


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 wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu ustnego
ograniczonego zabudowanych stacjami trans-
formatorowymi, oznaczonych numerami
dzia³ek  320 - obrêb 3, 49/3 i 282 - obrêb 6
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
Nr 147/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
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 26.01.2015 r.

Informacja dla mieszkañców
domków jednorodzinnych

Informujemy mieszkañców osiedli domów
jednorodzinnych, ¿e w dniach 29.12.2014 
i 30.12.2014 bêd¹ odbierane dodatkowo
odpady z n/w ulic:
Asnyka, Chmielna, Cicha, Legnicka, Leœna,
M³ynarska, Parkowa, Piotrowicka, Polna, Po³ud-
niowa, Rac³awicka, Spacerowa, Z³otoryjska,
z których ostatni odbiór w roku 2014 zapla-
nowano na dzieñ 15.12.2014 roku oraz z ulic:
Baczyñskiego, Bogus³awskiego, Boles³a-
wiecka, Broniewskiego, Æwikliñskiej, Ga³-
czyñskiego, Goleszañska Konopnickiej, Koper-
nika, Kruczkowskiego, Lubiñska, Modrze-
jewskiej, Nowa, Orzeszkowej, Prusa, Przelot,
Sempo³owskiej, Solskiego, Staffa, Tuwima,
Wyspiañskiego, Zapolskiej, ¯eromskiego, 
z których ostatni odbiór w roku 2014 zapla-
nowano na dzieñ 17.12.2014 roku.

Dwunasta kolêda
To ju¿ dwunaste tournee uczniów Szko³y
Podstawowej nr 4 wraz z burmistrzem Janem
Serkiesem i opiekunem muzycznym Zenonem
Chmielewskim po wroc³awskich instytucjach
samorz¹dowych.

Od dwunastu lat dzieci prowadzone przez
nauczyciela muzyki Z. Chmielewskiego krótko
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia odwiedzaj¹
w³adze wojewódzkie, nios¹c od mieszkañców
Chojnowa œwi¹teczne ¿yczenia i radosne
melodie. Wyjazdy zainicjowane przez naszego
burmistrza s¹ oczekiwane i ciep³o przyjmo-

wane. Gdzie i kogo odwiedzili tegoroczni
kolêdnicy obszerniej napiszemy i zilustrujemy
zdjêciami w nastêpnym wydaniu G.Ch.

Choinka w darze
Strzelisty œwierk srebrny, który dumnie stoi
w centrum miasta, to dar od Pana Daniela
Osadkowskiego. Drzewo wiele lat ros³o 

w jego ogrodzie, od kilku tygodni, udekoro-
wane, cieszy oko wszystkich chojnowian.
Choinka za dnia imponuje urod¹, rozmiarem 
i kolorowymi bombkami, noc¹ zachwyca mi-
gaj¹cymi œwiate³kami podnosz¹c œwi¹teczny
klimat naszego Rynku. Dziêkujemy darczyñcy.

Bo¿onarodzeniowe warsztaty
W dniach od 9 do 11 grudnia w Muzeum
Regionalnym odbywa³y siê “Bo¿onarodze-
niowe warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y”. Tym
razem by³y one przeznaczone dla dzieci 

przedszkolnych. W warsztatach wziê³o udzia³
248 dzieci z przedszkoli w Chojnowie i przed-
szkola w Rokitkach. Zajêcia prowadzi³y: Zofia
Kasprzak, Justyna Koziar oraz pracownik
Spó³dzielni “Vitbis” ze Z³otoryi, który prezen-
towa³ kszta³towanie szk³a na gor¹co, formuj¹c
na miejscu ozdoby choinkowe. Ka¿de z dzieci
aktywnie uczestniczy³o w pokazach i mog³o
zabraæ wykonywan¹ przez siebie pracê do domu. 

Biblioteka ju¿ otwarta
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, ¿e
zakoñczono prace przy inwentaryzacji zbio-
rów i z dniem 18 grudnia drzwi placówki
znów s¹ otwarte dla Czytelników. Zapraszamy.

Basen w œwiêta
Pragn¹cych skorzystaæ podczas wolnych, œwi¹-
tecznych dni z oferty miejskiej p³ywalni infor-
mujemy, ¿e 24 i 25 grudnia basen bêdzie
nieczynny. W drugi dzieñ œwi¹t, 26 grudnia
mo¿na wybraæ siê na p³ywalniê w godz. 14:00
- 20:00. W Sylwestra, basen zaprasza od
godz. 8:00 do 15:00, ale 1 stycznia jest nieczynny.
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Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
oraz chór Skoranta

serdecznie zapraszaj¹ mieszkañców Chojnowa
i okolic na

Koncert Kolêd,
który odbêdzie siê 6 stycznia o godz. 19.00

w koœciele pw. Piotra i Paw³a w Chojnowie.

Piêkne, tradycyjne i nieco wspó³czesne kolêdy
us³yszymy w wykonaniu chóru Skoranta, orkiestry

dêtej pod batut¹ Piotra Koziara oraz sopranistki
Agnieszki Justyny Szumi³o.

Urz¹d Miejski informuje, 
¿e kasa Urzêdu czynna bêdzie 

30 grudnia do godz. 12.00, 
31 grudnia bêdzie nieczynna.

Œwi¹teczny koncert
Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie
zaprasza na Koncert Kolêd, który odbêdzie siê
19 grudnia o godz. 16.00 w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Placu
Zamkowym 2.
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Kalendarium
*** STYCZEÑ ***

Chojnowianie dla Orkiestry
22 stycznia, tak jak w wielu miastach naszego
kraju, zagra³a i u nas Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy. Dziêki hojnym mieszkañ-
com, zebraliœmy ponad 14 tysiêcy z³otych. 

Niezwyk³e œwi¹teczne koncerty
W przeddzieñ œwiêta Trzech Króli, w choj-
nowskiej œwi¹tyni pw. Œwiêtych Ap. Piotra 
i Paw³a, chór Skoranta da³ doroczny koncert
kolêd i pastora³ek. Zainaugurowa³a go m³o-
dzie¿ PZS, która tu¿ przed koncertem zatañ-
czy³a w centrum miasta Poloneza. Nastêpnego
dnia w koœciele pw. NPNMP, dla mieszkañ-
ców Chojnowa wyst¹pi³ chór Madryga³ Leg-
nickiego Centrum Kultury, który wykona³
kilka psalmów, kolêd i pastora³ek. 

*** LUTY ***

Spice girls
18 i 19 lutego Chojnów znalaz³ siê na trasie
„Babskiego Spektaklu”. „Old Spice Girls”
czyli Emilia Krakowska, Barbara Wrzesiñska
i Lidia Stanis³awska da³y niemal dwugodzinny
spektakl, na który z³o¿y³y siê niewybredne
dowcipy, humorystyczne podejœcie do „doj-
rzewaj¹cej” p³ci piêknej, do ludzkich przywar
i oczywiœcie do p³ci przeciwnej. Sala w Domu
Schrama by³a pe³na ludzi i pe³na œmiechu.
Artystki nie pozwala³y nabraæ tchu.

Energiczni Mariachi 
Efektowne sombrera, gor¹ce rytmy latyno-
amerykañskie i Don Pedro z batut¹ - tak 
26 stycznia w sali widowiskowej Domu Schrama
Orkiestra Dêta Gminy Mi³kowice pod batut¹
Piotra Koziara przywita³a publicznoœæ. Nowo-
roczny Koncert, na który mieszkañców Ziemi
Chojnowskiej zaprosi³ burmistrz Jan Serkies,
ma szansê staæ siê tradycj¹ w naszym mieœcie. 

