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Otworzyli bokserski sezon
Do Chojnowa zjecha³o blisko piêædziesiêciu zawodników z Wroc³awia,
Bielawy, Wa³brzycha, Strzegomia,

Zgorzelca, Polkowic, Lubina 
i Tarnowa.

Szkolne talenty na festiwalu
Mimo, ¿e artyœci na festiwalu „Œpiewam i tañczê” rywalizuj¹ 

o nagrody, podstawowym celem nie jest klasyfikacja.

Malowane ig³¹
Haft, jako najprostszy sposób zdobienia tkanin, towarzyszy³

cz³owiekowi od zarania dziejów.

Stara Rada, nowa Rada
3 lutego M³odzie¿owa Rada Miejska trzeciej kadencji mia³a swoje ostatnie posiedzenie.

Weekendowe koncerty
Twistersi - zespó³ ma ju¿ sta³e i liczne grono fanów w Chojnowie. Nocna Zmiana Bluesa - zabra³a wszystkich w podró¿ po polskim 

i amerykañskim bluesie. Roman Œlazyk i Paulina Bisztyga - niebanalne teksty o mi³oœci - romantyczny duet z Wroc³awia. 



W sprawie przystanku
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, inwestor obiektu
handlowego Netto zobowi¹zany jest prze-
nieœæ w inne miejsce przystanek zlokalizo-
wany przy ulicy Legnickiej. W zwi¹zku z tym
zarz¹dca tej ulicy - Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg
i Kolei wyst¹pi³ z pismem do inwestora 
o przesuniêcie wytyczonej strefy przystan-
kowej w miejsce odpowiadaj¹ce wymogom
prawnym. Sprawa ma byæ za³atwiona w naj-
bli¿szym czasie - o podjêtych decyzjach
poinformujemy.

Adwokat rodzinny
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy przyst¹-
pi³ do inicjatywy p.n. „Obywatelski System
Doradztwa Prawnego”, w ramach której
Krajowy Oœrodek Informacji i Doradztwa
Prawnego œwiadczy bezp³atn¹ pomoc prawn¹
osobom dotkniêtym bied¹, ofiarom prze-
stêpstw, bezrobotnym lub z innych przyczyn
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji material-
nej i ¿yciowej. 
Do wykonywania us³ug w zakresie informa-
cji prawnej upowa¿nieni s¹ prawnicy wyko-
nuj¹cy zawód adwokata lub radcy prawnego.
W sprawach prostych tj. nie wymagaj¹cych
szczegó³owych wyjaœnieñ lub badania doku-
mentów prawnicy mog¹ udzielaæ doraŸnych
informacji telefonicznie lub poczt¹ elektro-
niczn¹.
Osoby bezrobotne potrzebuj¹ce pomocy
prawnej kontaktuj¹ siê z Oœrodkiem w celu
uzyskania informacji lub doradztwa praw-
nego za poœrednictwem Filii Urzêdu Pracy 
w Chojnowie. W tym celu nale¿y zg³osiæ siê do
Centrum Aktywizacji Zawodowej Filii Urzêdu
Pracy w Chojnowie, parter - pok. nr 7.
Regulamin Krajowego Oœrodka Informacji 
i Doradztwa Prawnego znajduje siê w pok. nr 7
parter) PUP Legnica Filia w Chojnowie, 
ul. Rynek 20.

Startuje U3W
10 lutego br. w kawiarence MOKSiR odby³o
siê pierwsze spotkanie zainteresowanych
wziêciem udzia³u w zajêciach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (U3W). Ponad 30 osób 
z uznaniem powita³o ideê powstania w Choj-
nowie takiej formy kszta³cenia czy mo¿e
raczej poszerzania umiejêtnoœci. Przygo-
towana przez dyrektora Oœrodka ankieta, 
w której nale¿a³o okreœliæ zakres zaintere-
sowañ, ukaza³a, i¿ najbardziej oczekiwan¹
form¹ zajêæ jest obs³uga komputera. 23 osoby
wyrazi³y chêæ uczestniczenia w kursie zazna-
jamiaj¹cym z podstawami obs³ugi zarówno
komputera, jak i internetu.
Niemal tyle samo by³o chêtnych na pozna-
wanie historii Dolnego Œl¹ska (21 osób) i zwi¹-
zane œciœle z t¹ wiedz¹ wycieczki (22 osoby).
Nieco mniej, ale za to akurat na stworzenie
jednej grupy jest zainteresowanych nauk¹
jêzyka niemieckiego (14 osób); tyle samo -
kursem udzielania pierwszej pomocy.

Powy¿ej 10 chêtnych zebra³y jeszcze propozy-
cje: wiedzy o prawie (12), kursu fotografii
(15), tañca i aerobicu (po 11), p³ywania (10).
W najbli¿szy czwartek (17 lutego) kolejne
spotkanie w kawiarence. Sam Uniwersytet
rozpocznie dzia³alnoœæ od marca. Zapraszamy.

Walne Zebranie PZW Chojnów
- Miasto
Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów - Miasto infor-
muje, ¿e w dniu 6 marca 2011 r. (niedziela) 
w Powiatowym Zespole Szkó³ przy ul. Wojska
Polskiego odbêdzie siê Walne Zebranie
cz³onków Ko³a PZW Chojnów - Miasto.
Pierwszy termin godz. 09:00 w przypadku
braku quorum drugi termin godz. 09.15
W programie: sprawozdania z dzia³alnoœci
w³adz i organów Ko³a, uchwalenie planu pracy
i bud¿etu Ko³a na rok 2011, dyskusja i wolne
wnioski.
Prosimy cz³onków Ko³a o liczne i punktualne
przybycie.

Hip-hopowe warsztaty
Zespó³ Realizuj¹cy Projekt „Ruchoma Poezja
Rymów: Hip-hop z przekazem”: Aleksander
Mazurek i Agnieszka Tworzyd³o zapraszaj¹
wszystkich zainteresowanych w wieku od 15 lat
na hip-hopowe warsztaty literackie, które
odbêd¹ siê 4, 18 i 25 marca o godz. 16.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choj-
nowie. Zajêcia poprowadzi Tadeusz Sznerch,
legnicki literaturoznawca i krytyk literacki.
Udzia³ w warsztatach nale¿y zg³osiæ w bib-
liotece (iloœæ miejsc ograniczona, decyduje
kolejnoœæ zg³oszenia).

Kary za samowolne wycinki
W nawi¹zaniu do zaobserwowanych prac
pielêgnacyjnych prowadzonych w obrêbie
drzew i krzewów na terenie miasta Chojnowa
przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 z póŸn. zm.), ciêcia powinny byæ
wykonywane w sposób najmniej szkodz¹cy
drzewom lub krzewom. 
Zabiegi w obrêbie korony drzew mog¹ obej-
mowaæ wy³¹cznie:
1) usuwanie ga³êzi obumar³ych, nad³amanych
lub wchodz¹cych w kolizje z obiektami bu-
dowlanymi lub urz¹dzeniami technicznymi;
2) kszta³towanie korony drzewa, którego wiek
nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kszta³tu korony
drzewa.
Prace te nale¿y wykonywaæ we w³asnym za-
kresie z zachowaniem wszelkich zasad chi-
rurgii drzew, b¹dŸ zleciæ firmie posiadaj¹cej
odpowiednie uprawnienia.
Ponadto informujemy, ¿e zniszczenie drzew 
i krzewów spowodowane niew³aœciwym wy-
konywaniem zabiegów pielêgnacyjnych, san-
kcjonowane jest administracyjnymi karami
pieniê¿nymi. 
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BURMISTRZ  
MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na najem lokalu

u¿ytkowego - gara¿u:

gara¿ zlokalizowany przy ul. Legnickiej 19A 
o powierzchni 17,18 m2

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, netto, wynosi
3,05 z³ + podatek VAT 23%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 2 marca 2011r.
o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zam-
kowy 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 
28 lutego 2011r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿
1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej 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 nieru-
chomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach od 07.02.2011r.
do 28.02.2011r. w godz. 10.00 - 14.00. Klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30, tel. 076 81 88 370, 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl

PIT-y w Chojnowie

Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski 
w Chojnowie w porozumieniu 

z Urzêdem Skarbowym w Legnicy, 
od 9 marca br. uruchamia punkt 

przyjmowania zeznañ podatkowych. 
W ka¿d¹ œrodê 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.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- luty, marzec, kwiecieñ 2011

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  20.02.11; 27.03.11; 25.04.11;
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301 27.02.11; 03.04.11;
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 06.03.11; 10.04.11;
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 13.03.11; 17.04.11
5. Apteka ,,Stokrotka”: 20.03.11;24.04.11

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

drugi 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 nieujaw-
nionych 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. Nowy nabywca zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego
ustanowienia - na ¿¹danie gestorów sieci - prawa nieodp³atnej i
nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 marca 2011 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 17 marca 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli oso-
ba 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¿  500,00 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 paŸdzier-
nika 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 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.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

œp. Jana Kolenda

- d³ugoletniego pedagoga i wychowawcy, nauczyciela
matematyki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym 

im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
bliskim zmar³ego sk³ada

Przewodnicz¹cy Rady Burmistrz Miasta
Jan Skowroñski Jan Serkies

Panu Krzysztofowi Chylakowi - kierownikowi Zak³adu
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Chojnowie 

oraz ca³ej rodzinie zmar³ego

œp. Paw³a Chylaka
serdeczne wyrazy wspó³czucia 

w imieniu w³adz samorz¹dowych sk³ada

Przewodnicz¹cy Rady Burmistrz Miasta
Jan Skowroñski Jan Serkies

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca 

i ¿yczliwoœci oraz wziêli udzia³ w ceremonii pogrzebowej 

œp. Jana Kolenda

Serdeczne podziêkowania sk³ada 
pogr¹¿ona w smutku rodzina.

