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To by³y prze³aje
Ani deszcz, ani b³oto, nie przeszkodzi³y 104 kolarzom w zmaganiach o laury w I Pucharze Piastów Œl¹skich. 

O Puchar Mistrza
W turnieju wystartowa³o ponad 300 zawodników 

z 30 klubów.

Chojnów w zwierciadle sztuki
Nowa wystawa przygotowana przez Muzeum Regionalne, na której pokazano 

32 prace zwi¹zane z naszym miastem.

Pomys³ na popularyzacjê
Dzia³aj¹ca od trzech lat w MBP „Galeria M³odych” chêtnie prezentuje dokonania chojnowian. St¹d te¿ pomys³ na wystawê pn. „Trójka zaprasza”.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* prace przy budowie ulicy Bohaterów Pow-
stania Warszawskiego trwaj¹ mimo trudnych
warunków atmosferycznych. Wykonawca
demontuje betonow¹ podbudowê z lat osiem-
dziesi¹tych i wykonuje korytowanie pod przy-
sz³¹ drogê. Uk³adane s¹ tak¿e krawê¿niki. 

* podstawowe prace zwi¹zane z budow¹ i prze-
budow¹ sieci wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych w rynku i okolicznych ulicach zosta³y
ukoñczone. Firma przyst¹pi³a do napraw
jezdni i chodników w miejscach prowadzo-
nych wczeœniej prac i sukcesywnie prze³¹cza
nowo wykonane sieci wodoci¹gowe do sieci
miejskiej.

* trwaj¹ prace przy remoncie sali gimna-
stycznej w Gimnazjum nr 2. Wykonawca
koñczy ju¿ tynkowanie œcian i uk³adanie
pod³o¿a pod posadzkê. Rozprowadzana jest
nowa instalacja centralnego ogrzewania z rur
miedzianych.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 03.03.2010 r. do 24.03.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 450/11, po³o¿onej przy ul. Koœ-
ciuszki w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2010 r. 
Nr 19/2010);
2) w dniach od 16.03.2010 r. do 06.04.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 224, po³o¿onej przy ul. Legnickiej
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2010 r. 
Nr  22/2010);
3) w dniach od 16.03.2010 r. do 06.04.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - nierucho-
moœæ zabudowana gara¿em, oznaczona
numerem geodezyjnym 33/11, po³o¿ona
przy ul. Witosa w Chojnowie wraz z udzia-
³em 1/11 we w³asnoœci dzia³ki nr 33/28
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 16 marca 2010 r. Nr  23/2010).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 27.04.2010 r.

Chojnów „Champion” w ratuszu
£ukasz Niemczyk, Mateusz Niemczyk i Jakub
Czapski - medaliœci niedawnych Mistrzostw
Dolnego Œl¹ska w boksie (o ich sukcesie
pisaliœmy w poprzednim wydaniu „G.Ch.”),
w miniony czwartek odbierali gratulacje od

w³adz miasta. Burmistrz Jan Serkies w imie-
niu w³asnym i chojnowskich rajców dziê-
kowa³ m³odym bokserom i ich trenerom -
Arkadiuszowi Lewandowskiemu oraz Seba-
stianowi Augustyniakowi za wspania³¹ po-
stawê na pierwszych zawodach i promocjê
miasta na Dolnym Œl¹sku. Zawodnicy otrzy-
mali sportowe torby i, podobnie jak ich opieku-
nowie, listy gratulacyjne. Nasza redakcja na-
turalnie do³¹cza do tych gratulacji i oczekuje
kolejnych doniesieñ o zwyciêskich walkach. 

Nasza droga asfaltowa…
Nie dziwi rozdra¿nienie kierowców, nie dziwi¹
te¿ dziury w jezdni po ostrej zimie, ale jak tu
zaradziæ, kiedy aura nie daje szans na poprawê
sytuacji na drogach. 
Miejskie s³u¿by, mimo najszczerszych chêci,
maj¹ zwi¹zane rêce. Chwilowa poprawa po-
gody pozwoli³a na naprawê cz¹stkow¹ tylko
w kilku miejscach. Mas¹ asfaltow¹ zalano te
prze³omy pozimowe, które stanowi³y naj-
wiêksze zagro¿enie. Zdecydowanie mniej

dziur jest ju¿ na ul. Wojska Polskiego, Reja,
Paderewskiego, £okietka. ZapowiedŸ poprawy
pogody w najbli¿szych dniach jest zatem za-
powiedzi¹ poprawy warunków jazdy na choj-
nowskich ulicach. Niecierpliwie czekamy, bo
szkód tegoroczna zima wyrz¹dzi³a moc.

Wolne terminy w Domu Chemika
Kierownictwo Domu Chemika informuje, ¿e
posiada wolne terminy wynajmu sali do
wrzeœnia bie¿¹cego roku. Planowany remont,
z powodów formalnych zwi¹zanych z apli-
kacj¹ o œrodki unijne zosta³ prze³o¿ony, 
zainteresowani mog¹ zatem rezerwowaæ datê
uroczystoœci kontaktuj¹c siê bezpoœrednio 
w biurze placówki, b¹dŸ pod numerem tele-
fonu 76 818-72-92.

Bezp³atne badania
Pacjenci zaoptowani w Przychodni Rejo-
nowej w Chojnowie z roczników 1955, 1960,
1965, 1970 i 1975, u których nie stwierdzono
choroby uk³adu kr¹¿enia mog¹ w ramach
profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia otrzymaæ
skierowanie na bezp³atne badanie choleste-
rolu, triglicerydów i poziomu glukozy.
Chêtni proszeni s¹ o zg³aszanie siê do rejes-
tracji w przychodni.

Nasza internetowa telewizja
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie realizuje projekt telewizji inter-
netowej CHOJNEWS finansowany ze œrodków 
Ogólnoploskiego Programu Równaæ Szanse
2009 Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wol-
noœci realizowany przez Polsk¹ Fundacje
Dzieci i M³odzie¿y. Przedsiêwziêcie skiero-
wane jest na wyrównywanie szans na dobry
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PIT-yy
w  Chojnowie

Urz¹d Miejski 
w Chojnowie

w porozumieniu 
z Urzêdem Skarbowym 

w Legnicy, uruchomi³ punkt 
przyjmowania zeznañ

podatkowych. 
W ka¿dy pi¹tek 

w godz. 8.00 - 15.00
mieszkañcy Chojnowa
mog¹ sk³adaæ swoje

rozliczenia w pokoju nr 3
na parterze. W urzêdzie s¹
tak¿e dostêpne druki PIT-ów.



start w doros³e ¿ycie m³odzie¿y w wieku 
13-19 lat z terenu wsi i ma³ych miast. Celem
naszego programu jest zbudowanie poczucia
w³asnej wartoœci i prze³amywanie wewnêtrz-
nych barier oraz kszta³cenie umiejêtnoœci 
pracy w grupie poprzez dzia³ania telewizji
internetowej. 
W ramach CHOJNEWS m³odzie¿ poznaje
tajniki dziennikarstwa „od kuchni” pod czuj-
nym okiem specjalistów. Za nimi ju¿ warsz-
taty z psychologiem-terapeut¹ (zajêcia mia³y
na celu zbudowanie grupy oraz kszta³cenie
wspó³pracy z rówieœnikami i przedstawicielami
lokalnej spo³ecznoœci) oraz z logoped¹ (m.in.
uczono siê ³adnego wys³awiania). By³y te¿
spotkania z  fotografem i informatykiem. 
Z tymi ostatnimi specjalistami uczestnicy
spotykaæ siê bêd¹ do koñca maja. W tym mie-
si¹cu dojd¹ kolejne zajêcia z dziennikarzami 
i prawnikiem, który uœwiadomi naszym
„redaktorom”, i¿ za s³owa i opinie ponosz¹
odpowiedzialnoœæ autorzy wypowiedzi. Mowa
bêdzie tak¿e o sankcjach prawnych dotycz¹-
cych publikacji nieprawdy, itp. Uczestnicy
projektu poprzez wywiady, reporta¿e i arty-
ku³y wyra¿aj¹ swoje emocje i opinie na tematy
interesuj¹ce ich pokolenie, a tak¿e lokaln¹
spo³ecznoœæ. 
Ju¿ w najbli¿szych dniach uka¿e siê relacja 
z mistrzostw kolarskich “Puchar Piastów
Œl¹skich” na stronie www.news.chojnow.eu ,
a na stronie www.moksir.chojnow.eu uzyskaj¹
Pañstwo wiêcej informacji o projekcie.
Zapraszamy do obejrzenia reporta¿u.

***
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA

CHOJNOWA

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Chojnów.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) za-
wiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹
uchwa³y Nr L/210/10 z dnia 4 marca 2010 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego miasta Chojnów
w granicach administracyjnych miasta.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski doty-
cz¹ce studium. Wnioski nale¿y sk³adaæ na
piœmie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 1.04.2010r.
Wniosek powinien zawieraæ imiê i na-
zwisko, adres lub nazwê jednostki organiza-
cyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

OBWIESZCZENIE O PRZYST¥PIENIU DO SPORZ¥DZENIA 
ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŸniejszymi zmianami) 

zawiadamiam 
o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Chojnowa  Uchwa³y Nr L/209/10 z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uchwalonych uchwa³¹ Rady Miejskiej Chojnowa Nr IV/34/98 z dnia 
30 grudnia 1998 r., Nr XLVI/222/2002 z dnia 30 styczn8ia 2002 r., Nr XLIV/182/98 
z dnia 15 czerwca 1998 r., Nr XLIV/181/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. 
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego w/w obszary miasta Chojnowa. 
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie 21 dni od daty ukazania siê niniejszego
obwieszczenia na adres siedziby Urzêdu Miejskiego w Chojnowie: 

URZ¥D MIEJSKI W CHOJNOWIE 
59- 225 Chojnów, pl. Zamkowy 1 

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. 