Œwiatowy Dzieñ Chorego
Ju¿ od kilku lat Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie
na Rzecz Chorych D³ugotrwale Unierucho-
mionych „Niebieski Parasol” w Chojnowie,
wspólnie ze swoimi pensjonariuszami obchodzi
Œwiatowy Dzieñ Chorego. Wzorem poprzed-
nich lat, uroczystoœci rozpoczê³a Msza œw.
w kaplicy, celebrowana przez proboszcza
Parafii NPNMP, ks. Miros³awa Makowskiego
oraz ks. Jaros³awa Góreckiego.

*** MARZEC ***

Jubileusz filatelistów
5 marca œwiêtowano ósm¹ rocznicê dzia³al-
noœci chojnowskiego Ko³a Miejskiego Pol-
skiego Zwi¹zku Filatelistów. By³a to okazja
do podsumowañ wieloletniego dorobku, przed-
stawienia planów na przysz³oœæ i nagrodzenia
najbardziej aktywnych. 

V kadencja M³odzie¿owej Rady Miejskiej
6 marca, M³odzie¿owa Rada Miejska mia³a
swoj¹ pierwsz¹, inauguracyjn¹ sesjê. Podczas
tego posiedzenia m³odzi radni odebrali nomi-
nacje z r¹k przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Chojnowa i wybrali spoœród siebie przewod-
nicz¹cego rady, jego zastêpcê i sekretarza.

Europejczycy w Chojnowie
31 marca w³adze miasta podejmowa³y w ratuszu
grupê obcokrajowców - reprezentantów 7 pañstw,
goszcz¹cych w Chojnowie na zaproszenie Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w ramach projektu doty-
cz¹cego edukacji na obszarze Unii Europejskiej
„Comenius”. Delegacje z Francji, Rumunii, Hisz-
panii, Portugalii, W³och, Turcji i Belgii spot-
ka³y siê z burmistrzem, który w kilku s³owach
przybli¿y³ historiê miasta i jego obecne atrakcje.
Informacje o dziejach Chojnowa uzupe³ni³ dy-
rektor Muzeum Regionalnego, który tego samego
dnia przyj¹³ goœci w progach Zamku Piastów. 

**** KWIECIEÑ ***

Charytatywna zumba
12 kwietnia, z inicjatywy chojnowskiej grupy
trenuj¹cej zumbê, po raz pierwszy w naszym
mieœcie odby³ siê „Maraton zumby”, z którego
dochód przeznaczono na rzecz trzy i pó³ let-
niej chojnowianki Blanki Kuliniak. Ponad 200
maratonek z werw¹ i niegasn¹cym uœmiechem
na ustach oddawa³o ca³¹ swoj¹ energiê na rzecz
chorej Blanki. Akcja z zumb¹ w tle, zaowo-
cowa³a niebagateln¹ kwot¹ ponad 10 tys. z³.

Udany turniej taekwondo
12 kwietnia w SP4 4, przywitano ponad 150
m³odych zawodników Taekwondo z Bole-
s³awca, Chojnowa, Chrz¹stawy Wielkiej, Opola,
Wroc³awia i Zgorzelca. Dzieci i m³odzie¿ od
4 do 14 roku ¿ycia konkurowa³y miêdzy sob¹
podczas II Turnieju Taekwondo Chojnów dla
Dzieci, który kolejny raz zorganizowa³ LMKS
“SFORA” Chojnów. 

Kajakowa szko³a … na sucho
2 kwietnia do Gimnazjum nr 1 przybyli m³odzi
zawodnicy z Mi³kowic i Œcinawy, uczniowie
SP 3 i Gimnazjum nr 2 oraz m³odzie¿ z Po-
wiatowego Zespo³u Szkó³ - w sumie 18 dru-
¿yn II Gimnazjady Wioœlarskiej. Impreza
odbywa³a siê w ramach podejmowanego co
roku projektu „Kajakowa szko³a”. 

*** MAJ ***

Majowe uroczystoœci
1 maja 2014 r. - z okazji X rocznicy przyst¹-
pienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano
Piknik Europejski na sportowo. By³ turniej
tenisa ziemnego, biegi prze³ajowe dla szkó³ pod-
stawowych i konkurs dla si³aczy. Zwieñczeniem
tego dnia by³ koncert pn. Melodie Europy.

3 maja chojnowianie spotkali siê pod obelis-
kiem przy ul. Chmielnej, potem w choj-
nowskiej farze, celebruj¹c Œwiêto Konstytucji
3 Maja. Popo³udniowe obchody mia³y wybit-
nie muzyczny charakter. Prezentacje rozpo-
czêli Rok Starsi, potem pojawi³a siê Kasa
Chorych, a na zakoñczenie wyst¹pi³ siê zespó³
Photony.
W miêdzyczasie na Orliku przeprowadzono
turniej pi³karski „¯aków” o Puchar Burmistrza
Miasta Chojnowa.

Misterium dla Œwiêtego
S³owem i pieœni¹, chojnowianie uczcili kano-
nizacjê naszego Papie¿a Jana Paw³a II. Dla
Œwiêtego Polaka, chór Skoranta przygotowa³
misterium poœwiêcone Jego ¿yciu i wielkim
czynom jakie, za Jego pontyfikatu, doœwiad-
czali wierni. 

Jubileuszowa wizyta
Jubileusz 25.lecia obchodzili w maju Niemcy,
którzy od æwieræ wieku przyje¿d¿aj¹ z wizyt¹
do Chojnowa - miasta ich dzieciñstwa b¹dŸ
dzieciñstwa ich krewnych. Ka¿dego roku, 
w maju, gród nad Skor¹ podejmuje kilkudzie-
siêcioosobow¹ grupê, która chêtnie zwiedza
równie¿ Dolny Œl¹sk.

To by³a wspania³a NOC
Ka¿dy z uczestników tegorocznej „Nocy 
w Muzeum” zgodzi siê, ¿e impreza kolejny
raz bardzo siê uda³a. Organizatorzy - Muzeum
Regionalne i Partnerstwo Doliny Skory, tym
razem zaplanowali przebieg imprezy w kli-
matach wieku piêtnastego. 

*** CZERWIEC ***

Teatralny maraton
Nie by³o zwyciêzców, ale by³ aplauz, podziw
i satysfakcja. Tak podsumowaæ mo¿na dzie-
wi¹t¹ edycjê Przegl¹du Zespo³ów Teatral-
nych Silebia 2014. W tym roku do udzia³u 
w Silebi zg³osi³o siê 18 grup teatralnych - 
z Chojnowa, Lwówka Œl¹skiego, Legnicy,
G³ogowa, Wroc³awia, Zgorzelca i Raszówki. 

Dni Chojnowa 2014
Nie dwa dni, a dwa tygodnie trwa³y obchody
œwiêta naszego miasta. 7 i 8 czerwca w centrum
miasta mia³y miejsce najg³oœniejsze i najbar-
dziej ró¿norodne wydarzenia, ale wczeœniej 
i póŸniej te¿ wiele siê dzia³o. Od ostatniego
dnia maja nad dobrze pojêt¹ propagand¹ walorów
naszego miasta pracowali krótkofalowcy 
z Kamiennej Góry. Chojnowscy wêdkarze,
zorganizowali dwie atrakcyjne imprezy - festyn
wêdkarski dla dzieci i zawody wêdkarskie 
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. Choj-
nowskie Dyktando ju¿ po raz jedenasty skupi³o
znawców polskiej gramatyki i ortografii. Tra-
dycyjnie w ramach Dni Miasta pasowano
przedszkolaków na Czytelników MBP. Odby³
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siê te¿ turniej bryd¿a sportowego parami,
turniej tenisa ziemnego, pi³ki no¿nej ¯aków.
Artyœci sztuki w³ókna wspó³pracuj¹cy z Galeri¹
Tkack¹ “Na Jatkach” we Wroc³awiu kolejny,
szósty ju¿ raz, prezentowali w muzeum tkaninê
artystyczn¹, ujêt¹ w jeden tytu³ - „Precyzja
sztuki w³ókna”. Oficjalne obchody zainaugu-
rowa³, jak zawsze barwny korowód. Na wiel-
kiej scenie by³o przedszkolne œpiewanie, kon-
cert orkiestry dêtej, dynamiczne choreografie
grup tanecznych i koncert zespo³u Blue Band.
Gwiazd¹ wieczoru by³ Pectus. Niedzielne po-
po³udnie wype³ni³y wystêpy Rok Starszych,
Polish Fiction, kapeli Swojacy i zespo³u
Macierzanki, grupy Dylemat oraz prezentacje
par tañca towarzyskiego.

