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Diamentowe Gody
Stanis³aw i Helena Jakobsche 9 kwietnia obchodzili Diamentowe Gody. Tego dnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Chojnowie, 
stanêli naprzeciw siebie i trzymaj¹c siê za rêce, dziêkowali za piêkne lata, troskê, wsparcie i opiekê.

PPPP w nowej siedzibie
12.04 odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Œwiêto punkrocka
Blisko 100 osób bawi³o siê podczas kolejnej edycji 

"Punk Rock Live " w "Jubilatce".

Ambasadorzy z Czech
13 kwietnia, na zaproszenie burmistrza Jana Serkiesa Chojnów odwiedzi³a delegacja z czeskiego miasteczka Mnichovo Hradištì.

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Antoni Skalski



WWyyddzziiaa³³ RRoozzwwoojjuu
GGoossppooddaarrcczzeeggoo MMiiaassttaa

iinnffoorrmmuujjee
Rozpoczêto budowê sieci wodoci¹gowej
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z pompowniami œcieków maj¹ce
obs³ugiwaæ planowane osiedle domów
jednorodzinnych przy ul. Wyspiañs-
kiego ko³o Jerzmanowic. Sieci - wodoci¹-
gowa i kanalizacji sanitarnej w³¹czone
zostan¹ do sieci miejskiej, po przeprowa-
dzeniu ich pod torami PKP. Dziêki tej
inwestycji pod³¹czone zostan¹ do syste-
mu wodoci¹gowego i kanalizacyjnego
budynki przy ul. Wyspiañskiego przed
torami. Inwestycja ma byæ zakoñczona
do dnia 31.08.2016 r.

NNiieelleeggaallnnee pprrzzyycciinnaanniiee ddrrzzeeww
Co roku na wiosnê obserwuje siê zja-
wisko nieumiejêtnej pielêgnacji drzew
polegaj¹cej na redukcji koron. Wbrew
powszechnym opiniom, proces pielê-
gnacji i kszta³towania drzew jest nie
tylko czynnoœci¹ nie³atw¹, ale równie¿
wymaga sporej wiedzy z zakresu bio-
logii, botaniki, dendrologii, chirurgii oraz
pielêgnacji drzew. 
Niedopuszczalnym jest, aby ciêcia pielêgna-
cyjne drzew wykonywane by³y przez osoby
niekompetentne, niewykwalifikowane.
Drzewa i krzewy powinny byæ pielêgno-
wane zgodnie z powszechnie obowi¹zu-
j¹c¹ sztuk¹ ogrodnicz¹.  Art.4 ust.1 ustawy

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1651 z póŸn. zm.) nak³ada obowi¹-
zek dba³oœci o przyrodê, nie tylko na or-
gany administracji publicznej lecz tak¿e
na osoby prawne, inne jednostki organi-
zacyjne i osoby fizyczne.
Ka¿de ciêcie jest ingerencj¹ w ¿ywy orga-
nizm, który w celu obrony uruchamia
wszystkie mo¿liwe mechanizmy zmie-
rzaj¹ce do zabliŸnienia powsta³ych ran,
oraz stworzenia bariery ochronnej przed
wnikaniem do wnêtrza czynników choro-
botwórczych w postaci zarodników, grzy-
bów, wirusów i owadów.
Wobec powy¿szego przypomina siê, ¿e
zgodnie z art. 87a, ust. 2 ustawy o ochro-
nie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651
z póŸn. zm.), prace w obrêbie korony drze-
wa nie mog¹ prowadziæ do usuniêcia
ga³êzi w wymiarze przekraczaj¹cym 30%
korony, która rozwinê³a siê w ca³ym okre-
sie rozwoju drzewa, chyba ¿e maj¹ na
celu:

1) usuniêcie ga³êzi obumar³ych lub nad-
³amanych;
2) utrzymywanie uformowanego kszta³tu
korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu
w celu przywróceniu statyki drzewa. 
Usuniêcie ga³êzi w wymiarze przekra-
czaj¹cym 30% korony, stanowi uszko-
dzenie drzewa i podlega karze pieniê¿nej
w wysokoœci 0,6 op³aty za usuniêcie tego
drzewa (np. kara za uszkodzenie klonu 
o obw. 60 cm wynosi 7 810 z³, kara za
uszkodzenie brzozy o obw. 60 cm wynosi
3 211 z³).
Usuniêcie powy¿ej 50% korony uzna-
wane jest zaœ za jego zniszczenie i po-
dlega karze w wysokoœci podwójnej op-
³aty za usuniêcie drzewa (art. 88 ust. 1
pkt 3 i art. 89 ust. 1).
Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e powy¿sze
informacje oka¿¹ siê pomocne i wiele
osób zastanowi siê, zanim zniszczy i osz-
peci drzewo.

PPUUPP iinnffoorrmmuujjee

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza pracodawców do
wspó³pracy!
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza pracodawców do
wspó³pracy w zakresie zatrudniania osób
bezrobotnych zarejestrowanych w tut.
Urzêdzie w ramach realizowanych pro-
jektów finansowanych ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego. 
W roku 2016 realizowane s¹ dwa projek-
ty na ³¹czn¹ kwotê 1 682 084,60 z³:
1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER 2014-2020)
Program wspiera aktywizacjê osób m³o-
dych poni¿ej 30 roku ¿ycia pozostaj¹-
cych bez zatrudnienia.
2. Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020)
Program wspiera aktywizacjê osób od 30
roku ¿ycia pozostaj¹cych bez zatrudnienia.
W ramach projektów w 2016 roku reali-
zowane s¹ dzia³ania dla osób bezrobot-
nych wspieraj¹ce ich wejœcie lub powrót
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Stacja Kontroli Pojazdów
przy Powiatowym Zespole Szkó³ 

w Chojnowie, ul. Witosa 1
zaprasza na bezp³atn¹ 

kontrolê i regulacjê
œwiate³ pojazdu

okres promocji - 04-28.05 2016r.
tel. 570 885 118

OOggnniisskkoo zzaapprraasszzaa
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie serdecznie zaprasza na koncert
uczniów, który odbêdzie siê 29.04 
o godz. 16.00 w Sali Edukacyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.
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Urodzi³ siê 16 sierpnia 1925r we Lwo-
wie. Ojceic by³ maszynist¹ kolejowym.
Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Dubnie
dok¹d przeprowadzi³a siê rodzina.
W tamtym okresie prê¿nie dzia³a³ w har-
cerstwie. Po rzezi na Wo³yniu rodzinê
wysiedlono w kieleckie do wsi Byszowa
w pow. Pacanów. W 1943r wst¹pi³ do
Batalionów Ch³opskich "Jêdrusie". By³
uczestnikiem walk partyzanckich z Nie-
mcami w S³upii. Po przejœciu frontu 
w 1944 r. wiêkszoœæ rodzin kolejarzy
przesiedli³a siê do Jaros³awia. Od 1944r.
Pana Adam rozpocz¹³ s³u¿bê w ochronie
kolei. Ochrania³ transporty wojskowe 
i cywilne, mosty, walczy³ z sabota¿em 
i UPA. W 1945r. jako cz³onek SOK zos-
ta³ oddelegowany do Wroc³awia i prze-
niesiony s³u¿bowo do Legnicy. Po
wojnie ukoñczy³ Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce we Wroc³awiu. W 1947r.
o¿eni³ siê i zamieszka³ w Chojnowie.
¯ona Zofia, córka Alicja wnuczka Ma³-
gorzata, prawnuczka Gabriela. Pracowa³
do 1981r; przeszed³ na przymusow¹
emeryturê, poniewa¿ jako pierwszy
komendant SOK w kraju oficjalnie zez-

woli³ na utworzenie struktur NSZZ "Soli-
darnoœæ" swoim podw³adnym. Po przejœ-
ciu na emeryturê zaj¹³ siê prac¹ spo³e-
czn¹ w Zwi¹zku Kombatantów Miasto
Chojnów.
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Br¹zowy Medal na Polu Chwa³y, Sre-
brny Medal Rod³a za zabezpieczenie
przyjazdu repatriantów ¯agañ.
Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê 20
kwietnia na Cmentarzu Komunalnym 
w Chojnowie.

16 kwietnia 2016r. zmar³ porucznik  Wojska Polskiego

Adam Kiernicki
wieloletni prezes Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 

i By³ych WiêŸniów Politycznych Ko³a Miejskiego w Chojnowie

20 kwietnia po¿egnaliœmy
naszego Wspó³towarzysza 

i Przyjaciela 

PPoorruucczznniikkaa 
AAddaammaa KKiieerrnniicckkiieeggoo
“Nie umiera Ten, kto w sercach
¿ywych pozostaje”

Na zawsze pozostaniesz 
w naszej pamiêci!

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia kie-
rujemy do ¿ony zmar³ego i wszyst-
kich bliskich zmar³ego

Koledzy i Kole¿anki 
- Przyjaciele 

ze Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych

oraz Zwi¹zku Weteranów
i Rezerwistów WP

Z g³êbokim ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ,

¿e w dniu 16 kwietnia 2016 roku 
zmar³ 

Porucznik 
Adam Kiernicki

wielki orêdownik Rzeczpospolitej
Polskiej, niezast¹piony dzia³acz

spo³eczny, zas³u¿ony mieszkaniec
naszego miasta.

