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Partyzantka, kamienio³omy i ¿adnych diet
Wojciech Skokowski 27 sierpnia obchodzi³ swoje setne urodziny. Wygl¹dem, zachowaniem, sprawnoœci¹ na ciele i umyœle zaprzecza

powszechnemu wizerunkowi stulatka. Ba, zaprzecza nawet naukom medycznym…

Wypoczynek z harcerzami
Tegoroczne wakacje chojnowski Hufiec ZHP zorganizowa³ w Górach Sto³owych. 

Z wypoczynku skorzysta³o 84 dzieci.

Wyj¹tkowy koncert
Brzmienie XIX-wiecznych organów w przestrzennej œwi¹tyni - dziesi¹tki mieszkañców

ws³uchiwa³o siê w pieœni, chora³y, preludia i fugi.

Walczy o europejski tytu³
Uczennica chojnowskiego LO Joanna Augustyniak

otrzyma³a nominacjê do Kadry Narodowej
Polskiej Federacji Karate Sportowego. 

Ponadto w numerze:
* Na XLI sesji; * Cztery uroczystoœci, cztery wielkie mi³oœci…; * Wspólnoty mieszkaniowe cz. IX; * Zawrotne tempo kolejek



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* prace przy budowie miêdzyszkolnej p³y-
walni przebiegaj¹ zgodnie z harmonogra-
mem. Obecnie prowadzone s¹ prace przy
docieplaniu œcian, kryciu dachu, rozpoczêto
zak³adanie stolarki okiennej, trwa monta¿
stalowej niecki basenu p³ywackiego. Prowa-
dzone s¹ równie¿ prace przy instalacjach
wewnêtrznych;

* trwaj¹ prace przy przebudowie sieci wodo-
ci¹gowych i kanalizacyjnych w Rynku i przy-
leg³ych ulicach. Wykonano ju¿ wodoci¹g od
Pl. Zamkowego, przez ul. Królowej Jadwigi
do ul. Œciegiennego. W chwili obecnej kon-
tynuowana jest budowa sieci wzd³u¿ po³ud-
niowej pierzei Rynku;

* na kortach miejskich na terenie KS Choj-
nowianka prowadzone s¹ prace polegaj¹ce na
montowaniu plastikowych linii boisk;

* wykonawca wielofunkcyjnego boiska przy
SP 3 zg³osi³ zakoñczenie prac. Obecnie trwaj¹
czynnoœci odbiorowie;

* zakoñczono modernizacjê kaplicy na cmen-
tarzu komunalnym. Wykonawca zg³osi³
inwestycjê do odbioru;

* og³oszono przetarg nieograniczony na re-
mont sali gimnastycznej wraz z pomiesz-
czeniami socjalnymi w Gimnazjum nr 2.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 28.08.2009 r. do 18.0.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal miesz-
kalny nr 5, po³o¿ony w budynku przy 
ul. Sienkiewicza Nr 7 w Chojnowie (Zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
28 sierpnia 2009 r. Nr 93/2009).

Wniosek w sprawie ulic
Burmistrz miasta wystosowa³ do starostwa
powiatowego w Legnicy, pismo z proœb¹ 
o z³o¿enie wniosku w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” o dofinansowanie remontu ulic
Kolejowej i Legnickiej. Chojnów, jako gmina,
w przypadku tych powiatowych ulic, nie mo¿e
bezpoœrednio ubiegaæ siê o ministerialne œrodki,
w³adze miasta zadeklarowa³y jednak wspó³-
finansowanie tego zadania w wysokoœci 25%
kosztów inwestycji.

Uwaga! Zmiana organizacji
ruchu
Kilka dni temu s³u¿by miejskie wprowadzi³y
zmianê organizacji ruchu w rejonie skrzy¿o-
wania ulic Z³otoryjska-Piotrowicka-Chmielna.
Od tego momentu ulica Chmielna i Piotro-
wicka stanowi¹ ci¹g drogi g³ównej, a ulica
Z³otoryjska jest ulic¹ podporz¹dkowan¹. 

Na 1 wrzeœnia
Siedemdziesi¹t¹ rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej, w³adze miasta i kombatanci uczcili
spotkaniem pod obeliskiem na ul. Chmielnej.
W ho³dzie poleg³ym z³o¿ono kwiaty,
zapalono znicze, oddano czeœæ ich pamiêci.

Zg³oœ uszkodzenie
Koncern energetyczny Energia Pro i w³adze
miejskie licz¹ na pomoc mieszkañców w za-
kresie zg³aszania awarii miejskiego oœwietle-
nie. Przechodzieñ, b¹dŸ kierowca, który za-
uwa¿y uszkodzenie miejskiej lampy proszony
jest o zg³oszenie tego faktu do Energia Pro

pod numer tel. (076) 8199184; 8199183 
w godz. 7-15 i 991 po godz. 15 lub do urzêdu
miejskiego pod numer tel. (076) 8186681 
w godz. 7-15.
Ka¿da z lamp oznaczona jest numerem umiesz-
czonym w widocznym miejscu. Podanie tego
numeru przy zg³oszeniu bardzo u³atwi iden-
tyfikacjê urz¹dzenia i przyspieszy naprawê.

Nauczycielskie awanse
25 sierpnia w Urzêdzie Miejskim odby³y siê
egzaminy na stopieñ nauczyciela mianowa-
nego. Do egzaminów przyst¹pi³y cztery
nauczycielki z chojnowskich szkó³, które awan-
sowa³y z nauczyciela kontraktowego na nauczy-
ciela mianowanego. Nowy rok szkolny z miano-
waniami rozpoczn¹: Monika Bodnar i Jaros³awa
Koczañska z Gimnazjum nr 1 oraz Hanna
Kupczyñska-Kaczyñska i Izabela Hibner ze
Szko³y Podstawowej nr 3.

Z cmentarza do rezerwatu
Szczêœliwie zakoñczy³ siê dramat ma³ej sowy,
która wypad³a, b¹dŸ zosta³a wyrzucona, 
z gniazda i czeka³a na pomoc, le¿¹c bezradnie
miêdzy mogi³ami na chojnowskim cmentarzu. 
Poza gniazdem na sówkê czyha³o wiele nie-
bezpieczeñstw - psy, koty, ch³ód… Na szczêœ-
cie, pomoc nadesz³a na czas. Pisklêciem za-
opiekowali siê pracownicy nekropolii i za-
wiadomili miejskie s³u¿by. Te skontaktowa³y
siê z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajo-
znawstwa „Salamandra” w Myœliborzu i jeszcze
tego samego dnia sowa trafi³a w rêce profe-
sjonalistów, w œrodowisko bezpieczne i naj-
bardziej dla niej odpowiednie.
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OG£OSZENIE
Na podstawie art. 14, pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r.) Burmistrz Miasta Chojnowa
ponownie zwraca siê z proœb¹ o sk³adanie wniosków dotycz¹cych zmian w miejs-
cowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. 
We wniosku nale¿y okreœliæ nr dzia³ki(³ek), nr obrêbu oraz do³¹czyæ mapê pogl¹-
dow¹ terenu i kreœliæ na jakie cele s¹ proponowane zmiany. Wnioski nale¿y sk³adaæ
w Urzêdzie Miejskim pok. nr 6 (sekretariat) w terminie 21 dni od dnia og³oszenia.

Procedura zmiany Planu Miejscowego

1) Rada gminy podejmuje uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do zmiany planu
2) Og³asza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a tak¿e w sposób

zwyczajowo przyjêty w danej miejscowoœci o podjêciu uchwa³y, okreœlaj¹c for-
mê, miejsce i termin sk³adania wniosków do zmiany planu (nie krótszy ni¿ 21 dni od
dnia og³oszenia)

3) Zawiadamia na piœmie o podjêciu uchwa³y instytucje i organy w³aœciwe do
uzgodnienia i opiniowania planu

4) Rozpatruje wnioski z³o¿one przez osoby zainteresowane
5) Burmistrz Miasta sporz¹dza projekt zmiany planu miejscowego wraz z prog-

noz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, uwzglêdniaj¹c ustalenia studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

6) Sporz¹dza prognozê skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego
7) Uzyskuje opinie o projekcie planu gminnej komisji architektoniczno-budow-

lanej oraz wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast granicz¹cych 
z obszarem objêtym planem w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu pub-
licznego o znaczeniu lokalnym

8) Uzgadnia projekt zmiany planu miêdzyinnymi z wojewoda, zarz¹dem woje-
wództwa, zarz¹dem powiatu w zakresie odpowiednich zadañ rz¹dowych 
i samorz¹dowych

9) Uzyskuje zgodê na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne

10) Wprowadza zmiany wynikaj¹ce z uzyskanych opinii i uzgodnieñ
11) Og³asza o wy³o¿eniu projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du na co najm-

niej siedem dni przed dniem wy³o¿enia i wyk³ada ten projekt wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko do publicznego wgl¹du na okres co najmniej 
21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusjê publiczn¹ nad rozwi¹zaniami
przyjêtymi w projekcie

12) Wyznacza w og³oszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do pro-
jektu planu, nie krótszy ni¿ 14 dni od dnia zakoñczenia okresu wy³o¿enia planu

13) Rozpatruje uwagi w terminie nie d³u¿szym ni¿ 21 dni od dnia up³ywu terminu
do ich sk³adania

14) Wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikaj¹ce z rozpatrzenia
uwag, a nastêpnie ponawia uzgodnienia w niezbêdnym zakresie

15) Przedstawia radzie gminy projekt zmiany planu miejscowego wraz z list¹
nieuwzglêdnionych uwag

16) Rada gminy podejmuje uchwa³ê o zmianie planu miejscowego - po stwierdze-
niu zgodnoœci tej zmiany ze studium, rozstrzygaj¹c jednoczeœnie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz  sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy,
oraz zasadach finansowania

17) Burmistrz miasta przedstawia  wojewodzie uchwa³ê w sprawie zmiany planu
wraz z za³¹cznikami oraz dokumentacj¹ prac planistycznych w celu oceny ich
zgodnoœci z przepisami prawnymi

18) Wojewoda jeœli nie stwierdzi niezgodnoœci z prawem, publikuje uchwa³ê 
w sprawie zmiany planu miejscowego w dzienniku urzêdowym województwa.
Zmiana obowi¹zuje od dnia okreœlonego w uchwale, jednak nie wczeœniej ni¿ po
up³ywie 30 dni od opublikowania. Uchwa³a jest tak¿e publikowana na stronie
internetowej gminy.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- od wrzeœnia do listopada 2009

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

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

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
04.10.09, 08.11.09,

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
06.09.09, 11.10.09, 11.11.09,

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
13.09.09, 18.10.09, 15.11.09,

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
20.09.09, 25.10.09, 22.11.09,

5. Apteka ,,Stokrotka”: 27.09.09, 01.11.09, 
29.11.09,

KINO MOKSiR
zaprasza

***
Prawdziwa historia Kota w Butach
„Prawdziwa historia kota w butach” to pe³na
humoru uwspó³czeœniona adaptacja s³ynnej
bajki Charles’a Perrault. Jest to jedna z naj-
dro¿szych animowanych produkcji tego roku.
M³ody m³ynarz dostaje w spadku dziwnego
kota, który nie doœæ, ¿e mówi, to jeszcze
chodzi w butach, posiadaj¹cych magiczn¹
moc. Przy pomocy ró¿nych sztuczek i z nie-
od³¹cznym humorem, kot pomo¿e swojemu
nowemu panu zdobyæ serce piêknej królewny,
której najwiêksz¹ ¿yciow¹ pasj¹ jest taniec.
Nie obejdzie siê przy tym bez zasadzek,
które na dzieln¹ parê zastawiaj¹ ró¿ne typy
spod ciemnej gwiazdy.
11 wrzeœnia /pi¹tek/ 2009 - godz. 17.00.
Bilety - 11 z³; czas trwania filmu - 71 minut.