Znani i zas³u¿eni dla Chojnowa
Trzy lata trwa³y prace nad gromadzeniem
materia³ów do pierwszej w dziejach naszego
miasta publikacji pt. „Chojnowianie znani 
i zas³u¿eni (1945-2010) cz.1”. W ksi¹¿ce znalaz³o
siê 99 osób, które w znacz¹cy sposób wp³y-
nê³y na losy naszego miasta, by³y prekursorami
w ro¿nych dziadzinach jego rozwoju, udzie-
la³y siê spo³ecznie, wzbogaca³y jego dorobek
kulturalny, artystyczny. Promocja ksi¹¿ki
mia³a miejsce 12 czerwca w Domu Schrama. 

*** LIPIEC ***

Praca, wspó³praca, partnerstwo
4 lipca w MBP odby³ siê wernisa¿ trzeciej
wystawy poœwiêconej partnerstwu Chojnowa
z niemieckim Egelsbach i francuskim Commentry.
Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich przygotowa³o prezentacjê 
z ubieg³orocznej wizyty partnerów z Niemiec
i tegorocznej podró¿y stowarzyszenia do Francji.

Muzyka w Rynku
Impreza zapocz¹tkowana w ubieg³ym roku
zdoby³a liczne grono sympatyków. W tym
roku do rynku przyci¹gali Rok Starszych i zespó³
Niewinni z Wroc³awia oraz dodatkowa atrakcja
- cz³onkowie klubu motocyklowego Predators
Chojnów.

*** SIERPIEÑ ***

Wyró¿nieni przez w³adze
Po raz pierwszy w Chojnowie odby³a siê uro-
czystoœæ wrêczania nagród i stypendiów dla
najlepszych uczniów i sportowców szkó³ 
z terenu naszego miasta. Uroczystoœæ odby³a
siê 4 sierpnia w Domu Schrama, gdzie licznie
rozdano stypendia naukowe i artystyczne
oraz nagrody sportowe Burmistrza Miasta
Chojnowa za rok szkolny 2013/2014. 

Œwiêto Wojska Polskiego
15 sierpnia, Chojnów goœci³ Kompaniê Ho-
norow¹ X Brygady Kawalerii Pancernej im.

gen. broni Stanis³awa Maczka ze Œwiêtoszowa.
¯o³nierze wspólnie z mieszkañcami uroczyœ-
cie obchodzili œwiêto Wojska Polskiego.
By³ apel poleg³ych, salwy honorowe oraz pre-
zentacja sprzêtu wojskowego.

Tutto amore
To by³ niesamowity koncert. 31 sierpnia, 
w koœciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP
rozbrzmiewa³ wspania³y tenor chojnowianina
Bogus³awa Bidziñskiego, który wspólnie 
z akompaniatorem Stanis³awem Dej¹ prze-
niós³ zas³uchan¹ publicznoœæ w œwiat
w³oskiej opery.

*** WRZESIEÑ ***

Narodowe Czytanie 2014
15 wrzeœnia chojnowianie wziêli udzia³ 
w trzeciej edycji Narodowego Czytania, po-
œwiêconego tym razem twórczoœci Henryka
Sienkiewicza. 14 osób odczyta³o 7 fragmen-
tów Trylogii. Na lektorskich fotelach zasiedli
przedstawiciele chojnowskich instytucji, firm,
organizacji pozarz¹dowych oraz uczniowie
naszych gimnazjów i Powiatowego Zespo³u
Szkó³. 

Wysokoœciowe mistrzostwa
23 wrzeœnia chojnowski Park Piastowski sta³
siê aren¹ XIII Mistrzostw PSP Województwa
Dolnoœl¹skiego w Ratownictwie Wysokoœcio-
wym. Na starcie w Parku Piastowskim sta-
nê³o 23 zawodników reprezentuj¹cych piêæ
jednostek - Legnicê, Wa³brzych, Œwidnicê,
Wroc³aw i Z³otoryjê.

Wicemarsza³ek w Chojnowie 
25 wrzeœnia w Chojnowie przebywa³ wice-
marsza³ek Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego Jerzy Michalak. Wspólnie z burmi-
strzem odwiedzi³ inwestycje dofinansowywane
przez Urz¹d Marsza³kowski realizowane 
w naszym mieœcie, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.

*** PAZDZIERNIK ***

3 paŸdziernika, koncert w Muzeum Regionalnym
zainaugurowa³ czwart¹ edycjê „Chojnowskiej
Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹”. Mieszkañcy mieli
okazjê przez kilka dni uczestniczyæ w prezenta-
cjach w muzeum i chojnowskich œwi¹tyniach
poznaj¹c ró¿norodny repertuar dawnych epok.

Kresy w wymiarze kulturowym
Czwarta edycja Chojnowskiej Gali Kresowej,
prezentowana w ramach Legnickich Dni Kul-
tury Kresowej odby³a siê w naszym mieœcie 
6 paŸdziernika. Dla wielu chojnowian muzyka
z Kresów, to sentymentalne brzmienia przy-
wo³uj¹ce wspomnienia z dawnych lat. Widowni
zatem nie zabrak³o.

*** LISTOPAD ***

11 listopada w Chojnowie
Miejskie obchody narodowego œwiêta zainau-
gurowali uczniowie Ogniska Muzycznego.
Oficjalne uroczystoœci rozpoczê³y siê z³o¿e-
niem wieñców pod obeliskiem przy ul. Chmiel-
nej, a zakoñczy³y Msz¹ œw w intencji Ojczyzny
w koœciele pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a.
Czêœæ artystyczna mia³a miejsce w Domu
Schrama. Okolicznoœciow¹ akademiê przygo-
towa³y dzieci z SP4, uwieñczeniem by³ reflek-
syjny koncert Dariusza Matysa.

Ostatnia sesja
13 listopada radni kadencji 2010-2014 odbyli
swoje ostatnie posiedzenie. Sesja mia³a charak-
ter podsumowuj¹cy cztery lata pracy. By³a to
tak¿e okazja do z³o¿enia podziêkowañ wszys-
tkim, którzy przez ostatnie lata wspó³pracowali
z Rad¹, wspierali j¹ i w ró¿ny sposób anga-
¿owali siê w rozwój miasta.

Wybory do w³adz
16 listopada odby³y siê wybory samorz¹dowe.
Wol¹ 68% procent g³osuj¹cych mieszkañców,
na funkcjê burmistrza wybrano ponownie
Jana Serkiesa. Spoœród 61 kandydatów na
chojnowskich rajców, 15 otrzyma³o mandat
zaufania chojnowian w swoich okrêgach. Frek-
wencja w naszym mieœcie wynios³a 43,19%.

*** GRUDZIEÑ ***

Sesja inauguracyjna
1 grudnia odby³a siê pierwsza sesja VII ka-
dencji Rady Miejskiej Chojnowa. Dwa ty-
godnie po wyborach samorz¹dowych, radni
wybrani wol¹ mieszkañców zostali zaprzy-
siê¿eni. Wybrali spoœród siebie przewod-
nicz¹cego Rady i zastêpcê.