Bliskiej i dalszej Rodzinie,
Przyjacio³om, Znajomym 

oraz Kolegom ZKRPiBWP
w imienu w³adz miasta 

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³ada Burmistrz Jan Serkies 

i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

na rynek pracy, takie jak:
- 6 miesiêczne sta¿e (w okresie odbywa-

nia sta¿u wyp³acane jest stypendium 
w wysokoœci 997, 40 z³ netto oraz jest
mo¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu) -
przewidziane dla 100 osób;
- 6 miesiêczne prace interwencyjne - prze-
widziane dla 15 osób;
W chwili obecnej przyjmowane s¹ wnioski
o zorganizowanie sta¿u dla osoby bezro-
botnej z gwarancj¹ zatrudnienia po sta¿u
na minimum 3 miesi¹ce oraz wnioski 
o organizacjê prac interwencyjnych. 
Zapraszamy równie¿ osoby bezrobotne,
zarejestrowane w naszym Urzêdzie, do
aktywnego udzia³u w realizowanych przez
nas projektach i do skorzystania z ofero-
wanych form wsparcia!
Osoby zarejestrowane w naszym Urzê-
dzie mog¹ sk³adaæ wnioski na:
- szkolenia indywidualne (w tym mo¿li-
woœæ zwrotu kosztów dojazdu oraz po-
krycia kosztów badañ lekarskich, prefero-
wane bêd¹ kierunki, na które istnieje
du¿e zapotrzebowanie na rynku pracy oraz
z potwierdzeniem zatrudnienia po ukoñ-
czonym szkoleniu), zaplanowane dla 17
osób;
- bony szkoleniowe (osoby do 30 roku
¿ycia mog¹ ubiegaæ siê o taki bon, sta-
nowi on gwarancjê skierowania bezro-
botnego na wskazane przez niego szko-
lenie oraz op³acenie kosztów, które zos-
tan¹ poniesione w zwi¹zku z podjêciem
szkolenia, maksymalny koszt bonu to
5000 z³, realizowane bêd¹ szkolenia 
z gwarancj¹ zatrudnienia po ukoñczonym
szkoleniu) - dla 5 osób;
- bony na zasiedlenie (osoby do 30 roku
¿ycia mog¹ ubiegaæ siê o bon w zwi¹zku
z podjêciem zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub dzia³alnoœci gospodar-
czej poza miejscem dotychczasowego za-
mieszkania), zaplanowane dla 2 osób;
- jednorazowe œrodki na podjêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej (maksymalna kwota,
o któr¹ mo¿na wnioskowaæ to 24 400 z³),
zaplanowane dla 32 osób.
Szczegó³owe informacje na temat reali-
zowanych projektów oraz oferowanych
form aktywizacji mo¿na uzyskaæ u swo-
jego doradcy klienta oraz na stanowis-
kach realizuj¹cych poszczególne instru-
menty rynku pracy:
1. Szkolenia, bony szkoleniowe oraz œrodki
na podjecie dzia³alnoœci gospodarczej,
pok. nr 6 tel. nr 76/818 85 25 w. 26;
2. Sta¿e, bony na zasiedlenie, prace inter-
wencyjne, pok. nr 3 tel. 76/818 85 25 w. 23.
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Od wieków nasze narody ¿yj¹ obok siebie.
Obie narodowoœci dawno ju¿ siê prze-
niknê³y i od wielu lat staraj¹ siê bli¿ej poz-
naæ. Czesi i Polacy jednak, mimo, ¿e s¹-
siedzi, niewiele o sobie wiedz¹. Obie nacje
chc¹ to zmieniæ. Na szczeblu lokalnym
najlepszym sposobem jest nawi¹zywanie
partnerskich relacji miast. Z tak¹ w³aœnie
inicjatyw¹ wysz³o niewielkie czeskie
Mnichovo Hradištì oddalone od Choj-
nowa o 160 km.
13 kwietnia, na zaproszenie burmistrza
Jana Serkiesa Chojnów odwiedzi³a dele-
gacja z czeskiego miasteczka. Burmistrz
(w Czechach nazywany starost¹) Ondøej
Lochman i jego zastêpca Jiøi Bina przy-
jechali w asyœcie przedstawicieli kilku
tamtejszych œrodowisk - dyrektor szko³y
podstawowej Eva Hajzlerová, reprezentant
klubu pi³ki no¿nej Ondøej Knobloch, przed-
stawiciel organizacji sportowej "Sokol"
Jan Mareš, Josef Forst ze Stra¿y Po¿arnej 
i ksi¹dz Pave³ Mach oraz t³umaczka, Polka
z Opola Katarzyna Szajda.
Program jednodniowej wizyty by³ bardzo
napiêty. Goœcie chcieli zobaczyæ i dowie-
dzieæ siê jak najwiêcej. Zwiedzili zatem
wszystkie chojnowskie szko³y, wybrane
obiekty sportowe i kulturalne, odwiedzili
parafiê pw. NPNMP.
Tu¿ po przyjeŸdzie czesk¹ delegacjê w swo-
im gabinecie przyj¹³ burmistrz Jan Serkies.
Pierwsze kroki ulicami Chojnowa popro-
wadzi³y do "ma³ego koœcio³a", gdzie ks.
proboszcz Miros³aw Makowski, serdecznie
przyj¹³ goœci na plebanii, potem pokaza³
nasz¹ zabytkow¹ œwi¹tyniê. 

St¹d najbli¿ej by³o do Gimnazjum nr 1.
Krótkie spotkanie z dyrekcj¹ szko³y, poz-
woli³o zapoznaæ siê ze struktur¹ polskiej
edukacji i…z polsk¹ kuchni¹ - goœci pod-
jêto szkolnym obiadem.

Szko³a Podstawowa nr 4 przywita³a goœci
artystycznie - grupa fletowa najpierw za-
gra³a, a potem wci¹gnê³a wszystkich do
wspólnego œpiewania. Chwalono siê tu
m.in. now¹ sal¹ gimnastyczn¹, sal¹ do squo-
scha i oczywiœcie basenem.

Potem by³a wizyta w Gimnazjum nr 2.
Wyremontowana aula, sala gimnastyczna,
nowoczesne szafki, mnogoœæ nagród, pu-
charów i medali zrobi³y wra¿enie.

W Szkole Podstawowej nr 3 goœcie odwie-
dzili uczniów w klasach, rozmawiali z dzieæ-
mi i nauczycielami, zapoznali siê z codzien-
n¹ dzia³alnoœci¹ placówki.

O chojnowskiej przesz³oœci, w wielu w¹tkach
powi¹zanej z Czechami, opowiedzia³ dele-
gacji dyrektor Muzeum Regionalnego Je-
rzy Janus. Odwiedziny w muzeum, plano-
wane na kilkanaœcie minut, przeci¹gnê³y
siê do kilkudziesiêciu - zbiory u nas ciekawe
i bogate.

Kolejnym punktem programu by³o robo-
cze spotkanie w Domu Schrama. Doty-
czy³o ewentualnych dzia³añ wspó³pracy,
g³ównie w swerze oœwiaty i sportu. Pad³o
wiele propozycji z obu stron, konkretne
projekty jednak zostan¹ ustalone w póŸ-
niejszym terminie. 
Potem delegacja uda³a siê jeszcze do Miej-
skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji. Nasz nowy obiekt - kino, sala tanecz-
na, fitness, krêgielnia, pracownie oraz
miejski stadion wzbudzi³y podziw, podob-
nie, jak szeroka dzia³alnoœæ domu kultury.

O pierwszych wra¿eniach goœcie mówili
nastêpnego dnia:
- Jesteœmy pod wra¿eniem infrastruktury,
któr¹ Chojnów oferuje swoim obywatelom
w zakresie kultury i sportu, na przyk³ad
liczb¹ dobrej jakoœci boisk sportowych
oraz przestrzeniami, które oferuje
MOKSiR. Macie równie¿ œwietne muzeum.
Teraz my zapraszamy przedstawicieli
Chojnowa do Mnichova Hradištì. Ju¿ te-
raz widzimy, ¿e szko³y, klub sportowy, 
a tak¿e parafie z naszych miast mog³yby
wspaniale wspó³pracowaæ..

Klimat do wspó³pracy wydaje siê pozy-
tywny. Sympatyczna i mi³a atmosfera
spotkania dobrze wró¿¹. Byæ mo¿e wkrótce
Chojnów zyska kolejne miasto partnerskie.
Po niemieckim Egelsbach, francuskim
Commentry, bêdziemy wspó³pracowaæ 
z czeskim Mnichovo Hradištì.

eg
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Mnichovo Hradištì le¿y w pó³nocnej
czêœci Czech, ok. 30 km za Libercem. To
ma³e, ponad 8 tysiêczne miasto posiada
wiele walorów turystycznych, le¿y w kra-
inie popularnie zwanej Czeskim Rajem.
Pere³k¹ miasta jest zamek zwi¹zany z ro-
dem Valdštejnów, w których posiadaniu
by³ od roku 1623 a¿ do roku 1945. W roz-
leg³ym parku znaleŸæ mo¿na stajnie koñ-
skie, oran¿erie oraz pawilon ogrodowy.
W sk³ad zespo³u wchodzi tak¿e klasztor
kapucyñski z koœcio³em Trzech Króli oraz
kaplica œw. Anny. W kaplicy s¹ z³o¿one
szcz¹tki Albrechta z Valdštejna, wojewody

frýdlanskiego, s³awnego wodza z wojny
trzydziestoletniej. 
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“… przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko, aby
nasze ma³¿eñstwo, by³o zgodne, szczêœli-
we i trwa³e."
Treœæ œlubnej przysiêgi towarzyszy³a tej
parze przez 60 lat wspólnego ¿ycia.
Stanis³aw i Helena Jakobsche 9 kwiet-
nia obchodzili Diamentowe Gody. Tego
dnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Choj-
nowie, stanêli naprzeciw siebie i trzy-
maj¹c siê za rêce, dziêkowali za piêkne
lata, troskê, wsparcie i opiekê.

