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Esemesowe powiadamianie
Kilka tygodni przebiega³y przygotowania do
wdro¿enia w naszym mieœcie systemu esemesowej komunikacji. Dziœ ju¿ mo¿emy zaprosiæ
do zarejestrowania siê na bezp³atnym serwisie
informacyjnym SMS.
Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ
najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia
najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system
SISMS. Informacje o zbli¿aj¹cych siê zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu uchroniæ siê przed
utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ strat
materialnych. Równie przydatne bêd¹ lokalne
informacje o utrudnieniach, imprezach i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
* w³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb
wysy³ania wiadomoœci SMS;
* jako wiadomoœæ wpisz z tabeli kod rejestruj¹cy;
* wpisuj¹c kod rejestruj¹cy, zwróæ uwagê na
kropkê i brak odstêpów;
* wyœlij SMS na numer 661-000-112 (op³ata
za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim planem taryfowym);
* otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji
w serwisie.
Wiêcej informacji znajdziesz na naszej stronie
internetowej www.sisms.pl
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to 10.letnie drzewka hodowane w gruncie.
Przeniesione do donic utraci³y czêœæ systemu
korzeniowego. W takiej sytuacji konieczna
by³a przycinka korony - istotne bowiem jest,
aby w tym momencie drzewo rozbudowa³o
korzenie. Zapewniono nas jednoczeœnie, ¿e
jeszcze w tym sezonie korona wypuœci m³ode
ga³¹zki, œwie¿e listki i z pewnoœci¹ wpasuje
siê w swoj¹ botaniczn¹ nazwê.

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
18.06.2013 r.

Œwiêto kwiatów

Posiedzenia komisji
Majowe posiedzenia Komisji Sta³ych chojnowskiej Rady rozpoczynaj¹ siê we wtorek 14.
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa analizowaæ bêdzie m.in. przygotowania
do obchodów tegorocznych Dni Chojnowa
i dzia³alnoœæ szkolnych klubów sportowych.
15 maja spotykaj¹ siê cz³onkowie Komisji
Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Radni zapoznaj¹ siê z informacj¹ o og³oszonych w tym roku przetargach i o gospodarce odpadami w œwietle nowej ustawy.
Nastêpnego dnia (16 maja) o sytuacji socjalno bytowej mieszkañców Chojnowa bêdzie rozmawiaæ Komisja Zdrowia, Ochrony Œrodowiska
i Spraw Spo³ecznych, a 21 maja Komisja
Rewizyjna przeprowadzi kontrolê dzia³alnoœci
MOKSiR w 2012 r., zapozna siê z informacj¹
dotycz¹c¹ rozliczenia dotacji udzielonych
organizacjom pozarz¹dowych w minionym
roku, bêdzie te¿ kontynuowaæ analizê wykonania bud¿etu miasta za 2012r.

Wiosna w rynku

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Wraz z nastaniem wiosny, rozkwita nam te¿
centrum miasta. W rynku pojawi³a siê nowa
roœlinnoœæ, która wkrótce wype³ni tê przestrzeñ
zieleni¹. W okaza³ych donicach posadzono
8 tui szmaragdowych, 4 klony kuliste i 8 akacji
kulistych. Te ostatnie wzbudzaj¹ nieco niepokoju wœród mieszkañców. Ich obecny wygl¹d
w niczym bowiem nie przypomina, jakby
sugerowa³a nazwa, okr¹g³ych, zielonych
drzewek. Zasiêgnêliœmy zatem informacji
u fachowców. Okazuje siê, ¿e owe akacje,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 07.05.2013 r. do 28.05.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal mieszkalny nr 5, po³o¿ony w budynku przy
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ul. Legnickiej 16 w Chojnowie wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 213/4 w udziale wynosz¹cym 133/1000 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 7 maja 2013 r. Nr 46/2013).
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 18.06.2013 r.
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - prawo
u¿ytkowania wieczystego dzia³ki nr 22/74,
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 7 maja 2013 r. Nr 47/2013).

Na 1 czerwca, w centrum miasta zaplanowano
now¹, barwn¹ imprezê. Œwiêto kwiatów, popularne w wielu miastach, dotar³o tak¿e do
nas. Organizator nie chce jeszcze zdradzaæ
wszystkich szczegó³ów, ale z pewnoœci¹ tego
dnia rynek wype³ni siê kolorami i zapachami.
Imprezie towarzyszyæ bêdzie XVII ju¿ edycja
sympatycznego Przegl¹du Piosenki Przedszkolnej „Bambiniada 2013”. Na wieczór natomiast
zaplanowano wystêpy nawi¹zuj¹ce brzmieniem zarówno do epoki „dzieci kwiatów” jak
i dzisiejszych szlagierów - zobaczymy
„Rewol-wer” i „Blue Band”. Wiêcej o imprezie
napiszemy w kolejnym wydaniu.

Ma³y Karambol na Grand Prix
Rozpocz¹³ siê sezon tanecznej rywalizacji i oczywiœcie do G.Ch. nap³ywaj¹ pierwsze wieœci
o sukcesach naszych tancerek.
2 maja w Brzegu odby³o siê Taneczne Grand
Prix Polski KOTWICE 2013. Mi³o nam poinformowaæ, i¿ jury turnieju postanowi³o
nagrodziæ wyró¿nieniem Zespó³ Taneczny
MA£Y KARAMBOL. Gratulujemy m³odym
tancerkom i ¿yczymy dalszych sukcesów, no
i czekamy na kolejne doniesienia…
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Matura 2013
No i siê zaczê³o. 7 maja maturzyœci w ca³ym
kraju rozpoczêli swój egzamin dojrza³oœci.
Najpierw sprawdzian z j. polskiego, potem
kolejne testowanie - ustne, pisemne i tak a¿
do 28 maja.
Prace maturzystów zostan¹ sprawdzone
przez egzaminatorów. Œwiadectwa zostan¹
przes³ane do szkó³ przez okrêgowe komisje
egzaminacyjne 28 czerwca 2013.
Trzymamy mocno kciuki za uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ i wszystkich chojnowskich maturzystów podchodz¹cych do egzaminu w oœciennych placówkach. Dacie radê!

Zaproszeni na Juwenalia
W najbli¿sz¹ sobotê - 11 maja, na terenie
Wy¿szej Szko³y Menad¿erskiej w Legnicy,
odbêdzie siê coroczne œwiêto studentów JUWENALIA. Na koncert zaproszeni zostali
min. wykonawcy z Chojnowa: Faza Bluesa,
Reputacja, Skowron!
Impreza rozpoczyna siê o godz. 15.

