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Umowę Partnerską z niemieckim Egelsbach
podpisano 11 czerwca 2005 roku

Aktywne wakacje 
UKKS Oriens Chojnów

15 lat Partnerstwa

Dziękujemy 
siostro Emilio
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Z poważaniem

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Wielkie gratulacje dla 
Stypendystów  i Nagrodzonych!
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Partnerstwo z Egelsbach rozpoczęło się
oficjalnie 11 czerwca 2005 roku, kiedy
podpisano dokument mówiący o współ-
pracy: „Mieszkańcy Chojnowa i mie-
szkańcy Egelsbach chcą w duchu euro-
pejskiej wspólnoty przyczynić się do
budowania partnerskich stosunków mię-
dzy narodami. Obie gminy - świadome
wspólnej przeszłości, mając na celu po-
kojową i przyjacielską wspólną przy-
szłość obu narodów - członków Unii
Europejskiej - będą dotrzymywać swoich
zobowiązań oraz współpracować nad
urzeczywistnieniem wielkiej idei spo-
łecznego, gospodarczego i politycznego
zjednoczenia. Podstawą partnerskiej
współpracy będą wszechstronne i bezpo-
średnie, oparte na wzajemnym szacunku
kontakty mieszkańców obu miast”. 
Egelsbach to miejscowość niewiele
mniejsza od Chojnowa, liczy niespełna
10 tys. mieszkańców. Położona jest 
w trójkącie miast Frankfurt-Offenbach-
Darmstadt. Powstało jako osada z dwie-
ma uliczkami, której punkt centralny
stanowił gotycki kościół. Wzdłuż obu
ulic wybudowano budynki mieszkalno-
gospodarcze z muru pruskiego. Niektóre
z nich zachowały się do dziś i są chro-
nione jako zabytki.

Historia współpracy z Commentry roz-
poczęła się w 2004 roku. Polonia mie-
szkająca w regionie Owernia zapropono-
wała francuskiemu merostwu nawiązanie
kontaktów z Chojnowem. Odpowiedź
mogła być tylko jedna – Chojnów z ra-
dością przyjął fakt możliwości podjęcia
współpracy. 20 sierpnia 2005 roku dele-
gacja naszego samorządu podpisała akt
partnerstwa z Commentry. Niespełna rok
później, przedstawiciele z Francji podpi-
sali dokument w naszym mieście. 
Commentry to miejscowość we Francji,
w regionie Owernia, w departamencie
Allier. Liczy ponad 8000 mieszkańców.
15. letnia współpraca stale rozwija się 
i umacnia więź, między mieszkańcami
„miast bliźniaczych”. 

***
Liczne grono chojnowian, zwłaszcza two-
rzących Stowarzyszenie Miast Partner-
skich, przy wsparciu samorządu stale
pracuje nad wzajemnymi przyjacielskimi
relacjami. Ważną rolę odgrywa również
młodzież. Wymiany między uczniami
oraz wydarzenia sportowe integrują
młode pokolenie, które chętnie bierze
udział w międzynarodowych inicja-
tywach Miast Partnerskich.

Organizowane wycieczki i spotkania ma-
ją charakter kulturalny, historyczny i przede
wszystkim braterski. Obopólne pozna-
wanie swojej obyczajowości zbliża 
i wzmacnia. Gościnność, serdeczność 
i wzajemna tolerancja uczą otwartości 
i szacunku. Przyjaciele z Francji i Nie-
miec pamiętają o nas podczas ważnych
uroczystości w Polsce, z zaangażowa-
niem wymieniają się korespondencją
oraz pomysłami na umocnienie więzi.
Mieszkańcy Chojnowa nie pozostają bez
odzewu, również angażują się w wiele
inicjatyw z myślą o partnerskiej przy-
jaźni. 

Nasze miasta świadomie budują wspólną
przyszłość, a kontakty międzyludzkie 
z roku na rok się pogłębiają, tworząc
wspaniałą historię braterskiej więzi mię-
dzy narodami. 

K. Burzmińska

15. lecie Miast Partnerskich Chojnowa – Commentry i Egelsbach 
Francuskie Commentry i niemieckie Egelsbach od piętnastu lat są naszymi
miastami partnerskimi. 
Niestety, wskutek epidemii koronawirusa wszystkie plany uczczenia wspólnej
historii zostały przeniesione na inne okoliczności i terminy.
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Informacja dla uczniów
szkó³ podstawowych,  
ponadpodstawowych,
oœrodków i s³uchaczy

kolegiów, 
zamieszka³ych na terenie

miasta Chojnowa, 
którzy maj¹ zamiar 

ubiegaæ siê 
o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny

2020/2021. 
Od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego na rok szkolny 2020/2021
wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³u-
chacze kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski
do 15 paŸdziernika br.). 
Pomoc materialna o charakterze socjal-
nym ma na celu zmniejszenie ró¿nic 

w dostêpie do edukacji, umo¿liwienie
pokonywania barier dostêpu do edukacji
wynikaj¹cych z trudnej sytuacji material-
nej uczniów i ich rodzin. Przys³uguje
uczniom zamieszka³ym na terenie miasta
Chojnowa w rodzinach których dochód
netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu po-
przedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego, tj. 528 z³. 
Druki wniosków do pobrania w macie-
rzystych szko³ach (teren Chojnowa) oraz
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok.
nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00. 