- "Symbolem Waszej jednoœci ma³¿eñ-
skiej s¹ obr¹czki œlubne, które przed 60.
laty w³o¿yliœcie sobie nawzajem na d³o-
nie. S¹ one ze szlachetnego kruszcu i nie
maj¹ ani pocz¹tku, ani koñca, tak jak
Wasze ¿ycie - dostojne i trwa³e. Pragnê
poinformowaæ wszystkich obecnych, ¿e
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r.
zosta³y przyznane Jubilatom medale "Za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie" - mówi³
na uroczystoœci wrêczenia medali bur-
mistrz Chojnowa Jan Serkies - Ze swojej
strony chcê podziêkowaæ Pañstwu za
wieloletni¹ pracê na rzecz Chojnowa -
zawodow¹ i spo³eczn¹, za wychowanie
dzieci i pomoc w wychowywaniu wnucz¹t.
Pañstwo Jakobsche œwiêtowali swój
wspania³y jubileusz oficjalnie w Urzê-
dzie Stanu Cywilnego, potem prywatnie

w domowym zaciszu przy uroczystym
obiedzie, w otoczeniu najbli¿szej rodziny
i przyjació³. 

***
Znaj¹ siê od dziecka. Mieszkali w tej
samej miejscowoœci, chodzili razem
do szko³y podstawowej, uczyli siê 
w jednej klasie. Wtedy jednak ¿adne
z nich nie zwraca³o na drugie szcze-
gólnej uwagi. Staœ widzia³ w He-
lence chud¹, niezgrabn¹ dziew-
czynkê, dla niej kolega z klasy by³,
jak wszyscy pozostali, ma³o intere-
suj¹cym obiektem westchnieñ.
Ich drogi rozesz³y siê kiedy oboje
wspinali siê na kolejne szczeble edu-
kacji. On wyjecha³ do Katowic, ona
do Przemyœla. W rodzinne strony
wrócili jako doroœli ludzie, a ich postrze-
ganie œwiata (oraz p³ci przeciwnej)
by³o ju¿ wtedy zupe³nie inne. 
Uczucie pojawi³o siê kiedy stanêli
przed o³tarzem jako œwiadkowie
swoich krewnych. Ona sta³a u boku
kuzyna, on przy swojej siostrze.
M³ody Stanis³aw zrozumia³ wtedy,
¿e ta zgrabna, piêkna dziewczyna 
z niezwykle d³ugim warkoczem jest
mu przeznaczona. Kolejne uma-
wiane spotkania tylko utwierdzi³y
ich w przekonaniu, ¿e w³aœnie zna-
leŸli swoje po³ówki. Helena doce-
nia³a dobry charakter Staszka, jego
pracowitoœæ i okazywan¹ troskê. 
Starania kawalera szybko zaowoco-
wa³y. Rok po œlubie krewnych, He-
lena i Stanis³aw zak³adaj¹c obr¹czki
na palce, powiedzieli sobie TAK.
Zamieszkali u jej rodziców, ale nie
na d³ugo. Rodzina, która wczeœniej
wyemigrowa³a na ziemie zachodnie,

zaoferowa³a m³odym ma³¿onkom
pracê i mieszkanie w Chojnowie.
Nie zastanawiali siê. Wziêli swój
skromny dobytek, maleñk¹ córeczkê
i tak znaleŸli siê w grodzie nad
Skor¹. Pan Stanis³aw od razu zna-
laz³ zatrudnienie w tartaku i pra-
cowa³ w nim do emerytury, przez 53
lata. Pani¹ Helenê przyjêto do Dolza-
metu, gdzie te¿ pracowa³a do wieku
emerytalnego. 
Chojnów sta³ siê ich "miejscem na
ziemi". Tu rozpoczêli swoje wspólne
¿ycie. Tu urodzi³a siê druga córka,
tu dziewczynki chodzi³y do szkó³,
oni pracowali, z przyjemnoœci¹ zaj-
mowali siê swoj¹ dzia³k¹, relakso-
wali na dancingach w Jubilatce i na
spotkaniach z przyjació³mi - wiedli
spokojne, rodzinne ¿ycie w wyma-
rzonym w³asnym domu z ogródkiem.
Dziœ s¹ dziadkami 4. wnucz¹t i pra-
dziadkami dla 2. prawnucz¹t. Ciesz¹
siê ka¿dym kolejnym dniem i marz¹ 
o d³ugiej jeszcze wspólnej przysz³oœci.
A jaka jest ich recepta na tak d³ugie
zgodne po¿ycie ma³¿eñskie? 
- Porozumienie, zrozumienie, mi³oœæ
i sympatia… - zgodnie odpowiedzieli
Pañstwo Jakobsche.
Jubilatom, w 60 rocznicê ich œlubu
¿yczymy przede wszystkim zdrowia 
i kolejnych okr¹g³ych rocznic.

eg

Diamentowe GGody

Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ
Pañstwa, i¿ w Muzeum Regionalnym 

w Chojnowie (pl. Zamkowy 3)
22.04.2016 r. o godzinie 18, odbêdzie siê
wernisa¿ nowej wystawy czasowej pt.

"Lucjan Sagan. Guma 
- Szlachetna technika

fotografii"

Prezentowane na wystawie fotografie zos-
ta³y wykonane technik¹ gumy, któr¹ pod
koniec XIX wieku wynalaz³ malarz i foto-
grafik Robert Demachy (1859-1938). 

Wstêp na wernisa¿ jest bezp³atny. Wy-
stawa czasowa bêdzie dostêpna dla zwie-
dzaj¹cych od 19.04.2016 do maja 2016 r. 
Zachêcamy do wziêcia udzia³u w wer-
nisa¿u, zapraszamy te¿ do zwiedzania
ekspozycji. 

Wiêcej informacji na stronie
http://muzeum.chojnow.eu w zak³adce
aktualnoœci.

Muzeum Regionalne zaprasza
Nie pró¿nuj¹ nasi redakcyjni wspó³pra-
cownicy Piotr i Bogdan Misikiewicz. 23
kwietnia wezm¹ udzia³ w 15 edycji
"Dnia Bia³ej Flagi " w toruñskim klubie
OdNowa. Jest to zlot fanów zespo³u
REPUBLIKA. Podczas imprezy bêdzie
promowany muzyczny dorobek Piotrka
Misikiewicza. Dodaæ nale¿y, ¿e choj-
nowscy bracia s¹ fanami twórczoœci
Grzegorza Ciechowskiego – lidera gru-
py Republika. Na imprezie zagraj¹ m.in.
Tomek Lipiñski oraz gwiazda niemiec-
kiego rocka gotyckiego Mona Mur.
Obszern¹ relacjê zamieœcimy w nastêp-
nym numerze gazety.

red.

NNaassii nnaa DDBBFF
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W niedzielê, 10 kwietnia telewizyjna
stacja Polsat, wyemitowa³a kolejny
odcinek muzycznego programu " Must
be the music". Zaprazentowa³ siê tam
m.ni. zespó³ – MIKE I EPICENTRUM.
Znamy go z wystêpu z okazji chojno-
wskiego fina³u WOŒP sprzed 2 lat. 

W szeregach tej formacji na gitarze gra
chojnowianin mulitinstrumentalista –
Patryk Krische (ex Rok Starsi).

Wystêp szacowne jury oceni³o 3:1. Na
"nie " by³ Adam Sztaba. Przed Patry-
kiem i jego kumplami z zespo³u, uchy-
li³a siê furtka do kariery. 
¯yczymy sukcesów.

Chojnowianin 
w Must Be The Music

Za nami XI Ogólnopolski Konkurs
Piosenki “Rozœpiewane Nutki”. Rekor-
dowy pod wzglêdem iloœci wykonawców
(60 uczestników) i odleg³oœci, sk¹d zawi-
tali do Chojnowa (nasi najdalsi goœcie
przyjechali z Chorzowa). Tradycyjnie ju¿
na bardzo wysokim poziomie wiêkszoœci
prezentacji, a pierwszy raz - na scenie zmo-
dernizowanego Domu Kultury. O tym os-
tatnim goœcie wypowiadali siê w samych
superlatywach.
Jury w sk³adzie: Magdalena Marchewka -
œpiewaczka, Prezes Fundacji Promocji 
i Rozwoju Sztuki, przewodnicz¹ca jury,
Magdalena Skiba - aktorka Teatru Mo-
drzejewskiej, cz³onek jury i Wojciech Kyc
- nauczyciel muzyki, Fundacja VITA
REGIONEM, cz³onek jury, mia³o niez-
miernie trudne zadanie wy³onienia najlep-
szych z najlepszych. Do podzia³u by³y table-
ty, s³uchawki, przenoœne g³oœniki; dla
wszystkich - pami¹tkowe koszulki. 
W koñcu zapad³y decyzje. Po przes³ucha-
niu uczestników XI Ogólnopolskiego Kon-
kursu Piosenki “Rozœpiewane Nutki” 2016
jury postanowi³o nagrodziæ w poszczegól-
nych kategoriach: 
Szko³y podstawowe:
- I miejsce ex-aequo: Alena Tomaszewska
i Karolina Ziemlicka,
II miejsce ex-aequo: Zosia Pietrakowska 
i Zuzanna Lemantowicz,
III miejsce: Laura Bieñ. 
Wyró¿nienia: Dawid Krê¿el, Ewa Krê¿el,
Bianka Pilitowska, Oliwia Jakubowska.
Dodatkowo nagrodê ufundowan¹ przez
radn¹ Krystynê Czapsk¹ otrzyma³ Jakub
Koziar. 