Naszemu Wspó³pracownikowi
Krzysztofowi Chylakowi

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

Ojca

sk³adaj¹
Dyrektor i Pracownicy 

CHZGKiM w Chojnowie
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Wyzwolenie Chojnowa

O wydarzeniach sprzed 66 lat ma³o kto wie.
Nie ma te¿ wielu publikacji na ten temat. 
Kilka interesuj¹cych informacji znaleŸliœmy
w ksi¹¿ce „Chojnów dawniej i dziœ”.
W jednym z jej rozdzia³ów Ryszard Majewski,
doœæ szczegó³owo opisuje dolnoœl¹sk¹ operacjê
zaczepn¹ 1. Frontu Ukraiñskiego Armii Radziec-
kiej (nazwanej tak ex post, zgodnie z osi¹gniê-
tymi rezultatami i wczeœniej planowanej jako
operacja berliñska).

(…) Na lewym skrzydle 3. Armii Pancernej
Gwardii 7. Korpus Pancerny Gwardii 10. lutego
obszed³ od pó³nocy Chojnów i poprzez Witków,
autostradê i Górny Kraœnik uderzy³ od pó³-
nocnego wschodu na Boles³awiec.
W tym samym dniu - 10. lutego 1945 r. -
nast¹pi³o wyzwolenie Chojnowa i wiêkszoœci
ziemi chojnowskiej. Sta³o siê to w wyniku sto-
sunkowo krótkich, parogodzinnych walk.
(…) Pojawienie siê wojsk radzieckich w pobli¿u
miasta, nastêpnie wiadomoœæ o przemieszczaniu
siê du¿ej liczby czo³gów wspomnianego 7.
Korpusu Pancernego w odleg³oœci paru km
na pó³noc od Chojnowa i wreszcie informacje
o walkach w po³o¿onym daleko na zachód
Boles³awcu - wszystko to doprowadzi³o do skraj-
nej paniki zarówno miejscowe w³adze jak i lud-
noœæ cywiln¹. Sytuacja ta równie¿ wp³ynê³a 
w sposób istotny na zmniejszenie woli walki
znajduj¹cych siê w rejonie Chojnowa ariergard
wycofuj¹cego siê Korpusu Pancernego „Gros-
sdeutschland”, wspieranych przez miejscowe
pododdzia³y Volkssturmu i policji (w sile 2-3
kompanii).
(…) Oko³o godziny 13.-14. do miasta zbli¿y³y
siê oddzia³y radzieckiej piechoty wchodz¹ce
w sk³ad 373. Dywizji dowodzonej przez genera³a
-majora KuŸmê I. Sazonowa i rozpoczê³y walkê
o wschodni¹ czêœæ miasta. O szybkim jego
zdobyciu zadecydowa³o prawie równoczesne
uderzenie od pó³nocy dwóch jednostek 9.
Korpusu Zmechanizowanego gen. Iwana Suchowa,

stanowi¹cego drugi rzut 3. Armii Pancernej
Gwardii. By³y to: 70. Brygada Piechoty Zmoto-
ryzowanej dowodzona przez p³k. Aleksandra
M. Miote³ko i 1295. pu³k artylerii pancernej
dowodzony przez p³k. Lwa A. Libmana. 
W godzinach wieczornych Chojnów zosta³ ca³-
kowicie wyczyszczony od nieprzyjaciela. W czasie
tocz¹cych siê walk zniszczeniu uleg³o (g³ównie
w rezultacie powsta³ych po¿arów) ponad 300 do-
mów, co stanowi³o prawie 30% ogólnej zabudowy.
(…) Wyzwolenie Chojnowa, choæ pozornie wy-
dawaæ siê mo¿e stosunkowo niewielkim epizo-
dem wojennym, mia³o jednak du¿e znaczenie
dla przebiegu operacji dolnoœl¹skiej:
1/ Umo¿liwi³o najkrótsz¹ drog¹ wzmocnienie
jednostkami piechoty walcz¹cego o Boles³awiec
(zdobyty ostatecznie dopiero 12. lutego) 7. Kor-
pusu Pancernego Gwardii.
2/ Umacnia³o ods³oniête dot¹d lewe skrzyd³o zgru-
powania uderzeniowego 1. Frontu Ukraiñskiego
i pozwala³o 9. Korpusowi Zmechanizowanemu
wyprowadziæ st¹d uderzenie na Z³otoryjê.
3/ Zapewnia³o wojskom radzieckim wykorzys-
tanie wa¿nego wêz³a komunikacyjnego.
(…) Jeszcze w czasie trwania walk lub bezpo-
œrednio po ich zakoñczeniu do dolnoœl¹skich
miast, miasteczek i wsi (a w ich liczbie do Choj-
nowa), przybywa³y czo³ówki polskiej adminis-
tracji, obejmuj¹ce je w wieczne w³adanie Rzeczy-
pospolitej. Dla starej piastowskiej ziemi po latach
germañskiego panowania rozpoczê³a siê nowa
epoka, epoka pracy i pokojowej odbudowy
realizowanej przez naród polski. opr. eg

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na
najem lokalu u¿ytkowego - gara¿u zlokali-
zowanego przy ul. Kolejowej 28 o powie-
rzchni 14,14 m2, z przeznaczeniem na gara-
¿owanie samochodu.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu u¿ytkowego, gara¿u o po-
wierzchni u¿ytkowej 14,43 m2, po³o¿onego
w Chojnowie przy ul. Legnickiej 19A z prze-
znaczeniem na gara¿owanie samochodu.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 23%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 2 marca
2011r. o godz 10.00 w sali nr 11 znajdu-
j¹cej 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 28 lutego 2011 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-
szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 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.

Lokale mo¿na ogl¹daædo dnia 28.02.2011 r.
w godz. 10.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30, tel. 076 81 88 370, 371.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w po-
koju nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl

Symbolicznie uczczono miejskie œwiêto wyzwolenia Chojnowa,
które przypada na 11 lutego. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³
burmistrz i przedstawiciele zwi¹zków kombatanckich. 
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Stara Rada, nowa Rada Noworoczne dylematy klubowiczów
3 lutego M³odzie¿owa Rada Miejska trzeciej
kadencji mia³a swoje ostatnie posiedzenie.

Sesja by³a podsumowaniem dwuletniej dzia³alnoœci i oficjalnym
po¿egnaniem m³odych radnych. Aktywn¹ pracê i zaanga¿o-
wanie w sprawy dzieci i m³odzie¿y naszego miasta pod-
kreœlali w swoich podziêkowaniach burmistrz Jan Serkies 
i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski. W po-

dobnym tonie wypowiada³a siê na spotkaniu opiekunka
MRM Bona Szaban. M³odzi radni natomiast dziêkowali
w³adzom miasta, pani Bonie i Marii Zawiœlañskiej inspektor
z Biura Rady za nieocenion¹ pomoc i wsparcie.

Podczas gdy radni trzeciej kadencji ¿egnali siê, w choj-
nowskich szko³ach tworzono listê nowych radnych. 
W Gimnazjum nr 2, w przeciwieñstwo do pozosta³ych
szkó³, liczba kandydatów przekracza³a liczbê mandatów,
konieczne zatem by³o przeprowadzenie wyborów. 

Radni IV kadencji spotkaj¹ siê po feriach, a my ju¿ dziœ
gratuluj¹c m³odym rajcom, podajemy jej sk³ad.