***
JANOSIK Prawdziwa historia

M³ody Janosik, wypalony wojn¹, zawiedziony
w mi³oœci, trafia do zbójeckiej dru¿yny.
Wkrótce zostaje jej przywódc¹ i zaczyna siê
cieszyæ s³aw¹ dzielnego zbójnika, który
przestrzega honorowego kodeksu - nikt 
z napadniêtych nie mo¿e zgin¹æ. Wraz ze
s³aw¹, roœnie jego uwielbienie u kobiet.
Sukcesy Janosika budz¹ jednak zazdroœæ
jednego z cz³onków bandy, chciwego i but-
nego Huncagi… Zmys³owa, okrutna i pe³na
pasji, prawdziwa historia Juraja Janosika.
Oparta na faktach opowieœæ o m³odym zbójniku,
którego krótkie i intensywne ¿ycie sta³o siê
legend¹.

Premiera Polska - 4 wrzeœnia, premiera 
w Chojnowie - 11 wrzeœnia /pi¹tek/ 2009 -

godz. 19.00.  Bilety - 11 z³, 
czas trwania - 140 min. 
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Na XLI sesji
Na pierwszej, po tegorocznej waka-
cyjnej przerwie, sesji chojnowscy
radni wys³uchali m.in. sprawozdañ
dyrektorów placówek oœwiatowych
dotycz¹cych przygotowania jedno-
stek do rozpoczynaj¹cego siê no-
wego roku szkolnego.

Przedszkole Miejskie Nr 1 
W przedszkolu w nowym roku szkolnym bêdzie
6 grup (oddzia³ów) dzieci z wy¿ywieniem.
Grupa dzieci 3-letnich, grupa dzieci 3,4-let-
nich, grupa 5-latkow, grupa 5,6-latkow i grupa
6-latków. Ogó³em w roku szkolnym 2009/2010
do przedszkola bêdzie uczêszcza³o 126 dzieci.
W ramach przygotowañ do nowego roku szkolnego
wykonano wiele prac i generalnych porz¹dków
zarówno w budynku przedszkola jak i ogrodzie. 
* Wymienione zosta³y porêcze znajduj¹ce siê 
w ogrodzie przy zejœciu z tarasu.
* Przy odwilgoconych w ubieg³ym roku œcianach
budynku wykopane rowy zosta³y wype³nione
kamykami i wykoñczone obrze¿ami. Prace wyko-
nali rodzice jak równie¿ dostarczyli nieodp³at-
nie materia³y.
* Zakupiono du¿¹ iloœæ zabawek dla dzieci do
wszystkich grup wiekowych.
* Dokonano zakupu kolorowej kanapy i fotelika
do grupy dzieci najm³odszych.
* Wymieniono piasek w obydwu piaskownicach.
* Zakupiono niezbêdne œrodki higieniczne i sani-
tarne oraz materia³y biurowe.

Przedszkole Miejskie Nr 3
W roku szkolnym 2009/2010 do Przedszkola
Miejskiego nr 3 uczêszczaæ bêdzie 200 dzieci
w wieku od 1 - 6 lat, w tym:
* do grupy „0”- 5 godzinnej - 59 dzieci, 
* na 8 godzin z wy¿ywieniem - 140 dzieci 
* nauczanie indywidualne - 1 dziecko.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w budynku przedszkola
(grupy z wy¿ywieniem) oraz w pomieszczeniach
u¿yczonych przez Szko³ê Podstawow¹ nr 4
(grupy bez wy¿ywienia).
W pomieszczeniach przedszkolnych wykonano
drobne prace remontowe (malowanie, zamonto-
wanie listew pod³ogowych), dokupiono wyposa-
¿enie kuchni, wymieniono piasek w piaskownicy.

Szko³a Podstawowa nr 3
Rok szkolny 2009/2010 szko³a rozpoczyna z 301
uczniami w 12 oddzia³ach. 
W czasie wakacji zosta³ wykonany niezbêdny
remont, a w zasadzie przebudowa instalacji hy-
drantowej. Ku koñcowi zmierzaj¹ prace zwi¹-
zane z budow¹ boiska wielofunkcyjnego. Poza
tym zosta³y pomalowane 3 klasy i blok kuchenny.
Zbli¿aj¹cy siê rok szkolny to oprócz normal-
nych zajêæ dydaktycznych zajêcia dodatkowe.
S¹ to m.in. zajêcia z jêzyka niemieckiego, wszel-
kiego rodzaju ko³a zainteresowañ (teatralne,
wokalne, taneczne, akrobatyczne, logopedyczne,
gimnastyki korekcyjnej, redakcyjne, kó³ka przed-
miotowe itp.). 
Z³o¿ono wnioski o dofinansowanie w ramach
programu rz¹dowego „Radosna szko³a”, zawarto
umowy na realizacjê programu „Szklanka mleka
dla ucznia”, sk³adane te¿ bêd¹ wnioski o dostar-

czanie owoców i warzyw w ramach programu
„Owoce w szkole”. Szko³a bêdzie realizowa³a
zadania zwi¹zane z programem Socrates-Comenius
w dwóch projektach. W jednym jest szko³¹ koor-
dynuj¹c¹ (szko³y z Polski, Litwy, S³owenii, Grecji
i Turcji), w kolejnym szko³¹ partnersk¹ (szko³y
z Wêgier, Polski, Bu³garii, Belgii i Rumunii).
Oprócz Comeniusa realizowany bêdzie równie¿
projekt finansowany przez Polsko Amerykañsk¹
Fundacjê Wolnoœci pod nazw¹ English Teaching.
Placówka oczekuje na podpisanie umów na reali-
zacjê pilota¿owego programu Dolnoœl¹ska 
e-Szko³a, sk³adany by³ te¿ wniosek do Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Szko³a Podstawowa nr 4
Od 1 wrzeœnia 2009r. zostanie w³¹czony do u¿yt-
ku budynek tzw. “ma³ej szko³y” - segment D,
w którym w ci¹gu ubieg³ego roku szkolnego
prowadzony by³ remont kapitalny. Wszystkie
sale lekcyjne w wyremontowanym budynku
zosta³y wyposa¿one w komplety nowych
mebli, stolików i krzese³ek oraz nowe tablice. 
W du¿ym budynku szko³y (segment A) w czasie
wakacji wyremontowano mniejsze pomieszcze-
nie œwietlicowe. Wspólnie z Rad¹ Rodziców
wyremontowano salê nr 7 z przeznaczeniem na
nowoczesn¹ pracowniê do nauki jêzyków
obcych. 
Szko³a jest dobrze zaopatrzona w pomoce dydak-
tyczne do nauczania na ró¿nych poziomach.
Dyrektor z³o¿y³ wniosek do organu prowadz¹cego
o pozyskanie nowych, nowoczesnych sprzê-
tów i pomocy dydaktycznych w ramach rz¹do-
wego programu “Radosna szko³a”. Szko³a
otrzyma w przysz³ym roku szkolnym nowo-
czesn¹ pracowniê komputerow¹ z projektu
“Nowoczesna pracownia przyrodnicza w ka¿dej
gminie”. W czerwcu 2009r. szko³a spe³ni³a
standardy i otrzyma³a Certyfikat Szko³y Dbaj¹cej
o Bezpieczeñstwo.
W roku szkolnym 2009/10 po raz pierwszy 
w historii szko³y nie bêdzie zmianowoœci.

Gimnazjum nr 1
W Gimnazjum nr 1 podczas wakacji przepro-
wadzono nastêpuj¹ce prace:
* zerwano stare parkiety i wymieniono pod³ogi
w czterech salach lekcyjnych,
* odmalowano cztery sale lekcyjne,
* odnowiono czêœæ lamperii w korytarzach
szkolnych.

Gimnazjum nr 2
W okresie wakacyjnym zosta³o przeprowadzo-
nych szereg prac remontowo-renowacyjnych
na terenie szko³y. Gimnazjum we wrzeœniu
obchodzi podwójny jubileusz - 10 rocznicê
powstania oraz 100-lecie budynku szko³y. W zwi¹z-
ku z tym, dziêki pomocy urzêdu miasta i od-
delegowanych pracowników interwencyjnych
mog³y zostaæ wykonane dodatkowe prace:
- odnowiono i pomalowano 6 sal lekcyjnych,
- odmalowano wszystkie toalety,
- odnowiono i pomalowano pomieszczenie dla
pracowników obs³ugi, wykonana zosta³a konser-
wacja boiska szkolnego (wyrównanie, wysypanie
piaskiem i rozprowadzenie go po sztucznej na-
wierzchni),

- uzupe³niono ubytki tynku i pomalowano emul-
sj¹ oraz farb¹ olejn¹ (lamperie) wszystkie kory-
tarze szkolne na 3 piêtrach.
W klasach pierwszych rozpocznie naukê 145
uczniów a ogó³em we wszystkich 15 oddzia-
³ach + oddzia³ specjalny kontynuowaæ edukacjê
bêdzie 440 uczniów.
Szko³a przygotowuje siê do uczestnictwa w fina³ach
konkursu ekologicznego “Dbajmy o œrodowisko
- to takie proste”. Gimnazjum zakwalifikowa³o
siê jako jedno z 16 gimnazjów, finalistów elimi-
nacji wojewódzkich, do œcis³ego fina³u, który
bêdzie mia³ miejsce 26 wrzeœnia br. w Warszawie
w Pa³acu Kultury i Nauki. Jest o co walczyæ,
gdy¿ nagrody s¹ bardzo cenne - 3 pierwsze
miejsca to pracownie komputerowe dla szkó³. 

***
O sytuacji socjalno bytowej mieszkañców Chojnowa
mówi³a na sesji kierowniczka MOPS Ewa
Wiszniewska. Z analizy jak¹ placówka przepro-
wadzi³a porównuj¹c tegoroczne dane statystyczne
z ubieg³orocznymi i pierwszym pó³roczem
tego roku, wynika, ¿e liczba œrodowisk nowo
zarejestrowanych w analogicznym okresie znacz-
nie siê zwiêkszy³a. S¹ to œrodowiska, w których
cz³onkowie rodziny utracili zatrudnienie (28),
czêsto pracowali za granic¹, a przyczyn¹ zwol-
nieñ jest kryzys gospodarczy. Równie¿ wzros³a
liczba osób wymagaj¹cych us³ug opiekuñczych
w miejscu zamieszkania (7), zapewnienia opieki
ca³odobowej (6).
Obszerne sprawozdanie, przedstawione rad-
nym obejmowa³o diagnozê, problemy i podej-
mowane przez oœrodek dzia³ania na rzecz popra-
wy ¿ycia mieszkañców miasta Chojnowa. Anali-
zuj¹c problemy spo³eczne naszego miasta Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej podj¹³ pracê w celu
przeciwdzia³ania i zapobiegania wykluczeniu
spo³ecznemu mieszkañców. Zadania okreœlone
w projekcie adresowane s¹ do osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, na rzecz przywróce-
nia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolnoœci
do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze
spo³eczeñstwem.