Idziemy na dancing!?
W sobotê 11 maja kawiarnia „Jubilatka”
zaprasza na dancing. Do tañca przygrywaæ
bêdzie zespó³ VIPER. Szczegó³owe informacje
i rezerwacje biletów, pod nr tel: 76-818-85-61.
Pocz¹tek - godz. 19.00

***

PrzyjdŸ
po oferty pracy
za granic¹ dla siebie,
rodziny i znajomych.
Na miejscu otrzymasz wszelkie
informacje dotycz¹ce
zatrudnienia
Zabierz swoje cv - podpowiemy, co w nim zmieniæ
i jak najskuteczniej
szukaæ pracy

Mobilne biuro rekrutacyjne
agencji pracy Work Express
bêdzie czekaæ na Ciebie w Chojnowie
15.05 2013r. w godz. 8.00 - 11.00
na Placu Zamkowym 1
(przy Urzêdzie Miejskim).
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Kalendarz imprez miejskich
maj - czerwiec
(szczegó³y na stronie chojnow.eu)

11 maja - Festyn Jedynki - teren przy Gimnazjum nr 1
11 maja - Tenis Sto³owy- Mistrzostwa Miasta - hala SP 4
11 maja - Turniej tenisa ziemnego - korty KS Chojnowianka
12 maja - Turniej szachowy o Mistrzostwo Chojnowa - Dom Schrama
14 maja - Pi³ka no¿na: Mistrzostwa Miasta Chojnowa Ch³opców rocznik 2000/2001 kompleks “ORLIK”
16 maja - Indywidualne biegi prze³ajowe - Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych MOKSiR, boisko boczne
17 maja - Noc w Muzeum - muzeum
18 maja - Majowy Festyn Trójki - SP3
18 maja - P³ywanie- Mistrzostwa Miasta. Kategoria “Open” - SP 4, - basen miejski
23 maja - promocja tomiku poetyckiego Ma³gorzaty Krzywdy i Miejska Biblioteka
Publiczna24 maja - Powiatowy Dzieñ Stra¿aka - Rynek
24 maja - “Byæ jak Gortat” - Mini Turniej Pi³ki Koszykowej - hala sportowa PZS
25 maja - Koszykówka- Mistrzostwa Miasta “Koszykarskie Trójki” - kompleks “ORLIK”
25-26 maja - 200-setna rocznica bitwy pod Chojnowem - pobór rekruta - Rynek,
nastêpnie Michów, Budziwojów,
26 maja - Dla Ciebie Mamo... - koncert chóru “Skoranta” - MOKSiR,
29 maja - Dzieñ Duñski - Gimnazjum Nr 2
1 czerwca - Œwiêto kwiatów - Rynek
1 czerwca - Pi³ka no¿na - Turniej Ch³opców Szkó³ Podstawowych - Kompleks “ORLIK”
5 czerwca - “Pasowanie na czytelnika” - Miejska Biblioteka Publiczna
8 czerwca - Ogólnopolski przegl¹d taneczny “Stonoga” - MOKSiR
8 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki Turniej Dziewcz¹t do lat 13 - Hala PZS
9 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki Turniej Ch³opców do lat 13 - Hala PZS
16 czerwca - Pi³ka rêczna - Wojewódzki Turniej Dziewcz¹t do lat 12 - Hala PZS
20-23 czerwca - Krajowa Wystawa Filatelistyczna - Muzeum, Miejska Biblioteka Publiczna
21 czerwca - Turniej bryd¿owy o Puchar Burmistrza Chojnowa - Dom Schrama
21 czerwca - II Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej “Skora Song
w Chojnowie” - koœció³ pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
22 czerwca - Otwarty Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê - rzeka Skora
22-23 czerwca - Dni Chojnowa - XI Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
- Rynek, osiedle, stadion
23 czerwca - Pi³ka siatkowa - Turniej “Open” - Kompleks “ORLIK”
25 czerwca - Pi³ka koszykowa - “Koszykarskie Trójki” - Kompleks “ORLIK”
25 czerwca - Pi³ka no¿na - “Po¿egnanie szko³y” - Kompleks “ORLIK”
28 czerwca - “Teresa i Feliks Depta prezentuj¹: Japonia z daleka i bliska” - wernisa¿
wystawy - Miejska Biblioteka Publiczna
czerwiec- sierpieñ - IX Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki - Muzeum

Najserdeczniejsze podziêkowania
za okazane nam wspó³czucie, wsparcie duchowe
oraz udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej

œp. W³adys³awa Ostropolskiego
sk³ada ¿ona z rodzin¹

WejdŸ na www.workbus.pl
i dowiedz siê wiêcej
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3 maja w Chojnowie
radycyjnie miejskie obchody œwiêta Konstytucji 3 Maja,
zainaugurowa³o Spo³eczne Ognisko Muzyczne koncertem okolicznoœciowym, który odby³ siê 30 kwietnia
w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie
Ogniska, ho³duj¹c pañstwowemu œwiêtu, ku pamiêci bohaterom
wydarzenia sprzed 222 lat, zaprezentowali swoje zdolnoœci
muzyczne, graj¹c przed szerok¹ publicznoœci¹ utwory nie tylko
patriotyczne. Koncert by³ okazj¹ do uczczenia uchwalenia
ustawy reguluj¹cej ustrój prawny, a jednoczeœnie mo¿liwoœci¹
zaprezentowania edukacyjnych dokonañ przed najbli¿szymi.

T

G³ówne uroczystoœci odby³y siê 3 maja pod obeliskiem przy
ul. Chmielnej. Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych - miasta
i gminy, reprezentacje organizacji pozarz¹dowych, poczty sztandarowe i mieszkañcy Chojnowa wspólnie celebrowali pañstwowe œwiêto.
- Konstytucja 3 Maja, choæ przetrwa³a zaledwie kilka miesiêcy,
jest wa¿nym elementem naszej pamiêci zbiorowej, bez której
¿adna wspólnota nie mo¿e istnieæ! Jest wspania³ym przyk³adem
myœlenia o pañstwie polskim i troski o jego przysz³oœæ - mówi³
m.in. w swoim wyst¹pieniu gospodarz miasta, Jan Serkies. Reformatorzy 3 maja przegrali wyœcig z czasem, z militarn¹
bezsilnoœci¹ i anarchi¹ co niestety doprowadzi³o do kolejnego drugiego rozbioru Polski w roku 1793, ale nie da siê podwa¿yæ
sensu œwiêtowania tej historycznej próby naprawy Rzeczypospolitej.
Dziêki œwiêtom majowym podtrzymywana jest tradycja, pamiêæ
historyczna i mamy szczególn¹ okazjê do z³o¿enia podziêkowañ
naszym drogim Kombatantom za ich poœwiêcenie w walce
o woln¹ ojczyznê. A poleg³ym w obronie Polski mo¿emy oddaæ
czeœæ i honor. Z okazji dzisiejszego œwiêta ¿yczê Pañstwu i wszystkim
mieszkañcom Chojnowa wzajemnej ¿yczliwoœci, zdrowia, mi³ego
œwiêtowania i odpoczynku.
St¹d delegacje przesz³y do koœcio³a pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a,
gdzie Mszê œw. w intencji Ojczyzny koncelebrowali ks. Marek
Osmulski i ks. Jaros³aw Górecki.
Na popo³udnie tego dnia zaplanowano plenerowe atrakcje dla
mieszkañców, których zaproszono na tereny KS „Chojnowianki”.