Gimnazja:
- I miejsce: Jakub Nowak, 
II miejsce ex-aequo: Joanna Piura, Ewa
Kobielska, 
III miejsce ex-aequo: Agnieszka Kocha-
nek, Maja Kowalska. 
Wyró¿nienia: Julia Marciniszyn, Marta Za-
twarnicka. 
Nagroda specjalna Fundacji Vita Regio-
nen: Karolina Brylak. 
Nagroda radnej Krystyny Czapskiej: Jago-
da Bielecka. 

Szko³y ponadgimnazjalne:
- I miejsce ex-aequo: Eni Haliloviæ, Anna
Chowaniec, 
II miejsce ex-aequo: Aleksandra Kruk,
Ma³gorzata Szklarz, 
III miejsce ex-aequo: Kinga Wróbel, Anna
Wróblewska, Benita JóŸwik. 
Nagrody radnej Krystyny Czapskiej:
Ma³gorzata Szklarz, Eni Haliloviæ.

Dziêkujemy uczestnikom i ich opiekunom,
jurorom, radnej Krystynie Czapskiej, która
od lat wiernie kibicuje m³odym wykonaw-
com, wspieraj¹c ich fundowanymi przez
siebie nagrodami oraz wszystkim, którzy
przez kilka godzin oklaskiwali prezentacje
wokalistów. Do zobaczenia za rok!

sh

NUTKI BARDZO ROZŒPIEWNUTKI BARDZO ROZŒPIEWANEANE
Na³o¿enie siê terminu dwóch muzycz-
nych imprez, mog³o trochê zaniepokoiæ
organizatorów kolejnego "Punk Rock
Live " w "Jubilatce". W sobotê 9 kwiet-
nia LCK organizowa³o w "Spi¿arni"
koncert zespo³ów reggae. Jednak pomiê-
dzy ostrym gitarowym graniem a jamaj-
skimi rytmami znad Wis³y jest doœæ
istotna ró¿nica. 

To, co mia³o miejsce w pamiêtn¹ sobotê
niew¹tpliwie przejdzie do historii jubi-
latkowych imprez. Na pewno magnesem
tego swoistego - „ Œwiêta Punk-rocka” -
by³a jaworska formacja “Gaga Zielone
¯abki”. Nawet niektórzy kibice Zag³ê-
bia Lubin, odpuœcili mecz ligowy, by
przyjœæ do „ Jubilatki”. 
Blisko 100 osób ju¿ od pierwszych
dŸwiêków, bawi³o siê tego wieczoru.
Rozpoczê³o chojnowskie “Polisch Fiction”.
Tym razem w czteroosobowym sk³adzie.
Jako drugi gitarzysta zagra³ Zdzichu 
z Ostatniego Krzyku Mody. Na parkie-
cie zaczê³a siê szalona zabawa. Tempo
imprezy podkrêci³ chocianowski OKM.
Wszyscy jednak czekali na gwiazdê tego
wieczoru z Jawora. „Smalec” i jego
ekipa nie zawiedli. Zagrali to, co najlep-
sze z ich repertuaru. Chóralnie odœpie-
wany „Numerek w krzaczkach„ dowo-
dzi³ tylko, ¿e zespó³ z Jawora jest sym-
bolem i sumieniem kilku ju¿ pokoleñ.
Miejmy nadziejê, ¿e „ Punk Rock Live'5”
dojdzie do skutku za 2 lub 3 miesi¹ce.
Warto czekaæ i popuœciæ nieco wodze
fantazji. Kto znany, lubiany i legendarny
móg³by zagraæ w „Jubilatce”, nastêpnym
razem? Z pewn¹ doz¹ nieœmia³oœci cis-
n¹³ siê trzy nazwy do wyboru: BLADE
LOKI, MARIA NEFELI , MOSKWA ...

pm; fot bm

Œwiêto ppunkrocka
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Modelarstwo wed³ug definicji, to "dzia-
³alnoœæ polegaj¹ca na odwzorowywaniu
rzeczywistych obiektów w postaci pom-
niejszonych modeli. Najczêœciej poj-
mowane jest jako zabawa, hobby, mo¿e
byæ tak¿e sportem". To jednak tak¿e ba-
danie przesz³oœci, dziejów pañstwa, to
poznawanie historii sk³adanych modeli.
Antoni Skalski od wielu lat poœwiêca
swój wolny czas modelarstwu, a swoim
doœwiadczeniem, od dawna te¿, dzieli siê
z m³odszymi pasjonatami.
Gazeta Chojnowska - Dla cz³owieka,
którego rozpiera energia, który lubi ob-
cowaæ z ludŸmi, spe³niaæ siê w œrodo-
wisku, modelarstwo jest czymœ niezro-
zumia³ym. Proszê wyjaœniæ, co fas-
cynu-j¹cego jest w modelarstwie?
Antoni Skalski - Wielu ludzi ma jakieœ
hobby. Jedni ³owi¹ ryby, inni zbieraj¹
znaczki, a ja lubiê sklejaæ modele. Pasjo-
nuje mnie ich historia. Sklejanie modeli
jest dla mnie wyciszeniem, odpoczyn-
kiem, oderwaniem od rzeczywistoœci. Poza
tym cieszê siê, ¿e mogê swoj¹ wiedzê
przekazywaæ nastêpnym pokoleniom
prowadz¹c, od wielu lat, klub modelarski
w Chojnowie. Modelarstwo uczy (oprócz
historii) umiejêtnoœci manualnych i przede
wszystkim cierpliwoœci.

G.Ch. - Pierwszy model
A.S. - Zabawê z modelarstwem kartono-
wym rozpocz¹³em jeszcze w szkole pod-
stawowej, kiedy zdobycie modelu do skle-
jania graniczy³o z cudem i wymaga³o
bliskich znajomoœci w kiosku Ruchu.
Pierwszym modelem by³ samolot JAK 3,
który nie do koñca mi siê uda³ i z czasem
zosta³ zamieniony w handlu podwórko-
wym na inny model do sklejania.
G.Ch. - A najcenniejszy model?
A.S. - Trudno odpowiedzieæ na to py-
tanie. Wszystkie modele s¹ w jakimœ
stopniu cenne. Jedne ze wzglêdu na swoj¹
historiê, inne po prostu s¹ drogie w zakupie.
Jest model, który najbardziej utkwi³ mi 
w pamiêci, którym zdoby³em wiele na-

gród na ró¿nych konkursach. To ORP B³y-
skawica wydana przez Ma³ego Modelarza.
G.Ch. - Model, który zaj¹³ najwiêcej
czasu.
A.S. - W³aœnie ta ORP B³yskawica, któr¹
skleja³em blisko 2 lata. I jeszcze ORP
Wicher, który wymaga³, poza standardo-
wym szablonem, mojego udzia³u w³as-
nego, czyli musia³em do³¹czyæ sporo ele-
mentów dodatkowych, które podpatrzy-
³em w planach tego modelu.
G.Ch. - Czy potrafi Pan powiedzieæ, ile
modeli ma na swoim koncie?
A.S. - Nie. Nigdy nie liczy³em wykona-
nych modeli, ale myœlê ¿e grubo ponad
100 sztuk. Oczywiœcie modeli kartono-
wych i wykonanych z plastiku.

G.Ch. - A jak zaczê³a siê Pana przygo-
da z HKM?
A.S. - O matko... wydaje mi siê, ¿e Har-
cerski Klub Modelarski prowadzê od
zawsze. Ale pewnie by³o to gdzieœ oko³o
90.go roku, kiedy przysz³a na œwiat moja
najm³odsza córka Anna. Dolzamet udos-
têpni³ pomieszczenie na modelarnie w Pa-
³acyku na Witosa. Byli chêtni do skleja-
nia (do prowadzenia pracowni ju¿ nieko-
niecznie). Przyj¹³em na siebie odpowie-
dzialnoœæ i tak ci¹gnê - z przyjemnoœci¹ -
ten wózek. Za czasów Pa³acyku przez mo-
delarnie przewinê³o siê pewnie ok. 300
osób i to zarówno straszych jak i m³o-
dzie¿y oraz dzieci. Pamiêtam, ¿e na zajê-
cia trzeba by³o umawiaæ siê na kon-
kretne dni i godziny, ¿eby mieæ swoje
biurko do pracy. Sporo z nich wystaw-
ia³o modele na konkursach zdobywaj¹c
nagrody i wy-ró¿nienia. 
G.Ch. - Jakie cechy powinien mieæ
modelarz?
A.S. - Przede wszystkim cierpliwoœæ,
pasja, czas i chêæ sklejania.
G.Ch. - Czy bliscy podzielaj¹ tê pasjê?
A.S. - Ró¿nie to bywa³o - zale¿y jaki
porz¹dek by³ na biurku... Przez pewien
czas nawet moje dzieciaki chodzi³y do

modelarni i skleja³y w domu, gdzie po-
padnie. Pada³y te¿ pytania "co z tego
masz?", "po co Ci to?", ale z czasem ro-
dzina zrozumia³a, ¿e jest to moje hobby,
które jest czêœci¹ mnie.