1. Wojciechowski Albert Gimnazjum Nr 1
2. Owsianicki S³awomir Gimnazjum Nr 1
3. Ba³aj Krzysztof Gimnazjum Nr 1
4. Korba Aleksandra Gimnazjum Nr 2
5. Szostek  Dominika Gimnazjum Nr 2
6. Gajda Bartosz Gimnazjum Nr 2
7. Cichocki Szymon Gimnazjum Nr 2 
8. Gawlicka Kamila PZSz ul. Wojska Polskiego 16
9. Pok³adek Rafa³ PZSz ul. Wojska Polskiego 16

10. Ga³aszkiewicz Patrycja    PZSz ul. Wojska Polskiego 16
11. Jamio³ Justyna PZSz ul.PoŸniaków 2
12. Augustyniak Joanna PZSz ul.PoŸniaków 2
13. Piskorz Marlena PZSz ul.PoŸniaków 2
14. Krakowska Patrycja PZSz ul.PoŸniaków 2
15. Kowalczyk Dorota PZSz ul. Witosa 1
16. Mazurek Aleksander PZSz ul. Witosa 1

eg

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki,
które odby³o siê 28 stycznia br., zainau-
gurowa³o czwarty rok dzia³alnoœci
doros³ych mi³oœników s³owa pisanego.
Jego program by³ bardzo bogaty i oba-
wia³am siê, czy ze wszystkim zd¹¿ymy.
Mieliœmy wybraæ najlepsz¹ powieœæ
klubu roku 2010, lektury na rok 2011,
zastanowiæ siê nad nazw¹ dla choj-

nowskiego DKK oraz porozmawiaæ 
o ksi¹¿ce A. Barta „Rewers”.
Zaczêliœmy od wyboru, spoœród ksi¹¿ek
przeczytanych przez klubowiczów,
najlepszej powieœci roku 2010. Ka¿dy
móg³ zag³osowaæ na trzech swoich
faworytów. Pierwsza tura tych zmagañ
zakoñczy³a siê remisem dwóch po-
wieœci „Walet pikowy” Borysa Akunina
i „Barbara Radziwi³³ówna z Jaworzna
Szczakowej” Micha³a Witkowskiego,
a zaraz po nich uplasowa³ siê „Lód”
Jacka Dukaja. W drugiej rundzie spo-
œród tych dwóch czo³owych tytu³ów,
zwyciê¿y³a - z przewag¹ tylko jedno-
punktow¹ - ksi¹¿ka Witkowskiego. 
I w ten sposób „Barbara Radziwi³³ówna
z Jaworzna Szczakowej” sta³a siê
bestsellerem roku 2010 naszego klubu. 
Nastêpnym punktem naszego spotka-
nia by³ wybór lektur na 2011. Nad-
spodziewanie tê czynnoœæ klubowicze
wykonali szybko i sprawnie, chocia¿

mogli wybraæ tylko dziesiêæ tytu³ów 
z przygotowanej wczeœniej listy ponad
szeœædziesiêciu pozycji.
Potem decydowaliœmy, czy klub bêdzie
mia³ swoj¹ nazwê czy te¿ nie? Stanê-
liœmy przed powa¿nym dylematem do
rozwa¿enia. Có¿... jako moderator
mogê powiedzieæ... dyskusja by³a
burzliwa i bardzo ¿ywio³owa. Pada³y

m.in. takie nazwy jak „OFF`CE”,
„DIDASKALIA”, „REWERS”,
„PRZECINEK”, „AYHBH” - pisana
gra¿dank¹. I kiedy ju¿ straciliœmy
nadziejê na jakikolwiek consensus, Ela
Karpiñska zaproponowa³a, ¿e „£GARZ”
mo¿e byæ interesuj¹c¹ nazw¹ dla na-
szego klubu, co spotka³o siê z aplauzem
wiêkszoœci dyskutantów.
Ostatnim punktem spotkania by³o
omówienie powieœci Andrzeja Barta
„Rewers”, która powsta³a w oparciu 
o g³oœny film pod tym samym tytu³em. 
Wœród klubowiczów ksi¹¿ka wywo³a³a
silne emocje. Jedni odebrali j¹ jak
czarn¹ komediê i opowieœæ o zbrodni
doskona³ej, inni jak dramat realistycznie
osadzony w powojennych latach stali-
nowskiego terroru.

Anna Kopyra 
moderator Dyskusyjnego Klubu

Ksi¹¿ki i M³odzie¿owego Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki przy MBP w Chojnowie

4 lutego w e Wroc³awiu odby³ siê
Festiwal Kabaretów i Ma³ych Form
Teatralnych „Obciach”. Zespó³
„Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
i M³odzie¿y” we Wroc³awiu organi-
zowa³ go ju¿ po raz siódmy. 

Pierwszy raz udzia³ wzi¹³ w nim choj-
nowski kabaret “Na czworaka” dzia-
³aj¹cy przy Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Chojnowie pro-
wadzony przez Elwirê K¹dzio³kê i Zofiê
£abuz. Debiut okaza³ siê, szczêœliwy

- chojnowianie zostali laureatami
drugiej nagrody. 

Nazwa Festiwalu mo¿e nieco dziwiæ 
i nie nale¿y absolutnie porównywaæ
jej do “Malin Roku”. Uczestnicy jak
najbardziej powa¿nie podchodz¹ do
swoich prezentacji, podobnie jak po-
wa¿nie ocenia ich umiejêtnoœci sza-
cowne jury. “Obciachowe” laury zatem
traktowaæ trzeba jako sukces i kolejne
wyró¿nienie dla rodzimego kabaretu.

eg

Obciach 2011
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Kajzerki, cha³ki i pieczywo okolicznoœciowe
by³y m.in. tematami praktycznego zadania na
Woje-wódzkim Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. 
W ubieg³ym numerze informowaliœmy 
o sukcesie chojnowskich piekarzy na tym tur-
nieju. Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³
zdobyli indywidualnie pierwsze, trzecie i czwarte
miejsce, a dwóch z nich wkrótce reprezentowaæ
bêdzie nasze miasto na turnieju ogólnopolskim. 
To ogromny sukces, tak naszych uczniów,
jak i ich opiekunów.

Adama Marynowskiego na najwy¿sze po-
dium wyniós³ chlebek z motywem ³abêdzia.
- Tematem przewodnim praktycznej czêœci
turnieju by³ œwiat baœni i bajek - mówi
zwyciêzca. - Okolicznoœciowy chleb musia³
zatem nawi¹zywaæ do tej kwestii. D³ugo zas-
tanawia³em siê nad koncepcj¹. Przypomnia-
³em sobie starszych kolegów z piekarni, któ-
rych obserwowa³am kiedyœ podczas tworzenia
³abêdzia z ciasta. Zaryzykowa³em i uda³o siê. 
- Moje myszy z „Króla Popiela” te¿ spodo-
ba³y siê oceniaj¹cym - dodaje laureat trze-
ciego miejsca Rafa³ Grudziñski. - Zdecydowa-

nie pomog³y mi praktyki w naszej piekarni 
i chyba rodzinna tradycja - trzech moich braci
zajmuje siê piekarnictwem.

Mateusz Go³êbiewski, który uplasowa³ siê tu¿
za podium, nawi¹za³ swój wypiek do „Ku-
busia Puchatka”. 

Na ogóln¹ punktacjê wp³yw mia³y tak¿e testy
sprawdzaj¹ce wiedzê teoretyczn¹ uczestników.
I tu nasza trójka wykaza³a siê doskona³ym
przygotowaniem.
Wysokie noty wskazuj¹ równie¿ na doskona³¹
organizacjê i prawid³ow¹ higienê pracy. 

- Oprócz codziennej nauki w szkole, lekcje pobie-
ramy tak¿e na kursach zawodowych w Cen-
trum Kszta³cenia Ustawicznego w Legnicy 
i naturalnie podczas praktyk w piekarni pana
Andrzeja Kupczyka - wyjaœniaj¹ przyszli
piekarze. - Wysokie lokaty zawdziêczamy g³ów-
nie naszym opiekunom. Podstawy teoretyczne
przekazuje nam szko³a, pani mgr Marta Pokrywka
z CKU dostarcza dodatkowych informacji,
ca³oœæ konfrontujemy na praktykach, gdzie 

naj³atwiej przyswoiæ zarówno tê teoretyczn¹
jak i praktyczn¹ wiedzê. 

Zapewne przez skromnoœæ uczniowie nie
wspominaj¹ o w³asnych predyspozycjach, pra-
cy w³o¿onej w przygotowania i ogromnej
pasji. Panowie zgodnie potwierdzaj¹, ¿e
piekarnictwo to ich konik. Wybór szko³y nie
by³ przypadkowy, swoj¹ przysz³oœæ te¿ wi¹¿¹
z tym zawodem. 

- Chcielibyœmy kontynuowaæ naukê w pie-
karni pana Kupczyka - wspania³a, doœwiad-
czona za³oga, nieoceniona wiedza, tu uczymy
siê najwiêcej.

Turniejowy sukces jest dla tych m³odych ludzi
ogromn¹ satysfakcj¹ i, jak mówi¹, spraw-
dzianem przed egzaminem czeladniczym.
Gdyby jednak któremuœ z naszych reprezentan-
tów na turnieju fina³owym uda³o siê zdobyæ
najwy¿sz¹ ocenê, egzamin bêdzie mia³ zaliczony.
¯yczymy zatem udanych wypieków, bogatej
wiedzy teoretycznej i kreatywnoœci…

eg

Baœniowe wypieki

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Stan
techniczny budynku dostateczny. Parter jest zawilgocony. Stropodach oraz œciany
zewnêtrzne wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹ spêkania œcian w przybudówce.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagos-
podarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 marca 2011 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 16 marca
2011 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 2.900,00 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.
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¿ lokalu odby³ siê dnia 12 paŸdziernika 2010 r.,
drugi 21 grudnia 2010 r.  Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 21.02-16.03.2011
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 telefon-
icznie 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.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku wielolokalowym 
przy ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 209/70 o pow. 749 m2, wraz ze sprzeda¿¹

u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036775/1:
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Œwiatowy Dzieñ Chorego - ustanowiony 13 maja 1992 roku przez
Jana Paw³a II - dla podopiecznych „Niebieskiego Parasola” jest dniem
wyj¹tkowym. Msza œwiêta w oœrodkowej kaplicy i spotkanie ze
wspó³odczuwaj¹cymi, podnosz¹ na duchu i przynosz¹ nadziejê. 
„Ma on byæ dla wszystkich wierz¹cych owocnym czasem modlitwy,
wspó³uczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Koœcio³a oraz skiero-
wanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie
Œwiête Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, œmieræ i zmartwych-
wstanie dokona³ dzie³a zbawienia ludzkoœci” - tak o tym dniu mówi³
Jan Pawe³ II.