4

Niestety pogoda pokrzy¿owa³a plany organizatorom. Ze wzglêdu
na niesprzyjaj¹c¹ aurê odwo³ano turniej tenisa ziemnego, do rozgrywek pi³karskich zak³adów pracy zg³osi³y siê tylko dwie firmy
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3 maja w Chojnowie

- PHU Jana Kryszczuka (zwyciêzcy) i Höcker (II
miejsce), a na zalanym wod¹ parkingu miejskiego
stadionu, gdzie ustawiono scenê, tylko najwytrwalsi
s³uchali bluesowych prezentacji chojnowskiej Fazy
Blues i rockowych zespo³u Syndykat z Essen.
Có¿, mamy nadziejê, ¿e to „z³e dobrego pocz¹tki”,
bo w perspektywie kilka plenerowych imprez …
eg
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem
do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury technicznej
(telekomunikacyjna). Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej dostêp
w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na
w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na
w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 12 czerwca 2013 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 6 czerwca 2013 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 450,00 z³ - dot. dz. nr 340/5 i 320,00 z³ - dot. dz. nr 277/1.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 26 paŸdziernika 2011 r., drugi
19 kwietnia 2012 r., trzeci 24 lipca 2012 r., czwarty 23 paŸdziernika 2012 r., pi¹ty
27 lutego 2013 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 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.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

5

Esemesowe konkursy
G³osujmy na Chojnów
W ostatnim numerze G.Ch. informowaliœmy, ¿e Portal NaszeMiasto.pl
rozpocz¹³ plebiscyt na „Najlepsze miasto do ¿ycia na Dolnym Œl¹sku”.
Wœród 90 miejscowoœci jest tak¿e nasz Chojnów. Wówczas zajmowa³
czwart¹ lokatê, na dzieñ 8 maja zajmuje 9 pozycjê. Notujemy zatem
tendecjê spadkow¹. To zapewne wp³yw majowego relaksu. Straty jednak mo¿na nadrobiæ. Plebiscyt trwa do 17 maja, a g³osowanie jest
banalnie proste - wystarczy klikn¹æ „g³osujê” (maksymalnie 10 razy
w ci¹gu doby z jednego komputera). Wpisz w wyszukiwarkê
„Najlepsze miasto do ¿ycia na Dolnym Œl¹sku” i g³osuj!

Wygrajmy plac zabaw dla Chojnowa
Ruszy³a ju¿ czwarta edycja, organizowanego przez Fundacjê Muszkieterów,
ogólnopolskiego plebiscytu „Zag³osuj na Swoje Miasto”. Mieszkañcy
171 miejscowoœci, w których dzia³aj¹ sklepy Intermarché i Bricomarché,
wybior¹ dwie lokalizacje dla kolejnych placów zabaw Muszkieterów.
WeŸ udzia³ w konkursie i zawalcz o nowoczesny i bezpieczny plac
zabaw dla Chojnowa! G³osowanie trwa do 27 maja.
W ramach plebiscytu „Zag³osuj na swoje miasto”, mieszkañcy
Chojnowa bêd¹ mogli wysy³aæ SMS o treœci PLAC.20 pod numer
7155. Koszt SMS to 1 z³otych plus VAT.
W dwóch miejscowoœciach, na które zostanie oddana najwiêksza liczba
g³osów, Fundacja Muszkieterów ufunduje nowoczesne, kolorowe i bezpieczne place zabaw, ka¿dy o wartoœci blisko 30 tys. z³.
G³osowanie potrwa do 27 maja do godz. 12:00. Og³oszenie zwyciêskich miast nastapi tego samego dnia o godz. 15:00, a wyniki
zamieszczone zostan¹ w Aktualnoœciach na stronie internetowej
konkursu: www.placezabaw.muszkieterowie.pl.
Szczegó³owe informacje o zasadach g³osowania oraz regulamin konkursu
mo¿na znaleŸæ na stronie www.placezabaw.muszkieterowie.pl.

Uwaga nadchodzi

- NOC W MUZEUM
Ju¿ 17 maja zapraszamy wszystkich na wspania³¹, barwn¹ imprezê,
która w Chojnowie ma swoj¹ drug¹ edycjê. Gród nad Skor¹
wzorem innych miast, zachêca do spotkania z histori¹ i kultur¹
w niecodziennych okolicznoœciach.
Ubieg³oroczne nocne wydarzenia w chojnowskim muzeum, sta³y
siê przyczynkiem do natychmiastowego planowania kolejnych
obchodów. Noc w Muzeum 2012 by³a tak udan¹, ¿e kilkaset
osób, które tego dnia (czy raczej nocy) skorzysta³y z zaproszenia,
ju¿ przy wyjœciu domaga³y siê informacji o kolejnej. Dziœ ju¿ znamy
szczegó³y. Tegoroczna „Noc…” w naszym mieœcie przebiegaæ
bêdzie w klimatach epoki napoleoñskiej. To nawi¹zanie do 200.
lecia rocznicy bitwy pod Chojnowem. Bêdzie zatem wyœmienita
zabawa podczas Wyprawy Odkrywców Cesarskim Szlakiem, bêd¹
listy Napoleona, pisane
w Chojnowie, odwiedz¹
nas napoleoñskie wojska, ba…, nawet spotkanie
z Napoleonem tej nocy
bêdzie mo¿liwe.
Tak wiêc w pi¹tek
17 maja gor¹co zapraszamy - doros³ych, m³odzie¿ i dzieci. Zachêcamy
do w³o¿enia kostiumu nie koniecznie (chocia¿
mile widziane) z epoki
cesarza, wa¿ne by by³o
kolorowo, klimatycznie
i weso³o.

PROGRAM

***

18.00 - 24.00 Zwiedzanie muzeum (wystawy sta³e i czasowe)
18.00 - 22.00 Miasto i okolice widziane z Baszty Tkaczy.
Panorama Karkonoszy. Punkt widokowy
18.30 - 22.00 Wyprawa Odkrywców „Cesarski Szlak”
19.00 - 23.00 Prezentacja filmów o Chojnowie (1989-1998)
oraz „Taki by³ Chojnów” - pokaz pocztówek
20.00 - 20.30 Recital Ma³gorzaty Szklarz - lapidarium
21.00 - 21.50 Wystêp chóru SKORANTA - lapidarium
23.30 - 22.50 Rozstrzygniêcie Wyprawy Odkrywców
„Cesarski Szlak” - wrêczenie nagrody zwyciêzcy
PONADTO
* KuŸnia- pokaz kucia swobodnego
* Bicie monet
* Spotkanie z Napoleonem - I Ty mo¿esz zostaæ cesarzem
* Grupa rekonstrukcyjna z Krotoszyc
* Salwy armatnie, wystrza³y z wiwatówek i broni ska³kowej
* Listy Napoleona wys³ane z Chojnowa 6 i 7 czerwca 1813 r.
w czasie pobytu cesarza w naszym mieœcie
* Iluminacja zamku

WSTÊP WOLNY
Stroje z epoki napoleoñskiej mile widziane.
Przebierzmy siê i bawmy !!!
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Silebia po raz ósmy
tegorocznej edycji Przegl¹du Teatralnego SILEBIA 2013
udzia³ wziê³o a¿ 10 trup teatralnych. Przegl¹d skierowany
do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych jest
okazj¹ do prezentacji grup, które nie czêsto maj¹ szansê prezentowania siê poza swoimi placówkami oœwiatowymi.
W ósmej ju¿ edycji Silebii, swoje talenty artystyczne prezentowa³y
grupy teatralne z Raszówki, Kamiennej Góry, Boguszowa-Gorc,
Wa³brzycha, Lwówka Œl¹skiego oraz Chojnowa. Bogactwo kostiumów,

W

scenografii oraz wspania³a gra m³odych aktorów wprowadzi³y publicznoœæ w magiczny œwiat teatru i baœni. Ka¿dy z dziesiêciu teatrów
by³ inny - mieliœmy teatr lalkowy, czarny, aktorski i plastyczny, a takie
spektrum form zdarza siê na przegl¹dach niezwykle rzadko.
Nie dziwi zatem werdykt szacownego jury. Pawe³ Palcat (aktor Teatru
Modrzejewskiej) i Karolina Rosocka (instruktor teatralny MDK
w Boles³awcu) postanowili nagrodziæ wszystkich uczestników równorzêdnymi nagrodami oraz doceniæ pani¹ Katarzynê Banaœ przyznaj¹c
jej wyró¿nienie za profesjonalne przygotowanie spektaklu Prêcik.
opr. eg