BURMISTRZ MIASTA
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To by³y prze³aje
Ani deszcz, ani wiatr, ni ch³ód, ni b³oto, nie
przeszkodzi³y 104 kolarzom w zmaganiach 
o laury w I Pucharze Piastów Œl¹skich. 
Niedziela 14 marca nie rozpieszcza³a uczest-
ników zawodów. To staje siê norm¹ - jak wy-
œcigi kolarskie, to pogoda „pod psem”. Kolarzom,
jak siê okazuje, taka aura nie przeszkadza,
zniechêca natomiast kibiców. A szkoda, bo 
w takich warunkach widowiskowoœæ tej
dyscypliny zdecydowanie roœnie. 
Teren Parku Piastowskiego nie jest tras¹ ³atw¹ -
liczne wzniesienia, ostre zjazdy, niebezpieczne
zakrêty - dla amatorów „czarny szlak”. Za-
wodnicy goszcz¹cy w Chojnowie z entuzjaz-
mem natomiast mówi¹ o urozmaiconej trasie
- w koñcu to rowerowe prze³aje. Mniej entuzjaz-
mu wywo³uje ta sama trasa, kiedy ko³a zapa-
daj¹ siê w b³oto, œlizgaj¹ po mokrych liœciach
lub obracaj¹ w miejscu na wyje¿d¿onym grz¹s-
kim gruncie. Na mecie trudno rozpoznaæ zawod-
ników - ub³ocone twarze, numery zachlapane,
barwne w oryginale stroje, jednolite, szaro-bure.
Taki to urok marcowych prze³ajów. 
Puchar Piastów Œl¹skich, to trzyetapowa rywa-
lizacja. Tydzieñ wczeœniej kolarze zdobywali
punkty w Jeleniej Górze, na drug¹ czêœæ przy-
jechali do grodu nad Skor¹ walczyæ o puchar
burmistrza i przewodnicz¹cego rady, a w naj-
bli¿sz¹ niedzielê, znów stan¹ na starcie 
w stolicy Karkonoszy.
Zawodnicy UKS Oriens Chojnów nie odstaj¹
od rówieœników z innych miast. NieŸle wypadli
w pierwszej turze, w rodzinnym mieœcie te¿
kilkakrotnie stawali na podium. Szczegó³owe
relacje z trzech etapów Pucharu Piastów
zamieœcimy w kolejnym numerze G.Ch. 
Liderem wœród naszych zawodników jest
Karol Ku³acz zdobywca z³otego medalu 
w Jeleniej i Chojnowie, tak¿e laureat tytu³u
najlepszego zawodnika Pucharu Piastów. 
Tu¿ po dekoracji Karol podzieli³ siê wra¿eniami
z nasza redakcj¹. 
- Nie by³o ³atwo. Ju¿ na starcie straci³em cenne
sekundy wywracaj¹c siê. Trudne warunki na
trasie nie u³atwia³y pogoni za rywalami.
Ciê¿ki, grz¹ski teren, odcinki, gdzie trzeba
by³o zsiadaæ z roweru i wbiegaæ po schodach,
wyczerpuj¹ce podjazdy - to wszystko wyma-
ga³o ogromnej mobilizacji miêœni, uwagi 
i koncentracji. Uda³o siê jednak nadrobiæ
straty i stan¹æ na najwy¿szym podium.

W organizacjê chojnowskiej edycji zaanga¿o-
wanych by³o wielu fanów tej dyscypliny sportu.
Koordynatorem tych dzia³añ by³ Eugeniusz
Bobiowski, wieloletni dzia³acz sportowy,
kierownik sekcji kolarskiej UKS Oriens dzia-
³aj¹cej przy Gimnazjum nr 2.
- Z wielu opinii wiemy, ¿e zawody kolarskie 
w Chojnowie spotykaj¹ siê z sympati¹ i uzna-
niem, tak zawodników jak i dzia³aczy - mówi
E. Bobiowski. - To cieszy i mobilizuje do kolej-
nych dzia³añ. Nale¿y nadmieniæ, ¿e na tak¹
opiniê pracuj¹ dziesi¹tki osób mniej lub
bardziej zaanga¿owanych w organizacjê.
wa¿ny jest te¿ udzia³ sponsorów, którym za
poœrednictwem Gazety Chojnowskiej chcê
jeszcze raz serdecznie podziêkowaæ. Zacznê od
w³adz miasta - burmistrza i rady miejskiej.
Dziêkujê, legnickiemu pogotowiu, komendantowi

i stra¿akom chojnowskiej stra¿y po¿arnej, fir-
mom EURO-CLEAN Jaros³aw D¹browski -
Robert Kwiatkowski, SDS Group Robert
Szymañski, Atak Sport Jelenia Góra Magdalena
Marciniak, Alken Miros³aw Kañczuga, Jacek
Bobiowski, Big-Form, Stanis³aw Rokus, Werbajk
Legnica sklep rowerowy, dziêkujê Pañstwu
Rudziakom - w³aœcicielom sklepu sportowego w
Chojnowie, Maciejowi Korbie - mechanika
samochodowa oraz Andrzejowi Kupczykowi
za s³odki poczêstunek dla uczestników.

Organizatorzy dziêkuj¹ pracownikom SP4 
i Gimnazjum nr 2 oraz Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji, komentatorowi
Januszowi Jasiñskiemu, Stanis³awowi Rokusowi,
Wioletcie Karczmarek, Ma³gorzacie Bartkowskiej,
Janowi Kulikowi, Andrzejowi Matuszewskiemu
i Paulinie Matuszewskiej, Bartoszowi Gêbali,
Józefowi Krajeñskiemu, Emilii Grzeœkowiak 
i zawodnikom UKS Oriens oraz tym wszystkim,
którzy bezinteresownie w³¹czyli siê w organi-
zacjê Pucharu Piastów Œl¹skich. 

***
Klasyfikacja zawodów w kolarstwie
prze³ajowym o puchar burmistrza 

- Chojnów 14 marca 2010r.

¯AK
1. Szymaniak Borys- UKS Centrum Nowa Ruda
2. Rokus Karol- UKS Oriens SDS Group
Chojnów

M£ODZICZKA
1. Wolska Karolina - LKKS Górnik Wa³brzych
ZS Stare Bogaczowice
2. Cybulska Klaudia - UKS Centrum Nowa
Ruda 
3. Staniszewska Aleksandra - UKS Centrum
Nowa Ruda

M£ODZIKI
1. Winiarski £ukasz - KKW JAMA
2. Bujalski Krzysztof - KKW JAMA
3. Przewiêda Pawe³ - LKKS Górnik Wa³brzych
ZS Stare Bogaczowice
7. Szlacheta Andrzej - UKS Oriens SDS Group
Chojnów
12. Jagnieszko Patryk - UKS Oriens SDS
Group Chojnów
15. Baszczak Bart³omiej - UKS Oriens SDS
Group Chojnów

JUNIORKA M£ODSZA
1. Podgórska Aleksandra - UKS Dream Bike
Bielawa
2. Kurczab Iwona - KS KTM Racing Team
Z³oty Stok

3. ¯ukowska Klaudia - LKKS Górnik Wa³brzych
ZS Stare Bogaczowice 

JUNIOR M£ODSZY
1. Pytka Jakub - LKKS Górnik Wa³brzych ZS
Stare Bogaczowice
2. Klimek Piotr - KS Zywer Legnica
3. Czapla Micha³ - KKW JAMA
4. Bartkowski Maciej - UKS Oriens SDS
Group Chojnów

JUNIORKA
1. KaŸmierczak Martyna - LKKS Górnik
Wa³brzych ZS Stare Bogaczowice
2. Silarska Dorota - KS KTM Racing Team
Z³oty Stok
3. Chojnacka Natalia - UKS Oriens SDS
Group Chojnów

JUNIOR
1. Ku³acz Karol - UKS Oriens SDS Group
Chojnów
2. Bem Grzegorz - Peleton Nowa Sól
3. Androsz W³adys³aw - LKKS Górnik Wa³brzych
ZS Stare Bogaczowice 

SENIORKA
1. Kuniej Anna - KKS Œlê¿a Felt Sobótka

ELITA M ¯CZYZN
1. Kurczab Piotr - KTM Racing Team Z³oty Stok
2. £ysak Bartosz - KTM Racing Team Z³oty Stok
3. Alchimowicz Rafa³ - KTM Racing Team
Z³oty Stok

MASTERS “1”
1. Bonecki Marek - CAR-BON Team Legnica
2. Karmelita Piotr - Viking Sport Kowary
3. Paluszek Krzysztof - G³uszyca

MASTERS “2”
1. Wojczal Jaros³aw - KS KTM Racing Team
Z³oty Stok
2. Surwi³o Arman - Tychy 
3. Rowicki Wies³aw - Warszawa- Blizne 

MASTERS “3”
1. Bartolewski Wojciech - KS Scout Czêstochowa
2. Krawczyk Zygmunt - Harfa Harryson
3. Soko³owski Miros³aw - Kowary 

MASTERS “4”
1. Fajkowski Grzegorz - Wroc³aw
2. Mróz Marian - MOTO MRÓZ Rzymówka

MASTERS “5”
1. Misiak Józef - Miêkinia
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Funkcjonariusz 
pierwszego kontaktu

Tak mówi siê o dzielnicowych.
Zwa¿ywszy na ich rolê, sformu-
³owanie zdaje siê byæ trafne. To
oni, jako policjanci pionu prewen-
cji, doskonale znaj¹ swój rejon,
jego mieszkañców i ich problemy.
To oni maj¹ wiedzê o zagro¿e-
niach i patologiach, to oni sprawuj¹
pieczê nad s³u¿bowym rejonem.

S¹ umundurowani, wyposa¿eni
i wyszkoleni jak inni policjanci,
ale charakter ich pracy ró¿ni siê
od zadañ pozosta³ych funkcjona-
riuszy. Bior¹ udzia³ w akcjach
poœcigowych, poszukiwawczych
i zadaniach kryminalnych. Lo-
kalny stró¿ prawa, to czêsto
œledczy, rozjemca i negocjator
jednoczeœnie, taki mundurowy
od sytuacji problemowych. 
Ta funkcja to awans. Dzielnico-
wym zostaje wy³¹cznie policjant
doœwiadczony. Tej nobilitacji
dost¹pi³ niedawno asp. Tomasz
Jagielski, który w lutym, w choj-
nowskim komisariacie, obj¹³
funkcjê kierownika rewiru dziel-
nicowych.