***
O sytuacji na rynku pracy w kontekœcie kryzysu
gospodarczego mówi³a na sesji dyrektor choj-
nowskiej filii Powiatowego Urzêdu Pracy
Bo¿ena Konopnicka.
Rok 2008 by³ kolejnym rokiem, który charak-
teryzowa³ siê spadkiem liczby osób bezrobot-
nych. Liczba zarejestrowanych w Filii Urzêdu
Pracy w Chojnowie na koniec grudnia 2008 r.
wynosi³a 1555 osób bezrobotnych i by³a o 313
osób ni¿sza w porównaniu do miesi¹ca grudnia
2007r. Pierwsze pó³rocze 2009r. przynios³o 
w kraju, a tak¿e w powiecie legnickim wzrost
liczby osób bezrobotnych. Od pocz¹tku roku
nastêpowa³ stopniowy wzrost stopy bezrobocia
zarówno w kraju, województwie jak i powiecie.
Stopa bezrobocia w powiecie legnickim 
w grudniu 2008 r. wynosi³a 14,1% podczas
gdy w maju wynosi³a ju¿ 17,6%.
Rok 2009 rozpocz¹³ siê wzrostem liczby osób
rejestruj¹cych siê, co spowodowa³o wzrost
poziomu bezrobocia na terenie dzia³ania Filii,
który na dzieñ 30.06.2009 r. wynosi 1826 osób
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Na XLI sesji
bezrobotnych w tym 1059 z terenu miasta Choj-
nowa. Porównuj¹c dane z pierwszego pó³rocza
2008 roku stwierdza siê spadek liczby osób
wykreœlonych z ewidencji ogó³em jak równie¿
z tytu³u podjêcia pracy. W okresie 6 miesiêcy br.
z tytu³u podjêcia pracy wykreœlono z ewidencji
522 osoby tj. o 176 osób mniej ni¿ w analogicz-
nym okresie roku ubieg³ego.
W 2008 roku w ramach œrodków Funduszu
Pracy oraz œrodków z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego zaktywizowano ogó³em 1027. 
W ramach otrzymanych œrodków, do 30 czerwca
tego roku zaktywizowano 470 osób bezrobot-
nych. Ogó³em w 2009 roku planuje siê zakty-
wizowaæ w ramach œrodków Funduszu Pracy 
i EFS 651 osób.
W pierwszym pó³roczu 2009 roku w ramach
otrzymanych œrodków Filia Urzêdu Pracy 
w Chojnowie podpisa³a ogó³em 144 umowy na
aktywizacjê osób bezrobotnych w tym:
* w ramach prac interwencyjnych 23 umowy 
w tym z terenu miasta 14 umów,
* w ramach przygotowania zawodowego 2 umowy,
* w ramach sta¿y 67 umów, w tym 38 z terenu
miasta, 
* w ramach robót publicznych 3 umowy,
* w ramach przyznania jednorazowych œrod-
ków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej 
49 umów w tym 39 z terenu miasta.
W okresie od stycznia do czerwca b. r. Urz¹d
Miasta oraz jednostki podleg³e zorganizowa³y
miejsca pracy dla 110 bezrobotnych.

***
Sprawozdanie 5/2009 z pracy Burmistrza

Miasta Chojnowa w okresie od dnia 
26 czerwca 2009 r. do dnia 26 sierpnia 2009 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest budowa miêdzyszkol-
nego basenu krytego przy SP Nr 4. Wykony-
wana jest droga dojazdowa z parkingami 
i chodnikiem wzd³u¿ ul. Paderewskiego. Rozpo-
czêto monta¿ niecki p³ywackiej. Trwaj¹ roboty
budowlane - krycie dachów, ocieplanie elewacji.
2. Zakoñczono budowê i przebudowê sieci
wodoci¹gowej w ul. Okrzei.
3. Zamontowano bramki (profesjonalne i m³o-
dzie¿owe) i pi³kochwyty na boisku treningo-
wym przy MOKSiR.
4. Wykonawca wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego przy SP Nr 3 zg³osi³ zakoñczenie budowy. 
5. Trwaj¹ prace przy wymianie sieci wodoci¹go-
wej oraz przebudowie sieci kanalizacyjnych 
w obrêbie Rynku. Wykonawca prowadzi roboty
przy budowie sieci wodoci¹gowej w ul. Królo-
wej Jadwigi i Pl. Zamkowym.
6. Kontynuowane s¹ prace przy modernizacji
kaplicy cmentarnej.
7. Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
jezdni asfaltowych przy u¿yciu emulsji i grysów -
wbudowano 65 t materia³u.
8. Pozyskano 3 m3 drewna z wiatro³omów na
listwy do ³awek parkowych.
9. Wymieniono nawierzchnie chodnika przy 
ul. D³ugosza na odcinku od ul. Legnickiej do
ul. Kwiatowej z p³ytek betonowych na polbruk.

10. Wykonano zabudowê nawierzchni chodni-
ka z polbruku i ogrodzenie siatkowe na terenie
wokó³ kortów na stadionie KS Chojnowianka.
11. Wymieniono krawê¿nik przy ul. Paderewskiego
na wysokoœci budowy basenu.
12. Wykonano chodnik przy ul. Grottgera
umo¿liwiaj¹cy wejœcie na posesje Nr 4.
13. Wykonano odcinek chodnika przy budynku
na ul. Koœciuszki 16A.
14. Uporz¹dkowano teren pod dzia³kê budow-
lan¹ na skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki i Drzyma³y.
15. Utwardzono grunt pod kontenery na od-
pady przy ul. Komuny Paryskiej.
16. Wymieniono nawierzchniê dojœæ do
budynku przy ul. Witosa 4 - 6.
17. Zakoñczono roboty remontowo - malarskie
w USC oraz Gimnazjum Nr 1 (odnowiono 
4 klasy i fragment korytarza).
18. Trwaj¹ prace malarskie w Gimnazjum Nr 2
(odnowiono dotychczas 3 pracownie, pomieszcze-
nie gospodarcze oraz hole i klatki schodowe,
trwaj¹ prace w holu na parterze).
19. Wykonano korytowanie powierzchni wokó³
boiska sportowego w SP Nr 3. Trwaj¹ prace przy-
gotowawcze do u³o¿enia nawierzchni z polbruku.
20. Wykonano fundamenty i cokó³ pomnika
„Golgota Wschodu” na cmentarzu komunalnym.
21. Trwaj¹ prace przy wykaszaniu traw na terenach
zielonych nie objêtych umowa przetargow¹.
22. Wymieniono i uzupe³niono piasek w pias-
kownicach na terenie miasta.
23. Wykonano bie¿¹ce naprawy urz¹dzeñ na
ogrodach zabaw dla dzieci z wymian¹ elementów
konstrukcji oraz malowaniem.
24. Pomalowano konstrukcje sceny u¿ywanej
przy imprezach masowych w mieœcie.
25. Wykonano malowanie fragmentów elewacji
frontowej budynku MOKSiR.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemcy lokal mieszkalny przy zas-
tosowaniu 95% bonifikaty za kwotê 4.169 z³.,
- dzia³kê o powierzchni 110 m2 na poprawê
warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej przy ul. Legnickiej 20 za kwotê
9.150 z³.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy
ul. Lubiñskiej za cenê 89.890 z³.,
- 4 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Solskiego za ³¹czn¹ kwotê 221.950 z³.,
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy 
ul. Kopernika za kwotê 48.480 z³.,
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy 
ul. Z³otoryjskiej za kwotê 35.350 z³.,
- 2 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej
za ³¹czn¹ kwotê 7.620 z³.,
- lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13 za
kwotê 99.315 z³.
3. Przygotowano i podano do publicznej wia-
do-moœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budyn-
kiem u¿ytkowym, po³o¿onej przy ul. Chmiel-
nej 17A, zakoñczony wy³onieniem nabywcy za
cenê 90.600 z³.,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej ma-

gazynem technicznym, po³o¿onej przy ul. Fabrycz-
nej (teren by³ego „Dolzametu”), zakoñczony
wy³onieniem nabywcy za cenê 187.860 z³.,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
po³o¿onej przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ 3 dzia³ek pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ przy ul. Solskiego,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym i gospodarczym po³o¿onej
przy ul. Z³otoryjskiej 3,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ przy ul. Broniewskiego, zakoñczone
wynikiem negatywnym,
4. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki przy ul.
£u¿yckiej z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ek
pod zabudowê jednorodzinn¹.
5. Z³o¿ono wniosek do Wojewody o przekazanie
na rzecz gminy 23 dzia³ek po³o¿onych w obrê-
bie 2, 3, 4, 6 miasta, u¿ytkowanych jako drogi.
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Witosa i ul. Lubiñskiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 szt. drzewa gatunku
klon i 1 szt. drzewa gatunku jesion dla osoby
fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia po 2 szt. drzew,
- przy ul. Paderewskiego, ul. £okietka, ul. Kiliñ-
skiego, ul. Grodzkiej, ul. Baczyñskiego, ul. Ma³a-
chowskiego – wydano 5 decyzji zezwalaj¹cych
na usuniêcie uschniêtych i zagra¿aj¹cych drzew
dla osób prawnych z obowi¹zkiem nasadzenia.
7. Wydano postanowienie w sprawie zatwier-
dzenia programu gospodarki odpadami niebez-
piecznymi mog¹cymi powstaæ w wyniku dzia³al-
noœci Firmy PPU „MAGROTEX” Sp. z o.o.
8. Wydano postanowienie w sprawie zezwole-
nia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
odzysku i zbierania odpadów innych ni¿ niebez-
pieczne z terenu powiatu legnickiego przez firmê
„MAREX” EXPORT - IMPORT Bogus³awa
Rudziak.
9. W dniu 1 sierpnia br. wykorzystuj¹c syreny
alarmowe przeprowadzono trening alarmowo –
ostrzegawczy.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 153 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpa-
trzono 143 wnioski, przyznaj¹c dodatki miesz-
kaniowe (wydano 135 decyzji pozytywnych i 8
decyzji negatywnych). 
2. Dowody osobiste: przyjêto 150 wniosków,
wydano 140 dowody osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 26 decyzji administracyjnych, 3
zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zagranic¹, 31 zaœwiadczeñ do œlubu kon-
kordatowego.
2. Sporz¹dzono: 4 akty urodzenia, 42 akty
ma³¿eñstwa, 10 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 237 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 132 wnioski o wydanie odpi-
sów z akt stanu cywilnego, 1 korespondencjê
konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 60 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Wys³ano 4 wnioski do Prezydenta RP o nada-
nie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.



W drzwiach przywita³ mnie niewysoki starszy pan, 
z siw¹ czupryn¹ i bystrym spojrzeniem. Ze zdumie-
niem spojrza³am na w³aœciciela mieszkania, z którym
umówi³am siê na wywiad - czy to ten stulatek?
Eeee…, nie mo¿liwe.
Z uœmiechem zaprosi³ mnie do œrodka, nonszalancko
odsun¹³ krzes³o od sto³u i poprosi³ bym usiad³a. „Gdzie
ci mê¿czyŸni…” chcia³oby siê zanuciæ.
Czy p³eæ brzydka d¿entelmenem staje siê w okolicach
setnych urodzin? 

Wojciech Skokowski 27 sierpnia obchodzi³ swoje setne urodziny.
Wygl¹dem, zachowaniem, sprawnoœci¹ na ciele i umyœle zaprzecza
powszechnemu wizerunkowi stulatka. Ba, zaprzecza nawet naukom
medycznym…

- To co by pani redaktor chcia³a wiedzieæ? – zapyta³ siadaj¹c naprzeciw.
- Wszystko, panie Wojciechu. Liczê, ¿e w pana opowieœci znajdê
receptê na d³ugowiecznoœæ i tak¹ witalnoœæ.

Mój rozmówca z ochot¹ opowiada³ o swoich losach podczas dwóch
globalnych konfliktów zbrojnych, o ciê¿kiej pracy zawodowej i ¿yciu
rodzinnym.

Kiedy wybuch³a pier-
wsza wojna œwiatowa
Wojtuœ mia³ piêæ lat, ale
do dziœ pamiêta (i czuje)
razy jakie dosta³ od
wojskowych za to, ¿e
wyniós³ z piwnicy broñ
i nie chcia³ powiedzieæ
komu j¹ przekaza³. Po
21 latach kolejny raz
kraj stan¹³ w obliczu
wojny. 26.letni wów-
czas Wojciech trafi³ do
partyzantki.
- By³a zima, siarczysty
mróz, g³êboki œnieg, a my
przemierzaliœmy dzie-
si¹tki kilometrów zmienia-
j¹c swoje pozycje. Z za-

zdroœci¹ i z³oœci¹ patrzyliœmy na dowódców, którzy z siode³ ogierów wyda-
wali rozkazy. Na szczêœcie las by³ moim domem tylko przez kilka miesiêcy.
St¹d m³ody Wojciech mia³ trafiæ pod pancerz czo³gu, ta perspektywa
jednak tak bardzo go przera¿a³a, ¿e wspólnie z koleg¹ zmieni³ (nieco
samowolnie) jednostkê i sta³ siê frontowym kierowc¹. Nie by³o lekko,
ale jeszcze trudniej mia³a jego rodzina, któr¹ wywieziono na Sybir. 
Po tych ciê¿kich latach pozosta³y niezatarte wspomnienia i dowody
uznania pañstwa polskiego. Wœród licznych odznaczeñ pan Wojciech

mo¿e poszczyciæ siê tymi naj-
wa¿niejszymi w naszym kraju -
Orderem Polonia Restituta czy
Orderem Virtuti Militari.