Gimnazjum nr 1 kolejny raz wœród tysiêcy gitarzystów
5734 gitarzystów przyby³o 1 maja na wroc³awski Rynek,
by zagraæ w wielkiej orkiestrze, któr¹ dyrygowa³ Leszek
Cichoñski. “Hey Joe” Jimiego Hendrixa wspólnie z tysi¹cami gitarzystów zagra³a tak¿e Jennifer Batten - gitarzystka Michaela Jacksona,
Bruce Kulick - gitarzysta KISS, John Corabi - wokalista i gitarzysta
Mötley Crüe oraz Chuck Garric (gitarzysta Alice Coopera).
Wœród t³umu gitar wyró¿nia³a siê grupa chojnowskiej m³odzie¿y, która
tradycyjnie ju¿ jako pierwsza zarejestrowa³a siê do udzia³u w rekordzie
i zajê³a miejsca pod sam¹ scen¹. To uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 1 w Chojnowie - tym razem w liczbie ponad 20 osób, zara¿eni
pasj¹ szarpania strun przez nauczyciela Tomasza Susmêda. Na rekordzie
byli ju¿ po raz pi¹ty z rzêdu i jak zwykle bawili siê znakomicie s³uchaj¹c
czo³ówki gitarzystów polskich i œwiatowych scen.
Wyjazd na rekord gitarowy sta³ siê ju¿ tradycj¹ chojnowskiego gimnazjum i stanowi podsumowanie ca³orocznej pracy i æwiczeñ - niektórzy
uczniowie we wrzeœniu stawiali swoje pierwsze kroki na gitarze, a teraz
mogli ju¿ bez wiêkszych trudnoœci zagraæ wspólnie “Hey Joe” i wzi¹æ
udzia³ w tej niesamowitej imprezie. I choæ w tym roku pobiæ rekordu
siê nie uda³o (ubieg³oroczny wynik to 7273 gitary), wyjazd dostarczy³
niesamowitych muzycznych wra¿eñ, a widok “lasu gitar”, kiedy wszystkie
instrumenty podnoszone s¹ do góry - jak zwykle nieopisany!

A¿
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Wszystkich m³odych ludzi pragn¹cych spróbowaæ si³ na gitarze,
zapraszamy do chojnowskiego teamu, mo¿e nastêpnym razem
do³¹czycie do bij¹cych gitarowy rekord!
Nasza grupka zosta³a wspomniana w oficjalnej relacji Gazety
Wyborczej, sprawdŸcie: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,
13837337,Gitarowy_Rekord_Guinnessa_na_Rynku_nie_zostal_pobity.html
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WARSZTATY PROJEKTOWANIA
KOSTIUMÓW TEATRALNYCH
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza na warsztaty
projektowania kostiumów, g³ównie z szarego papieru, ale przydadz¹
siê tak¿e stare firanki, serwetki, sukienki, sprê¿yny z ³ó¿ka, druty,
sztuæce i inne dziwne, nikomu niepotrzebne w domu rzeczy. Tak wiêc
przeszperajcie k¹ty, szafy, piwnice i przyjdŸcie ze znaleziskami
do MOKSiR. Tam, na miejscu przez trzy tygodnie (w czwartki
i pi¹tki) wspólnie postaramy siê o to, aby powsta³o coœ z niczego.
A jak nic nie znajdziecie to i tak przyjdŸcie, bo na pewno my znajdziemy coœ w waszych g³owach.
Jest te¿ opcja dla leniwych „po prostu przyjdŸ”, nie musisz nic robiæ,
bo dla nas spotkanie z wami jest i tak najwa¿niejsze. Bêdziemy
przygotowywali pokaz na 1 czerwca - Œwiêto Kwiatów, tak wiêc
przydadz¹ siê: majsterkowicze i kowiczki, modelki i modele,
fotograf…

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 6 miasta
Chojnowa przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

***

Jak zrobiæ kostium kwiatowy z „byle czego”?
Krok 1 - kuracja
Do szklanego naczynia wlaæ 3/4 szkl chêci, 2 szkl wyobraŸni, dodaæ
pe³n¹ garœæ œwie¿ych pomys³ów. Mieszaæ powoli i dok³adnie.
Doprawiæ szczypt¹ szaleñstwa. Spo¿ywaæ codziennie.
Krok 2 - gromadzenie potrzebnych materia³ów
Po oko³o 3 dniach mikstura powinna zacz¹æ dzia³aæ, najpierw
wyostrzy wzrok, potem myœlenie skojarzeniowe. Bezwartoœciowe
przedmioty, których wczeœniej nie zauwa¿aliœmy, nagle nabior¹
nowego znaczenia. Nale¿y wtedy natychmiast udaæ siê na strych,
do piwnicy lub szopy i porz¹dnie przeszukaæ ka¿dy k¹t. Gdy
z ró¿nych wzglêdów dostêp do wy¿ej wymienionych
pomieszczeñ jest ograniczony, pozostaje szafa mamy, pawlacz
oraz komody. Jeœli jednak nie uda nam siê znaleŸæ interesuj¹cych
przedmiotów (takich jak sprê¿ynki, guziki, szpulki, zardzewia³e
tarki, durszlaki, stare, nadprute serwetki, firanki, stare swetry
i sukienki) trzeba odwiedziæ dziadka, a w przypadku braku
w³asnego dziadka, odwiedziæ cudzego i w sposób przebieg³y acz
szczery przekonaæ go do pozbycia siê kilku starych gratów,
na które przy ka¿dym sprz¹taniu i tak narzeka.
Krok 3 - przygotowanie kostiumu
Ze znalezionymi gratami nale¿y udaæ siê do MOKSiR
w Chojnowie.
Daæ sobie czas. Nauczyæ siê gadaæ z rzeczami. Po okazaniu zaufania powiedz¹, co z nimi zrobiæ. A w razie problemów do pomocy
bêd¹ przecie¿ instruktorzy.
***
MIEJSCE: hol MOKRiS
w Chojnowie
START: 16 maja 2013 r.
(czwartki i pi¹tki
przez trzy tygodnie;
fina³ 1 czerwca 2013
- Œwiêto Kwiatów),
GODZ. od 16:00 do 19:00
WIEK: od 12 lat
INFO/ZAPISY: 727 696 020

Warsztaty
s¹ bezp³atne!
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹
i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
11 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 5 czerwca 2013 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
540,00 z³ - dot. dz. 185/13, 500,00 z³ - dot. dz. 185/14, 590,00 z³ dot. dz. 185/18, 530,00 z³ - dot. dz. 185/19 i 520,00 z³ - dot. dz.
185/20. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Pierwszy na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 czerwca 2012 r.,
drugi 5 wrzeœnia 2012 r., trzeci 23 paŸdziernika 2012 r., czwarty
12 lutego 2013 r., pi¹ty 26 marca 2013 r.
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
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.
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Razem, m³odzi przyjaciele…!
- po¿egnanie klas maturalnych
„Dzisiaj zamykamy za sob¹ wa¿ny etap w naszym
¿yciu. Dzisiejsze spotkanie jest, niestety, ostatnim
takim spotkaniem. Ka¿dy z nas pójdzie w swoj¹
stronê, wielu tutaj zgromadzonych nie spotka siê ju¿
nigdy. By³y dobre i z³e chwile, k³ótnie, awantury, ale
te¿ ³zy szczêœcia i uœmiechy. Dziêki sobie nauczyliœmy siê, co to przyjaŸñ i mi³oœæ, wyg³upy na przerwach, ¿arty na lekcjach czy œci¹ganie na sprawdzianach. To wszystko ma swoj¹ wartoœæ. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e razem odkrywaliœmy œwiat!”