Kto zna swojego dzielnicowego?
G³ównie ci, którzy w mniejszym
lub wiêkszym stopniu naruszyli
prawo b¹dŸ normy spo³eczne.
Znaj¹ go tak¿e ofiary przestêpstw
i ci, którzy chc¹ wiedzieæ 
w czyich rêkach z³o¿one jest ich
bezpieczeñstwo. 
- W Chojnowie, na terenie miasta
jest dwóch dzielnicowych - wy-
jaœnia kierownik dzielnicowych
asp. Tomasz Jagielski. - Prak-
tycznie znaj¹ ka¿dego. Rozleg³y
teren i liczba mieszkañców utrud-
niaj¹ rekonesans. Istotne jed-
nak, aby funkcjonariusz wie-

dzia³, gdzie w okolicy s¹ miejsca
niebezpieczne, na jakie zagro-
¿enia mog¹ byæ nara¿eni miesz-
kañcy i kto mo¿e ewentualne
zagro¿enia stwarzaæ.

Nowemu prze³o¿onemu dzielni-
cowych zale¿y na integracji 
z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Pomóc
ma w tym rz¹dowy program
„Razem bezpieczniej”. W jego
ramach chojnowscy dzielnicowi
17 kwietnia spotkaj¹ siê z miesz-
kañcami na…boisku. Sport, to
jedna z wielu, i z pewnoœci¹ jedna
z najprzyjemniejszych, form
konsolidacji. W planach s¹ tak¿e
spotkania w szko³ach i w placów-
kach zarz¹dzaj¹cych chojnow-
skimi lokalami mieszkaniowy-
mi. G³ównie chodzi o to, aby
przekonaæ obywateli do nawi¹za-
nia trwa³ego, sta³ego, natural-
nego partnerstwa z policj¹.

Zanim jednak dojdzie do kon-
frontacji zainteresowany oby-
watel ma mo¿liwoœæ poznaæ
dzielnicowych poprzez Internet.
Na stronie www.legnica.polic-
ja.gov.pl/, w zak³adce Komisariat
Policji w Chojnowie odnajdzie-
my personalia i kontakt do na-
szych dzielnicowych. W razie
potrzeby zawsze mo¿na te¿ za-
dzwoniæ do komisariatu - tam
udziel¹ wszelkich informacji.

Nawi¹zuj¹c do medycznego po-
równania w tytule, dzielnicowy
przeprowadza badanie, stawia
diagnozê, pomaga zapobiegaæ
chorobom, zaleca, radzi… Warto
zatem znaæ policjanta pierw-
szego kontaktu. 

eg

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych 
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, 

przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których 
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 

Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budow-
lany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
20 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
14 kwietnia 2010 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
(ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie
mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 9 lutego 2010 r.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Zawodow¹ karierê zaczyna³ 
w Oddziale Prewencji Komendy
wojewódzkiej w Szczecinie. Po
roku rozpocz¹³ pracê w I Komi-
sariacie Policji w Legnicy jako
dzielnicowy. Pe³ni³ tak¿e s³u¿bê
w Wydziale Dochodzeniowo-
Œledczym, sk¹d awansowa³ na
kierownika ogniwa patrolowego. 
Ma 30 lat, ¿onê i dziewiêciolet-
niego syna Kubê. 
Pe³ni tak¿e funkcjê I wiceprze-
wodnicz¹cego Zwi¹zków Za-

wodowych Policjantów KMP 
w Legnicy.

Od 17 lutego kierownikiem dzielnicowych w Komisariacie
Policji w Chojnowie jest asp. Tomasz Jagielski
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Beata Piotrowska, ekspedientka
Na pewno musimy liczyæ siê z obni¿on¹
efektywnoœci¹ naszych dzia³añ i - w skraj-
nych przypadkach - mo¿liwymi wypadka-
mi przy pracy, zwi¹zanymi z potrzeb¹ za-
adoptowania organizmu do nowego czasu.

Jan Deptuch, emeryt
Wiodê spokojne ¿ycie na emeryturze, nie
mam napiêtego harmonogramu dnia.
Zmiana czasu nie odgrywa wiêc dla mnie
istotnej roli.

Janina Chemar-Ma³ota, biuro podró¿y 
Odczuwam negatywne skutki zmiany czasu
z zimowego na letni. Mój cykl biologiczny
ulega zachwianiu. Zwykle k³adê siê póŸno
i tym samym rano mam problemy 
z wczesnym wstawaniem - teraz bêdzie
jeszcze gorzej.

Cofamy czas

Lutow¹ lektur¹ Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki doros³ych by³a „Barbara
Radziwi³³ówna z Jaworzna Szczakowej”, m³odego prozaika, wroc³a-
wianina Micha³a Witkowskiego.
Bohaterem tej powieœci jest Hubert, w³aœciciel lombardu i innych
pomniejszych „interesów”. Znany jest tak¿e swoim klientom jako
Barbara Radziwi³³ówna. To przezwisko, przylgnê³o do niego z powodu

fascynacji t¹ historyczn¹ postaci¹, jak i osobliwego umi³owania do
pewnego naszyjnika z pere³, które odkupi³ za bezcen od pewnej staruszki.
Dziêki opisywanym losom naszego rewindykatora poznajemy lata
osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te w Polsce. Te prze³omowe czasy, 
z punktu widzenia Huberta, by³y bardzo ciekawe i szalone, kiedy
wystarczy³a jedna rozmowa telefoniczna i mo¿na by³o zyskaæ fortunê,
nawet na œcierkach od pod³ogi. Oczywiœcie nie by³y to zawsze legalne
interesy. Jedno by³o pewne, pieni¹dze rz¹dz¹ œwiatem, a dla ich zdobycia
cz³owiek zrobi wszystko, ³¹cznie z morderstwem ob³¹kanej ciotki -
staruszki. W³aœnie takimi zasadami kieruje siê w ¿yciu nasz bohater.
Poczucie humoru i bardzo plastyczny jêzyk, to niew¹tpliwie atuty
ksi¹¿ki. Jednak historia „pó³œwiatka”, jak¹ autor przedstawi³, ³¹cznie z
g³ównym „szemranym” bohaterem, zamiast œmieszyæ - przera¿a, 
a u¿yte wulgaryzmy - zniechêcaj¹ do czytania. Jeœli jednak klubowicz
dotrwa³ do ostatnich stronic tej lektury, odniós³ wra¿enie, ¿e powieœæ
zosta³a napisana z czysto komercyjnych pobudek.

Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK
przy MBP W Chojnowie

Sznur pere³ a Barbara Radziwi³³ówna

Dwa razy w roku mamy tê mo¿liwoœæ, ¿e manipuluj¹c przy zegarach wp³ywamy na
czas - cofamy go b¹dŸ pchamy do przodu. Pozorne to jednak panowanie nad dob¹, 
bo niczego to w dziejach œwiata nie zmienia. Wprowadza natomiast nieco zamieszania
w codziennym ¿yciu.
W ostatni¹ niedzielê marca (28) - o godzinê do przodu (z godziny 2 na godzinê 3)
przestawiamy wskazówki naszych czasomierzy, przechodz¹c tym samym na czas letni.
To jeden z pozytywnych elementów tej operacji - znak, ¿e zbli¿a siê lato. 
Poza tym œpimy krócej i nasz organizm bêdzie siê przez jakiœ czas buntowa³. Koleje
znów bêd¹ narzekaæ na koszty i komplikacje zwi¹zane ze zmian¹ czasu, podobnie jak
inne œrodki transportu.
Za to podobno zaoszczêdzimy na energii. Zmiany czasu maj¹ spowodowaæ efektyw-
niejsze wykorzystanie œwiat³a. Latem standardowy czas geograficzny jest przesuwany 
o godzinê do przodu wiêc czas aktywnoœci cz³owieka jest lepiej dopasowany 
do godzin, w których jest najwiêcej œwiat³a s³onecznego. eg

Zmianê czasu - stosuje siê w oko³o 
70 krajach na ca³ym œwiecie. 
W Europie jedynym pañstwem,
które nie stosuje zmiany czasu jest
Islandia. Poza Europ¹ zmianê
czasu stosuj¹ m.in. w USA, Ka-
nadzie, Meksyku, Australii i No-
wej Zelandii. Jedynym wysoko
uprzemys³owionym pañstwem,
które nie wprowadzi³o zmiany 
czasu na czas letni, jest Japonia.

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego
na targowisku miejskim w Chojnowie przy  ul. Grodzkiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej

(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg,  oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt, odbêdzie
siê w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11
znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1. W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹  do kasy lub na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 14 kwietnia 2010 r. (ze
wskazaniem nr gruntu).
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca
zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nie-
ruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹cej ochrony przed za-
gro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego a tak¿e innch warunków
okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciw-
po¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów
dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy energii elektrycznej 
i innych mediów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy
od roku 2011, zgodnie ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym
w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu.
Pierwszy przetarg na dzier¿awê odby³ siê dnia 8 lutego 2010 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej
przyczyny. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 818-66-80.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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To nowa wystawa przygotowana przez Muzeum
Regionalne. Po wystawie zorganizowanej 
z okazji stulecia powstania muzeum i piêæ-
dziesiêciolecia jego restytucji, na której po-
kazano zbiory sztuki wspó³czesnej, artystów
zwi¹zanych z tak zwanym Zag³êbiem Mie-
dziowym, jest to kolejna prezentacja w³as-
nych zbiorów. Na wystawie pokazano 32
prace zwi¹zane z Chojnowem. Stanowi¹ one
plon pleneru zorganizowanego pod egid¹
ówczesnego Towarzystwa Mi³oœników Choj-
nowa dla studentów Wydzia³u Grafiki Aka-
demii Sztuk Piêknych w Krakowie. Plener
odby³ siê w lipcu 1987 roku. W organizacji
pleneru pomóg³ Józef Kozakowski, ówczesny
dyrektor DZWP “Dolpakart” w Chojnowie 
i zarazem prezes Towarzystwa Mi³oœników
Chojnowa. Po ustaniu dzia³alnoœci Towa-
rzystwa prace przejê³o Muzeum Regionalne.
W plenerze wziê³o udzia³ kilkunastu studen-
tów. Swoje prace pozostawi³o siedmiu z nich:
Bogdan Miga, obecnie adiunkt na Wydziale
Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie,
El¿bieta Cieluch, Piotr Panasiewicz obecnie
asystent w pracowni litografii ASP tej¿e
uczelni, Leszek Polcyn, od 1998 roku wyk³a-
dowca w pracowni fotografii ASP, Dobro-
mi³a Olewicz, Agnieszka Sadurska oraz
Joanna Wê¿yk, która od 1989 roku tworzy 
w Stanach Zjednoczonych.
Przez dwa tygodnie studenci, doskonalili
swój warsztat, rejestruj¹c najcenniejsze za-
bytki, budowle i zau³ki Chojnowa na kartach
swoich szkicowników. Kilka rysunków zos-
ta³o wykonanych tuszem, kilka o³ówkiem,
wiêkszoœæ wêglem. Najczêœciej obieranym
tematem by³y zabytki naszego miasta: koœ-
ció³, zamek, zabytkowe kamienice, rynek.
Joanna Wê¿yk zrealizowa³a z du¿¹ bieg³oœci¹
i swobod¹ kilka prac wed³ug starych foto-
grafii i pocztówek. Zastosowane przez ni¹
narzêdzia, piórko i pêdzel oraz tusz, da³y
interesuj¹ce efekty. Jest to swoista trawesta-
cja fotografii przy pomocy tuszu, pêdzla 
i piórka, któr¹ nale¿y uznaæ za bardzo udan¹.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ bardzo impresyjne,
rysowane wêglem, swobodne, szkicowo ujête
rysunki Bogdana Migi. Na uwagê zas³uguj¹
rysunki Piotra Panasiewicza, szczególnie
bardzo nastrojowy rysunek, przedstawiaj¹cy
rzeŸbê sprzed wejœcia g³ównego do koœcio³a
œw. Piotra i Paw³a. Ciekawy jest równie¿ jego
rysunek wykonany sangwin¹ i lawowany,
pokazuj¹cy kruchtê po³udniow¹ tego¿ koœ-
cio³a. Jego wysokie umiejêtnoœci i dobre
opanowanie warsztatu ujawnia te¿ rysunek
ukazuj¹cy portal pó³nocny koœcio³a. Warto
zatrzymaæ siê przy rysunkach g³ównie zreali-
zowanych wêglem El¿biety Cieluch. Wyró¿-
nia je du¿a nastrojowoœæ i d¹¿noœæ do synte-
tyzowania formy, co szczególnie dobrze
widaæ w dwóch rysunkach, na jednym z nich
ukaza³a ulicê Tkack¹ z Baszt¹ Tkaczy, na
drugim zaœ portal kamienicy Schrama. Jej
autorstwa s¹ równie¿ dwa ciekawe rysunki 

po³udniowej pierzei rynku z widokiem na
koœció³. Prezentowane na wystawie prace
nale¿¹ do gatunku, który okreœlamy mianem
weduty. Terminem weduta obejmujemy
widok miasta, jego fragment lub poszczególne
budowle, place, ulice, zau³ki. Jeœli jest to
widok ogólny mówimy wówczas o panora-
mie. Oprócz realistycznych widoków pojawiaj¹
siê te¿ widoki powsta³e w imaginacji artys-
tów, skomponowane z nieistniej¹cych, b¹dŸ
nierealnych budowli zestawianych w ró¿nych
konfiguracjach, wtedy mamy do czynienia 
z tak zwanym przedstawieniem idealistycz-
nym lub fantastycznym. 
Weduty krakowskich studentów nie nale¿¹ do
pierwszych, czy jedynych widoków naszego
miasta. Chc¹c je ukazaæ w kontekœcie histo-
rycznym nale¿y wspomnieæ o innych rysow-
nikach. Ich galeriê otwiera nieoceniony
Fryderyk Bernard Werner, który w 1749 roku
wykona³ kilka rysunków Chojnowa. Przede
wszystkim trzeba przypomnieæ perspekty-
wiczny widok miasta ukazany wraz z jego
przedmieœciami. Osobne rysunki Werner
poœwiêci³ dwóm najwa¿niejszym budowlom,
na których utrwali³ koœció³ i zamek. Do jed-
nych z wczeœniejszych wedut nale¿¹ zamiesz-
czone w wydawnictwie Silesia oder Schlesien
in historischen Beschreibung z roku 1841
dwie litografie z widokiem zamku i koœcio³a.
Z po³owy XIX wieku pochodz¹ dwie pano-
ramy miasta anonimowych autorów. Tu¿ po
roku 1850 zosta³a wykonana przez Man-
nsfelda niewielka akwaforta, pokazuj¹ca
Basztê Tkaczy i rozebran¹ po 1864 roku
stoj¹c¹ w pobli¿u bastejê. Z koñca wieku
XIX znany jest bardzo ³adny, nastrojowy,
rysunek legnickiego malarza i rysownika,
prof. Theodora Blaetterbauera, ukazuj¹cy
koœció³ od strony prezbiterium i stoj¹ce tu
niegdyœ budynki. Wœród galerii rysowników
nie mo¿e zabrakn¹æ Elfride Springer, legnickiej
artystki i nauczycielki w Auguste-Viktoria-
Schule. Elfride Springer wybra³a za motyw
swoich rysunków chojnowskie zabytki -
zamek i kaplicê Bo¿ywojów przy koœciele
œw. Piotra i Paw³a. Obydwa rysunki wyko-
nane oko³o roku 1931 zosta³y utrwalone 
i spopularyzowane na kartach pocztowych.
Rysunki o tematyce chojnowskiej pojawia³y
siê czêsto w lokalnej prasie. Do mniej
znanych rysowników nale¿¹ H. Schubert, 
Arthur Hoffmann, Franz Dudde i Hermann 

zur Lippe. Ten ostatni, operuj¹cy technik¹
zdradzaj¹c¹ byæ mo¿e drzeworytnika, po-
zostawi³ po sobie bardzo ciekawy, nastrojo-
wy rysunek, znany niestety tylko z przedru-
ków, z widokiem koœcio³a NMP i ¿ydowskiego
cmentarza na ul Bielawskiej. Jest to, jak
dot¹d, jedyny znany mi widok tego cmen-
tarza. Próbê zmierzenia siê z wedut¹ podjêli
wspó³czeœnie: Ireneusz Józefczuk i Konrad
Kucharski. Trzeba powiedzieæ, ¿e Chojnów
czeka na wytrawnego, utalentowanego 
i bieg³ego rysownika, którego mo¿na by naz-
waæ chlubnym mianem portrecisty naszego
miasta. Podjêta prawie przed æwieræwieczem
inicjatywa, której patronowa³o Towarzystwo
Mi³oœników Chojnowa, trudna jest do przece-
nienia. Po pierwsze zaowocowa³a, jak ju¿
zauwa¿ono, 32 widokami miasta, które 
w sposób istotny wzbogaci³y niezbyt dot¹d
bogat¹ ikonotekê miasta. Po drugie, co bard-
zo wa¿ne, jest ona przejawem naszego wras-
tania w historiê miasta i regionu. Te na ogó³
ma³o znane i s³abo rozpropagowane rysunki
pozostawione miastu przez studentów
krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych, dzisiaj
uznanych artystów i ciesz¹cych siê estym¹
wyk³adowców, stanowi¹ wartoœciowy mate-
ria³ ikonograficzny, który no¿na wykorzystaæ
w publikacjach i materia³ach promocyjnych. 

Pierwsza po 23 latach prezentacja rysunków,
od czasu ich wystawienia w 1987 roku 
w “Domu Chemika”, potrwa w Muzeum Regio-
nalnym do koñca marca. Wernisa¿ odby³ siê
w pi¹tek 12 marca o godzinie 17.30.
W kameralnym gronie stali bywalcy muzeum
mogli nie tylko obejrzeæ rysunki, ale tak¿e
wys³uchaæ ciekawych wspomnieñ Józefa
Kozakowskiego, który przybli¿y³ zebranym
okolicznoœci zwi¹zane z organizacj¹ pleneru. 

Jerzy Janus

“Chojnów w zwierciadle sztuki”
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Pod koniec lat 40-tych ubieg³ego stulecia w Polsce znalaz³o schronienie
bardzo wiele dzieci greckich, których rodzice walczyli w swoim kraju 
o zmianê ustroju z kapitalizmu na komunizm. Niestety ponieœli klêskê 
i obawiaj¹c siê represji postanowili emigrowaæ ze swojej ojczyzny, 
a nastêpnie szukaæ schronienia w innych krajach socjalistycznych-
miêdzy innymi w Polsce. Nap³yw uchodŸców odbywa³ siê w trzech etapach:
najpierw dzieci, nastêpnie kobiety, a na koñcu mê¿czyŸni. Dzieci by³y
umieszczane w domach wypoczynkowych w L¹dku Zdroju, Dusznikach,
potem w domach dziecka, gdzie oczekiwa³y na przyjazd swojej rodziny.
Czêsto zdarza³o siê, ¿e rodzeñstwo z ró¿nych przyczyn zostawa³o
rozdzielane w podró¿y - na przyk³ad przez chorobê jednego z nich. Po
latach, dziêki pomocy Czerwonego Krzy¿a i polskich opiekunów, matki,
odnajdywa³y swoje dzieci, nie tylko na terenie naszego kraju, ale tak¿e
w pañstwach s¹siednich. 
Jednym z wielu dzieci, które znalaz³y swój nowy dom w Polsce jest Pan
Polichronis Kalagasidis, od czterdziestu dziewiêciu lat mieszkaj¹cy 
w Chojnowie. Za³o¿y³ tu rodzinê, o¿eni³ siê z Polk¹, która przez wiele lat
uczy³a jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Rolniczych. Maj¹ dwóch synów. 

Anna Szymków-Ziembowska.: Kiedy przyjecha³ Pan do Polski?
Polichronis Kalagasidis: Pod koniec lat 40-tych, moja historia by³a taka
sama jak wiêkszoœci greckich dzieci, które zosta³y wywiezione do
Polski. Przyjecha³em tu razem z mam¹, która pe³ni³a funkcjê tak zwanej
opiekunki dla ponad setki dzieci emigruj¹cych do Polski. Niestety po
jakimœ czasie zachorowa³em na tyfus i zosta³em rozdzielony z mam¹.
Przez d³ugi czas wo¿ono mnie po ró¿nych oœrodkach, lecz ci¹gle mija³em
siê z greckimi dzieæmi i mam¹. Przez rok mieszka³em w domu dziecka 
z Koreañczykami, z którymi nie potrafi³em siê porozumieæ. Stamt¹d
trafi³em do Polic gdzie mieszka³y i uczy³y siê dzieci greckie.