Po wojnie, w poszukiwaniu
pracy i swojego miejsca na zie-
mi, pan Wojciech przemierza³
zachodnie tereny naszego kraju.
Pracowa³ w browarze, wiele
lat w kamienio³omach, zak³a-
dach przemia³owych. Na eme-
ryturê przeszed³ niechêtnie 
i po burzliwych pertraktacjach 
z pracodawc¹. Nie wyobra¿a³
sobie ¿ycia bez pracy. Zaj¹³ siê
wiêc przydomowym sadem, gdzie ros³o 100 drzew owocowych i 500
krzewów porzeczki. Kiedy zmar³a ¿ona, za namow¹ syna sprzeda³
gospodarstwo i pod koniec lat 80. przyjecha³ do Chojnowa. Czu³ siê obco
w naszym mieœcie. Pierwsze znajomoœci nawi¹za³ w pobliskich sklepach.
- Panie zza lady by³y bardzo ¿yczliwe i sympatyczne. To z nimi w pierwszych
miesi¹cach najczêœciej rozmawia³em i poprzez nie poznawa³em s¹siadów. 
Szybko siê tu zaklimatyzowa³em, polubi³em to miasto, a szczególnie
jedn¹ z jego mieszkanek…

Z opowieœci pana Wojciecha wywnioskowaæ mo¿na, ¿e d³ugoletniej
kondycji sprzyja trud, ciê¿ka praca, kilkakrotne zwi¹zki (pan
Wojciech stawa³ na œlubnym kobiercu trzy razy) i … unikanie diet.
- Pani redaktor, ja na diecie d³ugo bym nie poci¹gn¹³. Ktoœ kiedyœ
próbowa³ mnie zmusiæ, ale stale chodzi³em g³odny i mia³em wra¿enie,
¿e od tego zdrowego od¿ywiania zejdê z tego œwiata. Jem to na co
mam ochotê, a najbardziej lubiê pieczone udka kurczaka.
Pan Wojciech nie tylko sam ustala sobie menu, ale i sam je przygo-
towuje. Poza tym pierze, sprz¹ta i rzadko potrzebuje pomocy.
- Pani redaktor, a mo¿e po kieliszeczku…? Tak, jak to mówi¹, dla

zdrowotnoœci. Czysta z wiœniowym sokiem podnosi nastrój. To co, nalaæ?
Pomyœla³am, ¿e to jeden ze sk³adników przepisu na d³ugowiecznoœæ,
ale czy na pewno? Dowiedzia³am siê, tak¿e, ¿e nasz stulatek nigdy nie
pali³ papierosów - o i to raczej nale¿y wpisaæ miêdzy te sk³adniki.
Ojciec pana Wojciecha ¿y³ 106 lat, bracia 101 i 99. Jego setne
urodziny, to jak siê wydaje, genetyczne obci¹¿enie, ale dziœ wie, ¿e te
cyfry nie maj¹ ¿adnego znaczenia, jeœli u boku brakuje bliskiej osoby.
Kiedy nie ma siê dla kogo ¿yæ i nic nie sprawia przyjemnoœci, 
w wieczornych modlitwach nie prosi siê ju¿ o zdrowie…

*********
Uroczysty jubileusz odby³ siê w Domu Chemika dok³adnie w dniu
setnych urodzin. Goœæmi pana Wojciecha byli nie tylko najbli¿si 
i znajomi. Powinszowania sk³ada³ tak¿e burmistrz Chojnowa Jan
Serkies, kierownik legnickiej KRUS Józef Dzbanuszek i przedsta-
wicielki Banku Spó³dzielczego.
Nie oby³o siê bez wspomnieñ, ³ez wzruszenia i oczywiœcie trady-
cyjnego 100 lat, w wersji podniesionej do lat 200. eg
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Partyzantka, kamienio³omy i ¿adnych diet
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Mieczys³awa i Alojzy Substelny
Po³¹czy³ ich Dom Ludowy. To tu spotkali siê
po raz pierwszy, a sylwestrowa noc by³a pierwsz¹
wspólnie spêdzon¹. Wtedy jeszcze nie wie-
dzieli, ¿e tych nocy bêdzie tysi¹ce i ¿e w szczêœ-
ciu i zgodzie doczekaj¹ Z³otych Godów.

M³odziutka Miecia wybra³a siê tego dnia razem
z braæmi na zabawê. Alojzy, który nie tak dawno
przyjecha³ do Chojnowa w poszukiwaniu pracy,
zwróci³ na ni¹ uwagê ju¿ przy wejœciu. Nie
spuszcza³ z niej wzroku, a kiedy zebra³ odwagê
i poprosi³ j¹ do tañca, by³ ju¿ pewien, ¿e znalaz³
swoj¹ po³ówkê. Miecia niekoniecznie - pierwsze
spotkanie, pierwsz¹ rozmowê, pierwszy taniec
potraktowa³a raczej jak kolejn¹ znajomoœæ.
Alojzy szybko jednak przekona³ dziewczynê
do siebie. By³, jak dziœ opowiada pani Mieczy-
s³awa, szarmancki, sympatyczny i zabawny, nie
sposób by³o siê oprzeæ. Nie dziwi zatem fakt, ¿e
sakramentalne „tak” m³odzi wypowiedzieli kil-
ka miesiêcy po Nowym Roku, w piêkny majowy
dzieñ przed 50.laty.
Wspólne ¿ycie toczy³o siê biegn¹c raz z górki,
raz pod górkê, ale dziêki cierpliwoœci i jak ¿ar-
tobliwie mówi¹, rozmowom przy okr¹g³ym stole,
ka¿dy problem potrafili udŸwign¹æ i rozwi¹zaæ.
Dziœ mog¹ te¿ liczyæ na wsparcie dwóch córek
i cieszyæ siê sukcesami trójki wnucz¹t. Marz¹ 
o prawnukach, ale tej kwestii niestety nie da siê
za³atwiæ przy „okr¹g³ym stole”. 
W Z³otych Godach towarzyszy³a jubilatom liczna
rodzina. Podczas uroczystoœci u ich boku stali te¿
œwiadkowie - ci sami, sprzed pó³ wieku. I tak jak
wtedy, ma³¿onkowie zostali obsypani ry¿em,
œpiewano gromkie sto lat, a rodzina zapowiedzia³a,
¿e i gor¹cego „gorzko, gorzko” nie odpuœci. 

Janina i Edward Jaszczur
Zbli¿a³ siê 22 lipca i wielkie œwiêtowanie. W nie-
wielkiej wiosce ko³o Milicza planowano na tê

okolicznoœæ zabawê. Edward mia³ tam rodzinê,
z ochot¹ wiêc pojecha³ odwiedziæ bliskich i trochê
siê rozerwaæ. Czy przypuszcza³, ¿e jego kawaler-
skie ¿ycie w³aœnie dobiega koñca? Z pewnoœci¹
nie. Na tej wiejskiej zabawie dwa m³ode serca
tak mocno zabi³y, ¿e ju¿ miesi¹c póŸniej uczest-
nicy potañcówki bawili siê na weselu Janiny 
i Edwarda. Krótko potem m¹¿ przywióz³ œwie¿o
poœlubion¹ ma³¿onkê do rodzinnego Chojnowa,
który sta³ siê te¿ domem Joanny. Tu oboje reali-
zowali siê zawodowo - ona jako przedszkolanka,
on przez wiele lat jako formierz-odlewnik 
w Hosmecie. Ich dwójka dzieci da³a im szeœ-
cioro wnucz¹t, od niedawna s¹ tak¿e dumnymi
pradziadkami. Marz¹, ¿eby pobawiæ siê jeszcze
na weselach potomków. Tymczasem ogromn¹
przyjemnoœæ sprawiaj¹ im wspólne spacery 
i praca na dzia³ce. Cieszy ich ka¿dy kolejny dzieñ,
z przejêciem œledz¹ losy dzieci i wnucz¹t, radzi
s¹ gdy ktoœ potrzebuje ich wsparcia, nadal te¿
s¹ oparciem dla siebie nawzajem.
Kiedy w Urzêdzie Stanu Cywilnego dziêkowali
sobie za wieloletni¹ opiekê ¿adne z nich nie
potrafi³o ukryæ emocji. £zy nap³ywa³y do oczu,
a s³owa z trudem mo¿na by³o wypowiedzieæ.
To wzruszenie udziela³o siê wszystkim.
Na pytanie o receptê na d³ugie, zgodne po¿ycie
pan Edward odpowiadzia³ - „Kartofle i kwaœne
mleko”. Cokolwiek mia³ na myœli warto wzi¹æ
te s³owa pod rozwagê, bo z pewnoœci¹ ukryta jest
w nich m¹droœæ cz³owieka w tej kwestii do-
œwiadczonego.

Wanda i Stanis³aw Konarscy
Kiedy siostra pana Stanis³awa zarêcza³a siê 
z bratem pani Wandy, na rodzinne spotkanie
zaproszone by³o tak¿e rodzeñstwo. PóŸnym

popo³udniem pad³a propozycja uczczenia tego
wydarzenia na miejskiej potañcówce. Wandzi
towarzyszy³a kole¿anka, Stasiu do kompletu
wzi¹³ ze sob¹ kolegê. By³o mi³o i weso³o, ale
wtedy jeszcze gromy nie bi³y. Strza³a Amora
trafi³a ich nieco póŸniej. Spotykali siê co jakiœ
czas, poznawali i powoli zakochiwali w sobie,
by po dziesiêciu miesi¹cach znajomoœci, przed
bogiem i urzêdnikiem wyznaæ sobie mi³oœæ. 
Utrzymaniem rodziny od pocz¹tku zajmowa³
siê pan Stanis³aw. Zdolny absolwent uczelni
ekonomicznej, szybko znalaz³ pracê i nieŸle
zarabia³. Pani Wanda prowadzi³a dom, ale i ona
w nied³ugim czasie zajê³a siê prac¹ zawodow¹.
W tym szczêœliwym domu wkrótce na œwiat

przysz³o dwoje dzieci. Codzienne trudy, smut-
ki, radoœci, up³ywaj¹cy czas, nie wygasi³y
gor¹cego uczucia ma³¿onków. Po trzynastu la-
tach rodzina przywita³a kolejnego cz³onka - po
pierworodnym i jego siostrze, urodzi³a siê nastêp-
na córeczka. Od tego czasu ród powiêkszy³ siê
o piêcioro wnucz¹t i 2 prawnucz¹t.
Pañstwo Konarscy wyznaj¹ zasadê, ¿e w ¿yciu
nale¿y cieszyæ siê z tego co siê posiada, doceniaæ
i szanowaæ to co siê ma. Zapytani wiêc o ma-
rzenia zgodnie twierdz¹, ¿e nale¿y je mieæ i do
nich d¹¿yæ. Wa¿ne jednak, aby by³y realne i na
miarê si³.
Dziœ, kiedy patrz¹ na siebie, wci¹¿ widaæ uczucie
w ich oczach, a na twarzach serdecznoœæ i ciep³o,
którymi obdarzaj¹ nie tylko siebie.