Te piêkne s³owa sprawi³y, ze niejednemu ³zy wzruszenia zakrêci³y siê
w oku. Pad³y one z ust jednej z absolwentek, Sary Lewandowskiej,
przedstawicielki klas maturalnych, które 26 kwietnia 2013 r. ¿egna³y
siê ze szko³¹.
Tak, ten dzieñ by³ niezwyk³y, dzieñ radoœci, ale i smutku, po¿egnañ
- z dyrekcj¹ i nauczycielami, pracownikami szko³y, a przede wszystkim z przyjació³mi, z którymi tegoroczni absolwenci tworzyli klasê
przez ostatnie trzy lub cztery lata. To w³aœnie ten wiosenny, s³oneczny
pi¹tek by³ ostatnim, jaki uczniowie wszystkich klas maturalnych
spêdzili w goœcinnych murach Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Przypomnijmy wiêc, kim byli bohaterowie tej uroczystoœci:
Klasa IIIa (wych. Monika Pacaniuk) i IIIb (wych. Józefa Olszañsak)
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika
Klasa IV Technikum Hotelarskiego (wych. Halina Kiliœ)
Klasa IV Technikum Ekonomicznego (wych. Irena Kuœtal)
Klasa IV Technikum Hodowli Koni i Handlowego (wych. Anna Dziurbiel)
Klasa IV Technikum Mechanicznego (wych. Artur Wójcik)
Dziêki uprzejmoœci w³adz miasta po¿egnanie mog³o siê rozpocz¹æ
o godzinie 14.00 w przestronnej sali Domu Schrama. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê Starosta Powiatu Legnickiego, pan Jaros³aw
Humenny, Wicestarosta, pani Lilia Walasek, Przewodnicz¹ca Rady
Powiatu, pani Stanis³awa Pakos, Burmistrz Miasta Chojnowa, pan Jan
Serkies, dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³, pan Mariusz Kowalczyk,
wicedyrektorzy, pani Ewa Humenna i pan Andrzej Borkowski, przewodnicz¹ca Rady Rodziców, pani Anna Krzeœniowska, zastêpca, pan
Andrzej Jamry, nie zabrak³o równie¿ rodziców.
Za przygotowanie i prowadzenie uroczystoœci odpowiedzialne by³y
klasy IIa LO, I TE i T¯ oraz 3 TM, pod opiek¹ pani Agnieszki Robak
i Magdaleny Wiszniewskiej, Ma³gorzaty Bury i pana Miros³awa
Zielenia. Uroczystoœæ rozpocz¹³ pan Jaros³aw Humenny, który ¿yczy³
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zgromadzonym absolwentom powodzenia podczas egzaminów oraz
wrêczy³ Nagrody Starosty. Otrzymali je uczniowie klasy III a LO,
Angelika Nowak i Wojciech Piotrowski oraz uczeñ klasy IV
Technikum Ekonomicznego Norbert P³ociñski. Nastêpnie prowadz¹cy
wywo³ywali kolejne klasy na podium, aby z r¹k dyrektora PZS,
pana Mariusza Kowalczyka, ka¿dy otrzyma³ dyplom ukoñczenia
szko³y. By³a to tak¿e okazja, aby uhonorowaæ uczniów osi¹gaj¹cych
najwy¿sze wyniki w nauce oraz pogratulowaæ osi¹gniêtych sukcesów.
Œwiadectwa z wyró¿nieniem otrzymali Paulina Klich (IV TH), Norbert
P³ociñski (IV TE, dwukrotny finalista Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych), Angelika Nowak (IIIa LO, stypendystka Dolnoœl¹skiego Programu Stypendialnego - Wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych) i Wojciech Piotrowski (IIIa LO, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendysta
Dolnoœl¹skiego Programu Stypendialnego - Wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych). Natomiast Nagrody
Dyrektora Szko³y powêdrowa³y do Agnieszki Mi³uch (III a LO),
Natalii Kapral (IIIa), Angeliki Nowak, Pauliny Klich, Wojciecha
Piotrowskiego oraz Norberta P³ociñskiego. Nagrodami ksi¹¿kowymi
oraz dyplomami uznania obdarowano bardzo wielu uczniów,
a stanowi³y one podziêkowania za dzia³alnoœæ na ró¿norodnych
polach - konkursach recytatorskich, konkursach przedmiotowych, za
pracê dla klasy i szko³y, przygotowanie niezliczonych apeli i imprez,
których nie sposób tu wymieniæ. Dyrektor PZS podziêkowa³ równie¿
rodzicom, a na rêce przewodnicz¹cej Rady Rodziców, pani Anny
Krzeœniowskiej, oraz zastêpcy, pana Andrzeja Jamrego, z³o¿ono
kwiaty i wrêczono dyplomy uznania za wspieranie szko³y w jej
dydaktycznych i wychowawczych przedsiêwziêciach.
I tak niepostrze¿enie przyszed³ czas na ostatni¹ czêœæ uroczystoœci program artystyczny, przygotowany przez klasê IIa LO. Artyœci odegrali scenki wziête ze szkolnego ¿ycia (interpretacjê Antygony
Sofoklesa oraz wizyty artysty wszech czasów, Leonarda da Vinci, we
wspó³czesnym œwiecie), a uczennica klasy pierwszej LO Alina ¯yburawy
œpiewa³a na po¿egnanie piosenkê “Szczêœliwej drogi ju¿ czas”
z repertuaru grupy VOX.
Jeszcze spotkania uczniów z wychowawcami w klasach, rozdanie
œwiadectw, ostatnie uœciski r¹k, jeszcze kilka wrêczonych bukietów
kwiatów i … (ponownie oddajmy g³os absolwentom):
„Drodzy przyjaciele, przed nami œwiat stoi otworem, z radoœci¹ i si³¹
walki pokonujmy kolejne przeszkody (..), pracujmy tak, jakbyœmy
mieli ¿yæ wiecznie i ¿yjmy tak, jakbyœmy mieli umrzeæ za chwilê. ¯yjmy
tak, abyœmy za kilka lat, wspominaj¹c nasze k³ótnie, wagary, przygody mogli wyszeptaæ: to by³y czasy! Byæ mo¿e, istniej¹ miejsca
piêkniejsze, ale to wszystko wokó³… jest nasze”.
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Na zlocie Fanów Republiki

Niewinne bluesy w Jubilatce

W ubieg³ym roku poznaliœmy smak toruñskich zlotów fanów twórczoœci
Grzegorza Ciechowskiego i zespo³u REPUBLIKA. Czynnikiem
zapalnym eskapady by³ fakt ukazania siê ksi¹¿ki pt. „Gdzie oni s¹”.
Jeden z rozdzia³ów (ku naszemu zdumieniu), zosta³ poœwiêcony
w³aœnie nam - braciom Misikiewicz. W ten sposób, zosta³a doceniona
p³yta chojnowskiej grupy Reputacja - „Reprodukcje”, na której znajduj¹
siê przeróbki utworów zespo³u Republika. Starszy z braci M. - Piotr
jest jej za³o¿ycielem, wokalist¹ i klawiszowcem. Naturalnym by³o,

