki Z³otniczej 
w Legnicy. Wystawa, na któr¹ serdecznie
zapraszamy chojnowian, potrwa tylko do
koñca maja. 

J.J.

„Silver Meetings”
w muzeum

W miesi¹cu kwietniu w Chojnowie odby³ siê
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pegazik”.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a uczennica klasy
VB - Marta Klimczyk. Odnios³a sukces zdo-
bywaj¹c I miejsce. Bêdzie ona reprezentowaæ
szko³ê i powiat legnicki w finale wojewódz-
kim. Gratulacje dla Marty oraz opiekuna - 
p. Anny Pauch.
“Ludzie w mundurach, czyli s³u¿by ratow-
nictwa i inne instytucje odpowiedzialne za
bezpieczeñstwo”. Pod takim has³em odby³ siê
11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Nie-
dŸwiedzicach Miêdzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Bezpieczeñstwie dla uczniów klas
I-III szkó³ podstawowych. Nasz¹ szko³ê
reprezentowa³a dru¿yna z klasy IIa w sk³a-
dzie: Piotr Bielecki, Natalka Mazur i Kuba
Kucharski. Opiekunem grupy by³a p. Helena
Malak - Fotiadis. Uczestnicy opowiadali 
o pracy ludzi w mundurach zwi¹zanych 
z górami, czyli Górskim Ochotniczym Pogo-
towiu Ratunkowym. Ich wyst¹pienie zosta³o
wysoko ocenione przez komisjê, bo zajê-
liœmy I miejsce, a nagroda - wie¿a radiomag-
netofon, powêdrowa³a do klasy IIa. Piotr

Bielecki otrzyma³ równie¿ nagrodê Wójta
Gminy Chojnów jako najaktywniejszy
uczestnik konkursu. Dziêkujemy organiza-
torom z SP NiedŸwiedzice za zaproszenie
naszej szko³y na ten konkurs oraz mi³¹ atmo-
sferê i dobr¹ zabawê.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanoc-
nych, uczniowie klasy Ia pod opiek¹ p. Bo-
gus³awy Kruk przygotowali inscenizacjê dla
klas m³odszych. Dzieci recytowa³y wiersze,
przedstawi³y krótkie humorystyczne insceni-
zacje, zaœpiewa³y piosenki. Piêkne stroje 
i rekwizyty przygotowali rodzice, zaœ deko-
racjê wykona³a p. Maria Lis. Dziêkujemy
wszystkim zaanga¿owanym w przygotowanie
œwi¹tecznego przedstawienia.
16 kwietnia Samorz¹d Uczniowski z opieku-
nem p. Urszul¹ Bisiorek odwiedzi³ pen-
sjonariuszy i pracowników Oœrodka Opie-
kuñczo-Rehabilitacyjnego w Chojnowie.
Celem wizyty by³o z³o¿enie ¿yczeñ i prze-
kazanie œwi¹tecznych kartek wykonanych
przez uczniów na zajêciach plastycznych.
Odwiedziny dzieci spotka³y siê z du¿¹ sym-
pati¹ i wzruszeniem. 

bk i ml

Nowinki z SP3

Kamila Wiœniewska - rodo-
wita chojnowianka. Plas-
tyczka, specjalizuj¹ca siê 
w tematyce przyrody, pejza¿y,
martwej natury. W 2014 r.
jej prace by³y wystawione
w Galerii M³odych w MBP

na wystawie tematycznej pt. “Barwy Fol-
kloru”. Obecnie Kamila koñczy studia ma-
gisterskie na kierunku pedagogika.

Portrety  
nnaasszzyycchh  aarrttyyssttóóww
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Inwestycje w mieœcie
***

Kontynuowana jest przebudowa i rozbudowa budynku MOKSiR.
Prowadzone s¹ prace tynkarskie w sali widowiskowo - kinowej 
i instalacyjne (wentylacja, oœwietlenie) w "starym" budynku. Wyko-
nawca koñczy murowanie œcian parteru oraz uk³adanie stropów.
Prace prowadzone s¹ na wielu frontach robót.