Pomagamy pisz¹c
Ju¿ po raz siódmy, w Chojnowie, za spraw¹
Gimnazjum nr 2, mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ
w³¹czenia siê do „Maratonu Pisania Listów” 
- akcji Amnesty International. W tym roku
pad³ w naszym mieœcie kolejny rekord - 
w obronie osób, których prawa zosta³y z³a-
mane napisano ponad 3700 listów.

Bajeczny jarmark
14 grudnia, mieszkañcy trzeci raz spotkali siê
w centrum miasta na Jarmarku Œwi¹tecznym,
by wspólnie poczuæ klimat nadchodz¹cych
œwi¹t. Góralska muzyka, œwi¹teczne melodie
w wykonaniu wokalistów i chóru Skoranta,
stragany wype³nione œwi¹tecznymi ozdobami
i œwi¹teczne zapachy spe³ni³y swoje zadanie.
Wszystkich urzek³ klimat Bo¿ego Narodzenia. 

Kalendarium
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INWESTYCJE 2014 r.

Budowa nawierzchni ulicy Krótkiej

Przebudowa nawierzchni ulicy Po³udniowej w Chojnowie

Budowa chodnika przy ul. Goleszañskiej i Chmielnej

Remont MOKSiR

Radosna Szko³a - SP3; SP4

Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja czêœci pomieszczeñ
na szatnie wraz z budow¹ sali do squasha w Szkole Podstawowej nr 4

Rewitalizacja terenów zielonych 
przy ul. Kiliñskiego („MORSKIE OKO”)

Przebudowa ul. Brzozowej i ul. Rac³awickiej, ci¹gów 
pieszo-jezdnych w ramach po³¹czenia uk³adu komunikacyjnego

z wybudowan¹ k³adk¹ nad rzek¹ Skor¹

Budowa linii energetycznych n/n z punktami oœwietlenia
ulicznego w ulicach: Bielawska-Solskiego, Samorz¹dowa

(aleja lipowa), Kiliñskiego (Park Piastowski - aleja g³ówna),
Parkowa (droga dojazdowa do kompleksu gara¿y) 

Rozbudowa sieci oœwietlenia wnêtrza kwarta³u w rejonie
ulic: Witosa, Kolejowej, Koœciuszki i pl. Dworcowego

Budowa obiektu lekkoatletycznego 
wraz z modernizacj¹ boiska
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Druga sesja nowej rady dotyczy³a g³ównie
powo³ania komisji sta³ych Rady Miejskiej
Chojnowa. Funkcjonuj¹ce w naszym mieœcie
4 komisje - Rewizyjna; Komisja Zdrowia,
Ochrony Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych,
Komisja Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktur oraz Komisja Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Bezpieczeñstwa skupiaj¹ radnych,
którzy deklaruj¹ pracê w wybranej komisji.
Sk³ad komisji zatwierdza siê Uchwa³¹. Na
posiedzeniu, poprzez uchwa³ê wybrano tak¿e
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Poznar Jerzy, cz³onkowie:
Cieœla Maciej, Czapska Krystyna, Grzech
Krzysztof, Kopacki Ryszard, £ukaszewski
Marek, Matuszewski Andrzej, Morawski
Dariusz, Ptak £ukasz, Szaban Bona. 

Komisja Bud¿etu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktur:

Krystyna Czapska, Kopacki Ryszard, Kowalczyk
Mariusz, Ku³acz Barbara, £ukaszewski
Marek, Matuszewski Andrzej, Morawski
Dariusz, Poznar Jerzy.
Komisja zajmuje siê w szczególnoœci sprawami:
- bud¿etem miasta,
- podatków i op³at miejscowych,
- kreowania polityki finansowej miasta,
- tworzenia, reorganizacji i likwidacji przed-
siêbiorstw, zak³adów,

- miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta,
- programów gospodarczych,
- planowania inwestycji i przedsiêwziêæ gos-
podarczych,
- tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków gmin,
- sprawami komunalnymi miasta,
- wspó³dzia³ania z innymi gminami,
- promocji miasta,
- przyjmowania zadañ administracji rz¹dowej
w swoim zakresie.

Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu
i Bezpieczeñstwa

Cieœla Maciej, Czapska Krystyna, Kopacki
Ryszard, Kowalczyk Mariusz, Matuszewski
Andrzej, Matys Dariusz, Poznar Jerzy,
Szaban Bona.
Komisja zajmuje siê w szczególnoœci sprawami:
- bezpieczeñstwa obywateli,
- bezpieczeñstwa w szko³ach,
- oœwiaty,
- szkó³ podstawowych, przedszkoli miejs-
kich, gimnazjów;
- kultury,
- Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji i innych placówek upowszechniaj¹cych
kulturê w mieœcie m.in: Muzeum Regional-
nego, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- m³odzie¿y,
- kultury fizycznej,
- sportu i rekreacji,

- bezpieczeñstwa na drogach, ulicach i pla-
cach publicznych,
- prawid³owoœci i organizacji ruchu dro-
gowego,
- porz¹dku publicznego,
- ochrony przeciwpo¿arowej,
- zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹
w swoim zakresie.

Komisja Zdrowia, Ochrony
Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych

Grabek Pawe³, Grzech Krzysztof, Ku³acz
Barbara, Matys Dariusz, Poznar Jerzy, Ptak
£ukasz, Skowroñski Jan.
Komisja zajmuje siê w szczególnoœci sprawami:
- ochrony zdrowia,
- opieki spo³ecznej,
- opieki socjalnej,
- dzia³ania oœrodka pomocy spo³ecznej,
- ³agodzenia skutków bezrobocia,
- funkcjonowania przychodni,
- ochrony œrodowiska,
- ochrony zieleni,
- ochrony wód, funkcjonowania oczyszczalni,
- ochrony powietrza,
- zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹
w swoim zakresie.

Mijaj¹cy tydzieñ up³yn¹³ radnym pod znakiem
komisyjnych spotkañ, na których ustalano plan
pracy na najbli¿szy rok i wybrano spoœród
siebie prezydium poszczególnych komisji. 

opr. eg

Na II sesji

Cena wywo³awcza - 13.000,00 z³.
Wadium - 2.600,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i jednorodzinna oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê lokalizacjê
gara¿y dla potrzeb mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 15 stycznia 2015 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 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 130,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. 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. 
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug. Zgodnie 
z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawar-
cia 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 23 lipca
2014 r., drugi 7 paŸdziernika 2014 r., trzeci  19 listopada 2014 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.12.2014 r.-15.01.2015 r. 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 tele-
fonicznie 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

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej 
przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej

numerem geodezyjnym 33/13 o pow. 21 m2,  wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci
dzia³ki nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.
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Œwi¹teczny Jarmark