W tym roku, kawiarnia „Jubilatka”, zafundowa³a nam, wyj¹tkowo
d³ug¹ przerwê w wieczorkach muzycznych. Z³o¿y³o siê na to kilka
powodów. Co ma jednak wisieæ, nie utonie i kolejne spotkanie ze
znan¹ i lubian¹ grup¹ Niewinni zaplanowano na 27 kwietnia. Ta sobota
nie zosta³a wybrana przypadkowo, w³aœnie rozpoczyna³a siê wielka
(czyt. d³uga) majówka.
Szczelnie wype³niony lokal, na parkiecie zaroi³o siê od par. Wspomnienia
i plany nabiera³y rumieñców, a w powietrzu czuæ by³o blues rocka.
Tak trio zaczarowa³o Chojnów w majestacie kultury.
p.m.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

¿e w tym roku, bohater jednego z rozdzia³ów popularnej publikacji,
ponownie odwiedzi gród Kopernika i pysznych pierników. Poznaæ
smak bycia postaci¹ z ksi¹¿ki? A czemu nie?
Sobota - 27 kwietnia - zapowiada³a siê wiêc naprawdê ekstra. Przede
wszystkim jednak - promocja grupy, p³yty i samego Chojnowa. Nie
oby³o siê bez pewnego paradoksu. Piotr z Bogdanem przejechali PKP
kilkaset kilometrów do Torunia, ¿eby poznaæ pewnych ludzi z…
Lubina. To bracia Szwed: Kuba - lat 11 i Maciek - lat 16. M³odszy klawisze, starszy - gitara i wokal. Tworz¹ zespó³ - REPUBLIKA
MARZEÑ. Repertuar oczywiœcie republikañski. Ten lubiñski duet,
otworzy³ ca³¹ imprezê. Dzieciêcy zachwyt i m³odzieñcza pasja - tak
mo¿na okreœliæ ich wystêp.
Nawi¹zano te¿ kilka wa¿nych znajomoœci. Jak one jednak prze³a¿¹ siê
na dalsze dzieje chojnowskiej grupy? Czas poka¿e. Tymczasem znajomoœæ dolnoœl¹skich braci a¿ siê prosi o jak¹œ muzyczn¹ wspó³pracê na
linii Chojnów - Lubin. Dwie kapele o identycznym profilu. Jakiœ koncert?
A inne wra¿enia na zlocie? Smak ksi¹¿ki? - wyborny! P³yty Reputacji? trafi³y tam gdzie trzeba. No i bezcenne trofeum - Piotr zdoby³ pa³eczki
perkusisty Republiki S³awka Ciesielskiego.
Za rok - 12 Dzieñ Bia³ej Flagi. Jak misie do pasieki - chojnowscy

„REPUTACJA na legnickiej majówce”
W œrodê 1 maja w legnickim parku miejskim w muszli koncertowej
zagra³ chojnowski zespó³ Reputacja, specjalizuj¹cy siê w repertuarze
Grzegorza Ciechowskiego - lidera grupy Republika.
Ten koncert mia³ o tyle magiczny wydŸwiêk, ¿e w tym samym miejscu
zespó³ Ciechowskiego w 1999r., zagra³ ostatni raz w Legnicy, a nasi
reprezentanci, na legnickiej majówce wystêpowali po raz pierwszy.
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pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci zabudowanej gara¿em, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa
(w rejonie ul. Samorz¹dowej), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00028862/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ ujêta jest jako KS-1
gara¿e istniej¹ce i projektowane.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia
6 czerwca 2013 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 110,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 9 paŸdziernika 2012 r., drugi 11 grudnia 2012 r.,
trzeci 12 lutego 2013 r., czwarty 26 marca 2013 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 13.05.-06.06.2013 r. Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM,
ul. Drzyma³y 30 – tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z
uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub 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.
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Biblioteczna Akademia Malucha: "Proszê pañstwa, oto miœ"
Tym razem - 23 i 24 kwietnia - dzieci z Bibliotecznej Akademii
Malucha wybra³y siê na wycieczkê do ZOO. Spaceruj¹c po naszym
ogrodzie zoologicznym uczestnicy spotkania - najm³odsi wraz
z doros³ymi - przedstawiali zwierzêta z wierszy Jana Brzechwy.

Szko³a Podstawowa nr 3
serdecznie zaprasza na coroczny,

Majowy Festyn Trójki
- imprezê œrodowiskow¹ organizowan¹
wspólnie przez Radê Rodziców, nauczycieli
i pracowników szko³y oraz uczniów.

W programie festynu:
* wystêpy szkolnych zespo³ów,
* kiermasze prac uczniowskich,
* aukcja prac chojnowskich plastyków,
* “Kawiarenka pod chmurk¹” z pysznymi
ciastami,
* pierogi,
* gry zrêcznoœciowe
z nagrodami,
* pokazy ju-jitsu,
* prezentacja psów,
* harcerska grochówka,
* dmuchane zamki
i wiele, wiele innych
atrakcji.

Potem dzieci z wielkim zainteresowaniem rozpoznawa³y odg³osy
zwierz¹t, chêtnie wziê³y udzia³ w zabawie ruchowej "Bal w ZOO",
a nastêpnie ochoczo odda³y siê w rêce mam i korzysta³y z przyjemnego masa¿yku relaksacyjnego. Na zakoñczenie naszych zajêæ plastycznie oswajaliœmy "Wê¿a Korfantego".
(bib)

Wzajemna pomoc
“Gdzie s³ychaæ œpiew, tam œmia³o wchodŸ, tam dobre serca maj¹, Ÿli
ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie œpiewaj¹”. S³owa wybitnego niemieckiego
poety Johanna Wolfganga von Goethe’go, od wielu lat towarzysz¹
legnickiemu Klubowi Seniora dzia³aj¹cemu przy tamtejszym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej. Klubowicze, w ramach swoich zajêæ, czêsto oddaj¹ siê kulturze - g³ównie muzycznej i literackiej. Swoj¹ pasj¹ do
œpiewu i poezji chêtnie dziel¹ siê z innymi. Tak te¿ by³o 24 kwietnia,
kiedy zawitali w Zak³adzie Opiekuñczo - Pielêgnacyjnym „Niebieski
Parasol” by daæ chwile zapomnienia schorowanym pensjonariuszom.
Kilka popularnych, polskich przebojów sprzed lat, pozwoli³o na
wspólny œpiew, wspóln¹ radoœæ, wspólne zapomnienie… A deklamacja
autorskich wierszy przenios³a w œwiat osobistych emocji.
Krótki, ale ujmuj¹cy wystêp, przygotowany pod okiem Arkadii B¹korganizatora zajêæ d/s kulturalno-oœwiatowych, dla jej podopiecznych
by³ okazj¹ do spe³nienia siê w roli artystów amatorów, da³ te¿ poczucie,
¿e jest siê potrzebnym. Publicznoœci natomiast przyniós³ radoœæ i mi³e
wra¿enie, ¿e ktoœ pamiêta, chce pomóc i daæ nieco odmiennoœci.
eg