Bronis³awa i Stanis³aw Kotala
By³ ciep³y s³oneczny dzieñ. Stanis³aw space-
rowa³ w³aœnie w okolicach ogródków dzia³ko-
wych, gdy za jednym z p³otów ujrza³ zapraco-
wan¹, m³od¹ dziewczynê. Rozejrza³ siê wokó³,
a gdy uzna³, ¿e w najbli¿szym otoczeniu nie
ma nikogo, zagadn¹³. Rozmowa tak siê rozwija³a,
¿e w zasadzie oboje byli nieco zaskoczeni, gdy
uœwiadomili sobie, ¿e w³aœnie umówili siê na
randkê. Ju¿ na tej pierwszej Stanis³aw wpad³
po uszy - zakocha³ siê w³aœciwe od pierwszego
wejrzenia, a kolejne spotkania tylko utwierdza³y

go w przekonaniu, ¿e kocha do szaleñstwa.
Bronia odwzajemnia³a jego uczucia, z radoœci¹
wiêc przyjê³a oœwiadczyny. Po trzech miesi¹cach
znajomoœci odda³a mu swoj¹ rêkê, bior¹c w za-
mian gor¹ce serce. Do dziœ ¿adne z nich nie
¿a³uje. Wychowali trójkê dzieci, doczekali czworga
prawnucz¹t, niecierpliwie oczkuj¹ kolejnych
potomków. Zgodnie twierdz¹, ¿e przez tych 
50 lat uk³ada³o siê ró¿nie, ale cierpliwoœci¹,
zdrowym rozs¹dkiem i szczeroœci¹ pokonaæ
mo¿na wiele przeciwnoœci losu. Oboje te¿ maj¹
zasadê, o której mówi¹ szeptem - czasami
warto wy³¹czyæ s³uch i zamkn¹æ usta, to czêsto
przynosi lepszy efekt ni¿ dyskusje i wzajemne
pretensje. Wa¿ne s¹ te¿ gesty - ciep³y dotyk,
wymowne spojrzenie, czu³y uœcisk. Nie dziwi
zatem fakt, ¿e nawet po piêædziesiêciu latach
ma³¿eñstwa, podczas uroczystoœci w Urzêdzie
Stanu Cywilnego, mocno trzymali siê za rêce 
i dziêkowali sobie serdecznym poca³unkiem.

eg

Cztery uroczystoœci, cztery wielkie mi³oœci, cztery wspólne podziêkowania i rodzinne powinszowania

W minion¹ sobotê, w Urzêdzie Stanu Cywilnego cztery pary, po 50 latach wspólnego po¿ycia, ponownie
stanê³y przed urzêdnikiem pañstwowym.

Z³ote Gody, to œwiêto wyj¹tkowe, nie dziwi zatem fakt, ¿e czêsto w takiej chwili g³os dr¿y, oczy wilgotniej¹,
a serce bije dok³adnie tak jak pó³ wieku wczeœniej.
By³y gratulacje, ¿yczenia i odznaczenia. Na tê okolicznoœæ kierownik USC Leokadia Szkolnik, burmistrz
miasta Jan Serkies i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski, w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej uhonorowali ma³¿eñstwa medalami za wieloletnie, zgodne po¿ycie ma³¿eñskie. Symboliczne odzna-
czenia to dowód uznania i szacunku dla jubilatów za wychowanie prawych obywateli i wieloletni wk³ad 
w rozwój miasta i kraju.
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Obopólne szczêœcie
Piesek, dla którego w ostatnim numerze szu-
kaliœmy domu, ma ju¿ nowego w³aœciciela.
Tygrys pojecha³ a¿ do Che³m¿y ko³o Torunia.
Wziêli go do siebie pañstwo Staniszewscy,
którzy podczas wizyty w Chojnowie, przy-
padkiem dowiedzieli siê o naszym apelu 
i decyzjê podjêli niemal natychmiast. Teraz
Tygrys biega po przestronnym ogrodzie, 
w pobli¿u jeziora, w towarzystwie Saby -
nieco starszej krewniaczki rasy owczarek
niemiecki.

Przez trzy tygodnie zajmowa³a siê nim pani
Anna Ulicka:
- Da³am mu na imiê Tygrys, ale niewiele ma on
wspólnego z tym dzikim kotem. To wspania³y,
³agodny, pos³uszny pies i bez obaw odda³am
go nowym w³aœcicielom. Cieszê siê, ¿e w po-
bli¿u domu bêdzie mia³ akwen, bo Tygrys
uwielbia p³ywaæ.
Dziêkujemy pani Ani za opiekê nad bezdom-
nym psem, a nowym opiekunom za bezinte-
resown¹ pomoc.

red.

Wszystko o …

Wspólnoty Mieszkaniowe cz. IX

1. Stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów
w³asnoœæ lokali odrêbnych powstaje dopiero 
z chwil¹ dokonania wpisu do ksiêgi wieczystej.
W tej sytuacji dowodem istnienia prawa w³asnoœci
lokalu odrêbnego nie mo¿e byæ odpis aktu nota-
rialnego (je¿eli prawo jest ustanawiane), lecz
odpis z ksiêgi wieczystej, potwierdzaj¹cy wpis
prawa w³asnoœci w dziale II ksiêgi wieczystej.

Zasada dowodzenia prawa na podstawie odpisu 
z ksiêgi wieczystej bêdzie obowi¹zywa³a zawsze
w przypadku dokonywania pierwszego wpisu
do ksiêgi wieczystej, nastêpuj¹cego po wyodrêb-
nieniu lokalu. Nale¿¹ tutaj wszystkie przypadki
ustanawiania odrêbnej w³asnoœci lokalu wymie-
nione w art. 7,9,10 i 11 ustawy o w³asnoœci
lokali, tj. ustanowienie odrêbnej w³asnoœci
lokalu w umowie zawartej przez wspó³w³aœci-
cieli nieruchomoœci, ustanowienie odrêbnej
w³asnoœci lokalu w umowie zawartej miêdzy
w³aœcicielem nieruchomoœci a nabywc¹ lokalu,
ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu przez
w³aœciciela nieruchomoœci dla siebie w drodze
jednostronnej czynnoœci prawnej oraz ustano-
wienie odrêbnej w³asnoœci lokalu w orzeczeniu

s¹dowym znosz¹cym wspó³w³asnoœæ, dokonuj¹-
cym podzia³u spadku lub podzia³u maj¹tku
dorobkowego by³ych ma³¿onków.
2. W przypadku przeniesienia umow¹ praw do
lokalu ju¿ wyodrêbnionego, b¹dŸ sukcesji tego
prawa (spadkobranie) ka¿dy nowy w³aœciciel sta-
je siê w³aœcicielem lokalu odrêbnego z chwil¹
sporz¹dzenia aktu notarialnego b¹dŸ nabycia
spadku. Kolejny w³aœciciel lokalu odrêbnego
mo¿e zatem dowodziæ istnienia prawa w³as-
noœci lokalu nie tylko przez przedstawienie aktual-
nego wyci¹gu z ksiêgi wieczystej, ale równie¿
przez przedstawienie odpisu aktu notarialnego
przenosz¹cego w³asnoœæ (w przypadku nabycia
w drodze umowy przenosz¹cej w³asnoœæ), b¹dŸ
wyci¹gu z ksiêgi wieczystej, potwierdzaj¹cego
prawo w³asnoœci pierwszego w³aœciciela lokalu 
i postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
(w przypadku spadkobrania).
3. Znacznie szersze mo¿liwoœci dokumento-
wania prawa w³asnoœci ma w³aœciciel lokali nie-
wyodrêbnionych (najczêœciej miasto, gmina).
W zwi¹zku z powy¿szym dowodem prawa w³as-
noœci mog¹ byæ:

Dowody istnienia prawa w³asnoœci lokali
Prawo w³asnoœci lokalu odrêbnego, w tym zakres s³u¿¹cych w³aœcicielowi lokalu praw
kszta³tuj¹ od dnia 1 stycznia 1995r. przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o w³asnoœci
lokali oraz przepisy kodeksu cywilnego. Uznanie istnienia okreœlonych praw w³aœciciela
lokalu odrêbnego (np. Pana Nowaka) b¹dŸ lokalu niewyodrêbnionego (np. Miasta Chojnów)
wymaga przeprowadzenia przez w³aœciciela dowodu istnienia prawa w³asnoœci.

a) w przypadku miasta, gminy - decyzja woje-
wody (tzw. komunalizacyjna) poœwiadczaj¹ca, ¿e
gmina z mocy samego prawa sta³a siê z dniem
27 maja 1990 r. w³aœcicielem nieruchomoœci.
b) w przypadku innych w³aœcicieli - akt notarial-
ny nabycia nieruchomoœci, postanowienie s¹-
dowe o stwierdzeniu nabycia spadku wraz 
z dowodem prawa w³asnoœci poprzednika, orze-
czenia s¹dowe ustalaj¹ce prawo w³asnoœci, de-
cyzje administracyjne o wyw³aszczeniu nie-
ruchomoœci. Dowodem mog¹ byæ równie¿ inne
decyzje administracyjne stwierdzaj¹ce nabycie
prawa w³asnoœci.
4. Przypomnieæ nale¿y, ¿e odpis z ksiêgi wieczy-
stej ma przewagê nad ka¿dym innym doku-
mentem urzêdowym, bo potwierdza istnienie prawa
objête domniemaniem zgodnoœci prawa z rzeczy-
wistym stanem prawnym. Inne dowody w³asnoœci
z tego rodzaju domniemania nie korzystaj¹.



Brzmienie XIX-wiecznych organów i klasycznych utworów organowo-
wokalnych w przestrzennej œwi¹tyni, to repertuar dla uszu niezwykle
wra¿liwych i wysublimowanych gustów. Okazuje siê, ¿e koneserów tego
typu muzyki w Chojnowie mamy wielu. 
23 sierpnia w koœciele pw. œw. ap. Piotra i Paw³a dziesi¹tki mieszkañców
naszego miasta ws³uchiwa³o siê w pieœni, chora³y, preludia i fugi.

Koncert organowo-wokalny, to pomys³ na promowanie m³odych talentów,
danie mo¿liwoœci uczestniczenia w niecodziennym wydarzeniu meloma-
nom i wykorzystanie niezwyk³ego brzmienia chojnowskich organów,
które, choæ tak niedawno przesz³y remont generalny, to wci¹¿ zdaj¹ siê
milczeæ. Œwi¹tynia to idealne miejsce dla tego rodzaju muzyki - jej powaga
i akustyka zdecydowanie podnios³y klimat utworów z epoki baroku,
klasycyzmu, romantyzmu, a tak¿e tych wspó³czesnych.
Mówi³ o tym wprowadzaj¹cy w koncertow¹ atmosferê ks. pra³at
Tadeusz Jurek podkreœlaj¹c jednoczeœnie, jak wa¿n¹ rolê odgrywa
muzyka klasyczna w rozwoju duchowym cz³owieka, zw³aszcza muzyka
organowa, która g³êboko porusza, sk³aniaj¹c s³uchacza do refleksji.
M³odzi artyœci zaprezentowali szereg pieœni na g³os sopranowy i organy,

oraz utwory czysto organowe. Swój wystêp rozpoczêli od znanej pieœni
„Ave Maria” Franza Schuberta. Kolejne utwory, dla zdecydowanej
wiêkszoœci s³uchaczy, by³y novum.
- Zdajemy sobie sprawê, ¿e muzyka organowa, podobnie jak ca³a muzyka
klasyczna, nie jest tak popularna, jak przeboje muzyki rozrywkowej - mówi¹
m³odzi artyœci. - Cieszy nas zatem, ¿e wys³ucha³o nas tak wiele osób,
poznaj¹c jednoczeœnie wartoœæ i piêkno twórczoœci wielkich kompozytorów
europejskich- Bacha, Mozarta, Francka - czy te¿ naszych wspó³czesnych polskich
twórców - Mariana Sawy, Stanis³awa Moryto, o których wci¹¿ tak ma³o siê
s³yszy, choæ wcale nie s¹ daleko w tyle za wspó³czesnymi œwiatowymi twórcami.
Ta lekcja z pewnoœci¹ nale¿a³a do przyjemnych. Wykonawcy i zaanga-
¿owani w organizacjê koncertu z satysfakcj¹ mog¹ zaliczyæ to wydarzenie
do udanych. Podobnego zdania zreszt¹ jest publicznoœæ, która domaga
siê kolejnego wystêpu - lepszej recenzji nie trzeba.                               eg
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Kronika  Towarzyska Podziêkowania