A.S.: A co siê dzia³o z Pana ojcem? 
P.K.: Mój tato zagin¹³ na wojnie w 1944 roku w kwietniu, a ja urodzi³em siê
w marcu. Wiêc mama wychowywa³a mnie sama, by³o jej bardzo ciê¿ko.
By³a bardzo m³oda, mia³a tylko mnie, na swej drodze spotka³a bardzo
wiele nie¿yczliwych ludzi. Na trzy miesi¹ce zosta³a osadzona w wiezieniu
za domniemany wspó³udzia³ z greck¹ partyzantk¹. Po wyjœciu z wiêzienia
postanowi³a przejœæ ze mn¹ przez góry do Albanii. Stamt¹d ju¿ jako
opiekunka z transportem dzieci wyruszy³a do Polski.

A.S. W którym roku zamieszka³ Pan z mam¹;?
P. K.: W 1956r. w Wa³brzychu. ¯yliœmy bardzo skromnie, ale co
najwa¿niejsze razem. Moja mama wysz³a ponownie za m¹¿. I wraz 
z rodzinn¹ mojego ojczyma zamieszkaliœmy w Chojnowie.

A.S. Czy czêsto jeŸdzicie Pañstwo do Grecji?
Krystyna Kalagasidis: Tak. Mój m¹¿ w³aœnie stamt¹d wróci³.

A.S. Nie myœleli Pañstwo o przeprowadzce do Grecji?
K.K.: Tu jest nasz dom i tak ju¿ pozostanie, choæ mój m¹¿ marzy o powrocie
do ojczyzny, ja zaœ nie chcia³abym opuszczaæ Polski. Utrzymujemy bardzo
dobre kontakty z wieloma rodzinami pochodzenia greckiego mieszkaj¹cymi
w Chojnowie. By zaznaczyæ obecnoœæ Greków w tym mieœcie postanowiliœmy
stworzyæ tablicê pami¹tkow¹. Na razie to tylko projekt, ale wierzymy,
¿e nied³ugo prace siê rozpoczn¹.

rozmawia³a Anna Szymków-Ziembowska

Grecki w¹tek chojnowskiej historii cz. II BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿
prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej 

w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi 19/1, 19/2, 20, 21,
23, 24/4 o ³¹cznej pow. 31106 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 16601.

Cena wywo³awcza - 1.760.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 352.000,00 z³.
Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paŸ-
dziernika 2006 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (Dz.U.Nr 191, poz. 1416 z póŸn.zm.). Przez nieruchomoœæ
przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia
terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie
sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobo-
wi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nie-
ruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Powy¿sza nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona
ciê¿arami i hipotekami, nie toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie
administracyjne dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Nieruchomoœæ znajduje siê na terenie uzbrojonym w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacjê sanitarn¹, energetyczn¹, telefoniczn¹ i drogê tward¹.
Wszystkie instalacje znajduj¹ siê w pobli¿u dzia³ki. W planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako teren dzia³alnoœci gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budownictwo,
sk³ady itp.) nie pogarszaj¹cej stanu œrodowiska, zieleñ izolacyjna, zieleñ
³êgowa.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach podstrefy
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ
tylko inwestorzy, którzy przed przyst¹pieniem do przetargu uzyskaj¹
zezwolenie Zarz¹du Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w strefie. Zezwolenie podlega
przed³o¿eniu komisji przetargowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 maja 2010 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,
potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe i spó³ki 
z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone za zgod-
noœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS i uchwa³ê od-
powiedniego 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 nierucho-
moœci 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 30 kwietnia 2010 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 
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 prze-
targu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej,  z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿  17.600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Z wy³onionym w wyniku przetargu
nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa umowa sprzeda¿y, albowiem
Zarz¹dzaj¹cemu Legnick¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ przys³uguje
prawo pierwokupu. O ile Zarz¹dzaj¹cy Stref¹ nie skorzysta z tego prawa
zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci. 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.
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 nieruchomoœciami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn.zm./.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-
nicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Uczniów kl. I a i kl. I b oraz ich wychowawczynie p. Mariê
Lepkê i p. Gra¿ynê Koœnik przywita³y w bibliotece postacie
z bajek: Krasnoludek, Hermiona, Pan Kleks, Kot w butach
oraz bibliotekarka Urszula Suchodolska. Dzieci wykony-
wa³y ró¿ne zadania zwi¹zane z bibliotek¹ oraz literatur¹
dla maluchów - w nagrodê za dobre wykonywanie zada-
nia otrzymywa³y s³odkie niespodzianki. Nastêpnie wszed³
tajemniczy goœæ - Królowa Ksi¹¿ka, która przekaza³a
dzieciom wiedzê o tym, jak nale¿y postêpowaæ z wypo-
¿yczonymi ksi¹¿kami. 
Na koñcu odby³o siê uroczyste pasowanie na czytelnika
biblioteki przez Królow¹ Ksi¹¿kê. Dzieci otrzyma³y na
pami¹tkê zak³adki do ksi¹¿ek. 
W uroczystoœci bra³a udzia³ p. dyrektor El¿bieta Borysewicz.

Uroczystoœæ Pasowania 
na Czytelnika Biblioteki SP4 Szkolna twórczoœæ rzadko wystawiana

jest na publiczny ogl¹d. Zazwyczaj
uczniowskie prace koñcz¹ w rysunko-
wej teczce, czasami wybrane trafiaj¹
na plastyczne konkursy, w najlepszym
wypadku gros z nich eksponowanych
jest na szkolnych korytarzach. Szko³a
Podstawowa nr 3 wspólnie z Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ postanowi³y
temu zaradziæ. 
Dzia³aj¹ca od trzech lat w MBP
„Galeria M³odych” chêtnie prezentuje
dokonania chojnowian. St¹d te¿ po-
mys³ na wystawê pn. „Trójka zaprasza”,
na której szerokiej rzeszy mieszkañ-
ców zaprezentowano ok. 60 prac plas-
tycznych wykonanych przez uczniów
SP3. Jako pierwsi ekspozycjê ogl¹dali
jej autorzy. 10 marca spotkali siê tu
uczniowie, nauczyciele i rodzice m³odych
artystów, aby uroczyœcie dokonaæ
otwarcia niecodziennej wystawy. 

To nie pierwsza, wspólna inicjatywa
tych dwóch placówek. Wczeœniej razem
anga¿owa³y siê m.in. w realizacjê
„Dnia Irlandii w Chojnowie, projekt
pn. „W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory”,
doroczne obchody Miêdzynaro-

dowego Dnia Ksi¹¿ki Dzieciêcej, 
a potem „Bli¿ej Ksi¹¿ki” i przy two-
rzeniu kalendarza na 2010 r. z pracami
plastycznymi chojnowskich dzieci. 
Wyeksponowane prace w holu biblio-
teki z pewnoœci¹ obejrz¹ setki odwie-
dzaj¹cych to miejsce chojnowian.
Taki te¿ jest zamys³ tego projektu. Za
kilka miesiêcy swoj¹ twórczoœæ
zaprezentuj¹ dzieci ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4. W Chojnowie mamy
bowiem wiele talentów, które nale¿y
pokazywaæ szerokiej publicznoœci. To
przyjemne dla artystów i wra¿liwych
na sztukê odbiorców.
Zapraszamy zatem do biblioteki przy
Placu Zamkowym 2, nie tylko po s³owo
pisane, ale i po doznania wzrokowe. 

eg

Pomys³ na popularyzacjê

Korczakowcy dziêkuj¹
Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr. 4 im. Janusza Korczaka
w Chojnowie sk³ada podziêkowanie sponsorom Miêdzy-
szkolnego Konkursu “Tworzymy W³asn¹ Ksi¹¿kê”:
Firmie Metal -Cynk w Chojnowie, firmie “Polers” Makowiec
SP. Jawna, Panu Tadeuszowi Wolskiemu - w³aœcicielowi
sklepu “Anna”, Panu Alfredowi Gruszce w³aœcicielowi apteki
“Salix”, Pani Ewie Chorap w³aœcicielce sklepu “Alwa”,
Panu Czes³awowi Pi¹tkowi w³aœcicielowi Zak³adu Produkcji
Opakowañ Tekturowych za finasowe wsparcie oraz w³aœci-
cielom firmy “Famex” s.c Panu Zygmuntowi Mi³uch i Panu
Paw³owi Filipowicz za nagrodê rzeczow¹. 

Odwielu ju¿ lat Muzeum Regionalne,
wspólnie z lokalnymi artystami, 

w okolicach œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wiel-
kiej Nocy organizuje warsztaty, na których
dzieci i m³odzie¿ poznaje tajniki tworzenia
œwi¹tecznych ozdób. Od 15 marca w salach
muzeum kolejny ju¿ raz uczniowie szkó³ 
z miasta i gminy mieli mo¿liwoœæ obserwowaæ
„jak to siê robi?” Okoliczni artyœci poprzez
praktyczne zajêcia wyjaœniali istotê powstawa-
nia pisanek, stroików i innych elementów
symbolizuj¹cych wielkanocne œwiêta, zachê-
caj¹c jednoczeœnie do tworzenia w³asnych
kompozycji. Warsztaty zapocz¹tkowa³a Helena
Piasecka z Legnicy, pokazuj¹c niezwykle
widowiskow¹ technikê kszta³towania szk³a
na gor¹co, co by³o niezwyk³¹ frajd¹ dla dzieci.
Tym bardziej, ¿e same mog³y spróbowaæ
swoich si³ w dmuchaniu ozdób. 17 marca
Jaros³aw Majcher uczy³ wykonywania ozdób 

z papieru technik¹ origami. Nastêpnego dnia
Anna Dudar pokazywa³a jak powstaj¹ trady-
cyjne pisanki wykonywanie za pomoc¹
wosku. Towarzyszy³a jej Zofia Maækowiak,
która z kolei zaznajomi³a dzieci i m³odzie¿ 
z uk³adaniem Wielkanocnej Palmy. W ostat-
nim dniu warsztatów, 19 marca, Justyna Koziar
pokaza³a technikê zdobienia jaj metod¹
kraszanki.
Warsztaty ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹
wœród m³odych ludzi. Zdecydowana wiêkszoœæ 

anga¿uje siê, chce sprawdzaæ swoje umiejêt-
noœci manualne i kreatywnoœæ. Czy zaintere-
sowanie rêkodzielnictwem pozostanie na
d³u¿ej? Czy wœród kilku, kilkunastolatków
roœnie kolejne pokolenie chojnowskich artys-
tów? Z pewnoœci¹. Zw³aszcza, gdy w mieœcie
talentów siê nie ogranicza i daje szansê nauki. 