Aura nie sprzyja poczuciu nadchodz¹-
cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - 
w naszej tradycji mroŸnych i œnie¿nych,

ale nie tylko ona przecie¿ przypomina o tych
wyj¹tkowych œwiêtach. Ich klimat mo¿na by³o
poczuæ w minion¹ niedzielê, w centrum mias-
ta, podczas tegorocznego, trzeciego ju¿ Jar-
marku Œwi¹tecznego.
Krajobraz z daleka urzeka³ barwami migo-
c¹cych œwiate³ek, a nios¹ca siê po rynku mu-
zyka przyci¹ga³a do kolorowych i pachn¹-
cych straganów. Na nich mnóstwo niepow-
tarzalnych wyrobów - co wa¿ne w³asnorêcz-
nie wykonanych. Oryginalne ozdoby œwi¹-
teczne - bombki wykonywane ró¿n¹ technik¹,
dzwoneczki w³óczkowe i ceramiczne,
Miko³aje, stroiki na stó³ wigilijny, na drzwi,
do wazonu, ozdobne œwieczniki, dziergane
choineczki, choineczki z piór, makaronu,
wikliny, piêkne anio³y, latarnie, okolicznoœ-
ciowe kartki i wiele innych. By³y te¿ trady-
cyjne formy piernikowe - domki, choinki

ma³e i du¿e, gwiazdy i ksiê¿yce. Makowe
wypieki, s³oiki ze œledziami, woskowe figury
i miód. Serwowano darmowy czerwony
barszcz, najeœæ siê mo¿na by³o piero¿kami,
bigosem czy pasztecikami, a dzieci obdaro-
wywano cukierkami. Bogato, kolorowo,
pachn¹co…
W uzupe³nieniu œwi¹tecznego klimatu ze sce-
ny p³ynê³a piêkna muzyka. Najpierw w wy-
konaniu góralskiej kapeli Baciarka, która
swoimi kolêdami i przyœpiewkami zatrzy-
ma³a dziesi¹tki chojnowian ws³uchanych 
w specyficzne, swojskie brzmienie folkloru 
z Beskidu. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e
Œwiêta tu¿, tu¿. 
Nieco inny klimat wprowadzili m³odzi wyko-
nawcy ze Studia Fame z Legnicy. Karolina
Serkies, Karolina Koñka i £ukasz Sypieñ
przypomnieli znane i mniej znane piosenki
œwi¹teczne w nowych aran¿acjach. Trady-
cyjne kolêdy us³yszeliœmy w wykonaniu rodzi-
mego chóru Skoranta, który mimo wieloletniej

dzia³alnoœci, mia³ tego dnia swój debiut -
pierwszy raz wyst¹pi³ pod batut¹ nowego
dyrygenta - Piotra Koziara. 
I jeszcze jedna atrakcja. W tym roku organi-
zatorzy przygotowali niespodziankê, która,
jak licz¹, stanie siê tradycj¹ chojnowskiego
Jarmarku. Tu¿ po Mszy œw. dla dzieci, oko³o
godz. 16.45, na terenie fary pw. Œw. Ap. Piotra
i Paw³a rozb³ys³y setki lampek na Papieskim
Drzewku, które w kwietniu tego roku posa-
dzono ku czci beatyfikacji Jana Paw³a II.
Œwierk srebrny ubrany w ponad 200 srebr-
nych bombek i 90 metrowy sznur œwiecide³ek
rozjaœni³ okolicê i bêdzie cieszy³ oko przez
najbli¿sze tygodnie.

Klimatyczny Jarmark spe³ni³ swoje zadanie.
Sprawi³, ¿e ka¿dego, kto pojawi³ siê w rynku 
urzek³ nastrój zbli¿aj¹cych siê piêknych,
rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

eg
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Jak w rodzinie
Bardzo wczeœnie, bo ju¿ 10 grudnia, cz³onkowie Wspólnoty Osób
Niepe³nosprawnych, spotkali siê na tegorocznej Wigilii. Przewodnicz¹ca
Teresa Kamiñska, jak co roku, wspólnie z kilkoma osobami, przygo-
towa³a piêkn¹ wieczerzê, która dla tej spo³ecznoœci stanowi wyj¹t-
kow¹ okazjê do œwiêtowania. Na zaproszenie organizatorów odpo-
wiedzia³y w³adze miasta w osobach burmistrza Jana Serkiesa i prze-
wodnicz¹cego Rady Jana Skowroñskiego, ksi¹dz Marek Osmulski oraz
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Lilia Walasek.
Goœcie z³o¿yli cz³onkom wspólnoty ciep³e œwi¹teczne i noworoczne
¿yczenia, a ksi¹dz Osmulski poœwiêci³ op³atki. Tego dnia pad³o wiele
jeszcze serdecznych powinszowañ zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci.
Niepe³nosprawni ³ami¹c siê op³atkiem, jak w rodzinie, ¿yczyli sobie
wszystkiego dobrego. Na œwi¹tecznym stole nie zabrak³o tradycyjnych
dañ - barszczu, œledzia, krokietów i domowych wypieków. By³y te¿ oczy-
wiœcie kolêdy, które przy akompaniamencie akordeonu brzmia³y
wyj¹tkowo.

Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do upamiêtnienia 80. urodzin Pani Marii
Banasik. Kwiaty i prezent od przyjació³ by³y z pewnoœci¹ mi³ym
akcentem tej uroczystoœci.
Wspólnota Osób Niepe³nosprawnych serdecznie dziêkuje pracownikom
Domu Schrama za nieocenion¹ pomoc w przygotowaniu spotkania.

eg

Na zaproszenie dyrektor legnickiego
Decathlonu, grupa akrobatyczna

Piramida ze Szko³y Podstawowej
nr 3, pod opiek¹ p. H. Kaczyñskiej
zaprezentowa³a w³aœnie w tym
sklepie swoje akrobatyczne umie-
jêtnoœci. Dziewczêta pokaza³y kilka
nowych uk³adów, które spotka³y
siê z gor¹cym przyjêciem klientów
i zainteresowanych przechodniów.
Promocja szko³y w takiej formie,
to oryginalny sposób na zaznacze-
nie rozwijaj¹cych siê talentów 
w naszym mieœcie.

Od 6 grudnia w Muzeum Regio-
nalnym czynna jest wystawa cza-
sowa poœwiêcona twórczoœci arty-
stycznej Bronis³awa Wolanina,
jednego z najwybitniejszych pols-

kich ceramików. Na wystawie
zgromadzono ponad 200 form cera-
micznych wykonanych z krzemionki
i unikatow¹ seriê naczyñ zrealizo-
wanych w porcelanie. Dla wzornic-
twa boles³awieckiej kamionki, 
z któr¹ Wolanin zwi¹za³ siê ju¿ 
w latach szeœædziesi¹tych, artysta
sta³ siê prawdziwym reformatorem,
wprowadzaj¹c do jej tradycyjnej
produkcji du¿e zmiany w postaci no-
woczeœnie zaprojektowanych wzorów. 
Zabytków na wystawê u¿yczy³o
Muzeum Ceramiki w Boles³awcu 
i ¿ona artysty Teresa Wolanin.
Wystawa potrwa do po³owy lutego
2015 r. Serdecznie zapraszamy do
jej zwiedzenia.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny, ograniczony do mieszkañców 
budynku Nr 4-6 przy ul. Witosa w Chojnowie, posiadaj¹cych tytu³

prawny do lokalu,  na najem lokalu u¿ytkowego:
1. Gara¿u nr 5 zlokalizowanego przy ul. Witosa 4 - 6 o po-
wierzchni 12,10 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi  4,00 z³.  + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 grudnia  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 22 grudnia 2014r.
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 15.12.2014r. do 22.12.20104r.
w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzy-
ma³y 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 Gazecie Chojnowskiej, 
i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Pokazy w Decathlonie