Obchody tego œwiêta w Niebieskim Parasolu” rozpoczêto Eucharysti¹
koncelebrowan¹ przez ks. Artura Trelê. Uczestniczyli w niej nie tylko
pensjonariusze „Niebieskiego Parasola”, ale tak¿e przyjaciele z DPS
Legnica, DPS Legnickie Pole, ŒDS Piotrowie, DPS Prz¹œnik.
Wspólna modlitwa, œpiewy, kazanie, komunia œwiêta, wreszcie akt
namaszczenia chorych zjednoczy³y tê spo³ecznoœæ i uczyni³y dzieñ
wyj¹tkowo uroczystym. 

Dzieñ Chorego uœwiadamia jak wiele troski i zrozumienia potrzebuj¹
ludzie cierpi¹cy. Wskazuje te¿ jak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ lekarze,
pielêgniarki i wszyscy którym los drugiej osoby nie jest obojêtny. 

Dla chrzeœcijan ten dzieñ ma byæ szczególnym wezwaniem do
w³¹czenia siê w s³u¿bê ludziom chorym. Jednoczeœnie zachêcaæ te¿ do
refleksji na temat naszej wra¿liwoœci na osoby chore i ich potrzeby
oraz do niesienia im konkretnej pomocy w powrocie do zdrowia lub
godnym prze¿ywaniu doœwiadczenia cierpienia i œmierci.

opr. eg

Dzieñ Chorego w Parasolu

Wszystkim, którzy w pi¹tek 4 lutego 2011 r.
zjawili siê na koncercie kolêd w sali wido-
wiskowej MOKSiR, wydarzenie to z pew-

noœci¹ zapadnie w pamiêci. Grupa BETLEJEM,
czyli czterech panów, przedstawi³a licznie zgroma-
dzonej publicznoœci kolêdy ukraiñskie, staro³em-
kowskie, jugos³owiañskie i oczywiœcie polskie.
Zestrojone g³osy stworzy³y czarowny nastrój blisko
godzinnego wystêpu.
Oryginalne aran¿acje, piêkne wykonanie, wspania³a,
sympatyczna atmosfera z³o¿y³y siê na wystêp, który,
zdaniem wielu, skoñczy³ siê zbyt szybko. Mówi¹, ¿e
wszystko co dobre szybko siê koñczy, nie znaczy to
jednak, ¿e Betlejem nie zagoœci wiêcej na choj-
nowskiej scenie. Z pewnoœci¹ jeszcze ich i o nich
us³yszymy.

sh,eg

Wyj¹tkowy koncert

Rafa³ D¹browa zaj¹³ I miejsce w konkur-
sie Kolêd i Pastora³ek w Mi³kowicach. 
Chór „Allegro” zaj¹³ I miejsce, a Rafa³
D¹browa III w Przegl¹dzie Kolêd i Pasto-
ra³ek w Legnicy. 

W Ogólnopolskim Konkursie SEZAM,
który odby³ siê w grudniu 2010r. Julia
Zawadzka zajê³a I miejsce z jêzyka pol-
skiego dla klas III (udzia³ bra³o 383
uczniów), Julia Silldorf zajê³a VI miejsce
z jêzyka niemieckiego - poziom I (udzia³
bra³o 346 uczniów), Dawid Laskowski
zaj¹³ X miejsce z matematyki dla klas III
(na 545 uczniów).

W V Miêdzynarodowych Zawodach P³y-
wackich Placówek Korczakowskich w Zgo-
rzelcu 2010r. bra³y udzia³ dzieci ze szkó³
z Czech m. Frydland, Niemiec m. Georlitz,

Sobótki, Jawora, Szklarskiej Porêby,
Chojnowa, Soko³owska, Zgorzelca -  
w sumie 72 uczestników. Joanna Ruciñska
oraz Marta Sobiechowska zajê³y I miejsca
w konkursie „Po³awiaczy Pere³”. Karolina
Koñka, Jakub Wo³oszyn zajêli II miejsce.
II miejsce zajê³a te¿ sztafeta dziewcz¹t
4x25m w sk³adzie: Marta Sobiechowska,
Anna Cieœla, Karolina Koñka, Joanna
Ruciñska.
Marta Sobiechowska, Edwin Kolotilov zajêli
III miejsce. Kinga Mazur, Mi³osz Ka³as
zajêli IV miejsce, a tak¿e IV miejsce zajê³a
sztafeta ch³opców w sk³adzie: Edwin Kolo-
tilov, Mi³osz Ka³as, Piotr Lizak, Szymon Wiœ-
niewski. Anna Cieœla i Szymon Wiœniewski
zajêli V miejsce, aPiotr Lizak VI miejsce.

Wszystkim uczniom dziêkujemy za
godne reprezentowanie szko³y i ¿yczymy
dalszych znacz¹cych sukcesów!

Maj¹ siê czym pochwaliæ
Nie zawsze udaje nam siê na czas pozyskaæ informacje o osi¹gniêciach czy
sukcesach naszych mieszkañców. Najczêœciej powodów do dumy daj¹ nam
uczniowie naszych szkó³. Tytu³ów i nagród jest jednak tak wiele, ¿e redakcja
najzwyczajniej nie nad¹¿a…
Szko³a Podstawowa nr 4 rozumiej¹c problem sama przygotowa³a zestawie-
nie szkolnych sukcesów z ostatnich kilku miesiêcy. 
Maj¹ siê czym pochwaliæ wiêc siê chwal¹, a my dziêkujemy za promocjê miasta.
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Dziesi¹tki chojnowian przyby³o na wer-
nisa¿ wystawy pn. „Haft krzy¿ykowy”.
Ponad 100 prac prezentuje rodzinn¹
pasjê Bogus³awy Kruk, El¿biety Dyrek,
Eweliny Karczmar-Kruk i Józefy Born.
Haftowane dzie³a przypominaj¹ barwne
obrazy, przyci¹gaj¹ wzrok i zachwycaj¹
- precyzj¹, starannoœci¹, kolorystyk¹.

Odk¹d zaczêto wyrabiaæ tkaninê, zaczêto
j¹ te¿ ozdabiaæ. Haft, jako najprostszy
sposób zdobienia tkanin, towarzyszy³
cz³owiekowi od zarania dziejów. Mimo
rozwijaj¹cej siê techniki zdobnictwo nie
tylko nie zanika, ale wci¹¿ siê rozwija.
Haft krzy¿ykowy nale¿y do najprostszych
technik haftowania. Pomimo swej prostoty
hafty wykonane za jego pomoc¹ s¹ bard-
zo efektowne i maj¹ wiele zastosowañ.

- Moja przygoda z haftem zaczê³a siê wiele
lat temu, kiedy chodzi³am do szko³y
œredniej - opowiada Gazecie Bogus³awa
Kruk - inicjatorka wystawy - Pocz¹tkowo
próbowa³am wyszywaæ zak³adki haftem
krzy¿ykowym, równie¿ serwetki haftem
p³askim. Kiedy zobaczy³am, ¿e mo¿na
wyszywaæ obrazki, sta³o siê to moj¹ pasj¹.
Pocz¹tki by³y trudne. Nie mo¿na by³o
dostaæ kanwy, muliny by³y w niewielu
odcieniach. Wzory do wyszywania te¿
by³y trudno dostêpne. Pierwsze obrazki
wyszywa³am na szarym p³ótnie, korzysta-
j¹c jedynie ze zdjêæ zdobytych z niemieckiej
Burdy. W latach 80 ukaza³y siê pierwsze
czasopisma z wzorami oraz muliny 

zagraniczne z numerami. Wyszywanie 
sta³o siê ³atwiejsze. Obecnie wyszywam
na kanwie, któr¹ zamawiam w wydawnic-
twie wysy³kowym. Jest to kanwa bardzo
drobna, 80 krzy¿yków na 10 cm. Do wy-
szywania u¿ywam muliny DMC. A wzory?...
Teraz nie ma z tym ¿adnego problemu,
wystarczy wejœæ do internetu, na odpo-
wiednie strony, przewa¿nie rosyjskie i mo¿na
wydrukowaæ co tylko siê chce.
Pasj¹ wyszywania zarazi³a siê moja
siostra, wyszywa ju¿ 10 lat. Swoje prace
ma równie¿ moja mama, córka i synowa.
Ka¿da z nas lubi usi¹œæ i w wolnej chwili
wzi¹æ ig³ê do rêki. Wbrew opinii niektórych
to nie jest ani nudne, ani uci¹¿liwe. Wrêcz
odwrotnie, przy tym siê odpoczywa, wy-
cisza, a kolejny wyszyty obraz daje wiele
radoœci. Trzeba to jednak polubiæ.
“Malowanie ig³¹” to bardziej ¿mudne 
i d³ugotrwa³e zajêcie ni¿ malowanie
pêdzlem. Jeden obraz powstaje kilka
miesiêcy, zale¿y to oczywiœcie od wielkoœci.
Ja najd³u¿ej, bo rok, wyszywa³am “Impre-
sjê, wschód s³oñca” Claude’a Moneta.
To najwiêkszy wyszyty przeze mnie obraz,
do jego wyszycia zu¿y³am muliny w pra-
wie 80 odcieniach. 