***
Dobiega koñca budowa k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹.

Wykonawca u³o¿y³ jeszcze drewniany pomost na stalowej kon-
strukcji. Obecnie wykonywane jest obarierowanie k³adki oraz dojœcia
do niej z kostki "Polbruk".

***
Trwaj¹ prace przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych wokó³
"Morskiego Oka". Wykonywane s¹ obmurowania œcie¿ek z obrze¿y
trawiskowych.

23 maja Muzeum Regionalne
zaprasza na kolejn¹ edycjê Nocy
w Muzeum. Organizatorzy - Mu-
zeum Regionalne i Partnerstwo
Doliny Skory ponownie zapo-
wiadaj¹ wiele atrakcji, zabawy 
i ciekawych zdarzeñ. Tegoroczna
impreza nawi¹zywaæ bêdzie m.in.
do tragicznych w skutkach
najazdów husytów na Chojnów.
W tym klimacie rozpoczyna siê
popularna Wyprawa Odkrywców.
Dotychczas prowadzi³a uczestni-
ków po salach i ogrodach muzeum,
tym razem jej œcie¿ki wiod¹ uli-
cami miasta, doprowadzaj¹c 
w znane, historyczne miejsca

naszego grodu. Warto przejœæ
qustingow¹ trasê, by nieco wiêcej
dowiedzieæ siê o naszej przesz³oœci,
tym bardziej, ¿e na uczestników
czekaj¹ atrakcyjne nagrody.
Podczas tej nocy mo¿na bêdzie
zwiedzaæ Basztê Tkaczy, podzi-
wiaæ z jej szczytu panoramê
miasta, a w jej wnêtrzach dwie
ciekawe wystawy. Jedna prezen-
towaæ bêdzie tkactwo, druga, to
przypomnienie wystawy foto-
grafii Stefana Arczyñskiego 
z 1959 roku. W muzeum nato-
miast kolejne prezentacje - grafi-
ka Grzegorza Fija³kowskiego 
i „Silver Meetings”.
W ogrodach Zamku Piastows-
kiego serwowaæ bêd¹ husyck¹ 
i wspó³czesn¹ strawê, stanie tu
makieta okrutnego husyty, a gdy
zapadnie zmrok, przestrzeñ wy-
pe³ni œpiew Skoranty. Klimat XV
wiecznego Chojnowa podnosiæ
bêdzie grupa rekonstrukcyjna.
Jak zawsze organizatorzy zachê-
caj¹ do odziania siê w stroje nie-
codzienne. Mile widziane s¹ ka¿-
dego rodzaju kostiumy. Za³o-
¿enie jest takie, by by³o kolorowo
i fantazyjnie. 

Zapraszamy 23 maja 
od godz. 18.00.

Ju¿ wkrótce III edycja Nocy w Muzeum

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
 ul.Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Wojciech Machnik przyjmuje:
- I czwartek miesi¹ca godz. 13.30 - 16.30
- II czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30 

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
- III wtorek miesi¹ca w godz. 15.00 - 19.00
- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.00 - 19.00

TERAPIA  DLA  OSÓB  UZALE¯NIONYCH 
prowadzona jest w ka¿dy I czwartek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.00 
oraz ka¿dy III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30

Osoba prowadz¹ca terapiê: Wojciech  Machnik 
Miejsce terapii: Chojnów, ul.Rynek 20 (Dom Schrama)

TERAPIA DLA OSÓB WSPÓ£UZALE¯NIONYCH
prowadzona bêdzie w 2014r. w nastêpuj¹ce soboty: 

10, 17, 24 maja;
7, 14, 21, czerwca;
5, 12, 19 lipca; 
2, 9, 23 sierpnia;
6, 13, 20 wrzeœnia; 
4, 11, 18 paŸdziernika; 
8, 15, 22 listopada; 
6, 13, 20 grudnia. 