Ceramika Bronis³awa Wolanina
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WPowiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie, w listopadzie, 
w ramach obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci,
zap³onê³o „Ognisko Patriotyzmu”, które poœwiêcone by³o

ksiêdzu Krzysztofowi Bojce - „Harcerzowi Rzeczpospolitej”. 10 lis-
topada 2014 r. minê³a I rocznica jego œmierci. Szko³a, z tej okazji,
mia³a zaszczyt goœciæ rodziców i brata ksiêdza. Przy p³on¹cym
ognisku, ws³uchiwano siê w polsk¹ historiê zawart¹ we wspólnie œpie-
wanych pieœniach oraz w s³owach zaczerpniêtych z ksi¹¿ek i wierszy
ksiêdza Bojki. Uczestnicy Ogniska odwiedzili, œledz¹c na slajdach,
Kowno i Wilno oraz Lwów. Ze wspomnieñ ksiêdza wynika, ¿e  przy-
wozi³ tu swoich parafian i harcerzy, aby zrozumieli, i¿ to kim s¹,
zawdziêczaj¹ miejscom, które tworzy³y historiê ich rodzin.
„Wspólnie z mieszkaj¹cymi na Litwie Polakami œpiewaliœmy polskie pio-

senki. Ten œpiew przynosi³ im promyk nadziei” - pisa³ ks. Krzysztof 
w ksi¹¿ce „Moje podró¿e w przesz³oœæ”.  
Bêd¹c w Wilnie pamiêta³, by pokazaæ wszystkim miejsce spoczynku
matki Józefa Pi³sudskiego. Serce Pi³sudskiego, na mocy jego woli,
spoczywa u boku matki, osoby, któr¹ najbardziej w ¿yciu kocha³, 
a tak¿e poœród mogi³ oddanych mu ¿o³nierzy. Innym odwiedzanym 
w Wilnie miejscem jest Ostra Brama. Tu „wzruszenie chwyta za
gard³o - pisa³ w swojej ksi¹¿ce ks. Krzysztof - „stojê wraz z moimi
druhami przed wizerunkiem Matki Ostrobramskiej œwiadom, ¿e do
tego miejsca od wieków pielgrzymowali Polacy”. 
Wêdruj¹c po Litwie, ksi¹dz Bojko nie omija³ Ponar. Przez d³ugi czas
panowa³a na temat tego, co tu siê wydarzy³o, zmowa milczenia.
Ponary to „ludzka rzeŸnia”. Podczas II wojny œwiatowej zamordo-
wano tu 120 tys. obywateli polskich. Przy ognisku pani Renata
¯ymañczyk podzieli³a siê swoimi prze¿yciami, wzruszeniem i trwog¹,
jakie jej towarzyszy³y podczas wizyty w Ponarach. Zwróci³a siê do
wszystkich uczestników wieczornego spotkania, aby zechcieli po-
chyliæ siê nad tragedi¹ zamordowanych tam ludzi, aby odnaleŸli infor-
macje o tym miejscu i poznali ogrom nieszczêœcia. Ksi¹dz Krzysztof
Bojko relacjonuj¹c wizytê w Ponarach napisa³: „Uœwiadomi³em sobie,
¿e jesteœmy uczestnikami niezwyk³ego spotkania tych tysiêcy pomor-
dowanych z nami.  Ponary i ludzie tu zabici, ich krzyk rozpaczy jaki
by³ tu s³yszany, pozosta³ w naszych sercach.”
Drugim wa¿nym miejscem, gdzie s¹ korzenie naszych rodzin, jest
Lwów. W zapiskach ksiêdza z podró¿y do Lwowa czytamy: „Patrzê
na to miasto i myœlê o tych wszystkich „lwowskich dzieciach” rozsy-
panych po œwiecie. Ukraiñski Lwów a jednak polski. Ukraiñska
ziemia a jednak polski cmentarz. Jak spojrzeæ w prawdzie na historiê 
i na teraŸniejszoœæ? To pytanie ciœnie mi siê do g³owy w ten wyj¹tko-
wy dzieñ, dzieñ otwarcia cmentarza „Orl¹t Lwowskich”. By³ tam ze
swoimi harcerzami. Serce przepe³nia³a mu radoœæ. „Cmentarz Orl¹t”
znowu bêdzie przypomina³ bohaterskie chwile wolnoœci?” - pisa³ - „
Tu jest Polska, bo tu s¹ szcz¹tki tych, którzy za ni¹ ginêli.”
Jak wspomina³a druhna Ma³gorzata Romaniak, ksi¹dz czêsto przesia-
dywa³ z harcerzami przy ognisku, gawêdzi³, œpiewa³, zawsze g³oœno
„z lekkim fa³szem”, uczy³ i wychowywa³. Mia³ nadziejê, ¿e po swojej
ziemskiej wêdrówce, gdzieœ tam w niebiosach, te¿ bêdzie móg³ ze
swoimi przyjació³mi posiedzieæ i poœpiewaæ przy ognisku.
Kap³añstwo ksiêdza Krzysztofa wzrasta³o w blasku wiary Jana Paw³a II.
„Wytyczy³eœ mi drogê, pisa³, pokaza³eœ co znaczy mi³oœæ Boga i mi³oœæ
Ojczyzny.  Wpatrzony i ws³uchany w Ciebie rozpocz¹³em swoje ka-
p³añstwo. Jak¿e zapragn¹³em spotkaæ siê z Tob¹, twarz¹ w twarz.
Dotkn¹æ Ciê, porozmawiaæ. W wierszu „Spotkanie” napisa³:
„Zawsze marzy³em by Ciê spotkaæ
By choæ przez chwilê byæ przy Tobie
Serce otworzyæ, myœli oddaæ
Abyœmy byli jedno w sobie.” 
¯ycie ksiêdza Krzysztofa by³o nieustann¹ wspinaczk¹. Wci¹¿ podej-
mowa³ nowe wyzwania, nigdy nie ustawa³, zawiera³ przyjaŸnie, niós³
pocieszenie, by³ kierownikiem duchowym. Tak Go wspomina³a pani
Krystyna Romaniak, wspó³towarzyszka harcerskich wypraw i wspó³-

organizatorka imprez „Wrzeœniowe Kresowiana”. Wystawê poœwiê-
con¹ ksiêdzu, a przygotowan¹ przez pani¹ Krystynê mo¿na by³o
ogl¹daæ w auli szko³y.

„Ognisko Patriotyzmu” by³o czasem refleksji i wzruszeñ. Szczególnie
mocno prze¿yli je rodzice ksiêdza. Brat, pan Pawe³ Bojko zwracaj¹c
siê do zebranych osób powiedzia³: „...pragnê bardzo serdecznie podz-
iêkowaæ za zaproszenie nas do Chojnowa na dzisiejsz¹ uroczystoœæ.
Czujemy siê tym zaszczyceni. Krzysztof  ca³e ¿ycie by³ propagatorem
narodowej pamiêci i ka¿dy, kto choæ raz z nim rozmawia³ wie, ¿e
kocha³ Polskê mi³oœci¹ prawdziw¹. 25 lat temu na moje pytanie: 
- dlaczego chcesz byæ ksiêdzem? odpowiedzia³: - bêd¹c ksiêdzem
mogê byæ równie¿ harcerzem…. Ziemia Chojnowska, warta jest tego,
by mieæ swojego bohatera, który codzienn¹, zwyk³¹  prac¹ i talentami,
dawa³ mieszkañcom poczucie dumy, którego tak bardzo potrzebuje
ka¿dy naród, a w szczególnoœci Naród Chojnowski!”
Ludzie odchodz¹, a w nas pozostaj¹ dobre wzorce, pamiêæ i chêæ
dzia³ania.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przybli¿yli nam postaæ i ¿ycie ksiêdza
Krzysztofa Bojki: zaproszonym, a wspomnianym ju¿ goœciom, panu
Mariuszowi ¯yburze i Dariuszowi Matysowi, którzy wspólnie z ucz-
niami PZS przygotowali oprawê muzyczn¹ i artystyczn¹ Ogniska,
zaanga¿owanym rodzicom, nauczycielom i dyrekcji Powiatowego
Zespo³u Szkó³.

„Harcmistrz Rzeczpospolitej”
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Dzia³ki s¹ czêœciowo zakrzaczone, na dzia³ce nr 467/2 znajduj¹
siê pozosta³oœci ogrodzenia.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym bez przy³¹czy na dzia³ce.
Nabywca nieruchomoœci niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê
wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt. Dostêp do drogi publicznej 
ul. Wincentego Witosa zapewniony jest przez dzia³kê nr 467/4 (wydzielon¹ jako
drogê wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
21 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, 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 
15  stycznia 2015 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 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
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). 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 post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  660,00 z³ -
dot. dz. 467/2 i 780,00 z³ - dot. dz. 467/3. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹g-
niêtej  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¿ nieruchomoœci
odby³ siê w dniu 26 marca 2014 r., drugi 20 maja 2014 r., trzeci 4 sierpnia
2014 r., czwarty 24 wrzeœnia 2014 r., pi¹ty 19 listopada 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 usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomie-
niu, 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 uza-
sadnionej 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.