G.Ch. - Modelarskie sukcesy.
A.S. - Wielokrotny Mistrz Polski i Wice-
mistrz Polski. Nie jestem w stanie podaæ
iloœci zdobytych miejsc medalowych na
ró¿nych konkursach, na które jeŸdzimy.
W 2015 roku moje osi¹gniêcia w dzie-
dzinie modelarstwa zosta³y docenione
przez Ligê Obrony Kraju i zosta³em uhono-
rowany Medalem Zas³u¿onego dla Ligi
Obrony Kraju. Ponadto jestem wielolet-
nim sêdzi¹ klasy I i od kilku ju¿ lat na
niektórych konkursach pe³niê funkcjê
Sêdziego G³ównego.
G.Ch. - Modelarskie marzenie
A. S. - W tej chwili jestem na etapie skle-
jania modeli uzbrojenia Wojska Pol-
skiego od lat miêdzywojennych do dnia
dzisiejszego. Nie wiem, czy mi siê uda
zdobyæ i skleiæ wszystkie modele. To jest
moje marzenie. 

G.Ch. - Czego ¿yczy siê modelarzom? 
A.S. - Hmm.. Jak najwiêcej sklejonych
dobrych modeli i ¿eby klej nigdy nie
wysech³.
G.Ch. - Tego zatem ¿yczymy. I kolej-
nych sukcesów modelarskich na arenie
krajowej i miêdzynarodowej.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 08/8568

12 kwietnia mia³o miejsce uroczyste ot-
warcie nowej siedziby Powiatowej Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Chojnowie.

Na uroczystoœæ zostali zaproszeni goœcie
z Powiatu Legnickiego: w³adze powiatu,
burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy
szkó³, przedszkoli i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie, proboszczowie
chojnowskich parafii oraz przedstawi-
ciele lokalnych mediów. 
Na wstêpie g³os zabra³ Wicestarosta Krzy-
sztof Sowiñski, który przypomnia³, ¿e
Poradnia jako jednostka powiatowa ist-
nieje ju¿ 17 lat. Nastêpnie wyrazi³ po-
dziêkowania Mariuszowi Kowalczykowi,
dyrektorowi Powiatowego Zespo³u Szkó³
za zaanga¿owanie w nadzór nad pracami
remontowymi. Podziêkowa³ tak¿e Jano-
wi Serkiesowi, burmistrzowi Miasta Choj-
nowa za d³ugoletni¹ wspó³pracê, wspar-
cie i dotychczasowe udostêpnianie po-
mieszczeñ przy Placu Zamkowym. 
1 lutego 2016r. decyzj¹ w³adz Powiatu
Legnickiego, Powiatowa Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna zosta³a prze-
niesiona do budynku Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego przy ul. PoŸniaków 2.

Nastêpnie g³os zabra³a Wies³awa Bratek
dyrektor PPPP w Chojnowie witaj¹c
przyby³ych goœci. Przekaza³a informacje
o dzia³alnoœci poradni, w której obecnie
zatrudnionych jest 12 pracowników pe-
dagogicznych. Poinformowa³a równie¿,
¿e na potrzeby funkcjonowania nowej
siedziby poradni wyremontowano i dos-
tosowano pomieszczenia mieszcz¹ce siê
na parterze budynku, co niew¹tpliwie
jest du¿ym atutem obecnej lokalizacji
poradni ze wzglêdu na brak istotnych
barier architektonicznych. Teraz w po-

radni znajduje siê 10 gabinetów: psy-
chopedagogicznych, Sala Doœwiadczania
Œwiata (gdzie prowadzone s¹ zajêcia
ogólnorozwojowe, sala wyposa¿ona jest
w sprzêt i elementy do integrowania zmy-
s³ów, ich stymulowania lub wyciszania
zmys³ów), Sala do zajêæ  socjoterapeuty-
cznych (obecnie prowadzone s¹ trzy gru-
py: dla dzieci nieœmia³ych i nadpobudli-
wych oraz m³odzie¿y ponadgimnazjal-
nej). Ponadto doposa¿ana jest Sala Inte-
gracji Sensorycznej (gdzie bêd¹ odby-
wa³y siê indywidualne treningi poprawy
zdolnoœci dziecka do odczuwania, rozu-
mienia i organizowania informacji dostar-
czanych przez zmys³y p³yn¹cych z w³as-
nego organizmu i otaczaj¹cego œwiata). 
Na koniec wypowiedzi dyrektor podziê-
kowa³a za dotychczasow¹ wspó³pracê
zaproszonym przedstawicielom lokal-
nych w³adz i placówek oœwiatowych, 
z nadziej¹ na dalsze równie efektywne
wspólne dzia³ania.

Nastêpnie zabra³ g³os Aleksander Kostuñ
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu. W ciep-
³ych s³owach wypowiedzia³ siê on o zaan-
ga¿owaniu wszystkich pracowników po-
radni w koñcowe prace adaptacyjne no-
wej siedziby. Podkreœli³ te¿ oddanie z ja-
kim pracownicy placówki wype³niaj¹
swoje obowi¹zki maj¹ce na celu pomoc
psychologiczno-pedagogiczn¹ oraz wspar-
cie dla dzieci, m³odzie¿y i ich rodziców.
Po tej wypowiedzi nast¹pi³o symboli-
czne przeciêcie wstêgi, po czym ksi¹dz
dziekan Marek Osmulski odmówi³ z ze-
branymi krótk¹ modlitwê i poœwiêci³
now¹ siedzibê.
Na koniec uroczystoœci, w imieniu Sta-
rosty Legnickiego oraz Zarz¹du Powiatu
g³os, zabra³ Kazimierz Burtny - urzê-
duj¹cy cz³onek Zarz¹du Powiatu i niespo-
dziewanie zakomunikowa³ o przekazaniu
s³u¿bowego samochodu na potrzeby po-
radni.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej goœcie
zwiedzali pomieszczenia poradni, a na-
stêpnie udali siê na poczêstunek przygo-
towany przez uczniów Technikum ¯y-
wienia i Us³ug Gastronomicznych PZS.

PPPP w nowej siedzibiePPPP w nowej siedzibie
Comiesiêczne spotkania w "KuŸni Ta-
lentów " dowodz¹, ¿e rêkodzielnictwo wci¹¿
jest domen¹ twórcz¹ w naszym mieœcie.
Taki wniosek mo¿na by³o wysnuæ pod-
czas ostatniego spotkania gildian. Po doœæ
d³ugiej nieobecnoœci, pojawi³a siê pani
Anna Wójcik. Zarzuci³a nas swoimi kun-
sztownymi wyrobami. WyobraŸnia ludzka
nie zna granic. Spokojnie mo¿na mówiæ 
o skarbach wspó³czenej kultury. Wianu-
szki komunijne czy zawieszki o kszta³tach
motyli zosta³y wykonane ró¿nymi meto-
dami haftów.

Zaskoczy³a te¿ wszystkich Lilla Konieczna.
Bransoletki z koralików wykonane na wzór
indiañski ucieszy³yby niejedn¹ hipiskê.
Wœród poetów, inwencj¹ popisa³a siê pani
Alina Szura. Wiersz mówi¹cy o narodzi-
nach, najogólniej rzecz ujmuj¹c, powinien
widnieæ na g³ównej stronie internetowej
gildii. Ta poetycka ilustracja doskonale
nadaje siê na zachêtê dla tych, którzy czuj¹
artystyczn¹ duszê, a wci¹¿ maj¹ obiekcje,
by zasiliæ nasze szeregi. 
Takich obaw nie mia³ pan Wies³aw Woj-
ciechowski. Zmobilizowany dodatkowo
przybyciem z zagranicznych woja¿y na-
szej opiekunki-przewodniczki, Ma³gosi
Krzywdy. To by³y chojnowianin. Obecnie
mieszka w Legnicy. Aktywnie dzia³a w  lu-
biñskim œrodowisku artystycznym. Jest
malarzem. Na koncie ma ju¿ kilka wystaw
i konkursów. Twierdzi, ¿e Chojnów fan-
tastycznie wygl¹da zim¹ oraz jest najcu-
downiejszym miejscem na œwiecie. Dekla-
ruje te¿ chêæ aktywnego udzia³u w naszej
grupie twórców. 

Blisko godzinny seans fotograficznych
wspomnieñ Rafa³a Wyciszkiewicza z po-
dró¿y do Petersburga sprawi³, ¿e przenie-
œliœmy siê w baœniowy œwiat. Zobaczy-
liœmy, jak nasi wschodni s¹siedzi potrafi¹
dbaæ o zabytki kultury, nie sk¹pi¹c nak³a-
dów finansowych na ich odrestaurowanie.
W nastêpnym miesi¹cu spotkanie Gildii
przypada 9 maja (poniedzia³ek) o godz. 18
w restauracji "KuŸnia". Zapraszamy !!!