Wyj¹tkowy koncert

ODR we Wro-
c³awiu ju¿ po
raz trzeci zor-
ganizowa³o Dni
Pola na terenie
gminy Choj-
nów. Skierowa-
ne s¹ one do
œrednich i ma³ych
gospodarstw rolnych. Celem spotkañ jest szeroka prezentacja
ró¿nych wariantów ochrony roœlin, nawo¿enia i doœwiadczeñ
odmianowych w warunkach powiatu legnickiego. 
Powiatowy Zespó³ Doradców w Chojnowie, przeprowadza
je co roku w miesi¹cu maju w Jerzmanowicach i umo¿liwia
skorzystanie rolnikom z tej teoretyczno-praktycznej wiedzy. 
Lokalne Dni Pola w Jerzmanowicach, w odró¿nieniu od
wielkich imprez organizowanych przez inne firmy, s¹
bli¿ej rolników. Stwarza to mo¿liwoœæ ci¹g³ego œledzenia
dzia³ania zastosowanych nawozów i œrodków ochrony,
oraz wysianych odmian roœlin uprawnych, przez ca³y okres
wegetacji. Dziêki zbli¿onym warunkom klimatyczno-gle-
bowym rolnicy mog¹ na bie¿¹co stosowaæ dobre rozwi¹-
zania na w³asnych polach.
Podczas tegorocznych Dni Pola, oprócz doradców DODR
porad udzielali specjaliœci wspó³pracuj¹cych firm. Pokaz
doœwiadczeñ polowych uzupe³nia³a wystawa maszyn i urz¹-
dzeñ rolniczych, oraz materia³ów do budowy i wyposa¿e-
nia budynków gospodarczych. 
Dni Pola w Jerzmanowicach, to przeniesienie wiedzy rolni-
czej do praktyki, co w przysz³oœci przyczyni siê do poprawy
wyniku finansowego gospodarstw rolnych. Pozwoli tak¿e
na praktyczne poznawanie i wdra¿anie jednej z wielu
zasad wzajemnej zgodnoœci (cross compliance), która ju¿
obowi¹zuje polskich rolników. 

T. Orlañski

Dni Pola Rodzinne
muzykowanie

Patrz¹c na historiê chojnowskich zespo³ów
muzycznych, wiêksz¹ czêœæ stanowi¹ te 
z nurtu weselno-biesiadnych. Tradycje te
podtrzymywane s¹ po dziœ dzieñ. Przy-
k³adem tego jest zespó³ „Baw siê z nami”.
Jest to wzorcowy przyk³ad projektu choj-
nowskich rodzin muzykuj¹cych. Dwa
lata temu z inicjatywy Jerzego Sienka 
i W³adys³awa S³adkiewicza, po³o¿ono
podwaliny muzyczne. Sam repertuar to
niezapomniane polskie szlagiery z lat 60,
70 i 80-tych. Jest to strza³ w przys³owiow¹
10-tkê. Przekonaæ siê o tym mogli uczestni-
cy Czwartego Œwiêta Wrzosu. Impreza
mia³a miejsce 15 sierpnia w Borówkach
ko³o Gromadki. W dobie disco polo i pla-
stikowego popu, zespó³ graj¹cy na ¿ywo
i wykonuj¹cy stare dobre polskie przeboje,
zszed³ ze sceny po ponad godzinie gra-
nia. Dobre wra¿enie jakie zespó³ zrobi³ 

w Borówkach, ma z kolei prze³o¿enie na
nastêpne zaproszenia. Sypi¹ siê one jak 
z rêkawa. Dobrze to wiêc wró¿y na przysz³oœæ. 

Sk³ad zespo³u:
Ma³gorzata Sieniek - œpiew
Anna S³adkiewicz - œpiew
Jerzy Sieniek - œpiew, gitara
W³adys³aw S³adkiewicz - gitara basowa
Mateusz Sieniek - perkusja
Mariusz Milewski - klawisze
„Baw siê z nami” bêdzie mo¿na zobaczyæ
i us³yszeæ ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê. 
W Parku Œródmiejskim odbêdzie siê bo-
wiem festyn pn. „Na chojnowsk¹ nutê”.
ZAPRASZAMY! pm

Z okazji 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 
Sz.P. Krystynie  i  Kazimierzowi  Matysom du¿o,
du¿o zdrowia, wszystkiego dobrego i kolejnych
udanych lat w zwi¹zku ma³¿eñskim ¿yczy
Alicja Dul z mê¿em. 

S³owa uznania za bardzo dobr¹ opiekê 
rehabilitacyjn¹ dla pañ Anny  Sieradzkiej,
Magdaleny  Równanek  i  Ma³gorzaty  Matczak
z D.O. “Niebieski Parasol” w Chojnowie
sk³ada Józef Chudziak. 

Urszula Mras - Chojnowianka, w czerwcu zda³a egzamin dyplomowy
ze œpiewu klasycznego; przez 2 lata dodatkowo uczy³a siê gry na organach
w klasie profesora Ryszarda Rydza. 
Antoni Pokora - równie¿ uczeñ Ryszarda Rydza, mieszkaniec Che³mca.
Zdobywca I miejsca w I Miêdzynarodowym Konkursie „Organiœci
M³odej Europy Krzeszów 2008”, obecnie bêdzie studiowa³ grê na
organach na Akademii Muzycznej w Poznaniu.



Dziennikarze, scenarzyœci i aktorzy mieli tylko kilkanaœcie dni
na przygotowanie fina³u projektu. Efekt ich pracy œci¹gn¹³
na legnick¹ scenê setki zainteresowanych.

Wakacje definiowane na ogó³ jako b³ogie lenistwo, dla wielu s¹ te¿
czasem realizacji pasji, nawet jeœli wi¹¿e siê to z ciê¿k¹ prac¹.
Tak by³o w przypadku grupy m³odych ludzi, którzy w pierwszych dniach
sierpnia wziêli udzia³ w projekcie pod has³em „Lato w teatrze”.

Jeszcze w czasie roku szkolnego uczniowie szkó³ œrednich naszego
powiatu zg³aszali swój akces do proponowanych przez legnicki teatr
wakacyjnych warsztatów dziennikarskich, scenograficznych i aktors-
kich. Liczba zainteresowanych przeros³a oczekiwania organizatorów.
Œrodki, jakie teatr otrzyma³ z ministerstwa kultury by³y ograniczone, 
z ¿alem zatem wiêkszoœci chêtnych odmówiono, tworz¹c jedno-
czeœnie 34.osobowê grupê dziewcz¹t i ch³opców w wieku 15-18 lat.
Wœród nich znaleŸli siê te¿ szczêœliwi chojnowianie. 
- Zajêcia odbywa³y siê od poniedzia³ku do soboty po 8 godzin dzien-
nie - mówi¹ uczestnicy - Mêczy³o poranne wstawanie i póŸne
powroty, ale nikt z nas nie ¿a³uje.

Grupa aktorska (pod kierunkiem legnickich aktorów Zuzy Motorniuk
i Paw³a Palcata) mia³a za zadanie stworzyæ na podstawie w³asnego
scenariusza spektakl, m³odzi scenografowie uzupe³niæ go odpowied-
ni¹ opraw¹, a dziennikarze rozpropagowaæ. Na to wszystko mieli 12 dni.
Bohaterem przedstawienia, decyzj¹ m³odzie¿y, zosta³ legnicki park,
zniszczony podczas lipcowej nawa³nicy. Widowisko podzielono na
trzy czêœci. Pierwsza to barwny, ¿ywio³owy obraz codziennych
wydarzeñ jakich przez lata œwiadkiem by³ park. Druga - przejmuj¹ca,
katastroficzna scena zniszczenia, zag³ady i trzecia - budz¹ca optymizm
i nadziejê dla przysz³oœci miejskiej oazy.

Grupa scenograficzna (pod kierunkiem scenografa Piotra Tetlaka
przy wspó³pracy Andrzeja Ostroucha i Marka Zieliñskiego) z³o¿ona
g³ównie z m³odych artystów plastyków zapewni³a sceniczn¹ oprawê
spektaklu. Parkowe skwery, zaciszne alejki, plac zabaw - miejsca
spotkañ raperów, walcz¹cych ze sob¹ kibiców, par prze¿ywaj¹cych
pierwsze zauroczenia, maturzystów przed i po egzaminach, to wszystko
w minimalistycznej acz przemawiaj¹cej scenerii.
Niespodziank¹ dla publicznoœci by³a oryginalna instalacja na jak¹
widz natyka³ siê wychodz¹c z sali widowiskowej. Trudno by³o jej nie
zauwa¿yæ, bo poprzewracane ³awki, konary drzew czy liczne ga³êzie
zmusza³y do patrzenia pod nogi i obserwowania tej nietypowej
ekspozycji.

Grupa promocyjno-dziennikarska (pod kierunkiem dziennikarza
Grzegorza ¯urawiñskiego i fotoreportera Karola Budrewicza) spisa³a
siê na medal. Wszystkie lokalne media donosi³y o przedsiêwziêciu.
M³odzie¿ udziela³a wywiadów do radia, prasy, telewizji i portali inter

netowych. To w³aœnie dziêki ich dzia³aniom na spektakl przysz³y
t³umy. M³odzi dziennikarze nie tylko propagowali ca³e przedsiêwziêcie
- sami równie¿ tworzyli medialn¹ dokumentacjê. 
Publicznoœæ, która przyby³a na przedstawienie mia³a te¿ okazjê obejrzeæ
wystawê fotograficzn¹ przygotowan¹ przez dziennikarzy. Pod has³em
„Pustka” kry³ siê g³ównie obraz lipcowego kataklizmu, nie wszyscy
autorzy jednak ograniczali siê to tego pleneru.

Fina³ warsztatów mia³ swoje dwie ods³ony. Zarówno przedstawienie
premierowe, jaki i kolejne nastêpnego dnia przyci¹gnê³o równie wielu
zainteresowanych. 
Scena na Piekarach pêka³a w szwach. Projekt zatem zarówno organi-
zatorzy, jak i uczestnicy z pewnoœci¹ mog¹ zaliczyæ do udanych.
M³odzie¿ podkreœla tak¿e korzyœci warsztatowe przedsiêwziêcia.
- 12 dni, to zdecydowanie za ma³o na zg³êbienie profesji jakie próbowaliœmy
tu poznaæ. Wszyscy zgodnie jednak mo¿emy powiedzieæ, ¿e dotknêliœmy
czegoœ co od dawna nas fascynuje, zetknêliœmy siê z zawodowstwem
przez du¿e Z i poznaliœmy smak artystycznego potu. Jesteœmy zmêczeni,
ale jednoczeœnie szczêœliwi i dumni…

eg

Nasi w projekcie:
Przemyslaw Rogusz, And¿elika Czernatowicz, Aleksandra
Budzianowska, Maja Grzeœkowiak, Aleksander Mazurek, Kinga
Ró¿nicka, Ma³gorzata Równanek, Barbara Grelak, Anna Kosakowska.
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Wypoczynek z harcerzami
Tegoroczne wakacje chojnowski Hufiec ZHP zorganizo-
wa³ w Górach Sto³owych w miejscowoœci Radków - mia-
steczku po³o¿onym na obrze¿ach Narodowego Parku Gór
Sto³owych nad Zalewem Radkowskim. 
Z wypoczynku skorzysta³o 84 dzieci, które zakwatero-
wane by³y w Oœrodku Wypoczynkowo - Kolonijnym 
w pokojach 3-4-5- osobowych. Na terenie oœrodka koloniœci
korzystali z ogrodu zabaw, boiska do gry w pi³kê no¿n¹,
siatkow¹ i rêczn¹.

Trzeci rok z rzêdu Komenda Hufca ZHP realizuje program pod
has³em „Góry nasze Góry”. Dziêki temu m³odzi chojno-
wianie poznali Góry Sowie i Góry Izerskie, tego lata przy-
szed³ czas na Góry Sto³owe - najm³odsze i najbardziej malow-
nicze poœród gór sudeckich. Zbudowane ze ska³ piasko-
wych u³o¿onych warstwami poziomo podobnych do sto³ów,
wznosz¹c siê w górê tworz¹ pionowe strzeliste ska³y. 