miejsce: plac przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Chojnowie
start: 18.05.2013 o godz. 15:00
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Majowych porad kilka
Wiosna przysz³a w tym roku póŸniej, ale zdaje siê, ¿e przyroda szybko
nadrabia zaleg³oœci i kalendarz ogrodowych prac jest jak najbardziej
aktualny.
Dzia³ki i ogrody zapewne mamy ju¿ uprz¹tniête, rabaty nam siê
wybarwi³y, drzewa i krzewy zazieleni³y, czas na plewienie. Usuwamy
wszystko co zbêdne, warto jednak zachowaæ na uboczu pokrzywy,
które s¹ m.in. bezcennym dodatkiem do kompostu.
Nale¿y te¿ bacznie poobserwowaæ nasze roœlinki pod k¹tem chorób
czy szkodników. To najlepszy moment na ewentualna interwencjê.
W maju du¿o uwagi poœwiêcamy trawnikom. Trawa roœnie ju¿ bardzo
bujnie, nale¿y zatem systematycznie j¹ kosiæ. W tym miesi¹cu mo¿emy
jeszcze zak³adaæ nowe trawniki.
Na pocz¹tku maja spulchniamy ziemiê wokó³ truskawek, usuwamy
chwasty i œció³kujemy pociêt¹ s³om¹ lub w³óknin¹. Mo¿emy ju¿
wysiewaæ bezpoœrednio do gruntu prawie wszystkie warzywa, poza
tymi najbardziej ciep³olubnymi. Do po³owy maja czekamy z siewem
takich roœlin jak dynie, ogórki, cukinie, kabaczki i patisony czy melony.
W drugim rzucie wysiewamy rzodkiewki, aby zachowaæ ci¹g³oœæ
zbiorów. W drugiej po³owie miesi¹ca wysadzamy rozsady pomidorów,

papryk, bak³a¿anów, a tak¿e sadzonki warzyw dyniowatych - jeœli
posadziliœmy je w pojemnikach. W tym czasie mo¿emy ju¿ te¿ przerywaæ siewki warzyw i kwiatów wysianych wczeœniej.
Maj to czas na pielêgnacjê drzew i krzewów. Bezpoœrednio po kwitnieniu przycinamy krzewy, które zakwitaj¹ najwczeœniej: forsycjê, z³otlin,
porzeczkê krwist¹, obcinamy przekwit³e kwiatostany bzu i dzikie
pêdy, które wyrastaj¹ z podk³adek szczepionych roœlin ozdobnych,
obcinamy zbr¹zowia³e p¹ki i pêdy.
Jeœli mamy oczko wodne, to ostatni moment na ozdobne roœliny, które
sadzimy w a¿urowych donicach, przymocowanych do pod³o¿a. Zanim
do oczka wpuœcimy rybki, nale¿y odczekaæ oko³o trzech tygodni by
w stawie wytworzy³y siê warunki biologiczne.

Na balkonach i tarasach, od po³owy maja, mo¿na ju¿ wystawiaæ begonie, surfinie i inne ciep³olubne kwiaty, a tak¿e zio³a i warzywa ozdobne. Kwiatom pozwalamy przez kilkanaœcie dni dobrze siê ukorzeniæ,
potem mo¿emy nawoziæ.
*****************
To tylko kilka ogólnikowych, majowych, ogrodowych porad. O tym
co, jak i kiedy, najwiêcej wiedz¹ chojnowscy dzia³kowicze, których
w naszym mieœcie jest - to liczba oficjalna - 1120. Na terenie trzech
Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych - Po³udnie, Pó³noc i Jaœmin znaleŸæ mo¿na niezwyk³e dzia³eczki, pielêgnowane z ogromn¹ starannoœci¹ i znajomoœci¹ sztuki uprawowej. S¹ tu ogrody nastawione na
owocowo-warzywne przetwórstwo, s¹ te¿ typowo rekreacyjne.
opr. eg
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 11 po³o¿onego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12,
w klatce nr 8, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 146/12 o pow. 1582 m2, wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 06-07-2103 r. u³amkowej czêœci
gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu
wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1%
u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek
VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momecie powstania obowi¹zku
podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 czerwca 2013 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 5 czerwca 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 830,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 23 kwietnia 2013 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 13.05.2013 r. - 05.06.2013 r.
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul.
Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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ROZSTRZELALI CHROBREGO 16:1
W sobotê, 4 maja, m³odziki trenera
Piotra Seheniewicza rozegrali mecz
mistrzowski z Chrobrym G³ogów.
Mecz odby³ siê na stadionie w Chojnowie. Zawodnicy Chojnowianki
bardzo powa¿nie potraktowali
przeciwników i od pierwszej
minuty posiadali ogromn¹ przewagê na boisku. Co kilka minut
przeprowadzali piêkne akcje pod
bramk¹ Chrobrego. Worek z bramkami otworzy³ Jêdraszczyk, do
przerwy 10:0 dla bia³o-niebieskich i to jest ca³y komentarz do
gry przeciwników. W pierwszej

po³owie oddali tylko jeden celny
strza³. W drugiej po³owie nadal
nasi kontynuowali kanonadê bramki
Chrobrego. Naj³adniejsz¹ bramkê
w meczu strzeli³ najm³odszy gracz
Nikolas Miko³ajewski, który wyszed³ sam na sam z bramkarzem
uderzaj¹c w lewy górny róg
bramki. Pozosta³e gole zdobywali:
Cichoñ x9, Jêdraszczyk x3,
Laskowski x1, Jagiel-sk x2. Nasz
bramkarz dotkn¹³ dwa razy pi³kê
rêkoma!!!.
Chojnowianka odnios³a 5.zwyciêstwo z rzêdu w tej rundzie wy-

grywaj¹c 16:1.Warto odnotowaæ
dobr¹ grê dwóch œrodkowych pomocników Jasielskiego (5 asyst)

i Laskowskiego (4 asysty) oraz
9 bramek Cichonia.
wozoop1990

Majówka Oriensu
Pracowity tydzieñ mieli kolarze z UKK „ORIENS
MTB”. W sobotê 27.04, w deszczu i przy niskiej
temperaturze, walczyli o punkty na trasie Podgórzyn-Przesieka podczas „Czasówki Sudeckiej - Górskiej. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 7300 m. W indywidualnej klasyfikacji jazdy na czas nasi reprezentanci wypadli
nastêpuj¹co:
Junior m³odszy:
14 - Konarzewski Jan,
15 - Rokus Karol,
16 - Kaczmarek Przemys³aw.
M³odziczki:
6 - Pawlikowska Nikola,
7 - Baranowska Aleksandra
Ju¿ nastêpnego dnia chojnowianie stanêli na
kolejnym starcie. Ponownie w trudnych warunkach - bardzo zimno, bardzo mokro - nasze
m³odziczki pokonywa³y trasê 6x2400 m,
juniorzy m³odsi 9x2400 m, walcz¹c o Puchar
Wójta Gminy Podgórzyn w Ogólnopolskim
Kryterium Kolarskim. Nie uda³o siê stan¹æ na
podium, ale klasyfikacja jest zadowalaj¹ca.

Junior m³odszy:
11- Konarzewski Jan,
12- Rokus Karol,
13- Kaczmarek Przemys³aw.
M³odziczki:
4- Baranowska Aleksandra,
8- Pawlikowska Nikola.
2 maja nasze m³odziczki wziê³y udzia³ w kryterium ulicznym „Ma³e Grody Piastowskie”.
Aleksandra Baronowska na dystansie 12800 m
wywalczy³a trzecie miejsce, a jej klubowa
kole¿anka Nikola Pawlikowska uplasowa³a
siê tu¿ za ni¹.