Kwietniowa Gildia
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Pora Wielkiej Nocy nie koñczy siê wraz 
z zakoñczeniem œwiêtowania w Wielka-
nocny Poniedzia³ek. Trwa do niedzieli
Zes³ania Ducha Œwiêtego czyli 50 dni od
Wigilii Paschalnej. 

Czas ten wykorzystali na œwiêtowanie
chojnowscy emeryci i renciœci. Krótko
po zakoñczeniu postu i rodzinnych ob-
chodach spo³ecznoœæ Zwi¹zku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów spotka³a siê
na dorocznym "jajeczku". Naszych se-
niorów od zabawy i spotkañ powstrzy-
maæ mog¹ tylko czasowe zakazy organi-
zowania takich wydarzeñ. Jak tylko ich
czas mija, chojnowianie gotowi s¹ do
urozmaicania sobie ¿ycia w ró¿nej formie.
Tradycyjne "jajeczko", to chwila na
wspólne biesiadowanie, z³o¿enie sobie
¿yczeñ i bycie w sympatycznym œrodo-

wisku. To tak¿e czas na rozrywkê, któr¹
emeryci lubi¹ najbardziej - parkietowe
pl¹sy.
Spotkanie rozpoczêli chojnowscy ksiê¿a
- ks. Miros³aw Makowski i ks. Daniel
Zaj¹c. Z³o¿yli wszystkim ¿yczenia i zai-
nicjowali modlitwê. Podzielono siê sym-
bolicznym jajkiem i nawzajem winszo-
wano sobie pomyœlnoœci i zdrowia.
Potem, przez kilka godzin, przy wtórze
muzyki zespo³u "Blue Band" celebro-
wano czas w gronie bliskich sobie osób.
W najbli¿szym czasie zwi¹zkowcy pla-
nuj¹ kolejne, atrakcyjne wydarzenia.
Czekamy na zaproszenie.

eg

ZZwwii¹¹zzkkoowwaa  ttrraaddyyccjjaa

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu miesz-
kalnego nr 10, po³o¿onego w budynku wielolokalowym, ca³ko-
wicie podpiwniczonym przy ul. Samorzadowej 4c w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2

wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejo-
nowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo cha-
rakterystyki energetycznej. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24.05.2016 r. o godz. 1000 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205226-
0000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do 17.05. 2016 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-dzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 1150,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi.  Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprze-
da¿ lokalu odby³ siê 10.11.2015 r. , drugi odby³ siê 19.01.2016r.,
trzeci odby³ siê 09.03.2016r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.04.2016r. - 17.05.2016r. w godz.
1000 do 1400 - 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 uzasad-
nionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86 84. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Kronika Towarzyska

Z okazji imienin, ks. Jaros³awowi
Góreckiemu wielu radosnych dni,
du¿o zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci,
szczêœcia, powodzenia i nieustaj¹cej
£aski Boskiej ¿yczy Zarz¹d i cz³onkowie
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów w Chojnowie.
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6 kwietnia trzyosobowa reprezentacja
Gimnazjum nr 2 w sk³adzie: Weronika
Bielecka, Justyna Jaruszewska i Mar-
cel Chlebosz wziê³a udzia³ w konkursie
pierwszej pomocy przedmedycznej zor-

ganizowanym przez ZSO nr 3 w Legnicy.
G³ówny cel konkursu to promowanie 
i upowszechnianie zagadnieñ z zakresu
pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz  sto-
pnia przyswojenia przez ka¿dego z nas
podstawowych umiejêtnoœci medycznych.
Turniej mia³ charakter dru¿ynowy i wziê³o
w nim udzia³ 10 trzyosobowych reprezen-
tacji gimnazjów z powiatu legnickiego.
Czêœæ konkursowa sk³ada³a siê z czêœci
teoretycznej oraz praktycznej. Najpierw
wszyscy uczestnicy rozwi¹zywali test
sprawdzaj¹cy wiedzê z zakresu zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. W drugiej czêœ-
ci konkursu musieli wykazaæ siê umiejêt-
noœciami w symulowanych sytuacjach. 

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Chojno-
wie od ponad piêciu lat maj¹ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w pozalekcyjnym Kole
Pierwszej Pomocy prowadzonym przez
p. K. Ferenc. Systematyczna praca i wie-
lokrotne æwiczenia zachowañ w nag³ych
wypadkach i zatrzymaniu kr¹¿enia owo-
cuj¹ wysokimi lokatami na konkursach 
o tej tematyce. I tym razem nasi repre-
zentanci okazali siê najlepsi i zajêli naj-
wy¿sze miejsce na podium :
Wyniki turnieju : 
I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
II miejsce - Gimnazjum im. Œw. Fran-
ciszka w Legnicy
III miejsce - Gimnazjum w Mi³kowicach.

I miejsce w turnieju pierwszej pomocy przedmedycznej:
" “¯yæ to znaczy pomagaæ” dla chojnowskiej “Dwójki”!

"Najbli¿sze wydarzenia
zwi¹zane z jubileuszem
30.lecia SP4
- Konkurs "Piêknie czy-
tam" (20.04.16r.) - tym

razem to nie bajka ani
¿adna legenda zajmie miejsce

konkursowego tekstu. Bohaterk¹ tego-
rocznego konkursu jest nasza szko³a, czyli
Czwórka na stronach szkolnych kronik. 
- Konkurs "Mistrz Ortografii z Jêzyka
Angielskiego" (20.04.16r.)- tegoroczna
edycja odbywaæ siê bêdzie pod has³em
"Trzydzieœci lat minê³o - moja szko³a daw-
niej i dziœ". Dyktando to ogromne wyzwa-
nie, któremu bêd¹ starali siê podo³aæ ucz-
niowie klas V i VI. 
- Halowy Turniej Pi³ki No¿nej kl. I-III 
z okazji XXX-lecia SP4 (28.04.16r.)
- dru¿yna to podstawa i gwarancja sukcesu,
dlatego nie pozostawiamy naszych dzieci
samych sobie. O miejsce na podium wal-
czyæ bêd¹ 6-osobowe zespo³y z ka¿dej kla-
sy, sk³adaj¹ce siê z rodziców oraz uczniów.
- Konkurs plastyczny "Czwórkolandia"
(06.05.16r.) - prace bêd¹ dotyczyæ Czwórki,
a dok³adniej mówi¹c najmilszych wspom-
nieñ z ni¹ zwi¹zanych. Talent plastyczny
bêd¹ mieli okazjê zaprezentowaæ wszyscy
uczniowie szko³y. 
- "30 km na 30-lecie" (07.05.16r.)
- niesamowite wydarzenie czeka tak¿e
fanów p³ywania. Z okazji 30-lecia ucz-
niowie, rodzice oraz nauczyciele wspólny-
mi si³ami przep³yn¹ 30 km, czyli 1200 ba-
senów. ¯yczymy im co najmniej tyle pro-
cent energii, ile basenów maj¹ do pokonania!

"Lew Korczuœ maskotk¹ naszej szko³y!”
Z okazji XXX- lecia SP4 odby³ siê konkurs
na Projekt Maskotki Szko³y. Zadanie nie
by³o ³atwe, maj¹c na uwadze próbê stwo-
rzenia czegoœ nowego. Jednak, jakie zadanie
trzeba by³oby postawiæ naszym uczniom,
by okaza³o siê trudne? Uczniowie stwo-
rzyli kilkanaœcie projektów, które okaza³y
siê œwietnymi pomys³ami. G³osowanie
odby³o siê wœród uczniów naszej szko³y. 

I tak decyzj¹ jak¿e licznej komisji wygra³
projekt "Lwa Korczusia" stworzony przez
Przemys³awa Rudziaka z kl. IIc. 11 kwiet-
nia mia³ miejsce apel z udzia³em naszej mas-
kotki, która cieszy³a siê ogromnym powo-
dzeniem oraz zyska³a rzeszê fanów.

"Sukcesy sportowe w pi³ce rêcznej i koszy-
kowej naszych uczniów!”
Niezale¿nie, jak¹ dziedzinê sportu weŸ-
miemy pod uwagê na drodze do sukcesu
najwiêkszym wrogiem jest brak wiary we
w³asne mo¿liwoœci b¹dŸ strach przed prze-
ciwnikiem. Dru¿yna ch³opców z SP4 posia-
da jednak nieustraszonego ducha walki. 
W Finale Strefy Legnickiej Ch³opców Szkó³
Podstawowych nasi pi³karze rêczni to jedyny
amatorsko graj¹cy zespó³, mimo to walczy³
ramiê w ramiê z mocnymi przeciwnikami.
Efektem w³o¿onego wysi³ku by³o zajêcie
IV miejsca, które przynios³o wielk¹ radoœæ
naszym sportowcom. Podobnie tu¿ za po-
dium uplasowa³a siê dru¿yna pi³ki koszy-
kowej z naszej szko³y podczas Fina³u Dolno-
œl¹skiego Mini Koszykówki. Udzia³ w tak
wa¿nych rozgrywkach by³ dla naszych
zawodników bardzo dobr¹ lekcj¹ koszy-
kówki. Podkreœlaj¹c rangê fina³u obu
turniejów naszym zawodnikom oraz ich
opiekunowi p. Andrzejowi Matuszew-
skiemu nale¿¹ siê ogromne gratulacje!