To pod tym has³em odby³a siê tegoroczna -
XV - edycja Maratonu Pisania Listów - akcji
zainicjowanej przez Amnesty International 
w Polsce. W bie¿¹cym roku MPL przypad³
na dni 6 - 16 grudnia. W³aœnie w tym czasie
powstawa³y odrêcznie pisane listy wysy³ane
do w³adz wielu krajów, gdzie AI stwierdzi³a
³amanie praw cz³owieka. Listy by³y wysy³ane
do Grecji, Uzbekistanu, Chin, Arabii Saudyjskiej,
Wenezueli, Stanów Zjednoczonych, Nigerii,
Indii. W chojnowskim Gimnazjum nr 2 im.
Miko³aja Kopernika ca³odobowy maraton
odby³ siê ju¿ po raz siódmy z 6/7 grudnia i zjed-
noczy³ wokó³ praw cz³owieka ponad 100 osób!
Uczestnicy, poznawszy bardzo dok³adnie
treœæ Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka,
redagowali listy, staj¹c w obronie tych, którzy
nie mog¹ cieszyæ siê wolnoœci¹, niezale¿noœ-
ci¹, swobod¹ myœli i przekonañ. Tradycyjnie
ju¿ oprócz pisania listów organizatorzy prze-
widzieli dla uczestników wiele atrakcji. Mara-
toñczycy wziêli udzia³ w warsztatach bêbniar-
skich poprowadzonych przez pana Mariusza
RaŸnego, energetycznej Zumbie poprowa-
dzonej przez pani¹ Marzenê Anton i uczennice
klasy III a, w koncercie absolwentki Karoliny
Koñki, tañcu belgijskim, meczach, nad prze-
biegiem których czuwali: pani Katarzyna
Ferenc i pan Zenon Sudó³.

DANE LICZBOWE: Gimnazjum nr 2 w Choj-
nowie by³o jednym z 500.miejsc w kraju,
gdzie powstawa³y listy. Liczbie listów na
dzieñ 15 grudnia wynios³a 237000, liczba listów
napisanych podczas chojnowskiej nocy
maratonowej - 3705!!! To wspania³y wynik!
Organizatorzy dziêkuj¹ w³aœcicielowi firmy
„BIG FORM” oraz portalu chojnow.pl - Panu
Stanis³awowi Rokusowi za ufundowanie
pami¹tkowych d³ugopisów; w³aœcicielom firmy
„POLEX” za nieodp³atne przekazanie wody
mineralnej. S³owa podziêkowañ kieruj¹ tak¿e
do Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. 

M. Kopernika oraz Pañ, które przygotowywa³y
kanapki: Ireny ¯ybury, Urszuli Kudelskiej,
Ma³gorzaty Malik, Beaty Tenior, Iwony Zazul-
czak, Anny Sobañskiej, Katarzyny Brejan,
Renaty Walz.
Dziêkujê dyrektorowi szko³y oraz nauczy-
cielom, którzy ca³¹ noc czuwali nad bez-
pieczeñstwem uczestników - Andrzejowi
Urbanowi, Ma³gorzacie Potaczale, Barbarze
Karasek, Dorocie Kamiñskiej. Dziêkujê uczniom
i absolwentom za postawê pe³n¹ zaanga-
¿owania i wspania³¹ atmosferê jednoœci!!!

ls

„NAPISZ LIST 
- ZMIEÑ ¯YCIE”

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie:



Piotr Misikiewicz
to artystyczna dusza, która
preferuje “wino - kobiety -
œpiew”. Prekursor punk-
rocka w Chojnowie. Lider
i wokalista zespo³ów Jubel
i Reputacja. Oba te zes-
po³y posiadaj¹ dyskografiê
p³ytow¹. Uwielbia pols-
kiego rocka z lat 80. Pisze
teksty, wiersze, komponuje
i fotografuje. Fan twórczoœci

Grzegorza Ciechowskiego, Anji Orthodox i do-
robku grupy Strajk.
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We wrzeœniu 1972 roku naukê w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Chojnowie rozpocz¹³ rocznik 65.
Przez osiem lat dzielnie znosi³ dole i niedole ¿ywota
uczniowskiego, z generalnym remontem szko³y
w³¹cznie, by w 1980 r ., w czerwcu z dum¹ odbieraæ
œwiadectwa ukoñczenia szko³y.
By³o nas sporo, ró¿nie - raz dwie, czasem trzy klasy.
Z pocz¹tków naszej kariery szkolnej zachowa³y siê
nieliczne zdjêcia. Mo¿na je zobaczyæ na profilu „nk”
i na „facebook-u”. W ³awkach siedz¹ maluchy, dzisiaj
mocno doroœli ludzie. Dumnie prezentuj¹ siê w mun-
durkach zuchów, robi¹ powa¿ne i mniej powa¿ne
miny fotografuj¹c siê w przebraniu. Obok najwa¿-
niejsze osoby, pierwsze panie wychowawczynie -
Alicja Hanuszczak i Helena Odrobina. Cudne to
by³y czasy... Aby choæ na chwilê wspomnienia tam-
tych dni wróci³y, chcemy spotkaæ siê z kole¿ankami
i kolegami ze szkolnych ³aw. Na pocz¹tku lipca
planujemy zorganizowaæ zjazd rocznika 65. Za-
praszamy wszystkich chêtnych absolwentów SP 1 
z 1980 roku. Gdziekolwiek jesteœcie, przyjedŸcie na
to spotkanie! To nasz podwójny jubileusz i ostatni
taki. Czekamy na Was! Szczegó³owe informacje
znajdziecie na wspomnianych stronach w Internecie
lub dowiecie siê wszystkiego od nas, pomys³odaw-
ców tego spotkania - Bonki Szaban (£ysyganicz) 
i Krzyœka Pisarskiego. 
Pozdrawiam Was serdecznie i ¿yczê pogodnych i ra-
dosnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia! Do zobaczenia! 

PPoorrttrreettyy  
nnaasszzyycchh  aarrttyyssttóóww

... up³ynê³a w przedœwi¹tecznym nastroju.
W pierwsz¹ grudniow¹ œrodê “KuŸnia
Talentów” prze¿y³a istne oblê¿enie. Frek-
wencja wszystkich mile zaskoczy³a.
Pojawi³y siê dwie nowe osoby. Czy za-
goszcz¹ u Nas na sta³e, czas poka¿e. 
Przez ca³y grudzieñ w “KuŸni” ekspo-
nowane s¹ obrazy pani Teresy Hali-
kowskiej. W³aœnie w œrodê mia³o miejsce,
oficialne otwarcie wystawy tej artystki.
To prawdziwa nestorka w palestrze choj-
nowskich artystów. Nastêpnie mia³ miejs-
ce sta³y punkt programu. Poszczególni
twórcy zaprezentowali swoje ostatnie
dokonania. Tematem by³a zima i œwiêta.
Fotografie, wiersze, proza, bombki, figur-
ki, wyszywanki - by³o co podziwiaæ.
Wszyscy zostali obdarowani wró¿bami
Babci Jagi. Emocji dostarczy³y te¿ wspom-
nienia z ostatniego konkursu poetyckiego.
Kilku gildian wziê³o w nim udzia³, a Ma³-
gosia Krzywda zdoby³a II miejsce. 
W koñcu przyszed³ czas na wspólne wy-
konanie klasycznych polskich kolêd. Wo-
dzirejem by³ Jurand Kowalski ze swoj¹
zaczarowan¹ gitar¹. Zapachnia³o Bo¿ym
Narodzeniem. 