eg

Jak to siê robi?
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Wydajesz, zarabiasz i nic nie p³acisz
Ostatnie zmiany na rynku kont osobistych w Polsce znacznie u³atwiaj¹ klientom
indywidualnym przenoszenie rachunków z banku do banku. Same banki staraj¹ siê,
jak mog¹ o pozyskiwanie nowych klientów i oferuj¹ im zni¿ki i udogodnienia o jakich
kilka lat temu nie by³o nawet mowy. Konta s¹ bowiem nie tylko bezp³atne, ale
równie¿ pozwalaj¹ posiadaczom na zarabianie pieniêdzy! O tym, jak to jest mo¿liwe
rozmawiamy z Ann¹ Zawadzk¹ - dyrektorem Banku Zachodniego WBK SA 
1 Oddzia³u w Chojnowie . 
- No w³aœnie. Jak mo¿na zarabiaæ na koncie? Oprocentowanie kont osobistych,
je¿eli jeszcze któryœ z banków je proponuje, to jest ono niewielkie.
- Klienci Banku Zachodniego WBK mog¹ zarabiaæ za pomoc¹ karty p³atniczej
wydawanej do konta o nazwie Wydajesz i Zarabiasz. Zasada jest bardzo prosta.
Wystarczy po prostu p³aciæ kart¹ za zakupy, a 1% wartoœci tych p³atnoœci wróci co
miesi¹c na konto. Policzmy: Je¿eli posiadacz konta wydaje co miesi¹c za pomoc¹
karty w sklepach tysi¹c z³otych, to wówczas na jego konto wraca 10 z³. Miesiêczny
koszt posiadania karty to 3 z³ote. Zostaje nam zatem 7 z³otych. Je¿eli wydajemy 
za pomoc¹ karty wiêcej ni¿ tysi¹c z³otych, miesiêcznie na nasze konto trafia 
z powrotem kwota odpowiednio wy¿sza. 

- O czymœ chyba jednak Pani zapomnia³a? A co z kosztami posiadania rachunku? 
- W nowym Koncie Wydajesz i Zarabiasz, które wesz³o do naszej oferty w tym roku
klient, na którego rachunek wp³ywa minimum 1000 z³ miesiêcznie nie p³aci za konto.
To - jak myœlê - wymóg bardzo ³atwy do spe³nienia. Gdyby siê jednak zdarzy³o, ¿e
nie bêdzie takich wp³ywów, wówczas pobierzemy co miesi¹c za prowadzenie
rachunku 7 z³. To niewygórowana kwota bior¹c pod uwagê wymienione wy¿ej zalety
tego konta. 

- Nadal jednak nie poruszyliœmy kwestii, która - jak pokazuj¹ badania - bardzo
interesuje Polaków. A co z bankomatami? Pewnie tylko wyp³aty z bankomatów
sieci Banku Zachodniego  s¹ bezp³atne. 
- Tutaj tak¿e wprowadziliœmy rewolucyjne wrêcz zmiany. Posiadacze nowego
Konta Wydajesz i Zarabiasz w ogóle nie p³ac¹ za wyp³aty gotówki z bankomatów 
w Polsce. Dotyczy to zarówno bankomatów Banku Zachodniego WBK, jak i innych
banków lub sieci bankomatowych. Bez wzglêdu na to, w jakim bankomacie na tere-
nie Polski posiadacz nowego Konta Wydajesz i Zarabiasz wyp³aca gotówkê, nigdy
nie p³aci za to prowizji. 

- A co z mo¿liwoœci¹ przeniesienia rachunku do Banku Zachodniego WBK? 
Czy pomagaj¹ Pañstwo osobom, które siê na to zdecyduj¹? 
- Tak, jak najbardziej. W zasadzie wystarczy tylko przyjœæ do naszego oddzia³u,
z³o¿yæ wniosek i udzieliæ nam pe³nomocnictwa, a my zadbamy ju¿ o ca³¹ resztê for-
malnoœci, tj. zadbamy o zamkniêcie starego rachunku, na proœbê klienta powia-
domimy o nowym numerze rachunku pracodawcê, ZUS, Urz¹d Skarbowy.
Formularze wniosku i pe³nomocnictwa mo¿na pobraæ na naszych stronach interne-
towych www.indywidualni.bzwbk.pl/przewodniki. Pomagamy równie¿ klientom
korzystaj¹cym z us³ug bankowoœci internetowej. Stworzyliœmy dla nich eKonwerter,
czyli specjalny program, który umo¿liwia szybkie i ³atwe przeniesienie listy odbior-
ców przelewów internetowych z innego banku. 

- Widzia³em, ¿e Nowe Konto Wydajesz i Zarabiasz reklamuje gwiazda œwiatowego
kina Gerard Depardieu. Co on w³aœciwie robi w tej reklamie? 
- Uczy pracowników naszego banku jak p³aciæ klientom.
Do koñca kwietnia br. trwa w Banku Zachodnim WBK promocja polegaj¹ca na
wyp³acaniu klientom 100 z³, którzy otworz¹ nowe Konto Wydajesz i Zarabiasz wraz
z kart¹ p³atnicz¹ i us³ugami bankowoœci elektronicznej. W reklamie uczymy siê jak
to robiæ. W rzeczywistoœci nie robimy tego jak prawdziwi twardziele czy samuraje,
tylko jak normalni pracownicy bankowi, czyli przelewamy te pieni¹dze na konto.
Na taki bonus mo¿e liczyæ ka¿dy, kto nie posiada³ w naszym banku przez ostatnie
12 miesiêcy konta osobistego z³otowego oraz na tym koncie przez 2 kolejne
miesi¹ce zapewni wp³ywy w wysokoœci przynajmniej tysi¹c z³ miesiêcznie. 

- A czy w reklamie wystêpuj¹ prawdziwi pracownicy Banku? 
- Faktycznie czêœæ osób, które statystowa³y w spotach reklamowych gra samych
siebie, czyli pracowników Banku Zachodniego WBK. Specjalny casting odby³ siê
bowiem równie¿ w banku. Staraliœmy siê, aby by³y to osoby najbardziej widoczne 
w tej reklamie. 

- Czyli jest jednak szansa, ¿e ktoœ z Banku Zachodniego WBK zap³aci nam jak
samuraj? 
- Niewielka, ale jest... Proszê przyjœæ do oddzia³u i samemu siê przekonaæ.
Serdecznie zapraszam. 

1 Oddzia³ BZ WBK S.A. Chojnów 
Adres: D¹browskiego 12

Godz. Otwarcia : 9-16 
Nr tel. 076/81 96 400

www.bzwbk.pl

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 

5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B,
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym

319 o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê

wieczyst¹ Nr 27575:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospo-
darowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹-
dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
15 kwietnia 2010 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.570,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto
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.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia  10 lutego 2010 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.03-15.04.2010 r.  
w godz. 10.00 do 14.00 -  klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.



Energetyczna kradzie¿

5 marca Funkcjonariusze Rewiru
Dzielnicowych Komisariatu
Policji w Chojnowie w jednym 
z mieszkañ na terenie miasta
ujawnili nielegalny pobór ener-
gii elektrycznej, sprawc¹ niniej-
szego czynu okaza³ siê mê¿-
czyzna w wieku 37 lat, miesz-
kaniec Chojnowa. Po wykona-
niu niezbêdnych czynnoœci 
w/w zosta³ zwolniony. 

Nie wypadek a pobicie

Do legnickiego szpitala przyjêto
przywiezionego karetk¹ 59.let-
niego mieszkañca okolic Choj-
nowa. Mê¿czyzna powiedzia³
lekarzom, ¿e poczu³ siê Ÿle po
tym jak spad³ z roweru. Obra-
¿enia 59-latka by³y tak powa¿ne,
¿e trafi³ on na blok operacyjny. 
Dwa dni póŸniej dy¿urny Ko-
misariatu w Chojnowie poinfor-
mowany zosta³, ¿e obra¿enia mê¿-
czyzny przyjêtego do szpitala nie
s¹ wynikiem wypadku a pobicia,
do którego dosz³o 26 lutego.
Dziêki wspó³pracy z mieszkañ-
cami miejscowoœci, w której
mieszka³ pobity uda³o siê ustaliæ
przebieg wypadków oraz spraw-
cê pobicia. Jest nim cz³onek
rodziny pokrzywdzonego, z któ-
rym razem spo¿ywa³ alkohol. 
Obra¿enia jakie odniós³ mê¿-
czyzna to z³amanie siedmiu

¿eber, pêkniêcie œledziony oraz
krwotok. W opinii lekarzy za-
gra¿aj¹ one realnie ¿yciu ran-
nego. Fakt pobicia nie by³by
prawdopodobnie ujawniony,
gdyby nie wspó³praca i pomoc
udzielona policjantom przez
mieszkañców. 30.letni sprawca
zosta³ decyzj¹ S¹du aresztowany
na 3 miesi¹ce. Grozi mu 10 lat
pozbawienia wolnoœci.