Osoba prowadz¹ca terapiê: Maria Barbara Wojciechowska 
Miejsce terapii: Chojnów, ul.Rynek 20 (Dom Schrama)
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Mi³o nam poinformowaæ, ¿e 29.04.2014 r. 
w 4 miastach jednoczeœnie: we Wroc³awiu,
Legnicy, Lwówku Œl¹skim i Z¹bkowicach
Œl¹skich odby³y siê etapy rejonowe Dolno-
œl¹skiego Konkursu dla szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych „Jestem bezpieczny w domu,
w szkole i na drodze”. Organizatorem kon-
kursu s¹: Dolnoœl¹ska Rada do spraw Bez-
pieczeñstwa Dzieci i M³odzie¿y, Kuratorium
Oœwiatowe we Wroc³awiu, Komenda Woje-
wódzka Policji we Wroc³awiu, Wojewódzka
Komenda Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wro-
c³awiu, Pogotowie Ratunkowe we Wroc³awiu.
Uczestnicy konkursu musieli wykazaæ siê
wiedz¹ i umiejêtnoœciami z zagadnieñ:
1. Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.
2. Pierwsza pomoc.
3. Zapobieganie po¿arom. 
4. Prewencja Ogólna. 

Dru¿yna dziewcz¹t z Gimnazjum nr 2 
w Chojnowie zajê³a I miejsce w konkursie
rejonowym w Legnicy i tym samym zakwali-
fikowa³a siê do Fina³u Dolnoœl¹skiego, który
odbêdzie siê 2 czerwcu.

Dwójka” najlepsza w konkursie
“Jestem bezpieczny w domu, 

w szkole i na drodze”

Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie uczestniczy - wraz z piêædzie-
siêcioma bibliotekami publicznymi na Dol-
nym Œl¹sku - w projekcie polegaj¹cym na
wspólnym wykupieniu e-booków na plat-
formie libra.ibuk.pl. Oznacza to, ¿e ka¿dy
czytelnik, zapisany do którejkolwiek z nich,
mo¿e swobodnie i zupe³nie za darmo prze-
gl¹daæ katalog wszystkich wykupionych pub-
likacji i czytaæ je on-line bez ¿adnych ogra-
niczeñ czasowych - i to nie tylko na terenie
biblioteki, ale tak¿e w domu. W 2014 r.
nasza propozycja to ponad 2500 e-booków 
z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN
oraz innych wydawnictw. Zainteresowani
czytelnicy, którzy zg³osz¹ siê do biblioteki,
otrzymaj¹ indywidualne kody aktywacyjne -
PIN - umo¿liwiaj¹ce im bezp³atny dostêp do
e-booków. Wszystkich czytelników, którzy
pobrali kody PIN do koñca 2013 r., informu-
jemy, ¿e z dniem 28 kwietnia 2014 r. straci³y
one wa¿noœæ. Aby nadal korzystaæ z systemu,
trzeba zg³osiæ siê do biblioteki po nowy PIN.

Czytelnia e-booków
- nowe PIN-y

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. W planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci
przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji -
zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie
na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z 21-07-2003 r. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w 20 maja 2014 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,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 14 maja 2014 r. na kon-
to Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub
w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo-
³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 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 usta-
lonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê dnia 6 wrzeœnia 2012 r., drugi 6 listo-
pada 2012 r., trzeci 8 stycznia 2013 r., czwarty
26 marca 2013 r., pi¹ty 14 maja 2013 r., szósty
9 lipca 2013 r., siódmy 27 sierpnia 2013 r., ósmy
8 stycznia 2014 r., dziewi¹ty 25 marca 2014 r.
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 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

dziesi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Muzeum Regionalne w Chojnowie...
...organizuje w pi¹tek 9 maja o godzinie 17
wernisa¿ wystawy grafik znanego legnickiego
grafika i rysownika Grzegorza Fija³kow-
skiego. Na wystawie bêd¹ zaprezentowane
najnowsze prace twórcy, miêdzy innymi 
w technice miedziorytu i suchej ig³y. 
Grzegorz Fija³kowski jest felietonist¹ miejsc
historycznych, które chce zachowaæ od zapom-
nienia. Mi³oœników historii i fotografii na
pewno zainteresuje ten temat.