Kolejne spotkanie gildii ju¿ w Nowym
Roku, w œrodê 7 stycznia w “KuŸni Talen-
tów” o godzinie 18. Obecnoœæ obowi¹z-
kowa. Zapraszamy te¿ do internetu na:

gildia.chojnow.eu. oraz
facebook.com/gildia.artystow.chojnowa.

Przy okazji dodam jeszcze, ¿e 2 grudnia
przy wejœciu do restauracji “KuŸnia” po-
jawi³a siê tablica reklamuj¹ca wystawy
chojnowskich artystów. Niespodziankê
sprawi³ Zbigniew Halikowski. Wielkie
dziêki za ten gest. 

pm

Grudniowa gildia

Zjazd absolwentów SP 1
z 1980 r.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego 2015 Roku

pragniemy serdecznie podziêkowaæ
za dotychczasowe zaufanie

oraz skierowaæ do Naszych Klientów
moc gor¹cych ¿yczeñ.

Niech Nowy Rok przyniesie Pañstwu
odrobinê szczêœcia, która sprawi,

¿e wszystkie podjête dzia³ania
zakoñcz¹ siê sukcesem.

Rada, Zarz¹d
i Pracownicy

Banku Spó³dzielczego w Chojnowie
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Na œwi¹teczny stó³

KARP - cyprinus carpio - ryba, o której mówi³ ju¿ Arystoteles (384-322 p.n.e.) 
i Pliniusz (23-79 n.e.). Z dawnych kronik wiadomo, ¿e od VII do XII wieku karp by³
hodowany masowo w stawach przyklasztornych prawie ca³ej Europy. Okolice
Chojnowa równie¿ od wieków œrednich s³ynê³y z hodowli karpi. Obecnie jednym 
z producentów tej „królewskiej” ryby jest Spó³ka Rybacka „NiedŸwiedzice” Sp. z o.o.
Produkowane w obiektach Goliszów, NiedŸwiedzice, Zamienice pod sta³¹ opiek¹
ichtiopatologiczno-weterynaryjn¹ w sposób tradycyjny karpie trafiaj¹ na sto³y wigilijne
wielu dolnoœl¹skich rodzin. Wiadomo, i¿ tradycja jest rzecz¹ œwiêt¹, lecz w potoku
coraz czêœciej wymawianych s³ów takich jak ekologia, dobrostan zwierz¹t i ryb,
¿ywy karp, czy te¿  humanitarna sprzeda¿ i ubój wymuszaj¹ na producentach 
i sprzedawcach pewne zmiany. Nowoœci¹ bêdzie mo¿liwoœæ zakupu w sklepie firmowym
Spó³ki, usytuowanym w budynku nowej Przetwórni Ryb S³odkowodnych 
w Goliszowie 94A, karpia wstêpnie przetworzonego w formie patroszonej, patro-
szonej odg³owionej lub p³ata. 
Karpia ¿ywego w dalszym ci¹gu mo¿na nabyæ w magazynach ryb w NiedŸwiedzicach.
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Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m2,

w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
gara¿, piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Ip, 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ubikacja, balkon,
piwnica, 64,5 m2, umeblowane, blisko szko³a,
basen, sklepy - ul. £okietka. Cena 185 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 694-600-822.

Sprzedam mieszkanie o pow. 115 m2, Ip.
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, weranda po kapi-
talnym remoncie + piwnica + ogródek. Cena
260 tys. z³. do negocjacji. Chojnów ul. Leg-
nicka 16/2. Wiadomoœæ: tel. 887-683-048.

Pilnie i tanio sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe w starym budownictwie o pow.
48,5 m2. Umeblowane, 2 pokoje z kuchni¹, 
z aneksem ³azienki, przedpokój, strych,
piwnica i komórka. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 886-558-654, 608-054-045.

Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe, IIIp., 
z umeblowaniem + gara¿ na osiedlu miesz-
kaniowym w Chojnowie. Wiadomoœæ: 
tel. 795-508-543.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach 
o pow. 58,9 m2 z komórk¹ 3,7m2, 2 pokoje,
sto³owy, sypialnia, kuchnia, jadalnia i ³azien-
ka, przy oœrodku zdrowia. Blisko jezioro 
i lasy. Zapraszamy do obejrzenia. Cena
105.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.

Kupiê mieszkanie na parterze blisko
dworca. Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Mam do wynajêcia mieszkanie w bloku
przy ul. Paderewskiego 30, pow. 58m2, 3 pokoje,
kuchnia, wc z ³azienk¹, Iii. Mieszkanie czêœ-
ciowo umeblowane do wynajêcia od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 695-678-085, 885-396-678.

Wynajmê lokal - pomieszczenie na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ pod warsztat itp. Lokal 
o pow. 75 m2, pr¹d 220 - 360 V, alarm zabez-
pieczony, do tego plac utwardzony, oœwiet-
lony, ogrodzony o pow. 230 m2, w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy
ul. Boh. Powstania Warszawskiego. Lokal
dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹).
Ka¿da z kondygnacji 95 m2. Do lokalu przy-
lega dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 170 m2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Praca
Praca od zaraz dla Opiekunki osoby star-

szej w Niemczech i Anglii, specjalne bonusy
œwi¹teczne! Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹

w Bia³ej 11,5 ar. Cena 52 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 731 582 071.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.

Inne
Do wynajêcia du¿y gara¿ o pow. 48 m2 przy

ul. T. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 609 303 423.

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

PHU POLERS oferuje:
1. DRZEWO KOMINKOWE 

- 110,00 z³/metr przestrzenny
2. WYNAJEM PODNOŒNIKA

- wys. 21m

Prace na wysokoœci
Przycinanie i wycinanie drzew

Tel. kom. +48 604 221 886

SKLEP DLA KLIENTÓW, KTÓRZY CENI¥
REGIONALNE PRZYSMAKI, WYTWARZANAE

TRADYCYJNYMI SPOSOBAMI

* Wspó³pracujemy ze sprawdzonymi, godnymi
zaufania producentami, cenionymi za dba³oœæ 
o dochowanie wiernoœci tradycyjnym przepisom 
i recepturom.
* W naszej ofercie znajduj¹ siê wyroby wpisane
na Listê Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
* Wiêkszoœæ z nich mo¿e poszczyciæ siê presti¿o-
wymi certyfikatami, wyró¿nieniami oraz
nagrodami w regionalnych konkursach trady-
cyjnej ¿ywnoœci.
* Atutem naszej oferty jest naturalne pochodze-
nie produktów, które nie zawieraj¹ konser-
wantów, sztucznych barwników oraz innych
szkodliwych substancji.
* Stawiamy na produkty organiczne.
* Oferujemy prawdziwe polskie rarytasy, które
powinny znaleŸæ siê wszêdzie tam, gdzie króluje
zdrowie, naturalny smak i urzekaj¹cy aromat.
To specja³y naszej ziemi od pokoleñ podawane 
w ten sam sposób, wci¹¿ tak samo smaczne 
i po¿ywne.
* Wiêkszoœæ tych produktów pochodzi z naj-wiêk-
szego kompleksu leœnego w Polsce - Borów
Dolnoœl¹skich. 

59-225 CHOJNÓW; ul. LEGNICKA 37

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,
a w nadchodz¹cym

Roku 2015 
wiele szczêœcia,
du¿o zdrowia 

oraz sukcesów w ¿yciu
zawodowym i prywatnym,
swoim by³ym, obecnym 
i przysz³ym Klientom

¿yczy 

Drukarnia UNIFOT

Andrzej i Gizela
Bobik

Tu jest
miejsce 

na Twoj¹
reklamê!
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