W³amywacz ujêty

13 marca w³aœciciel kwiaciarni
w Chojnowie przy ul. Kiliñskie-
go powiadomi³ Komisariat Po-
licji w Chojnowie, i¿ dwóch
nieustalonych sprawców, nie-
znanym narzêdziem uszkodzi³o
system alarmowy, a nastêpnie
wy³ama³o drzwi od zaplecza
kwiaciarni znajduj¹ce siê od
strony piwnicy. Nastêpnie weszli
do pomieszczenia lecz z uwagi
na powrót w³aœciciela zbiegli 
z miejsca zdarzenia. Straty pow-
sta³e w wyniku tego zdarzenia
wynosz¹ 1200 z³otych na szkodê
zg³aszaj¹cego. 
Nastêpnego dnia funkcjona-
riusze Referatu Kryminalnego
KP w Chojnowie w trakcie reali-
zacji sprawy operacyjnej ustalili,
a nastêpnie dokonali zatrzyma-
nia jednego ze sprawców tego
w³amania. Zatrzymanym okaza³
siê mê¿czyzna w wieku lat 21,
mieszkaniec Chojnowa. 
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Dziêkujemy
Pierwszaki ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie gor¹co dziê-
kuj¹ starszym kole¿ankom i kolegom. 
Gimnazjaliœci z kl.IIIA Gimnazjum nr 2 w Chojnowie pod opiek¹ 
p. El¿biety So³tysiak przygotowali i zaprezentowali przedstawienie
„Królewna Œnie¿ka”. Maluchy do dziœ z zachwytem mówi¹ o tym
jak by³o piêknie i weso³o!

ZZ    kkssii¹¹¿¿kkii    wwyyddaarrzzeeññ

KOMUNIKAT

asp. Tomasz Jagielski z Komisariatu Policji w Chojnowie informuje,
i¿ w zwi¹zku z coraz czêstszym korzystaniem z internetu przez
dzieci pojawia siê problem ich bezpieczeñstwa w sieci.
Przestrzegamy przed oszustami, nieznajomymi i ró¿nymi nietypo-
wymi kontaktami w internecie. Dzieci z pomoc¹ poœwiêconym im
serwisom ucz¹ siê jak m¹drze i przede wszystkim bezpiecznie
korzystaæ z Internetu. Poni¿ej zamieszczamy linki do stron interne-
towych przeznaczonych dla najm³odszych: www.dzieckowsieci.pl;
www.sieciaki.pl

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej 
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca

zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnio-
nych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie
zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 kwietnia 2010 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 00002121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
do dnia 15 kwietnia 2010 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿  540,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 28 listopada
2008 r., drugi  10 czerwca 2009 r., trzeci 19 sierpnia 2009 r., czwarty 
4 listopada 2009 r., pi¹ty 10 lutego 2010 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 telefonicz-
nie pod numerem 76-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 6/71612

Palmy wielkanocne
27 marca w godz. 12.00 - 14.00 w Dziale
dla Dzieci i M³odzie¿y odbêd¹ siê zajêcia
plastyczne, podczas których wykonywane
bêd¹ palmy wielkanocne. Wszystkich zainte-
resowanych prosimy o przyniesienie ze sob¹
kleju, no¿yczek, ewentualnie materia³ów
potrzebnych do wykonania palm. 

*** Nowoœci ***
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

„Bajkoterapia czyli dla ma³ych i du¿ych 
o tym, jak bajki mog¹ pomagaæ”
Bajki terapeutyczne to historie niezwyk³e,
œwiadomie napisane tak, by dzieci odnajdy-

wa³y w nich cz¹stkê siebie, swoich uczuæ
oraz problemów, z którymi siê borykaj¹. Ka¿d¹
z zamieszczonych w tej ksi¹¿ce opowieœci
wzbogacaj¹ pomocne wskazówki i komen-
tarze mog¹ce siê staæ inspiracj¹ do rozmowy,
zabawy czy przede wszystkim wspólnego
zastanowienia siê m.in. nad tematami takimi
jak: „Nikt mnie nie lubi”, „Moi rodzice siê k³óc¹”,
„Jestem inny”, „Rywalizujê z rodzeñstwem”.

Dzia³ dla Doros³ych:

Dorota Zawadzka - „Moje dziecko: jak
m¹drze kochaæ i dobrze wychowywaæ”
To ksi¹¿ka niezwyk³a. Ksi¹¿ka, w której
Dorota Zawadzka, najbardziej znana i uznana
specjalistka od wychowania najm³odszych,
odpowiada na pytania zadawane jej najczêœ-
ciej przez rodziców, ksi¹¿ka bogatsza w treœci
ni¿ poprzednie ksi¹¿ki autorki. Zapis m¹drej,
d³ugiej rozmowy Doroty Zawadzkiej (wys-
têpuj¹cej m.in. w programach emitowanych
na antenie TVN style) z Iren¹ Stanis³awsk¹.

Krystyna Mi³obêdzka - „Gubione”
Nowy tom wierszy jednej z najwa¿niejszych
pisarek ostatnich dziesiêcioleci. Autorka
tomiku - dramatopisarka i eseistka - po raz
kolejny udowadnia, ¿e przede wszystkim jest
poetk¹ i to poetk¹ najwiêkszego formatu.

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

TRÓJKA  ZAPRASZA
Zapraszamy na wystawê „TRÓJKA

ZAPRASZA: prezentacja prac plastycznych
uczniów Szko³y Podstawowej nr 3” -

Galeria M³odych, 
wystawa czynna od 10 marca do 3 kwietnia.

Tradycj¹ jest, ¿e od 2000 r. biblioteki Legnicy i powiatu
legnickiego organizuj¹ cykliczn¹ imprezê œwiêta ksi¹¿ki
pt.”Bli¿ej Ksi¹¿ki”. W tegorocznych dzia³aniach zaplano-
wano m.in. zapoznanie siê z twórczoœci¹ Anny Onichimow-
skiej poprzez przeprowadzenie konkursu dla dzieci
„Wszystko mo¿e siê zdarzyæ...” i spotkania z autork¹.
Pierwszy etap chojnowskich eliminacji konkursowych
odby³ siê 3 marca w naszej bibliotece. Natalia Ma³ecka,
Julia Zawadzka, Weronika Bielecka zdoby³y najwiêksz¹
iloœæ punktów i zakwalifikowa³y siê do fina³u konkursu.
Wszystkie dziewczynki s¹ uczennicami kl. III a z SP 4 
i przygotowywa³y siê do konkursu pod kierunkiem nauczy-
ciela bibliotekarza El¿biety Rusieckiej.
Fina³ konkursu odbêdzie siê 14 kwietnia w Legnickiej
Bibliotece Publicznej. Dla zwyciêzców przewidziane s¹
cenne nagrody, a dla wszystkich uczestników i zaproszonych
goœci spotkanie z autork¹ ksi¹¿ek Ann¹ Onichimowsk¹.

Marzena Luty

„Randka w ciemno” to nieprzewidywal-
na, pe³na zwrotów akcji komedia 

o relacjach damsko-mêskich, utrzy-
mana w klimacie „Lejdis” i „Testosteronu”
Co by by³o, gdyby faceci z „Testosteronu”
stanêli do konfrontacji z ostrymi
dziewczynami z „Lejdis”? Na to
pytanie próbuj¹ odpowiedzieæ twórcy
nieprzewidywalnej komedii „Randka
w ciemno”. Film stanowi propozycjê
dla tych, których zmêczy³ lukier pro-
dukowanych seryjnie komedii roman-
tycznych i szukaj¹ w kinie solidnej
dawki emocji oraz prawdziwego, wy-
wo³uj¹cego wybuchy œmiechu, humoru.
Zabawna opowieœæ o sztuce wyboru
w mi³oœci, pe³na mocnych dialogów,
ostrego dowcipu, œmia³ej erotyki,
wyrazistych charakterów i nieoczeki-
wanych zwrotów akcji, a przy okazji
dosadna satyra na œwiat telewizyjnego
show-biznesu. 
22 marca 2010, godz. 17.00; bilety - 11 z³.

***
Zemsta bêdzie s³odka, mi³oœæ namiêtna,
a przekrêt…doskona³y. „Trick” jest

pierwszym od wielu lat polskim filmem
sensacyjnym z b³yskotliwym poczu-
ciem humoru o genialnych oszustach 
i ich misternie zaplanowanej zemœcie
na tych, którzy ich zdradzili. Film Jana
Hryniaka wyró¿nia znakomity scena-
riusz Micha³a J. Zab³ockiego, fabu³a,
której zaskakuj¹ce „przewrotki” nie
pozwalaj¹ widzowi na chwilê wytch-
nienia, realizacyjny rozmach, oraz
inteligentny dowcip. „Trick” jest rów-
nie¿ okazj¹ dla wielkich gwiazd pol-
skiego kina na poszerzenie swojego
ekranowego wizerunku. 
22 marca 2010, godz. 19.00; bilety - 11 z³.

„Wszystko mo¿e siê zdarzyæ...” Kino MOKSiR zaprasza
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“Turniej Mistrza”- to turniej po-
œwiêcony pamiêci jednego z naj-
wiêkszych mistrzów i nauczycieli
Karate senseiowi Hidetaka Nishiya-
mie. Jest rozgrywany w dwóch edy-
cjach letniej i zimowej. Nie tak
dawno, w hali sportów walki przy
Stadionie Olimpijskim we  Wroc³a-
wiu odby³ siê kolejny turniej (edycja
zimowa). Zjecha³y siê ekipy z ca³ej
Polski i ekipa z Czech. W turnieju
wystartowa³o ponad 300 zawodni-
ków z 30 Klubów. Chocianowski
Klub Karate Tradycyjnego repre-
zentowa³o 18 zawodników, wœród
których s¹ te¿ zawodnicy z Chojnowa.
Karatecy przywieŸli 3 z³ote medale,
4 medale srebrne i 4 br¹zowe.
Dziêki tej iloœci medali Klub zdo-
by³ “Puchar Mistrza”. 