Andrzej Markiewicz
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Apetyt roœnie wraz z miar¹ jedzenia. W szczególnoœci u kibiców lidera.
26 kwietnia (sobota) szczelnie wype³nione trubuny chojnowskiego
stadionu ogl¹da³y w akcji goœci z Konfeksu Legnica. Fama o ostatniej
ligowej pora¿ce legniczan z Chrobrym II G³ogów 0:6, wzbudzi³a na
chojnowskich w³oœciach wielki apetyt na kolejne ³atwe zwyciêstwo.
Jak siê jednak okaza³o, ³atwo nie by³o. W pierwszej po³owie meczu
coœ nie stroi³o w taktyce gry dru¿yny Arkadiusza Palucha. Nasi
zawodnicy jakoœ nie mogli dojœæ do dogodnych pozycji strzeleckich.
A jak ju¿ dochodzili, to jakoœ nie mogli ich wykorzystaæ. Goœcie za to
coraz groŸniej. Jedna z takich akcji (44 min) zakoñczy³a siê sukcesem.
To by³ gol do szatni. Chojnowianka to jest jednak mistrz drugich
po³ówek. Podkrêcone zosta³o tempo meczu. W 61 min. spotkania
pad³o w koñcu  wyrównanie. Po wydawa³oby siê nieudanym ataku, do
pi³ki (jak Filip z konopii) g³ówkê do³o¿y³y³ Korni³owicz. Pi³ka zamiast
wyjœæ na aut, wyl¹dowa³a w siatce Konfeksu. Dwie minuty póŸniej
gra siê zaostrzy³a. Nie oby³o siê bez ma³ego zwarcia i przepychanek.
W konsekwencji posypa³y siê te¿ kartki. Od 75 min. goœcie zaczêli graæ
w os³abieniu. Czerwony kartonik ujrza³ jeden z graczy goœci. Chojno-
wianka ca³kowicie zepchnê³a przeciwnika do obrony. W doliczonym
czasie gry (92 min.) mia³a miejsce ostateczna akcja tego spotkania. Po
raz kolejny niezawodny Korni³owicz piêknie przy³o¿y³ nogê do pi³ki.
Ta, ku rozpaczy goœci, zatrzepota³a w ich bramce. Zapewniaj¹c tym
samym zwyciêstwo Chojnowiance. Tak lider gra³ do koñca. Nigdy nie
trzeba traciæ nadziei. Nawet wtedy, gdy obraz gry nie uk³ada siê do
koñca po naszej myœli. KS Chojnowianka Chojnów - Konfeks
Legnica 2:1 (0:1)
W pierwszomajowy czwartek, przysz³o siê Chojnowiance zmierzyæ 
w wyjazdowym spotkaniu z zawsze groŸnym Chrobrym II G³ogów.
Rezerwy tego dwuligowca, postanowi³y uzbroiæ siê w ciê¿k¹ artyleriê.
Przyje¿dza³ bowiem chojnowski lider. Gospodarze uzbroili siê po
zêby. W sk³adzie by³o bowiem: 3 zawodników z pierwszej dru¿yny 
i dwóch wypo¿yczonych z pierwszoligowej Miedzi Legnica. Wszystko
zgodnie z przepisami. Ale czy w duchu fair play? Wobec tak posta-
wionych warunków nik³e by³y szanse, na przywiezienie choæ remisu.
Do przerwy by³ wynik bezbramkowy. Potem jednak Chrobry wraz 
z up³ywem czasu przycisn¹³. Szczególnie groŸne by³y akcje przepro-
wadzone skrzyd³ami.Dwie z nich przynios³y gospodarzom powodze-
nie. Có¿ ta pora¿ka akurat wstydu naszej dru¿ynie nie przynios³a.
Pozycja lidera zosta³a utrzymana. Chrobry II G³ogów - Chojnowianka