Swoj¹ pasj¹ pani Bogus³awa „zarazi³a”
mamê, córkê, siostrê i synow¹. Prace
ca³ej pi¹tki ogl¹daæ mo¿na tylko do koñca
lutego. 
- Gor¹co zachêcamy - dodaj¹ artystki -
Zapraszamy wszystkich, którzy chc¹
zobaczyæ, jak mo¿na “malowaæ” ig³¹.

notowa³a eg

Malowane ig³¹

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci
przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji (gara¿e).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie
siê w dniu 22 marca 2011 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,
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 pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 16 marca 2011 r. na konto Nr 39 8644
0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
(ze wskazaniem numeru 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 wywo³awczej, 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, zwró-
cone 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 naj-
póŸniej 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. Pierwszy przetarg na sprzedaz
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 9.11.2010 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿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.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
o g ³ a s z a  drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych
przy ul. Zielonej w Chojnowie, przeznaczonych 

pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 
nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31

dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych 
w wykazie, dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:



Kolejna edycja popularnego wœród m³odzie¿y
festiwalu pn. „Œpiewam i tañczê”, jak zawsze
œci¹gnê³a do sali MOKSiR t³umy zaintere-
sowanych.
Impreza organizowana od lat przez Gimna-
zjum nr 2 cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹
nie tylko wœród widzów, ale tak¿e wœród
wykonawców. Mimo, ¿e na scenie prezentuj¹
siê g³ównie amatorzy - wystêpy przygotowuj¹
poszczególne klasy - widowisko do amator-
skich z pewnoœci¹ nie nale¿y.
Reprezentacje klas rywalizuj¹ tu o cenne nagro-
dy, ka¿da z nich zatem robi co mo¿e by wypaœæ
jak najlepiej. Nacisk k³adzie siê na kostiumy
w przypadku tañca, na choreografiê i synchro-
niczne wykonanie, a wokaliœci szkol¹ war-
sztat na d³ugo przed wystêpem. 

„Œpiewam i tañczê”, to impreza ze wszech
miar rozrywkowa, nie dziwi¹ zatem t³umy fanów.
Szkolne jury ocenia nie tylko profesjonalizm
wykonañ, ale tak¿e humor i kreatywnoœæ.
Podobne preferencje ma publicznoœæ, która
przyznaje tu w³asn¹ nagrodê. W tym roku
otrzyma³a j¹ tañcz¹ca klasa IIIe. Sêdziowie
natomiast najwy¿ej ocenili wystêp IIIb. Wokal-
nie najbardziej spodoba³a siê jury Ma³gorzata
Haniecka z klasy IIb. Na drugim miejscu
uplasowali siê uczniowie klasy IIIe (taniec) 
i Tomasz Grabowiecki Ie (wokal). Trzeci¹
lokatê uzyska³a klasa Ib (taniec) i wokalistka
Alina ¯ybura z klasy IId.

Czêœæ konkursowa mia³a swoj¹ artystyczn¹
oprawê. Przed pokazami na scenie wyst¹pi³
duet absolwentów Gimnazjum nr 2 Karolina
Serkies i £ukasz Sypieñ, swój debiut mia³a
powsta³a nie tak dawno gimnazjalna formacja
tañca towarzyskiego.

W czasie gdy w kuluarach jury obradowa³o
wy³aniaj¹c najlepszych, drugie wejœcie na
scenê mia³ £ukasz Sypieñ, który zaprezentowa³
autorsk¹ kompozycjê, a w kolejnej ods³onie
niebanalne muzyczne show. Publicznoœæ
wys³ucha³a tak¿e nowej aran¿acji „Let’s twist
again” w wykonaniu szkolnego zespo³u instru-
mentalnego „Rock Star’s”.

Mimo, ¿e artyœci na festiwalu „Œpiewam i tañczê”
rywalizuj¹ o nagrody, podstawowym celem
jednak nie jest klasyfikacja. G³ównym za³o¿e-
niem tej imprezy jest integracja, mo¿liwoœæ
wykazania inwencji twórczej, talentu, pasji.
To wszystko materializuje siê na scenie. 

eg
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Szkolne talenty na festiwalu



4 lutego odby³ siê zorganizowany przez biblio-
tekê szkoln¹ przy SP4 miêdzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy „Znam swoje miasto Chojnów”.
Uczestnicy podczas fina³u konkursu odpo-
wiadali ustnie na wylosowane pytania dotycz¹ce
teraŸniejszego jak i historycznego Chojnowa.
W eliminacjach do konkursu w SP4 wziê³o
udzia³ 37 uczniów z klas IV-VI oraz 20 ucz-
niów z klas II-III. Iloœæ dzieci bior¹cych udzia³
w eliminacjach w SP3 nie jest nam znana. Do
fina³u zakwalifikowa³o siê 30 uczniów.
Konkurs odby³ siê w dwóch kategoriach
wiekowych - uczniowie klas II-III i klas IV-VI.
9 lutego nast¹pi³o oficjalne wrêczenie nagród:
1) Nagrody (odtwarzacze mp3) ufundowane
przez burmistrza zdobyli:
- Martyna Kalinowska (SP4)
- Dawid Laskowski (SP4)
2) Nagrody za miejsca I-III zdobyli:
- w klasach II-III:
I miejsce - Jakub Grzela (SP3)
II miejsce - Miko³aj Ry¿ewski (SP4)
III miejsce - Marta Zatwarnicka (SP3),
Weronika Bielecka (SP3), Marta Bodniewicz (SP3)
- w klasach IV-VI:

I miejsce - Paulina Manias (SP4)
II miejsce - Gabrysia Kur (SP4)
III miejsce - Samanta Mokrzycka (SP3) 
i Mateusz Trzeciak (SP4)
Jako ciekawostkê podajemy przyk³adowe
pytania konkursowe:
Klasy II-III:
1) Jakie znasz zabytki Chojnowa? (wymieñ 5)
2) Ile parków jest w Chojnowie?
3) Jakie s¹ super markety w Chojnowie?
4) Ile lat ma Du¿y Koœció³?
5) Co obecnie produkuje siê na sprzeda¿ 
w zak³adach pracy w Chojnowie? (podaj 2 towary)
Klasy IV-VI:
1) W którym roku (lub wieku) zawieszono
dzwon w wie¿y koœcio³a p.w. œw. Piotra i Paw³a?
2) Kiedy w Chojnowie by³ cesarz Francji
Napoleon Bonaparte?
3) Przy jakiej ulicy znajduje siê Komisariat Policji?
4) W którym roku i gdzie oddano do u¿ytku
nowoczesn¹ oczyszczalniê œcieków obs³uguj¹c¹
miasto Chojnów?
5) Kto i kiedy nada³ pe³ny status miejski
Chojnowowi?

Urszula Suchodolska
zdj. E. Rusiecka

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 4/73710

Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy
“Znam swoje miasto Chojnów”

Ju¿ od piêtnastu lat dzieci ze œwietlicy SP nr 4 wraz z p. Bo¿en¹ Szarek
zapraszaj¹ swoje m³odsze kole¿anki i m³odych kolegów z grup zero-
wych chojnowskich przedszkoli na spotkanie teatralne pt. „Spotkajmy
siê w czwórce”.
Gospodarze w tym roku stworzyli swoj¹ w³asn¹ bajkê o Czerwonym
Kapturku. Zamiast groŸnego wilka pojawi³a siê przesympatyczna
wilczyca, gajowy zachorowa³ i zast¹pi³a go jego ¿ona, a Czerwonych
Kapturków w tym i ch³opców - „Czerwonych Kojotów” by³o sporo.

Przedstawienie wystawione przez uczniów z klas trzecich ze œwietlicy
bardzo podoba³o siê przedszkolakom. Œwiadczy³y o tym czêste uœmiechy
i gromkie brawa. Po przedstawieniu król Maciuœ I wraz z królewn¹ 
i paziem oprowadzili przedszkolaków po szkole. Zwiedzano miêdzy
innymi pracownie jêzyka angielskiego, komputerowe, salê teatraln¹,
wypo¿yczalniê, czytelniê, salê audiowizualn¹, basen oraz nowoczesn¹
pracowniê przyrodnicz¹ ze wspania³¹ tablic¹ interaktywn¹.
Spotkania dzieci ze œwietlicy z przedszkolakami przyczyniaj¹ siê do prze³ama-
nia onieœmielenia i strachu przed wst¹pieniem w progi w swojej przysz³ej
szko³y oraz wskazuj¹ ró¿norodne mo¿liwoœci twórczej aktywnoœci przysz³ych
uczniów Szko³y Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie. 