“Kolejne Dobre Praktyki w programie
Szko³a z Klas¹ 2.0!”
Uczestnictwo SP4 w programie eduka-
cyjnym Szko³a z Klas¹ 2.0 pod honoro-
wym patronatem Minister Edukacji Naro-
dowej ma na celu podkreœlenie potrzeby
edukacji medialnej w szkole, odpowie-
dzialnego korzystania z Internetu oraz
twórczego wykorzystywania nowoczes-
nych technologii. W ubieg³ym roku szkol-
nym SP4 otrzyma³a zaszczytny tytu³ Szko-
³y z Klas¹ oraz tytu³ specjalny Szko³y Eksper-
ckiej za 6 Dobrych Praktyk. Dobre Praktyki
otrzymuje siê za bardzo dobre wykonanie
podjêtych zadañ. W tym roku ju¿ na pó³-
metku, tzn. po pierwszym semestrze SP4
mo¿e pochwaliæ siê 8 Dobrymi Prakty-
kami! Gratulacje nale¿¹ siê wszystkim
nauczycielom oraz uczniom bior¹cym
udzia³ w programie, a tak¿e jego koordyna-
torce p. Justynie Dziubak- Sobiechowskiej.

SP 4 news

Absolwent PZS trzeci w Polsce
Tomasz Witek absolwent PZS - technik
mechanik na Ogólnopolskiej Gali Kon-
kursu Technik-Absolwent 2015 w Warszawie
organizowanej przez SIMP zaj¹³ trzecie
miejsce w IX edycji konkursu. 8 kwietnia
w obecnoœci Starosty Legnickiego Pani Ja-
niny Mazur odby³o sie uroczyste wrêcze-
nie nagród. Prezes SIMP Zbigniew Meta-
nowski wraz z-c¹ przewodnicz¹cego ko³a
terenowego SIMP w Chojnowie wrêczyli
dyplom i nagrody. Pani Starosta wraz 
z Cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Legnickiego
Kazimierzem Burtnym gratuluj¹c Tom-
kowi wyró¿nienia przekazali dyplom uzna-
nia i drobny upominek.
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Forsowanie Nysy £u¿yckiej by³o I eta-
pem Operacji £u¿yckiej, której zadaniem
by³o rozbicie si³ niemieckich na po³udnie
od Berlina na £u¿ycach. Do wykonania
zadania wyznaczono radzieck¹ 5 Armiê
Gwardii, 13 i 52 Armiê oraz 2 Polsk¹
Armiê Wojska Polskiego, która to w dn.
25-26 marca 1945 r dosta³a siê na po-
granicze Wielkopolski i Dolny Œl¹sk. 
6-7 kwietnia 1945r. na dzienny odpoczy-
nek sztab dywizji zakwaterowa³ siê 
w Dobroszowie, sztab 37 pu³ku artylerii
z 11 dywizjonem artylerii pancernej 
w Studnicy, 34 pu³k piechoty z 2 dywi-
zjonem 19 batalionem saperów i bata-
lionem szkolnym w Chojnowie oraz 
w Krzywej 17 pu³k piechoty z 14 bata-
lionem saperów w Okmianach, 13 pu³k

w Wilczym Lesie, pu³k artylerii z dywiz-
jonem artylerii pancernej w Jerzmano-
wicach, kwatermistrzostwo dywizji  na
zachodnim krañcu Chojnowa. Dalej
przez Tomaszów, Boles³awiec, Parowa,
Stary Wêgliniec. Pieñsk, Predocice. 
16 kwietnia 1945 roku o godz.6.15 w po-
rannej ciszy brzegów Nysy pod Rothen-
burgiem zagrzmia³a salwa 24 rakiet
s³awnych "katiusz". Ogó³em z 1300 dzia³
wystrzelono 8500 pocisków na 1 kilo-
metr kwadratowy pozycji wroga. Pod
koniec potê¿nego ognia artylerii na 22
odcinku frontu postawiono zas³onê dym-
n¹. Oddzia³y 2 Armii Wojska Polskiego
przyst¹pi³y do forsowania Nysy na ³o-
dziach, tratwach i wp³aw. Zaraz za czo-
³owym  rzutem piechoty przeprawiono
ciê¿ki sprzet bojowy: cekaemy, moŸ-
dzie¿e, dzia³ka p/pancerne. Natarcie pol-
skich oddzia³ów wspiera³y radzieckie sa-
moloty. Podczas operacji ³u¿yckiej zgi-
nê³o blisko 5 tysiêcy polskich ¿o³nierzy,
10 tysiêcy zosta³o rannych, a 3 tysi¹ce
zosta³o uznanych za zaginionych.
Co roku w dowód pamiêci o bohaterach
jednej z najbardziej zaciêtych bitew II
Wojny Œwiatowej  przed zdobyciem

Berlina - 16 kwietnia odbywaj¹ siê uro-
czystoœci rocznicowe pod pomnikiem
Or³a Piastowskiego na cmentarzu
¯o³nierzy II Armii Wojska Polskiego 
w Zgorzelcu. W tegorocznych uroczys-
toœciach  uczestniczyli  kombatanci,
weterani wojenni, lokalne w³adze, pos-
³owie na Sejm oraz przedstawiciele Czar-
nej Dywizji, w imieniu Dowódcy 11 Lu-
belskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
pu³kownik Miros³aw Misior oraz Do-
wódca 23 Œl¹skiego Pu³ku Artylerii pu³-
kownik Pawe³ Œwitalski. W uroczystoœ-
ciach uczestniczy³y równie¿ chojnowskie
organizacje kombatanckie: Zwi¹zek Kom-

batantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych
WieŸniów Politycznych Ko³o Gminne 
i Miejskie w Chojnowie oraz Zwi¹zek
Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego w Chojnowie.

rh

71 Rocznica Forsowania Nysy £u¿yckiej

Cena wywo³awcza - 205 000,00 z³.
Wadium - 41 000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna  jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹-
zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetar-
gu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
z przedmiotem przetargu i stanem nierucho-
moœci w terenie oraz z zapisami planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi pub-
licznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest
pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich ewentu-
alna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu
zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie
dotyczy drzew, których wiek nie przekracza
10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest
siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bra-
m¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci
infrastruktury technicznej - energetyczna i kana-
lizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej
zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez
dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przes-
trzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r. nieru-
chomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbo-
lem 245 P,S - funkcja  przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25.05.2016 r.

o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów do dnia 18.05.2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posia-
daæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g  w³aœ-
ciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wp³acone wa-
dium 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.
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 dzie-

si¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2050,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Nr 0710205226-
0000620205196920 Gmina Miejska Choj-
nów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku ban-
kowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœci-
ami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przenie-
sieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21.05.2015 r,
drugi przetarg odby³ siê w dniu 10.11.2015 r.,
trzeci przetarg odby³ siê 19.01.2016r.,
czwarty odby³ siê 09.03.2016r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe infor-
macje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod nr tel. 76 81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym, niepod-
piwniczonym o pow. u¿yt. 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej, 
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.
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"Dzia³aj Lokalnie", to program Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci realizowany przez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie
z Oœrodkiem Dzia³aj Lokalnie - Fundacja "Wrzo-
sowa Kraina". Program "Dzia³aj Lokalnie" od 15 lat
wspiera i aktywizuje lokalne spo³ecznoœci na tere-
nach wiejskich i w ma³ych miastach poprzez pro-
jekty obywatelskie, które s³u¿¹ pobudzaniu aspi-
racji rozwojowych i poprawie jakoœci ¿ycia oraz
przyczyniaj¹ siê do budowania kapita³u spo³e-
cznego. Kierowany jest do organizacji pozarz¹-
dowych posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹ oraz
grup nieformalnych dzia³aj¹cych na terenach gmin
i ma³ych miejscowoœci. W zwi¹zku z tym, ¿e 1 kwie-
tnia rozpocz¹³ siê nabór wniosków o dotacjê 
w "Dzia³aj Lokalnie IX", w gminach objêtych
zasiêgiem ODL Fundacja "Wrzosowa Kraina"
(Boles³awiec, Chocianów, Chojnów (gm. wiejska
i miejska), Gromadka, Kunice, Lubin (gm. wiejs-
ka), Mi³kowice i Przemków) przeprowadzane s¹
bezp³atne szkolenia z zakresu tworzenia projek-
tów i wype³niania wniosków. 