Podczas koloni dzieci poprzez zabawê uczy³y siê zdrowego
stylu ¿ycia, podejmowania w³aœciwych decyzji i wspó³-
¿ycia w grupie. By³y organizowane wycieczki do Wambierzyc
i schroniska „Pasterka”, gdzie dotrzeæ nie by³o ³atwo. 
A gdy pogoda dopisywa³a k¹piele i pla¿owanie odbywa³y
siê nad Zalewem Radkowskim.

Dwa, dziesiêciodniowe turnusy da³y szansê atrakcyjnego
wypoczynku wielu m³odym chojnowianom, a ¿e z harcerzami
nie ma mowy o nudzie, uczestnicy przekonali siê osobiœcie.

Komenda Hufca sk³ada serdeczne podziêkowania ludziom
wielkiego serca, dziêki którym chojnowskie dzieci mog³y
skorzystaæ z tegorocznej kolonii: 
Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi, Paniom - Miros³awie
Kamiñskiej, Ewie Wiszniewskiej, Stanis³awie Repie oraz kadrze
instruktorskiej Hufca dh.phm. Teresie Reichert i dh.phm.
Paw³owi Wróblowi, który od wielu, wielu lat swój urlop
poœwiêca dzieciom. 

hm .Artur Reichert
komendant kolonii 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej

4 budynkami: administracyjno-produkcyjnym o pow. u¿yt.1979,30 m2, 2 halami warszta-
towymi o pow. u¿yt. 235,50 m2 i 313,20 m2 i magazynem o pow. u¿yt. 341,20 m2, po³o¿onej przy
ul. Koœciuszki 26 w Chojnowie (teren by³ego „Hosmetu”), oznaczonej numerem geodezyjnym

64/15 o pow. 3514 m2,  wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14656.
Cena wywo³awcza – 361.000,00 z³.
Wadium - 72.200,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿
w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako us³ugi 
z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych. W czêœci przyleg³ej do ul. Koœciuszki dopuszcza siê
mo¿liwoœæ adaptacji obiektów dla funkcji mieszkaniowej. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 
2 umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 1-miesiêcznym okresem wypo-
wiedzenia oraz 1 umow¹ najmu zawart¹ do dnia 30-09-2009 r. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 6 paŸdziernika 2009 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 30 wrzeœnia 2009 r. na
konto Nr 39864400000000212120000050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwróco-
ne zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-
szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, 
tj. nie mniej ni¿  3.610,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona 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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 10-30 wrzeœnia 2009 r. w godz. 1000 do 1400.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
(0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej

dwoma budynkami gospodarczymi o pow. u¿ytkowej 106,70 m2 i 114,00 m2, oznaczonej
numerami geodezyjnymi  68/8 i 68/9  o ³¹cznej pow. 929 m2, po³o¿onej przy ul. Kiliñskiego 

w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 13613.
Cena wywo³awcza   - 139.000,00 z³.
Wadium – 27.800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹. Przez
nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿
w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabu-
dow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg  odbêdzie siê w dniu 6 paŸdziernika 2009 r. o godz. 1100 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 do dnia   30 wrzeœnia 2009 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posi-
adaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w prze-
targu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
1.390,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona 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.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych -Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Nowe regulaminy
Od 3 wrzeœnia obowi¹zuj¹ nowe regulaminy
korzystania ze zbiorów i us³ug biblioteki - z no-
wymi przepisami mo¿na zapoznaæ siê w biblio-
tece lub na: www.biblioteka.chojnow.eu

Nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
„Wszystko z papieru”
Ponad 100 pomys³ów na robótki, pozwalaj¹ce
atrakcyjnie spêdziæ czas i przygotowaæ efektowne,
zabawne i praktyczne drobiazgi nadaj¹ce siê na
prezenty dla najbli¿szych, do ozdobienia dziecin-
nego pokoju lub uczczenia œwi¹t albo domowej
uroczystoœci.

Sally Gardner - „Ja Kolendra”
Ta piêkna powieœæ ³¹cz¹ca baœñ z faktami histo-
rycznymi opowiada o kilkunastu latach z ¿ycia
dziewczynki o imieniu Kolendra, córki londyñ-
skiego kupca i zielarki. Kolendra dziêki magicz-
nym bucikom przenosi siê z ponurej Anglii czasów
Cromwella do zaczarowanej krainy, z której
pochodzi jej matka. W obu œwiatach spotykaj¹
j¹ dobre i z³e przygody.

Dzia³ dla Doros³ych:
Waldemar Bena, Andrzej Paczos - „Z biegiem
Kwisy: przyroda i cz³owiek”
Publikacja wydana w 2009 r. przez Zwi¹zek
Gmin „Kwisa”.
Autorzy tej - bardzo staranie wydanej i bogato
ilustrowanej - monografii starali siê po³¹czyæ 
w swojej ksi¹¿ce informacje skierowane zarówno
do potencjalnych goœci, turystów, którzy przybêd¹
nad Kwisê, jak te¿ do mieszkañców tej krainy,
którym pragnêli odkryæ nie zawsze uœwiada-
miane piêkno otoczenia, w którym ¿yj¹.
Ksi¹¿ka jest udostêpniana w czytelni.

Ron Jeffery - „Wis³a jak krew czerwona: wspom-
nienia Anglika - ¿o³nierza Armii Krajowej”
Ron Jeffrery, Anglik, który dosta³ siê do niewoli
niemieckiej, zbieg³ z kolegami z obozu jeniec-
kiego w £odzi do Warszawy i tam wst¹pi³ na
ochotnika do Armii Krajowej, jest niew¹tpliwie
jedn¹ z najbardziej barwnych, ale tak¿e heroicz-
nych postaci polskiego ruchu podziemnego. Jego
fascynuj¹ce wspomnienia odtwarzaj¹ nieza-
pomniany nastrój Warszawy w latach Polski

Walcz¹cej i s¹ jedynym œwiadectwem tego, jak
walka AK by³a widziana oczyma cudzoziemca.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej

budynkiem gara¿owym o pow. u¿ytkowej 334,18 m2 oraz ruinami budynku magazynowego,
po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 28B w Chojnowie (teren by³ej Gminnej Spó³dzielni Samopomoc

Ch³opska), oznaczonej numerem geodezyjnym 454/5 o pow. 2617 m2,  wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr 14654.

Cena wywo³awcza - 142.000,00 z³.
Wadium - 28.400,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ 
w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabu-
dow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako
us³ugi z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu
zawartymi na czas nieoznaczony z 3-miesiêcznym okresem wypowiedzenia. Nabywca przej-
muje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu  6 paŸdziernika 2009 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani
s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 30 wrzeœnia 2009 r.
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  1.420,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 20 lipca 2009 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 (0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

24 sierpnia zajêciami integracyjnymi pt. ”Teatr r¹k, nóg
i g³ów” rozpoczêliœmy drug¹ czêœæ naszych teatralnych
spotkañ z dzieæmi. Na podstawie wierszy J. Tuwima
„Stonoga” i „S³oñ Tr¹balski” mali aktorzy podzieleni
na trzy grupy próbowali zagraæ scenki za pomoc¹
swoich r¹k, nóg i g³ów. 

Nastêpne nasze zajêcia to dwa pracowite dni, podczas
których wykonywaliœmy kukie³ki i pacynki do wy-
branych scenariuszy oraz uczyliœmy siê tekstów
przedstawieñ.

Te spektakle wystawiliœmy w pi¹tek, na zakoñczenie
naszych wakacyjnych spotkañ. Dzieci zaprezentowa³y
siê w czterech przedstawieniach kukie³kowych pt. ”Marze-
nia miesiêcy”, „Szeœæ kucharek”, „O porz¹dkach,
które zrobi³y siê same” i „Przyjaciele ksi¹¿ki”. Do
tych przedstawieñ dzieci równie¿ same wykona³y
plakaty i zaproszenia. Najbli¿si i zainteresowani nie
zawiedli. Dodatkow¹ niespodziank¹ by³o wykonanie
przez dzieci spontanicznie przygotowanych przez nich
tañców. M.L.

Festiwal lalek czyli wakacji z bibliotek¹ ci¹g dalszy
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Widaæ, ¿e chojnowscy czwartoligowcy
odrobili lekcjê z debiutu w lidze. W rundzie
z poprzedniego roku byli ch³opakami do
bicia, teraz obraz jest nieco inny. Brakuje
jeszcze klasycznych napastników. Da³o
siê to zauwa¿yæ w pojedynku z Urbexem
Prochowice. Ten mecz powinien przynieœæ
komplet punktów. Jednak, gdy od pewnego
momentu gra siê z przewag¹ jednego za-
wodnika, w dodatku nie wykorzystuj¹c
rzutu karnego i remisuje siê bezbramkowo,
wnioski powinny byæ wyci¹gniête natych-
miast. Zobaczymy co przyniesie najbli¿sza
przysz³oœæ. 

Komplet wyników Chojnowianki 
z ostatnich 4 kolejek:

KS Chojnowianka Chojnów – Chrobry
Nowogrodziec 2:1
MiedŸ II Legnica – KS Chojnowianka
Chojnów 0:0
BKS Bobrzanie Boles³awiec – KS Choj-
nowianka Chojnów 1:0
KS Chojnowianka Chojnów – Urbex
Prochowice 0:0

Wystartowa³y ju¿ rozgrywki w klasach
ni¿szego szczebla. 23 sierpnia, w niedzielne
popo³udnie, na bocznym boisku przy
MOKSiR, odby³ siê historyczny, bo pier-
wszy mecz na tym obiekcie. Nasze 
A klasowe nadzieje podejmowa³y Fenixa
Pielgrzymkê. Mecz by³ bardzo wyrównany
i do koñca spotkania nie by³o wiadomo kto
wygra. Dos³ownie ostatnia koronkowa
akcja, gdzie pi³ka sz³a „od nó¿ki do nó¿ki”,
rozstrzygnê³a losy spotkania na korzyœæ
Chojnowianki. 
Tydzieñ póŸniej, 30 sierpnia, odby³ siê
kolejny mecz naszej dru¿yny. Tym razem
bia³oniebiescy mieli wyjazd - w Osetnicy
przysz³o siê zmierzyæ z Soko³em Krzywa.
Przednie widowisko. Grad bramek z cyklu
- raz oni, raz my. Lecz to nasza dru¿yna

zada³a decyduj¹cy cios w ostatnich sekun-
dach tego pojedynku. Wygraliœmy ostatecz-
nie 2:3. Póki co fotel lidera jest w Chojnowie. 

KS Chojnowianka II Chojnów – Fenix
Pielgrzymka 2:1
Sokó³ Krzywa – KS Chojnowianka II
Chojnów 2:3

W nastêpny weekend pierwsza dru¿yna
Chojnowianki rozegra mecz wyjazdowy
z Pum¹ Pietrzykowice, a A klasowcy po-
dejm¹ rêkawice z Zakaczawiem Legnica. 

A KLASA
Chojnów 2 6 5:3
Go³aczów 2 4 9:4
Zakaczawie 2 4 6:3
Rokitnica 2 4 4:3
Pielgrzymka 2 3 6:2
Ró¿ana 2 3 6:3
Prusice 2 3 6:5
Paszowice 2 3 7:7
Krzywa 2 3 4:4
Granowice 2 3 5:7
Jerzmanice Zdrój 2 3 3:5
Jawor 2 1 0:2
Jadwisin 2 0 4:8
Damianowo 2 0 0:9

IV LIGA
Lechia Dzier¿oniów 5 10 9-5
Konfeks Legnica 5 10 10-8
Twardy Œwiêtoszów 5 10 15-5
Puma Pietrzykowice 5 8 8-6
Bobrzanie Boles³awiec 5 8 6-5
Chrobry Nowogrodziec 5 7 8-6
KuŸnia Jawor 5 7 10-8
Nysa K³odzko 5 6 8-6
Œlêza II Wroc³aw 5 6 12-11
MiedŸ II Legnica 5 6 5-7
GKS Kobierzyce 5 5 7-9
Prochowice 5 5 7-8
Chojnów 5 5 4-6
1985 Szczawno-Zdrój 5 5 4-6
Polonia Œroda Œl¹ska 5 4 3-14

Zawrotne tempo kolejek
O sukcesach Joanny Augustyniak, zawod-
niczki karate, pisaliœmy wielokrotnie. Sezon
Asia kolejny raz zakoñczy³a z pul¹ nagród, a
wrzesieñ rozpocz¹³ siê powo³aniem do kadry
i powa¿nymi zawodami w Rumunii.