Spotkajmy siê w „czwórce”
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Maj¹c jeszcze œwie¿o w pamiêci rewelacyjny koncert S³awka
Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa, mi³oœnicy dobrej

muzyki z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na wystêp Pauliny Bisztygi 
i Romka Œlazyka. To by³a kolejna propozycja kulturalna MOKSiR-u 
w ramach MSM. Tym razem jednak skierowana by³a do koneserów 
i mi³oœników szeroko pojêtej poezji œpiewanej. Grupa wiêc w¹ska, 
a poprzeczka gustów zawieszona wysoko.
W kameralnym nastroju, ca³¹ widowniê umieszczono na scenie wraz 
z bohaterami tego wieczoru. Ten zabieg spowodowa³ wyj¹tkowy 
klimat imprezy.
Romek Œlazyk - wirtuoz gitary basowej zaczarowa³ j¹ tak, ¿e ten
instrument w jego rêkach by³ wielofunkcyjny. Jego basówka robi³a za
gitarê elektryczn¹ i perkusjê. Ka¿da jej czêœæ by³a wykorzystana,
³¹cznie z potencjometrami! 
Na scenie by³a te¿ ONA - wokalistka o szerokiej gamie g³osu. 
W piosenkach rodem z folkloru ba³kañskiego jak ¿ywo nasuwa³y siê
skojarzenia z Kay¹. W pamiêci jednak pozosta³y utwory polskojêzyczne.
Z niebanalnymi tekstami opowiadaj¹cymi o mi³oœci - z punktu widzenia
kobiety. 
Godzina z „haczykiem” minê³a tak jakoœ niepostrze¿enie. Ci którzy
byli na recitalu, na pewno nie ¿a³uj¹. 

Chojnowski wystêp by³ czêœci¹ trasy koncertowej. Managerem tego
duetu jest chojnowianka Edyta Golisz - na co dzieñ dziennikarka „Polski
The Times”. Po wystêpie mo¿na by³o nabyæ p³ytê Pauliny i Romka 
pt. „Zmi³oœci”. To trzeci kr¹¿ek w dorobku ich twórczoœci. Polecam
go gor¹co. 
Na koncercie da³o siê zauwa¿yæ nieobecnoœæ chojnowskich basistów.
Jedni pracowali, drudzy wybrali inne formy rozrywki. Niech wiêc
¿a³uj¹. Mogli podpatrzeæ technikê gry Œlazyka. Jak siê uczyæ to od
najlepszych. 

pm
fot. bm

Paulina i zaczarowana basówka

Tradycja zobowi¹zuje do jej
krzewienia. W wielkim stylu

powraca skrót - MSM. Kiedyœ
by³y to - M³odzie¿owe Spotkania
Muzyczne. Festiwal - porówny-
wany do legendarnego Jarocina.
Dziœ MSM to Moksirowskie Spot-
kania Muzyczne. Bêd¹ wiêc co
miesi¹c koncerty. Inauguracja
mia³a miejsce w niedzielê - 
6 lutego. Na pierwszy ogieñ
posz³a Nocna Zmiana Bluesa ze
S³awkiem Wierzcholskim. By³a
obawa o frekwencjê. Chojnowia-
nie nie zawiedli, czuj¹ bowiem
bluesa. Dowód na to, ¿e s¹ g³odni
i spragnieni muzycznych kon-
certów. Sala kinowa by³a zajêta
niemal do ostatniego miejsca.
S³awek Wierzcholski wraz z za-
czarowan¹ harmonijk¹ i zespo³em,
zabra³ wszystkich w ciekaw¹ po-
dró¿ po polskim i amerykañskim
bluesie. Poznaliœmy pocz¹tki
twórczoœci grupy jak i jej póŸ-

niejszy repertuar. Ca³oœæ zakoñ-
czy³a owacja na stoj¹co. Nie oby³o
siê bez bisów. Przy s³owach „Hau,
hau” i „Chory na bluesa” niejeden
chojnowianin zdar³ gard³o. 
17 lat temu S³awek Wierzcholski
i jego zespó³ po raz pierwszy od-
wiedzili i koncertowali w Choj-
nowie. By³ to okres p³yty „Chory
na bluesa”. Miejmy wiêc nadziejê
¿e na kolejne odwiedziny toruñ-
skich bluesmanów nie przyjdzie
nam czekaæ kolejnych …naœcie lat.

P.M.
B.M. - FOTO 

Twistersowe klimaty
Trochê przysz³o nam poczekaæ
na bluesrockowy wieczorek mu-
zyczny w kawiarni „Jubilatka”.
Ale doczekaliœmy siê. Ten mo-
ment przypad³ w sobotni wieczór 
- 12 lutego. Propozycja w kawiar-
nianym menu - tradycyjna czyli 

THE TWISTERS - a w³aœciwie
i poprawnie nazwa tej sympaty-
cznej kapeli brzmi od d³u¿szego
czasu -TWISTERSI. Sk¹d ten
zabieg s³owny? O tym - póŸniej. 
Zespó³ ma ju¿ sta³e i liczne gro-
no fanów w Chojnowie. Ilekroæ
graj¹ w „Jubilatce” - dobra za-
bawa murowana. Prawie kom-
plet ludzi. Lwy i misie parkietu
s¹ w swoim ¿ywiole. Kompo-
zycje w³asne, jak i niezapom-
niane kultowe utwory blues-
rockowe, krajowe i zagraniczne,
sprawiaj¹, ¿e przez moment
wsiadamy do wehiku³u czasu 
i przenosimy siê do ubieg³ego
wieku, kiedy to pokolenie z okresu
tzw. „baby boom” wszczê³o
w USA i na œwiecie rewolucjê

obyczajowo-muzyczno-polityczn¹.
To by³a koñcówka lat 60-tych
ubieg³ego wieku, a œwiatem
rz¹dzi³ niepodzielnie big-beat 
i rock’n’roll. Œwietnie minê³y
chwile luzu w „Jubilatce”. 
A wracaj¹c do nazwy zespo³u. 

Ju¿ jakiœ czas temu w Wêgli-
nieckiej formacji dosz³o do roz-
³amu. Koœci¹ niezgody by³a
m.in. te¿ sama nazwa grupy.
Grupy, która wygra³a jeden 
z przegl¹dów w ramach „Bluesa
nad Bobrem” w Boles³awcu.
Przed rozpadem zespo³u ukaza³a
siê nawet p³yta, do której póŸ-
niej przyznawa³y siê dwa sk³ady:
„The Twisters” i „The Twisters
Band”. Totalna dezorientacja
trwa³a w najlepsze. 
¯ycie pokaza³o jednak swoje
rozwi¹zania. Ten drugi, wy¿ej
wymieniony gra teraz pod nazw¹
„Twistersi”, a pierwszy przyk³ad
przeistoczy³ siê pod nazwê -
„100 procent”. pm

fot. bm

Hau, hau, hau - toruñski blues
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Chojnów, w bran¿y sportowej, nigdy nie mia³
bokserskich tradycji. Byæ mo¿e zmieni siê to
za spraw¹ dzia³aj¹cej od jakiegoœ czasu w na-
szym mieœcie sekcji bokserskiej prowadzonej
przez Arkadiusza Lewandowskiego. Z pomoc¹
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
Szko³y Podstawowej nr 4, przy wsparciu w³adz
miasta, 12 lutego zorganizowano pierwszy
M³odzie¿owy Turniej Bokserski, który by³
jednoczeœnie otwarciem dolnoœl¹skiego
sezonu bokserskiego.
Do Chojnowa zjecha³o blisko piêædziesiêciu
zawodników z Wroc³awia, Bielawy, Wa³brzycha,
Strzegomia, Zgorzelca, Polkowic, Lubina 
i Tarnowa. Nie wszyscy jednak stanêli na
ringu. Dla niektórych nie by³o przeciwników,
ale to, jak nas poinstruowano, w tej dyscyplinie
czêste zjawisko. Licznie zgromadzona pub-
licznoœæ mia³a zatem mo¿liwoœæ obejrzenia
16. pojedynków. Wœród nich trzy punktowane
walki stoczyli zawodnicy „Chempion” Chojnów.
Dawid WoŸniak i £ukasz Niemczyk wyszli 
z nich zwyciêsko. Dodatkowo, £ukasz otrzy-
ma³ puchar i tytu³ najlepszego zawodnika
turnieju. Najm³odsi chojnowianie prezento-
wali swoje umiejêtnoœci w przedwalkach. 
- Ide¹ tego turnieju w moim zamyœle by³o
prze³amanie stereotypów z jakimi spotykam
siê na co dzieñ - t³umaczy trener A. Lewan-
dowski. - Boks czêsto odbierany jest jako
bezmyœlna bójka na piêœci, a to nie jest prawd¹.

Obowi¹zuj¹ tu twarde regu³y, liczne zasady i mi-
mo, ¿e czasami poleje siê krew, to naprawdê
bezpieczny sport. 

Krew rzeczywiœcie siê la³a, ale nikt nie narzeka³.
Cios w nos, uderzenie w ³uk brwiowy, obola³e
czêœci cia³a, to standard wpisany w specyfikê
tej dyscypliny. 
Nie ma tu jednak miejsca na agresjê czy bru-
talnoœæ - tym sposobem zreszt¹ nie wygrywa
siê walk. Liczy siê sprawnoœæ fizyczna, tech-
nika, spryt, celnoœæ i si³a.