Chojnów 2:0 (0:0). Ma³o by³o czasu na regeneracjê si³. W niedzielê 
4 maja, Chojnowiankê czeka³ kolejny wyjazdowy mecz. Tym razem 
z Iskr¹ Kochlice. Przeciwnik pozna³ juz swego czasu pi³karski smak
IV ligi. To jednak Chojnowianka zaczê³a dyktowaæ warunki gry.
Marnuj¹c przy okazji kilka dogodnych sytuacji(Ga³aszkiewicz 15 min.,
Jêdrusiak-Haniecki dobitka strza³u w poprzeczkê). Przemyœlana taktyka
gry przynios³a powodzenie w 44 min. Po precyzyjnym doœrodkowa-
niu Serkiesa na d³ugi s³upek Korni³owicz tylko dope³ni³ formalnoœci.
Gol do szatni. Chojnowianka obejmuje prowadzenie 0:1. W drugiej
ods³onie tego spotkania, gospodarze de fackto, grali przewag¹ trzech
zawodników. To za spraw¹ arbitrów. Ich sêdziowanie zaczê³o byæ
stronnicze na korzyœæ Iskry. Wykartkowano kilku naszych zawodni-
ków (Grz¹dkowski - czerwona, Serkies, Polañski,Tucholski - ¿ó³te
kartki). Pomimo os³abienia, nasi pi³karze potrafili kilka razy groŸnie
skontrowaæ. W 80 min strza³ Serkiesa z ok 25 m. trafi³ w poprzeczkê.
Gospodarze jednak nie potrafili wykorzystaæ atutu gry w przewadze.
Tym zwyciêstwem, podopieczni trenera Palucha, zrobili bardzo wa¿ny
krok ku IV lidze. Iskra Kochlice-KS Chojnowianka Chojnów 0:1 (0:1).
Kolejnym przeciwnikiem Chojnowianki bêdzie Stal Chocianów. Mecz
rozegrany bêdzie w sobotê 10 maja na stadionie przy ul. Ma³a-
chowskiego 1 o godz.17.00. 
Iskra Kochlice-KS Chojnowianka Chojnów 0:1 (0:1)

1. Chojnowianka Ch. 23 50 56-37
2. KP II Polkowice 23 49 66-32
3. Zamet Przemków 23 39 44-39
4. Arkon Przemków 23 38 60-38
5. Chrobry II G³ogów 23 37 53-44
6. Iskra Kochlice 23 36 39-24
7. KS Legnickie Pole 23 35 31-34
8. Stal Chocianów 23 34 37-39
9. Górnik Z³otoryja 23 34 41-36

10. Konfeks Legnica 23 33 39-36
11. Sparta Grbocice 23 28 46-55
12. Odra Œcinawa 23 27 36-44
13. Odra Chobienia 23 26 25-52
14. Zryw Kotla 23 22 45-64
15. Mewa Kunice 23 20 33-61
16. Czarni Rokitki 23 19 33-49

Pi³ka no¿na

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury technicznej (teleko-
munikacyjna). Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej
dostêp  w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 maja 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 14 maja 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).

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 usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ 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 zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. O wysokoœci
post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 320,00 z³. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644 0000000
149062 0000020 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 przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê w dniu 26 lutego 2014 r. Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spo-
woduje 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 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  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w bardzo
dobrym stanie z piêkn¹ dzia³k¹ w Chojnowie,
blisko centrum, przy ul. Rzemieœlniczej 2.
Wiadomoœæ: tel. 515-180-115.

Sprzedam dom jednorodzinny, o pow. 140 m2,
gara¿, piwnica. Dzia³ka 1500 m2. Atrakcyjna
cena. Wiadomoœæ: tel. 793-328-070.

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

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœ-
ciowe 63 m2, IIp. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc osobno. ul. Gen. St. Maczka. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539,
608-287-451.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe IVp.,
pow. 68,2 m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni,
³azienki i wc osobno, przedpokoju i du¿ego
balkonu. Cena 139.000 z³. Wiadomoœæ: 
tel. 883-483-780.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
3 pokoje + kuchnia, o pow. 85 m2 lub
zamieniê na mniejsze z dop³at¹. Wiadomoœæ:
tel. 604-257-630.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia
i ³azienka. W pobli¿u znajduje siê oœrodek

zdrowia oraz jeziorka i lasek. Zapraszamy do
obejrzenia, cena 120.000 z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640, 505-529-063.

Sprzedam lub wynajmê lokal gastrono-
miczny wraz z przyleg³ym pomieszczeniem
mieszkalnym na oœrodku wypoczynkowym 
w Rokitkach + wyposa¿enie gastronomiczne,
cena 160 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 880-185-930.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wybu-
dowanym obiekcie, na cele medyczne lub
inne us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalnej 13
(pow. 25 m2 + wspólna poczekalnia, toaleta 
i pomieszczenie socjalne). Wiadomoœæ: 
tel. 515-180-115.