Poniewa¿ w tym roku po raz pierwszy do progra-
mu przyst¹pi³o miasto Chojnów, 11 kwietnia jed-
no z takich szkoleñ zorganizowano równie¿ 
w chojnowskim Domu Schrama. Poprowadzi³a je
Marta Kucfir - koordynator programu "Dzia³aj Lo-
kalnie". Pos³uguj¹c siê prezentacj¹ multimedialn¹,
przedstawi³a zebranym za³o¿enia programu, po
czym szczegó³owo omówi³a kolejne punkty wnio-
sku o dotacjê. Uczestnicy spotkania zostali zapoz-
nani tak¿e z przyk³adowymi projektami, realizowa-
nymi w poprzednich latach. Pani Marta wyczer-
puj¹co odpowiada³a na pytania i zachêca³a do
podjêcia prób tworzenia w³asnych projektów w ra-
mach programu oraz starania siê o œrodki finanso-
we na ich realizacjê poprzez sk³adanie wniosków.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ "Regulamin kon-
kursu grantowego "Dzia³aj Lokalnie" IX w 2016
roku" oraz formularz wniosku o dotacjê. I tylko
szkoda, ¿e z licznie dzia³aj¹cych na terenie Chojnowa
organizacji i grup nieformalnych, z bezp³atnego
szkolenia skorzystali przedstawiciele jedynie piê-
ciu z nich. 
Jednak  wci¹¿ istnieje szansa na uzyskanie potrze-
bnych funduszy, gdy¿ wnioski o dotacjê mo¿na
sk³adaæ do 15 maja tego roku. Dla jednego reali-
zatora bêdzie przyznawane maksymalnie 6.000 z³.
Pula przeznaczona na granty to 55 000 z³. 
Bli¿sze informacje o programie mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej Fundacji "Wrzosowa
Kraina": http://www.wrzosowakraina.pl/dziaaj-
lokalnie

Margot Stel

MMMMYYYYŒŒŒŒLLLL  GGGGLLLLOOOOBBBBAAAALLLLNNNNIIIIEEEE,,,,   
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 14,
po³o¿onego w budynku piêciokondygnacyjnym, trzyklatkowym, ca³kowicie podpi-
wniczonym, bez poddasza przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie, na dzia³ce ozna-
czonej numerem geodezyjnym 146/10 o pow. 1432 m2 wraz z oddaniem w u¿yt-
kowanie wieczyste do dnia 13.08.2103 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023705/6:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Na podstawie ceny osi¹gniêtej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udzia³em
w czêœciach wspólnych budynku oraz cena za udzia³ w u¿ytkowaniu wieczystym nierucho-
moœci gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikaj¹cych z ceny wywo³awczej.
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 po-
datek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w dniu sprzeda¿y. 
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê 24 maja 2016 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 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 17 maja 2016 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 przetar-
gów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wp³a-
cone 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¿ 650,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn. zm.), je¿eli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. 
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 25.04.2016 r. - 17.05.2016 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
numerem 76/81-86 84. 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 po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przez-
naczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa - £okietka),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przes-
trzennego 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 25 maja 2016 r. o godz. 1100 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 wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana 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 18 maja 2016 r. na konto Nr 341020522600-
00610205198520 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. z 2014 r., poz. 1490 j. t./.
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 prze-
targu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 07102052260000620205196920 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 ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
19.01.2016r., drugi odby³ siê 09.03.2016r.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem  76 81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Z okazji miêdzynarodowego Dnia Dawcy Szpiku w budynku
Powiatowego Zespo³u Szkó³ odby³a siê rejestracja potencjalnych
dawców komórek macierzystych. 
Akcja odby³a siê w ramach V edycji Szpikolady. Zg³osiæ móg³
siê ka¿dy, a tym samym daæ komuœ szansê na nowe ¿ycie. Punkt
rejestracji otwarty by³ od godz 9 do 14, w tym czasie m³odzie¿
s³u¿y³a pomoc¹ i odpowiada³a na ka¿de pytanie zaintereso-
wanych. Wolontariuszom uda³o siê zarejestrowaæ 24 osoby. Jest
to ogromny sukces, poniewa¿ by³a to pierwsza tego typu akcja 
w naszym mieœcie. Mamy nadziejê ¿e powtórzy siê ona za rok 
z jeszcze wiêkszym powodzeniem.

Ju¿ po raz czwarty Gimnazjum nr 1 zaprasza do wspólnej
zabawy podczas rywalizacji na ergometrach wioœlarskich.
26 i 27 kwietnia uczniowie gimnazjum bêd¹ ze swoimi
m³odszymi i starszymi kolegami sprawdzaæ swoje si³y w
tej nowej dla nich konkurencji. Czas tych zmagañ
rozpoczyna okres przygotowañ do innego przedsiêwziê-
cia, jakie podejmuje „Jedynka” – sp³ywów Skor¹.
Tegoroczne sp³ywy odbêd¹ siê 11 i 18 czerwca. Wœród
uczestników s¹ nie tylko uczniowie, ale i ich rodzice. 
Ciekawe, kto w tym roku podda siê próbie wody?
¯yczymy wszystkim powodzenia i dobrej zabawy.

Regulamin zawodów - http://www.gim1chojnow.pl

£¹czymy tych, którzy chc¹ dzieliæ siê ¿yciem, £¹czymy tych, którzy chc¹ dzieliæ siê ¿yciem, 
z tymi, którzy chc¹ ¿yæ!z tymi, którzy chc¹ ¿yæ!
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4,
po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym, wielolokalowym, czêœciowo pod-
piwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerami geodezyjnymi 306/11 i 306/24 o ³¹cznej
pow. 188 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy  w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00029338/4:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komer-
cyjne i handel. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki
energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 1230 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dn. 17 maja 2016 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, pot-
wierdzenie 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 w³a-
œciwego 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 przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.
1490/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 990,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
07102052260000620205196920 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. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado-
mieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 11.02.2015 r.,
drugi przetarg odby³ siê 20.05.2015 r., trzeci odby³ siê 10.11.2015 r.,
czwarty przetarg odby³ siê 19.01.2016r., pi¹ty odby³ siê 09.03.2016r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.04.2016r.- 17.05.2016r. w godz. 1000 do 1400

- 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 telefoni-
cznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                           - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                  - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
Informacja PKS                                - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                         - 76 818 83 70 
Przychodnia Rejonowa                    - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                      - 76 818 66 80

Og³oszenia drobne
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee

Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia
Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ:
tel. 606-819-429.

Sprzedam dom w zabudowie bliŸniaczej,
pow. u¿ytkowa 126 m2, dzia³ka 3,75m2, 
w atrakcyjnej okolicy Chojnowa, mo¿li-
woœci rozliczenia za mieszkanie. Wiado-
moœæ: tel. 535-419-677.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze na IIIp., o pow. 37,4 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, wymienione
okna, drzwi, przy ul. Kiliñskiego. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 600-936-879.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
40m2, Ip., bezczynszowe, po remoncie, okna
plastikowe, do zamieszkania od zaraz, roz-
k³adowe, przedpokój, pokój, kuchnia, ³a-
zienka z wc, ogrzewanie gazowe w³asne,
piwnica w³asna. Cena 75 tys. z³. Wiado-
moœæ: tel. 600-381-094. 

Sprzedam mieszkanie w centrum Choj-
nowa, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, komórka,
garderoba, balkon, piwnica - w³asnoœciowe.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335. 

Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100m2 w centrum miasta w kamienicy, Ip.,
suche, bardzo ciep³e, s³oneczne, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, balkon. Ogrze-
wanie gazowe, mieszkanie jest po general-
nym remoncie, bezczynszowe, jedyne op³aty
to sk³adki remontowe. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ tel. 667-100-860.

Sprzedam s³oneczne mieszkanie w centrum
Chojnowa, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
garderoba, balkon, ogrzewanie co, pow.
105 m2, cena 229 tys. z³, czynsz 140,00 z³/m-c,
w³asnoœciowe. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Sprzedam mieszkanie w Legnicy o pow.
52,19m2, Ip., z balkonem przy ul. Drukarskiej,
s³oneczne, ciep³e, w dobrej lokalizacji. Wiado-
moœæ: tel. 888-921-359 lub 76 81-88-936.

Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3.poko-
jowe na III p., po remoncie, do zamieszka-
nia od zaraz. Nowe okna, drzwi antyw³a-
maniowe, p³ytki, kafelki, panele, balkon
ocieplany. Cena 160 tys. Wiadomoœæ: tel.
609-950-328. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 100m2, budy-
nki gospodarcze, do remontu, cena 30 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow.
24m2 na wiêksze. Mieszkanie na parterze,
po kapitalnym remoncie, mo¿liwoœæ sp³aty
zad³u¿enia lub dop³aty do mieszkania. Wia-
domoœæ: tel. 793-727-906. 

PPrraaccaa

Przyjmê do pracy ekspedientkê ze sta¿em do
sklepu "Anna". Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

DDzziiaa³³kkii

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie, woda, œwiat³o gaz, o pow. 1100m2,
cena 60 tys. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konra-
dówce, pow. ca³kowita 59 arów z mo¿li-
woœci¹ podzia³u. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 792-678-824.

IInnnnee

Sprzedam u¿ywany wózek dzieciêcy dwu-
funkcyjny, g³êboki z opcj¹ zamiany na
spacerowy w kolorze "jasny kawa z mle-
kiem". Zwrotne pompowane ko³a. Do obej-
rzenia w drukarni przy ul. Okrzei 2. Cena:
700 z³ (do negocjacji). Wiadomoœæ: tel.
606131417. 

Skup œlimaka. Rokitki 118A (Pierogarnia
obok boiska). Od 20 kwietnia w godz. 7.00
- 19.00. Muszla 3 cm, cena 2,00 z³/kg. Wia-
domoœæ: tel. 793-333-704.



Chojnowskie Dzieciaki

Alan Sobczak 9 lat
Dziêki dziadkowi jego pasj¹ jest jazda na
rowerze górskim. Uczêszcza na treningi
UKKS „Oriens”. Od trzech lat uczy siê
graæ na gitarze klasycznej, aby w przysz³o-
œci dorównaæ swojemu idolowi - gita-
rzyœcie SLASH’owi. Uwielbia Gwiezdne
Wojny i jest mi³oœnikiem lotnictwa.
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