- Naszych zawodników zjad³a trema - dodaje
trener. - Bardzo zale¿a³o im, ¿eby „u siebie”
wypaœæ jak najlepiej. Mimo, ¿e by³y dwie wy-
grane, to nie do koñca jestem zadowolony ze sty-
lu tych wygranych. Ch³opcy maj¹ ogromny
potencja³, ciê¿k¹ trenuj¹, ale czasami na ringu
nie s³uchaj¹ i pope³niaj¹ podstawowe b³êdy.

W opinii organizatorów turniej mo¿na zaliczyæ
do bardzo udanych. Podobne opinie wyra¿ali
goœcie i fani boksu obserwuj¹cy walki. Pod-
kreœlano profesjonalne przygotowanie i wspa-
nia³¹ sportow¹ atmosferê. Jest zatem nadzieja,
¿e to nie ostatnie bokserskie zmagania w gro-
dzie nad Skor¹. Zanim jednak poinformujemy
o kolejnym chojnowskim turnieju, na bie¿¹co
bêdziemy odnotowywaæ osi¹gniêcia naszych
bokserów na ringach Polski.

Cz³onkowie klubu gor¹co dziêkuj¹ wszystkim
zaanga¿owanym w organizacjê pierwszego
M³odzie¿owego Turnieju Bokserskiego za po-
moc i wsparcie w ró¿nej formie oraz Wytwórni
Wód Mineralnych „Wojcieszowianka” za
sponsoring. 

eg

Otworzyli bokserski sezon

Jedna z najwiêkszych i najbardziej oczekiwa-
nych polskich produkcji od czasu filmu “Po-
pie³uszko. Wolnoœæ jest w nas”. W przejmu-
j¹cym obrazie, porównywanym do nagrodzonej
Z³otym NiedŸwiedziem “Krwawej niedzieli”
Paula Greengrassa, Antoni Krauze przypomina
jedn¹ z najmroczniejszych kart z historii
PRL-u. Widowiskow¹ rekonstrukcjê drama-
tycznych wydarzeñ w Gdyni, zakoñczonych
brutaln¹ pacyfikacj¹ manifestantów przez od-
dzia³y wojska i milicji w 1970 roku, wyró¿-
niaj¹ nie tylko rozmach inscenizacyjny i trzy-
maj¹ca w napiêciu akcja. Warto zwróciæ
uwagê na wybitne kreacje Piotra Fronczew-
skiego jako Zenona Kliszki oraz Wojciecha
Pszoniaka jako W³adys³awa Gomu³ki, a tak¿e
wzruszaj¹ce role debiutuj¹cej na ekranie Marty
Honzatko i znanego z “U Pana Boga za

miedz¹” Micha³a Kowalskiego. Muzykê do filmu
skomponowa³ Micha³ Lorenc (“Œluby pa-
nieñskie”). “Balladê o Janku Wiœniewskim” -
porywaj¹cy motyw przewodni do “Czarnego
czwartku” - zaœpiewa³ Kazik Staszewski. Film
opowiada o masakrze grudniowej w 1970 r.
Bêdzie to pierwszy film fabularny opowia-
daj¹cy o wydarzeniach, które mia³y miejsce
40 lat temu w Gdyni i Gdañsku. Sama fabu³a
oprze siê na losach rodziny gdyñskiego stocz-
niowca Brunona Drywy (jedna z pierwszych
ofiar - zgin¹³ od strza³u w plecy 17 XII) -
g³ówn¹ bohaterk¹ bêdzie jego ¿ona, Stefania
Drywa (grana przez Marte Honzatko), oraz
dwójka osieroconych dzieci (za: www.filmweb.pl)

Kino zaprasza 2 marca (œroda) 2011 r.
Cena biletu: 11 z³

Mateuszku to ju¿ Twój pierwszy roczek, tak¿e
pierwszy kroczek, z¹bków kilka…
Ty Jesteœ nasza s³odka dziecinka!
Do zabawy mnóstwa si³y,
¯eby ka¿dy dzieñ by³ mi³y.
Pe³en uœmiechu i radoœci,
Stu urodzinowych goœci.
Samochodów, klocków i pluszaków, 
stu prezentów, stu buziaków.
W dniu tak piêknym 
i wspania³ym ¿yczymy
Ci serduszkiem ca³ym -
Babcia Renia 
i Dziadek Staszek Bury
dla kochanego wnuczka
Mateuszka  Chylaka.

Kronika  Towarzyska Kino zaprasza
Czarny czwartek. Janek Wiœniewski pad³
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W ramach imprez sportowych w MOKSiR w Chojnowie 
4 lutego odby³ siê cykliczny turniej parowy bryd¿a sportowego.

Turniej jest poœwiêcony pamiêci kolegów, których nie ma ju¿
wœród ¿yj¹cych.
W tegorocznym turnieju uczestniczy³o 10 par z Legnicy,
Mi³kowic oraz Chojnowa.
Po czterogodzinnej rywalizacji oraz po dok³adnym podlicze-
niu punktów przez sêdziego zawodów Bogumi³a Wegnera
og³oszono wyniki turnieju:

Bartosik Andrzej - Cieœla Stanis³aw - 132 pkt. – Legnica
G¹ska Eugeniusz - Poznar Jerzy - 125 pkt. - Legnica
Kujawa Leopold - Mincger Remigiusz - 109 pkt. - Chojnów
Bare³kowski Andrzej - Grybel Bronis³aw - 108 pkt. - Mi³kowice 
Cieœla Stanis³aw - Czapulak Grzegorz - 108 pkt. Legnica

Po og³oszeniu wyników zosta³y wrêczone puchary oraz nagrody
ufundowane dziêki wsparciu sponsorskiemu takich osób jak:
Tabisz Bronis³aw, Kryszczuk Janusz, Wiszniewski Henryk.

Odpowiedzialny za organizacjê turnieju
Wiszniewski Henryk

Bryd¿ dla kolegów
Wzorem lat ubieg³ych, równie¿ w tym
roku grupa M³odzików KS „Chojno-
wianka” bierze udzia³ w rozgryw-
kach pi³karskich Ligi Halowej M³o-
dzików. Uczestnikami i organizato-
rami tych zawodów jest 8 czo³owych
dru¿yn OZPN - Legnica.
Gospodarzem ligi halowej organizo-
wanej 6 lutego by³ Klub Sportowy
„Chojnowianka”.
W walce o 1 miejsce spotka³y siê zes-
po³y KS „Chojnowianka” i Zag³êbia
Lubin. W czasie regulaminowym
wynik meczu nie zosta³ rozstrzygniêty,
dopiero rzuty karne wy³oni³y zwy-
ciêzcê, którym zosta³o Zag³êbie Lubin.
Tym samym KS „Chojnowianka”
zaj¹³ II lokatê, a Górnik Polkowice III.

KS „Chojnowianka” reprezentowali
nastêpuj¹cy zawodnicy:
Kulas Marek, Soko³owski Pawe³, Ben-
cal Pawe³, Rudnicki Micha³, Ró¿añski
Damian, Pisarski Micha³, Zazulczak
Marcin, Zakrzewski Kamil, Nosal
Dariusz, Stachów Kacper.
Podziêkowania za sportow¹ postawê
i rywalizacjê wszystkim uczestnikom
turnieju z³o¿y³a Pani Ma³gorzata
Cz³onka - Prezes KS „Chojnowianka”,
kieruj¹c szczególne s³owa uznania
do dru¿yny „Chojnowianki”. Trener
i zawodnicy dziêkuj¹ rodzicom i oso-
bom, które przyczyni³y siê do zorga-
nizowania turnieju, zapewni³y po-
czêstunek i napoje.

trener Stefan Stal

Zadecydowa³y karne

Jak Polska d³uga i szeroka, dru¿yny pi³karskie przygotowuj¹ siê do rundy wiosennej.
Rozgrywane s¹ sparingi. Dru¿yna Chojnowianki ³apie formê podczas
meczów wyjazdowych. Wiêkszoœæ z nich odby³a siê lub odbêdzie na obiekcie
Miedzi Legnica. 

Komplet wyników:
Orkan Szczedrzykowice - KS Chojnowianka Chojnów 0:5
W³ókniarz Mirsk - KS Chojnowianka Chojnów 0:1
MiedŸ II Legnica - KS Chojnowianka Chojnów 3:3
BKS Boles³awiec - KS Chojnowianka Chojnów 2:1
Kolejnym sparingpartnerem Chojnowianki bêdzie dru¿yna Czarni Lwówek.
Mecz zaplanowano rozegraæ w sobotê 19 lutego na stadionie Miedzi Legnica.
Do rundy wiosennej nie przyst¹pi¹ nasze A-klasowe rezerwy. Z powodów
finansowych dru¿yna zosta³a rozwi¹zana i wycofana z rozgrywek. W kadrze
okrêgowej testowany jest obroñca Marcin Piotrowski - wychowanek klubu.
To jedyne wzmocnienie dru¿yny Marcina Rabandy. P.M. 