Oto medaliœci:

Z£OTO:
Salata Klaudia I miejsce-Kata
Hetnar Tomek I miejsce-Kata
Marek Kopyra I miejsce-Kata 

SREBRO:
Wo³oszyn Mateusz II miejsce- Kata
Warmus Dominika II miejsce-Kata 
Jêdras Karolina II miejsce-Kata 
Marcin Majewski II miejsce- Kumite 

BR¥Z:
Burek Tomek III miejsce- Kata
Staru¿yk Martyna III miejsce- Kata 
Marek Kopyra III miejsce- Kumite 
Majewski Marcin III miejsce- Kata

Puchar Mistrza w karate
Podczas ostatnich 4 spotkañ
szachowych widaæ by³o, ¿e
atmosfera w dru¿ynie s³u¿y 
uzyskiwaniu dobrych wyni-
ków. W czwórmeczu we
Wroc³awiu pokonaliœmy ASS
Politechnikê 4-1 oraz zremisowa-
liœmy z dru¿yn¹ prowadz¹c¹ 
w III lidze MUKS Œródmieœcie
Wroc³aw wynik 2,5-2,5. 
W obu spotkaniach, bardzo
dobrze grali nowi zawodnicy
Seweryn Stok³osa oraz Bart³o-
miej Pastuchewicy zdobywa-
j¹c po 2 punkty. Rozegrany
zaleg³y czwórmecz w Choj-
nowie, by³ mniej udany dla
naszej dru¿yny, graj¹c w obu
spotkaniach bez kobiety ca³y
ciê¿ar spad³ na mê¿czyzn. 
Mimo to w 1 meczu pokona-
liœmy KS Polanicê Zdrój
wynikiem 4-1. Drugi mecz 

rozegraliœmy z siln¹ dru¿yn¹ 
z Radkowa, wynik meczu
zapowiada³ siê na remis, nasz 
zawodnik Seweryn Stok³osa
maj¹c zdecydowanie wygran¹
pozycjê, pope³ni³ szkolny b³¹d
i partiê przegra³, wobec czego
spotkanie wygrali goœcie wy-
nikiem 1,5-3,5. 11.03 br. roze-
grano ostatni turniej we Wro-
c³awiu.
Wyniki opublikujemy w na-
stêpnym numerze G.Ch.

J.P

Rozgrywki pi³karskie w wy¿szych ligach, nabieraj¹ tempa. Natomiast 
w ni¿szych, dru¿yny szlifuj¹ formê. Rozgrywane s¹ non-stop mecze towa-
rzyskie. Nie inaczej jest w Chojnowiance. Wszystkie sparingi mia³y
miejsce na wyjazdach. W dru¿ynie Romualda Kujawy, nie nale¿y siê
spodziewaæ jakiœ wiêkszych zmian. W czwartoligowej kadrze, podczas
meczów systematycznie sprawdzani s¹ zawodnicy z dru¿yny juniorów
starszych. To dobry moment szkoleniowy. Przecie¿ kiedyœ nast¹pi wymia-
na pokoleniowa pi³karzy, a talentów na chojnowskim podwórku nie brak. 

Oto poszczególne wyniki spotkañ:
KS Chojnowianka Chojnów-Orkan Szczedrykowice 3:5 mecz odby³ siê 
w Prochowicach 
KS Chojnowianka Chojnów-Zamet Przemków 3:3 (grano w G³ogowie).
Nastêpne gry mia³y miejsce w Rokitkach.
KS Chojnowianka Chojnów-Sokó³ Wielka Lipa 2:1
KS Chojnowianka Chojnów-Czarni Rokitki 3:1
W sobotê 13 marca, zaplanowano odwiedziny w Legnicy. Tam
towarzysko rozegrano kolejny kontrolny mecz z Konfeksem.
KS Chojnowianka Chojnów-Konfeks Legnica 1:1

Optymistycznie oczekujemy wiêc (patrz¹c na wyniki) meczów rundy
wiosennej. G³ówny cel utrzymaæ siê w IV Lidze.!

P.M.

Optymistycznie 

Wyszliœmy z do³ka

**  wwiiêêŸŸbbêê  ddaacchhooww¹¹  ++  ³³aattyy

**  ppooddbbiittkkii  ddaacchhoowwee

**  ppoodd³³ooggêê  ((ssuucchh¹¹))

**  uuss³³uuggoowwee  ssuusszzeenniiee  ddrreewwnnaa

**  ddrreewwnnoo  ooppaa³³oowwee  ii  kkoommiinnkkoowwee

**  ttaarrcciiccaa  iiggllaassttaa  ii  lliiœœcciiaassttaa

Kontakt telefoniczny: 0660-418-596

Tartak w Zamienicach – Henryk Szapowa³
oferuje:

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- marzec, kwiecieñ, maj 2010

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,

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

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452      04.04.10, 01.05.10, 23.05.10,
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301                   05.04.10, 02.05.10, 30.05.10,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  11.04.10, 03.05.10, 
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136              21.03.10, 18.04.10, 09.05.10,
5. Apteka ,,Stokrotka”: 28.03.10, 25.04.10, 16.05.10,
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Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w trakcie budowy we wsi Go³a-
czów, dzia³ka 22 ar, dom o pow. 120 m2 plus wbudo-
wana hala o pow. 250 m2, typ dzia³ki budowlano-
us³ugowa, media na dzia³ce, przyjmê w rozliczeniu
mieszkanie, dobry samochód lub inne propozycje.
Wiadomoœæ: tel. 792-842-303 lub 515-153-061.

Sprzedam dom w budowie w Goliszowie,
dzia³ka 20 ar, nadaje siê na dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ np. na warsztat samochodowy, z³omowisko,
stolarniê, itd. Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 53m2+
4m2 piwnica. Mieszkanie na parterze przy ul. Maczka,
funkcjonalny i wygodny uk³ad pomieszczeñ, du¿y
pokój z balkonem, ma³y pokój, kuchnia, przed-
pokój, ³azienka, toaleta, po remoncie - nowe okna 
i drzwi wewnêtrzne. Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.

Sprzedam mieszkanie M-4, 3 pokoje, 64 m2,
IVp., ul. £okietka lub zamieniê na 2.pokojowe na
osiedlu. Wiadomoœæ: tel. 76 818-60-88 lub 505-156-250.

Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie
o pow. 57,4 m2 - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
balkon lub zamieniê na mniejsze - 2.pokojowe lub
kawalerkê do IIp. Wiadomoœæ: tel. 698-353-047. 

Sprzedam mieszkanie w kamienicy, IIp., pow.
60 m2, po kapitalnym remoncie, niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 792-031-654 lub 794-377-565.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie, pow. 45,10 m2, parter, 2 pokoje, ³azien-
ka, piwnica 13,90 m2 (w tym si³ownia o pow. 9 m2),
ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 694-319-379.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
po kapitalnym remoncie - blisko centrum, pow. 60 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIp., tanie w utrzyma-
niu. Wiadomoœæ: tel. 512-244-353 po godz. 16.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojno-
wie o pow. 56,9 m2, 2 pokoje, kuchnia, du¿y
przedpokój, c.o., ³azienka, wymieniona instalacja
elektryczna, parter, stare budownictwo, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 609-999-116.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokit-
kach, o pow. 42 m2 + piwnica, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, centralne ogrzewanie, cena do uzgodnie-
nia. Wiadomoœæ: tel. 600-828-161.

Mam do wynajêcia lub sprzedania 3.pokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie 55m2, kafelki,
parkiet, drzwi antyw³amaniowe i wymienione
okna, ciep³o, spokojnie, mili s¹siedzi. 
Wiadomoœæ: tel. 509 47 93 77.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie o pow. 56 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka - po kapitalnym remoncie, na wiêksze 3-4
pokojowe równie¿ w starym budownictwie. Wia-
domoœæ: tel. 601-649-393.

Do wynajêcia w atrakcyjnym miejscu Chojnowa
powierzchnie handlowo-us³ugowe od 36 m2 do
3600 m2, czynsz 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwo-
kupu wynajmowanej powierzchni. Wiadomoœæ: tel.
606-744-998. 

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 13 m2 przy 
ul. Kolejowej 30. Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Wydzier¿awiê lokal na dzia³alnoœæ handlow¹ 
w miejscowoœci Konradówka, powierzchnia 40 m2

+ zaplecze 15 m2. Wiadomoœæ: tel. 782-115-570.

Szukam lokalu do wynajêcia o pow. ok. 100 m2,
na dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹. Wiadomoœæ:
tel. 665-730-161. 

Kupiê lub wynajmê lokal u¿ytkowy (20-60 m2)
w œcis³ym centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: 
tel. 601-743-343.

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowo-us³u-
gowy o pow. 88 m2 w Chojnowie przy ul. Koœ-
ciuszki 28D, ogrzewanie gazowe, wc, biuro, 
2 pomieszczenia. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam lub wynajmê powierzchnie 400 m2

na Ip. (do remontu), Chojnów, ul. Koœciuszki 28D.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowo-us³u-
gowy (do remontu) przy ul. Koœciuszki 28D - pow.
100 m2. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Wynajmê piwnicê o pow. 250 m2 z przeznacze-
niem na magazyn - Chojnów, ul. Zielona 4. Wia-
domoœæ: tel. 517-131-423.

Do wynajêcia plac ogrodzony przy ul. Zielonej 4
z przeznaczeniem np. na komis samochodowy.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Do wynajêcia plac w Chojnowie przy ul. Lubiñ-
skiej 1 wraz z pomieszczeniem o pow. 4 m2, 
z przeznaczeniem np. na komis samochodowy.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Do wynajêcia powierzchnia handlowo-us³u-
gowa w Chojnowie przy ul. Zielonej 4, 100+200
+200 m2, mo¿liwoœæ wydzielenia poszczególnych
pomieszczeñ. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Wynajmê pomieszczenia piwniczne o pow. 80 m2,
mo¿liwoœæ prowadzenia nieuci¹¿liwej produkcji,
us³ug lub na magazyn, Chojnów ul. Zielona 4.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

OG£OSZENIA DROBNE

* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA

* SZK£O U¯YTKOWE
* CERAMIKA

* OBRAZY
* WIKLINA

* INNE

ul. Sikorskiego 12;

w godz. 10.00 - 18.00

GALERIA-STUDIO-SYNTEZAGALERIA-STUDIO-SYNTEZA

076/819-64-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku

KUP W CHOJNOWIEKUP W CHOJNOWIE

* SZK£O ARTYSTYCZNE

ROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZA

Auto-moto
Sprzedam sportowy, w³oski motor, rok prod.

2000, cena 1000 z³, do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 603-413-511.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie oraz

sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³alnoœæ zwi¹-
zan¹ z us³ugami cmentarnymi (sprzeda¿ kwiatów,
zniczy, parking) - dojazd od drogi asfaltowej przy
drugim nowym wejœciu na cmentarz w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹, 
o pow. 7 ar w Chojnowie, ul. Mickiewicza (w kie-
runki Boles³awca). Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.

Inne

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.
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