Pi³ka no¿na
Nabra³y rumieñców rozgrywki pi³karskie w A klasie w II grupie.
Odm³odzona dru¿yna Chojnowianki dzielnie sobie radzi. Zespó³ Andrzeja
S³owakiewicza powoli nabiera sobie tylko znanego stylu. Do absolutu
jednak trochê jeszcze brakuje. Ten moment przyjdzie z czasem. Nast¹pi
to, gdy bêdziemy œwiêtowaæ awans do okrêgówki. Póki co w ostatni¹
wielk¹ majówkê mieliœmy do czynienia z maratonem pi³karskim. Jedni
gubili punkty, drudzy odrabiali straty. Dosz³o nawet do pojedynku na
szczycie - w niedzielê 5 maja w Jadwisinie. Gospodarze gór¹!
Zrobi³o siê wiêc bardzo ciekawie po tym meczu w czubie tabeli. Parada wyników:
Relax Szklary Dolne - KS Chojnowianka Chojnów
1:6 (0:1)
KS Chojnowianka Chojnów - Orze³ Zagrodno
2:2 (1:0)
KS Chojnowianka Chojnów - Stowarzyszenie D¹b Siedliska 7:0 (2:0)
Skora Jadwisin - KS Chojnowianka Chojnów
4:3 (0:3)
Nastêpne spotkanie chojnowscy pi³karze rozegraj¹ w sobotê 11 maja
o godz. 14.00. Na stadion przy Witosa, przyjedzie ostatnia dru¿yna
w tabeli Konrad Konradówka.
Grupa II
Fenix Pielgrzymka - Czarni Mi³kowice 3:3 (1:1),
Iskra Ksiêginice - Wilkowianka Wików 1:1 (0:1),
Konrad Konradówka - Sokó³ Krzywa 0:6 (0:4),

GAZETA CHOJNOWSKA NR 9/788

I jeszcze zawody o Puchar Prezydenta Miasta
Zielona Góra. Tu swój debiut, 5 maja, mieli
bracia Ho³odowscy - Dawid i Karol. Kolarze
rywalizowali na dystansie 7,5 km m³odziki
i 10 km juniorzy. Na dzieñ 8 maja nie podano
jeszcze oficjalnych wyników.
eg

Skora Jadwisin - Chojnowianka Chojnów 4:3 (0:3),
Orze³ Zagrodno - Czarni II Rokitki 0:0,
Relaks Szklary Dolne - D¹b Stow. Siedliska 3:1 (1:0),
Olimpia Olszanica - Iskra NiedŸwiedzice 2:2 (2:0),
Victoria Parchów - pauza.
1. Chojnowianka Ch.
21
49
71-23
2. Skora Jadwisin
21
48
71-33
3. Victoria Parchów
19
43
50-17
4. D¹b Stow. Siedliska
20
37
57-37
5. Olimpia Olszanica
20
30
48-44
6. Czarni II Rokitki
20
28
37-47
7. Sokó³ Krzywa
20
27
49-40
8. Orze³ Zagrodno
21
27
30-40
9. Fenix Pielgrzyma
21
27
44-53
10. Wilkowianka Wików
20
26
46-44
11. Iskra Ksiêginice
21
25
42-42
12. Iskra NiedŸwiedzice
20
24
46-52
13. Czarni Mi³kowice
20
21
40-65
14. Relaks Szklary Dolne
21
20
44-69
14. Konrad Konradówka
21
3
30-99
Nastêpna kolejka (12.05): Mi³kowice - Olszanica, NiedŸwiedzice Parchów, Siedliska - Zagrodno, Rokitki - Jadwisin, Chojnów - Konradówka,
Krzywa - Ksiêginice, Wilków - Pielgrzyma, pauza - Szklary Dolne.
pm
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Â Sprzedam dom - Osiedle Wyspiañskiego w Chojnowie - do zamieszkania
od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Â Sprzedam dom z zabudowaniem
gospodarczym + 1,1ha pola + dzia³ka
budowlana do 12arów. Go³aczów 29.
Wiadomoœæ: tel. 694-731-199.
Â

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe- spó³dzielcze przy ul. Gen. St.
Maczka, o pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 660-745-539.

Â Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka,
wc osobno, IIIp., czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji, do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 601-467-283.

Â

Sprzedam kawalerkê o pow. ok.
22m2 - mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe, ul. Piotra Skargi 6/7. Cena
do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.

Â

Sprzedam mieszkanie 27 m2, do
remontu, istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia powierzchni mieszkalnej.
Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.

Â

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach o pow. 38,2 m2
+ gara¿; I p., mieszkanie ciep³e
i suche. Cena: 50.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 533-997-998.

Â

Mam do wynajêcia 3-pokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 76-8186-734 po
godz. 16.00.

Â Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne, w nowym domku
jednorodzinnym o pow. 72 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, ganek + piwnica o pow. 36m2.
Obrze¿e Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 603-391-995.
Â Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 29 m2 w Jerzmanowicach, 3 km
od Chojnowa. Ogrzewanie kominkowe, po remoncie z nowym sprzêtem
AGD i meblami. Balkon, piwnica,
gara¿. Do zamieszkania od zaraz. Cena
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72.000 z³ do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 888-412-411.

Â Wynajmê mieszkanie - 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój o pow. 46m 2
oraz piwnica, strych i komórka.
Mieszkanie jest umeblowane. Cena
do negocjacji. Plac Dworcowy 1/7.
Wiadomoœæ: tel. 886-558-654 lub
608-054-045.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6
miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
(ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Â Super okazja - sprzedam lokal u¿ytkowy o pow. 24 m2, przy ul. Kolejowej,
parter. Wiadomoœæ: tel. 605-093-232.
Dzia³ki

Â Dzia³ki budowlane w Chojnowie,
ró¿ne powierzchnie. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.
Â Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ
Michów. Wiadomoœæ: tel. 795-105-327.

Â Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
pow. 11 arów, z pozwoleniem na budowê
wraz z projektem w miejscowoœci
Go³aczów k. Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 602-197-254.
Â Sprzedam dzia³kê roln¹ 5 arów
przy ul. Goleszañskiej. Wiadomoœæ:
tel. 784-734-074.
Auto-moto

Â Sprzedam samochód Volkswagen
-Polo rok prod. 2007, poj. 1200 cm3 benzyna, 5.cio drzwiowy, kolor czerwony, kupiony w salonie w Polsce,
I w³aœciciel, przebieg 68 000km,
ABS, radio, immobiliser, pod. powietrzna. Cena 18.500 do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 608-054-045

Â Sprzedam opony - tanio. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

Inne

Â

Tanio sprzedam u¿ywany komputer stacjonarny: sk³adana wie¿a +
monitor LG19” + klawiatura + mysz.
Ca³y zestaw lub osobno. Wiadomoœæ:
tel. 536-277-412.

Â Pilnie poszukujê nauczyciela j. rosyjskiego. Wiadomoœæ: tel. 886-524-192.

Â Oddam drewno, brzozê somalijsk¹,
za wyciêcie i uporz¹dkowanie terenu
(ok. 1 ha). Wiadomoœæ: tel. 785-727-925.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹
pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie
na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych
Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 14 maja 2013 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, 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.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 8 maja 2013 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 z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 50,00 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 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia
6 wrzeœnia 2012 r., drugi 6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia
2013 r., czwarty 26 marca 2013 r. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII
A, A1, A2, B, C, C+E
Informacje i zapisy
pod numerami telefonów:
512 026 026,
76 81 81 807.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie
w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej. Przez dzia³ki przebiegaj¹ sieci
infrastruktury technicznej.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich dostêp w celu
ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na
w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 11 czerwca 2013 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 5 czerwca 2013 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 przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 370,00 z³ - dot. dz. 457/7, 950,00 z³ - dot. dz. 377/3.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000
0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 24 paŸdziernika 2012 r., drugi
27 lutego 2013 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 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.
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Silebia po raz ósmy

Chojnowskie Dzieciaki

Filip Szewczyk - 5 la

Interesuje siê poci¹gami. Lubi œpiewaæ,
rysowaæ i bawiæ siê z babci¹ i dziadkiem.