Wynajmê lokal o pow. 78 m2 w bardzo
dobrej lokalizacji, obok apteki “Stokrotka”
ul. Legnicka 15/1b Chojnów. Lokal wyposa-
¿ony jest w rolety antyw³amaniowe. Wiado-
moœæ: tel. 606-620-231, 76/ 818-75-11.

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

Sprzedam piêkn¹ posiad³oœæ w miejsco-
woœci Groble, o pow. 2,5 ha, w której sk³ad wcho-
dzi: pole, ³¹ka oraz dom i pomieszczenia
gospodarcze. Posiad³oœæ idealnie nadaje siê
na rekreacjê lub agroturystykê. Cena 120.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 502-042-483.

Us³ugi

MAGIEL ELEKTRYCZNY ju¿ otwarty
od poniedzia³ku do pi¹tku od 10.00 do 18.00
ul. Broniewskiego 6 tel. 730-998-636.
Zapraszamy Serdecznie!

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Choj-
nowie. Ró¿ne powierzchnie, mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Atrakcyjne ceny. Wiado-
moœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹ 
w Konradówce. Powierzchnia oraz cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 785-626-812
lub 791-391-432.

Inne

Sprzedam ma³o u¿ywane urz¹dzenia: ter-
mobindownica - Ibico, obcinarka Ideal -
Gilotyna 1058, bindownica Kombo, drukarka
24 ig³owa Oki z du¿ym wa³kiem - nowa, nie
u¿ytkowana. Ceny do uzgodnienia - ni¿ej
50% aktualnych wartoœci. Wiadomoœæ: 
tel. 698-965-014.

Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wew-
nêtrzne, grzejniki c.o., kolektory s³oneczne
do ogrzewania ciep³ej wody, zasilania awa-
ryjne do kolektorów i kot³owni. Wiadomoœæ:
tel. 604-817-999, 696-473-721.

Sprzedam kabinê prysznicow¹ (nowa)
GEO 6, kwadratowa 90 + brodzik.
Wiadomoœæ: tel. 660-745-539.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Na dzia³ce znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 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 5 czerwca 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie 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 Rozporz¹-
dzeniem 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 zalic-
zone 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 post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 500,00 z³. Cenê
nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 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 na
sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie 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.
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 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

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:
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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
Dominika Aleksa

tel. 533-983-483
czynne: 8.00 - 16.00 (pon.-pt.)

ul. Tadeusza Koœciuszki 28

Chojnów Rynek 13
telefony ca³odobowe 

720-822-771; 720-822-772

ZAK£AD US£UG 
POGRZEBOWYCH GLORIA

Wioleta Wojty³a-Bezr¹k oferuje:

* przewozy osób zmar³ych z domów 24 h
* kompleksowa organizacja pogrzebów
* trumny, urny, krzy¿e, klepsydry, wieñce
* kremacje, ekshumacje
* krajowy i miêdzynarodowy przewóz zmar³ych
* rozliczenie œwiadczeñ ZUS i KRUS oraz innych ubezpieczeñ
* budowa grobów murowanych

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 
11 czerwca 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 5 czerwca 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie 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 pe³no-
mocnictwo 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 zalic-
zone 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 post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem 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
wyprzedzeniem 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 wrzeœnia 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., dziewi¹ty 9 kwietnia 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 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

dziesi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Kiosk Wielobran¿owy 
Zbigniew Kociuba
Chojnów, ul. Lubiñska 4

tel. 76 81 88 568

W  sprzeda¿y:
- karma dla papug, kanarków 
i innych ptaszków;

- puchary sportowe, medale, 
dyplomy;
- akcesoria dla go³êbi.

Zapraszam!



Chojnowskie Dzieciaki Majówka w Chojnowie

Maciek Stelmach - lat 7.
Lubi ogl¹daæ bajki Disneya 

i chodziæ na plac zabaw. Nie stroni
od tabletu. Pilnie uczêszcza 

na lekcje jêzyka angielskiego. 
W domu pomaga babci przy

robieniu pierogów i kopytek :).