Szlifuj¹ formê

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 462/1 przechodz¹ sieci infrastruktury technicz-
nej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na
nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia
nieujawnionych 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.
Nowy nabywca zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie
gestorów sieci - prawa nieodp³atnej i nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 marca 2011 r.
o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 17 marca 2011 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 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 wp³aca-
j¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 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¿ 750,00 z³
- dot. dz. nr 462/1 i 570,00 z³ - dot. dz. nr 462/2. 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 29 wrzeœnia 2010 r.,
drugi 8 grudnia 2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przenie-
sieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Bia³ej, 200 m2, do re-
montu, dzia³ka 33 ary, lub zamieniê na miesz-
kanie 3 pokojowe z dop³at¹ w Chojnowie,
cena 200 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 694-185-991
lub 793-396-991.

Sprzedam lub zamieniê domek, Wojciechów,
pow. 72 m2, na mieszkanie w Chojnowie,
preferujê parter lub Ip. z wszystkimi wygodami.
Wiadomoœæ: tel. 792-924-116 lub 666-337-059.

Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-736.

Sprzedam mieszkanie o pow. 45m2

w centrum po kapitalnym remoncie. Wiado-
moœæ: tel. 76 818-66-16. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, 
pow. 70 m2 w nowym budownictwie, ul. Pade-
rewskiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.

Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m2, 
2 pokoje, po remoncie (wymienione wszystkie
instalacje), balkon, Ip., podwy¿szony standard.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie, 48 m2, IIIp., 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, wc, ciep³e, s³oneczne +
piwnica, komórka), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w centrum Chojnowa, 2 pokoje z kuchni¹ 
w nowym budownictwie, o pow. 50 m2, Ip.,
du¿y balkon. Wiadomoœæ: tel. 606-511-429.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 56 m2 w Osetnicy, parter, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, po kapitalnym
remoncie, 2 gara¿e, 2 piwnice, tu¿ obok
dzia³ka 13 arowa, niewielki sad owocowy.
Wiadomoœæ: tel. 785-424-756.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w starym budownictwie, ogrzewanie centralne
na wêgiel, pow. 62 m2, ul. Chmielna 17/1
Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³as-
noœciowe, o pow. 64,5 m2, na parterze przy
ul. Maczka, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
osobno, nie wymaga remontu, w pokojach
drewniane pod³ogi oraz gara¿. Wiadomoœæ:
tel. 516-854-677.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe w starym budownictwie, o pow.
80 m2 w Chojnowie przy ul. Sienkiewicza - 
4 pokoje, jadalnia, kuchnia, ³azienka, przed-
pokój, gara¿, 2 piwnice, ogród 4,5 ara.
Wiadomoœæ: tel. 606-710-968.

Sprzedam mieszkanie o pow. 45 m2, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, ³azien-
ka, parter, centrum Chojnowa, cena 135 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 601-077-031.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w Choj-
nowie, ul. Maczka, pow. 64,50 m2, Ip.,
Internet, telefon, TV kablowa, balkon, bez
poœredników, dwustronne, kuchnia, piwnica,
przedpokój, rozk³adowe, s³oneczne, ³azienka
i wc osobno, okna PCV, panele pod³ogowe,
p³ytki, g³adzie, sztukateria gipsowa, szafa Ko-
mandor, drzwi antyw³amaniowe, wymienione
wszystkie drzwi, klatka schodowa po remon-
cie, atrakcyjna lokalizacja, na osiedlu, 5 km
od autostrady A4, 15 km od Legnicy, cena do
uzgodnienia, mo¿liwe raty, rozpatrzê ka¿d¹
propozycjê. Wiadomoœæ: tel. 509-327-347. 

Sprzedam mieszkanie po remoncie, Ip.,
pow. 60 m2, w Budziwojowie, cena 95 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 516-612-497.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 
3 pokoje, 63,35 m2 w Rokitkach w nowym
budownictwie, parter (mieszkanie znajduje
siê w Oœrodku Zdrowia), cena 120 tys. z³ (do
negocjacji). Wiadomoœæ: tel. 605-564-800.

Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 47,5 m2,
2 pokoje, kuchnia, parter, po kapitalnym re-
moncie, do mieszkania przynale¿y piwnica,
gara¿ i dzia³ka, niskie op³aty. Wiadomoœæ:
tel. 696-441-557.

Zamieniê na wiêksze mieszkanie 
o pow. 40 m2, pokój, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, 2 garderoby, piwnica, komórka,
strych. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ, 13 m2

w Chojnowie przy ul. Kolejowej 30.
Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Mam do wynajêcia lokal - centrum Chojnowa,
pow. 50 m2. Wiadomoœæ: tel. 699-117-244.

Lokal do wynajêcia o pow. 50 m2 przy 
ul. K. Wielkiego w Chojnowie na dzia³alnoœæ
us³ugow¹ b¹dŸ handlow¹. Wiadomoœæ: 
tel. 782-551-320.

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ, pow. 40 m2
,

w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wiado-
moœæ: tel. 604-407-844.

Sprzedam lub wynajmê lokal u¿ytkowy 
o pow. 48,5 m2 w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego 2a (obok sklepu Smyk). Wiadomoœæ:
tel. 76 818-19-63 lub 509-869-460 lub 
w sklepie Smyk. 

Mam do wynajêcia lokal - centrum Chojnowa,
pow. 50 m2. Wiadomoœæ: tel. 699-117-244.

Auto-moto

Kupiê ka¿de auto po 90 r. p³atne od rêki.
Wiadomoœæ: tel. 603-508-650.

Praca

Poszukujê pracy jako opiekunka do dziecka na
terenie Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 794-797-984. 

Poszukujê Pani do opieki nad 3.letnim
dzieckiem, mile widziana osoba na rencie lub
emeryturze. Wiadomoœæ: tel. 533-014-164.

Us³ugi

Œwiadectwa charakterystyki energetycznej
(certyfikaty), audyty energetyczne budynków,
doradztwo zwi¹zane z racjonalnym prowa-
dzeniem gospodarki energetycznej w firmach.
Gwarantowana jakoœæ, konkurencyjne ceny,
wystawiamy faktury VAT. 
Wiadomoœæ: Firma EnelEko tel: 517-333-722,
e-mail: stefan.luczkanyn@onet.eu

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Po-
wierzchnie: 897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2 - 
54 tys. z³, 1.104 m2 - 35 tys. z³, 935 m2 - 
40 tys. z³, 933 m2 - 50 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w atrakcyjnej
okolicy domków jednorodzinnych w Chojnowie,
uzbrojona, 7 ar. Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.

Sprzedam dzia³kê pod budowê, oko³o 10-
12 arów na górnej Bia³ej przy drodze, cena
50 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 lub
793-396-991.

Sprzedam dzia³ki budowlane 10.arowe na
Kolonii Ko³³ataj¹. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczowie
11 arów, uzbrojona, projekt domu, pozwolenie
na budowê. Wiadomoœæ: tel. 602-197-254.

Inne

Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej
wody u¿ytkowej (zestaw solarny kompletny
250-300l + 2 kolektory po 2,3 m2 lub 3 po 2 m2),
gwarancja 10 lat równie¿ grzejnik, okna PCV
i drzwi wejœciowe. Zamienice 66. Wiadomoœæ:
tel. 604-817-999.

Sprzedam lub wynajmê gara¿ przy 
ul. £okietka, cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 606-995-852.
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OG£OSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
Solidny budynek magazynowy 

pow. u¿ytk. 1837 m2 o konstrukcji
¿elbetowo-stalowej z zadaszonymi

rampami z dwóch stron i placem
parkingowym o pow. 1700 m2

w Chojnowie.

Mo¿liwe wykorzystanie czêœci
powierzchni na cele mieszkalne.

Dobre po³o¿enie do celów handlu 
hurtowego.

Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm nabywcom
po po³owie.

Cena brutto 940 tys. z³.

Tel: 606 744 998.
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Oœrodek Szkolenia Kierowców
„BOSMAN” 
Zdzis³aw Karpiak

Szko³a nauki jazdy zaprasza 
na prawo jazdy kat. „B”

Szkolenie – Toyota Yaris
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6 

(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84;
fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie, nak³ad: 900 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej
Bobik ul. Okrzei 1, Chojnów

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam 
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów

niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
ich redagowania i skracania.

Transport ciê¿arowy 

³adownoœæ 1100 kg

Ford Transit

podwy¿szony - d³ugi

Ca³a Europa i Kraj od zaraz

Mówimy po angielsku, 

niemiecku i rosyjsku!!!

Konkurencyjne ceny!!!

T³umaczenia!

Samochody z Internetu!!!

Tel. 795 150 490
Tel./Fax: 76 854 95 75

organizuje kursy:
* œwiadectwa kwalifikacji

kierowców zawodowych
* szkolenia okresowe
* kwalifikacje wstêpne +

przyœpieszone ADR
* prawa jazdy kat. A, B, C

Szko³a Jazdy
Dariusz Mazur

Informacja i zapisy - tel. 601-99-38-01

Salon Meblowy
BLACK RED WHITE

w Chojnowie
ul. Lubiñska 1 

(skrzy¿owanie Lubiñskiej z Baczyñskiego, 
naprzeciw stacji paliw)

oferuje:
• meble pokojowe,

• sypialniane,

• kuchenne,

• tapicerowane, 

• dodatki dekoracyjne.

godziny otwarcia
pn. - pt.     10.00 - 17.00 
sobota      10.00 - 14.00

tel. 76 818-81-67

Weekend 18 - 21.02 br.

bez VAT
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