Podczas uroczystego rozpoczêcia roku szkolnego w choj-
nowskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym Joasia - od tego roku
uczennica tej szko³y - otrzyma³a z r¹k prezesa Klubu Karate
Shotokan „TORA” Pana Jacka Ruska nominacjê do Kadry
Narodowej Polskiej Federacji Karate Sportowego. Powo³anie
na Mistrzostwa Europy to wynik uzyskanych przez Joannê
znakomitych wyników na Mistrzostwach Polski, które
odby³y siê w maju w Œremie w kategorii: III m. kata indy-
widualne juniorek oraz II m. kumite juniorek +55 kg. 
Mistrzostwa Europy odbywaj¹ siê w dniach 3-6 wrzeœnia br.
w miejscowoœci Constanza w Rumunii i s¹ organizowane
przez WORLD UNION KARATE – DOFEDERATION. 
Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy na klasyfikacjê.
Za osi¹gniecie tak znakomitych wyników, zawodniczka
Klubu Karate Sportowego „TORA” z Legnicy otrzyma³a
gratulacje od Starosty Legnickiego Pana Jaros³awa Humen-
nego, a jej klub wsparcie finansowe, które pozwoli Joasi
zrealizowaæ kosztowny wyjazd na mistrzostwa w Rumunii. 

Walczy o europejski tytu³

1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej 
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53 
o pow. 2364 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza – 60.000,00 z³ (w  tym VAT 22 %).
Wadium – 12.000,00 z³.
2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego (nadziemnego) o pow. u¿ytk. 75 m2

oraz dwóch budynków magazynowych (podziemnych) o pow. zabudowy
241,5 m2 i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza – 100.000,00 z³.
Wadium – 20.000,00 z³.
3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow. u¿ytk. 85 m2, wiaty stalowej o pow.
zabudowy 202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betono-wej o pow. 315,9 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza – 122.000,00 z³.
Wadium – 24.400,00 z³.

Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez nieru-
chomoœci przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji 
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci 
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach 
z nim uzgodnionych. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa

nieruchomoœci ujête s¹ jako  tereny o funkcji przemys³owej. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 15 wrzeœnia 2009 r.
o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 9 wrzeœnia
2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wp³acenie wadi-
um równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zalic-
zone 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 zamkniê-
cia przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, 
tj. nie mniej ni¿ 600,00 z³ – dot. dz. nr 22/53, 1.000,00 z³ – dot. dz. nr 22/54 
i 1.220,00 z³ – dot. dz. nr 22/70. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci ozna-
czonej nr 22/54 i 22/70 jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 24 czerwca 2009 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach
17.08-09.09.2009 r. w godz. 1000 do 1400. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:



Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom wolnostoj¹cy 210 m2 w Chojnowie,

wybudowany w 2007r. Dom posiada: 4 pokoje,
salon, 2 kuchnie, 2 ³azienki, ca³oœæ ogrodzona i za-
gospodarowana, do zamieszkania. Wiadomoœæ: 
tel. 0601-585-894.

Sprzedam dom 300 m2 + budynek na warsztat 
+ gara¿e 110 m2 w Jerzmanowicach k. Chojnowa.
Ca³oœæ komfortowo zagospodarowana (basen, altany,
ogród, sad) przy lesie na dzia³ce 0,60h. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-67-41 lub 0601-799-573.

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie na
ul. Broniewskiego o pow. 220 m2, na dzia³ce prze-
mys³owo-budowlanej o pow. 29 arów. Wiado-
moœæ: tel. (076) 819-12-78 lub 0694-102-630.

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0662-240-331.

Sprzedam dom parterowy z poddaszem u¿ytko-
wym wykonany z ceramiki Robena - stan zaawan-
sowania robót (instalacja elektryczna i tynki), po³o-
¿ony na dzia³ce 17 ar w Konradówce - 500 m od
Chojnowa (wokó³ nowa zabudowa), cena 1500 z³
za m2 (czêœæ rozliczenia mo¿e stanowiæ mieszka-
nie). Wiadomoœæ: tel. 0692-953-832.

Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Sk³odow-
skiej 2, parterowy, 180 m2, w pe³ni zagospodaro-
wany. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczyn-
szowe, dobra lokalizacja, w starym budownictwie 
o pow. 60,5 m2, I piêtro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, c.o., cena 2500 z³/m2. Wiadomoœæ: tel.
0788-918-174.

Sprzedam mieszkanie o pow. 56 m2 przy ul. Piotra
Skargi 6/12 w Chojnowie, 3 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, wc osobno, po remoncie, do zamieszkania
od zaraz, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. (076) 818-13-61 lub 0608-506-412.

Sprzedam mieszkanie lub zamienie mieszkanie 
w Chojnowie o pow. 57,4 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, wc osobno, (IV piêtro) na 2 poje do II piêtro.
Wiadomoœæ: tel. 0698-353-047.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow. 27m2

sk³adaj¹ce siê z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju 
i ³azienki. Wiadomoœæ: tel. 0604-672-111.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, kawalerkê
o pow. 26,8 m2, po remoncie, nowe okna PCV,
IIp., nowe budownictwo, niski czynsz, cena do ne-
gocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0606-717-985.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w starym
budownictwie o pow. 67 m2, po generalnym remon-
cie, z kuchni¹ zabudowan¹, bardzo ³adny, nowo-
czesny uk³ad pokoi, piêkna du¿a ³azienka. Wiado-
moœæ: tel. 0606-782-438.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, atrak-
cyjnie po³o¿one (w okolicy przychodni zdrowia), 

o pow. 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, przestronna
³azienka, 2 pomieszczenia przynale¿ne (piwnica,
komórka strychowa), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0508-053-996.

Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
w centrum Chojnowa o pow. 38,18 m2, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-64-93 lub
0793-297-964.

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, w Ro-
kitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, plasti-
kowe okna z roletami zewnêtrznymi + gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286 lub 0600-967-638.

Sprzedam mieszkanie o pow. 48,4 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, balkon, w Chojnowie ul. Rynek,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0607-425-868
lub 505-196-903.

Sprzedam mieszkanie o pow. 39 m2, po remoncie,
pokój, kuchnia, ³azienka, balkon, na parterze w bloku.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-71.

Sprzedam komfortowe mieszkanie o pow. 46,6 m2

przy ul. Grunwaldzkiej, IIp., po kapitalnym remoncie,
kuchnia na wymiar, sprzêt AGD i TV, okna plastikowe,
wszystko nowe. Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459. 

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 0511-348-006.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia - 2 pokoje,
mo¿e byæ kawalerka. Wiadomoœæ: tel. 0600-987-205.

Zamieniê na wiêksze 2 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, c.o., o pow. 38 m2, na Ip., z mo¿liwoœci¹ sp³aty
zad³u¿enia. Wiadomoœæ: tel. 0609-257-048 lub
0519-580-834.

Posiadam do wynajêcia pokój, mile widziana
jedna lub dwie uczennice, wspólna kuchnia, ³azien-
ka, mieszkanie po remoncie, komfortowe warunki
+ pe³ne wyposa¿enie w sprzêt AGD, RTV.
Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.

Sprzedam pawilon sklepowy o pow. 220 m2 na
dzia³ce 0,11 ha we wsi Dobroszów (10 km od
Legnicy). Istnieje mo¿liwoœæ zaadoptowania
budynku na warsztat, magazyn, zak³ad produk-
cyjny lub budynek mieszkalny (jest wykonana
dokumentacja adaptacyjna na mieszkanie). Obiekt
pod³¹czony do wodoci¹gu i kanalizacji. Cena
150.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0606-213-097 lub
0608-054-045.

Posiadam do wynajêcia lokal u¿ytkowy o pow.
12,8 m2 w centrum miasta, woda, pr¹d, ogrze-
wanie, w cenie 500 z³/miesi¹c. Wiadomoœæ: tel.
0509-409-459.

Sprzedam lub wydzier¿awiê zak³ad budowlany
wraz z pomieszczeniami na produkcjê lub hurtowniê
- Go³aczów 35A. Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453
lub 0663-252-998. 

Posiadam do wynajêcia lokal us³ugowy o pow.
50 m2 przy ul. Komuny Paryskiej (po agencji rekla-

mowej). W lokalu znajduje siê 5 pomieszczeñ, wc, miejs-
ce parkingowe przy lokalu, cena za wynajem 1800 z³ 
+ VAT + op³aty. Wiadomoœæ: tel. 0602-527-227.

Wynajmê plac pod auto-komis i inne, Go³aczów
200 m od Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0792-033-288.

Auto-moto
Sprzedam skuter KEEWAY TABM, 50 cm3,

2006, stan b. dobry (uszkodzony starter), sprowa-
dzony z Belgii, przet³umaczone papiery, nie zareje-
strowany, bez przegl¹du, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-79-93 lub 0698-075-174.

Us³ugi
Profesjonalne pranie dywanów (odbieram od

klienta), konkurencyjne ceny i rzetelnoœæ us³ugi.
Wiadomoœæ: tel. 0792-033-288. 

Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ: tel.
0664-540-650.

Inne
Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej

i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919 po
godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w Jerzmanowicach
o pow. 1469 m2 i 1650 m2 przy drodze od strony
miasta, 400 m od zabudowañ Chojnowa, przeksz-
ta³cona, woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du, cena
48 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.

Sprzedam dzia³kê budowlano-przemys³ow¹ 
w Jerzmanowicach przy drodze E-94, o pow. 21 ar,
dzia³ka posiada wszystkie media, ogrodzenie, hale
o pow. 80 m2, wc, biuro, oœwietlenie. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-12-78 lub 0694-102-630.

Sprzedam dzia³ki budowlane 1 - 2 arowe w Kon-
radówce, niedaleko od szosy Chojnów-Go³aczów.
Wiadomoœæ: tel. 0606-343-973 lub 0500-094-028.

Do sprzedania atrakcyjne dzia³ki budowlane 
o pow. od 8 do 10 ar w miejscowoœci Bia³a Kolo-
nia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 0609-712-195.

Sprzedam pole okolice Bia³ej 6,20h. Wiado-
moœæ: tel. (076) 818-88-12 lub 0608-417-343.

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0606-995-852.

Posiadam do wynajêcia gara¿ przy ul. Z³oto-
ryjskiej. Wiadomoœæ: tel. 0605-306-876.

Sprzedam meble pokojowe czarne, wersalkê, 
2 fotele, ³awostó³, szafkê TV, 2 komody, mebloœ-
ciankê (nowoczesna) stan bardzo dobry, cena 1000 z³
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-92.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz firmy
Körcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                        999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –          994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                        991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe   0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  076 819 63 53
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***
Domy w konstrukcji szkieletowej i systemie keramzytowym.
Mo¿liwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia, materia³y

najwy¿szej jakoœci. 
Okna szkockiej firmy Watson Dallas Windows System Ltd.

Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Posiadamy obs³ugê prawn¹, doradztwo finansowe 

oraz pomagamy w za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych 
z uzyskaniem kredytu na dom.

***
Powierzchnia
u¿ytkowa parteru 

i poddasza 89,96 m2

+ gara¿ 20,52 m2

***
Powierzchnia pod³ogi

z gara¿em 140 m2

***
Powierzchnia 

zabudowy 99,9 m2

Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564

D&D Construction Sp. z o.o.

Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym 

i gara¿em (niepodpiwniczony)



Mieczys³awa i Alojzy Substelny

Janina i Edward Jaszczur

Bronis³awa i Stanis³aw Kotala

Wanda i Stanis³aw Konarscy

Z£OTE GODY
Cztery uroczystoœci, cztery wielkie mi³oœci, cztery wspólne podziêkowania i rodzinne powinszowania