Wydzia³ GGiOS informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65
ze zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa po-
daje do publicznej wiadomoœci informa-
cjê o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ 

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 
od 07.08.2020 r. do 28.08.2020 r.: wy-
kazu nieruchomoœci przeznaczonej do
najmu, tj. lokal u¿ytkowy z przezna-
czeniem na cele magazynowe znajdu-
j¹cy siê w budynku przy ul. D¹brow-
skiego 15 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 103/2020 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 05.08.2020r. 
Wykaz dostêpny jest na stronie interne-
towej urzêdu: bip.chojnow.net.pl.

Kasa UM 
chwilowo nieczynna

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje,
¿e w dniach 24-26 sierpnia kasa w urzê-
dzie bêdzie nieczynna. Konieczne op³aty
mo¿na w tym okresie uiszczaæ w Banku
Spó³dzielczym, gdzie nie bêdzie pobie-
rana prowizja. 
Serdecznie przepraszamy za utrudnienia!

Sierpniowe uroczystoœci
Tegoroczne spotkanie upamiêtnienia 76. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego by³o wyrazem pamiêci z³o¿onej 
w ciszy i zadumie. 
Punktualnie o godz. 17:00 zabrzmia³ dŸwiêk syren. Pod Obe-
liskiem mieszkañcy oddali ho³d Powstañcom. Burmistrz
Miasta Chojnowa z³o¿y³ symboliczne kwiaty upamiêtniaj¹c
tym samym wszystkich tych, którzy walczyli za Warszawê 
i woln¹ Polskê. Czeœæ i chwa³ê Bohaterom Powstania Warszaw-
skiego oddali równie¿ Strzelcy z Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej wraz z komendantem Czes³awem Dulem, który
przeczyta³ Apel Pamiêci. Ho³d zosta³ z³o¿ony równie¿ na Cmen-
tarzu Komunalnym w Chojnowie przy Golgocie Wschodu.

Powstañcy Warszawscy 1 sierpnia 1944 roku wyst¹pili przeciwko
okupantowi niemieckiemu. Zbrojne przedsiêwziêcie trwa³o 63
dni, zakoñczy³o siê klêsk¹ strony polskiej 2 paŸdziernika 1944
roku. W trakcie walk zginê³o 18 tys. powstañców, ponad 20 tys.
zosta³o rannych, 15 tys. (w tym dowództwo) odda³o siê do
niewoli. Straty ludnoœci cywilnej wynios³y ponad 150 tys.
zabitych, 200 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych lub
na roboty w g³¹b Niemiec. 
Straty kultury polskiej w zniszczonej stolicy s¹ nie do oszaco-
wania. Powstanie zakoñczy³o siê militarn¹ i polityczn¹ klêsk¹,
sta³o siê jednak symbolem polskiej woli walki z niemieckim
okupantem, a zarazem d¹¿enia do zachowania niepodleg³oœci
wobec zbli¿aj¹cej siê groŸby sowieckiej dominacji nad Polsk¹. 

W Powstaniu Warszawskim wzi¹³ udzia³ równie¿ pan chor¹¿y
Mieczys³aw Foks, który urodzi³ siê w Warszawie, ale czêœæ
swojego ¿ycia spêdzi³ w Chojnowie, u boku ¿ony i rodziny. 
W 2018 roku z okazji 100. lecia odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci wdowa po weteranie odda³a odznaczenia swego
mê¿a do Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 

*******
Bitwa Warszawska (13-24.08.1920 r.) by³a rozstrzygaj¹cym
starciem polsko - bolszewickim. Walki na przedpolach stolicy,
natychmiast po zakoñczeniu zaczêto okreœlaæ mianem "cudu
nad Wis³¹", uznaj¹c za interwencjê Boskiej Opatrznoœci, jako
¿e 15 sierpnia przypada œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Dosyæ powszechnie wesz³o do u¿ytku tak¿e zaczer-
pniête z wypowiedzi lorda E.V. d'Abernona okreœlenie bitwy
warszawskiej jako "osiemnastej decyduj¹cej bitwy w dziejach
œwiata", co wi¹za³o siê z uznaniem jej za bataliê, która przy-
czyni³a siê do powstrzymania ekspansji komunizmu na Europê.

Rankiem 15 sierpnia, przy Obelisku w Chojnowie zebrali siê
samorz¹dowcy, strzelcy z Chojnowskiej Dru¿yny Strzeleckiej
oraz mieszkañcy, aby w zadumie oddaæ ho³d bohaterom bitwy
warszawskiej. Kwiaty z³o¿yli przedstawiciele z miasta, gminy 
i powiatu. Komendant Czes³aw Dul odczyta³ Apel Pamiêci. 
Ho³d z³o¿ony zosta³ równie¿ przy Golgocie Wschodu.
Strzelcom towarzyszyli chojnowscy motocykliœci.

K. Burzmiñska
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Po raz siódmy nagrodzono najzdolniejszych uczniów w Chojnowie. Dotychczas wyj¹tkowe spotkanie poœwiêcone najlepszym
¿akom organizowane by³o na koniec sierpnia. Wówczas oficjalnie Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies wrêcza³ dyplomy 
i sk³ada³ gratulacje stypendystom. Niestety w tym roku uroczystoœæ nie odbêdzie siê przez wzgl¹d na bezpieczeñstwo zwi¹zane
ze œwiatow¹ epidemi¹ koronawirusa. 
Z now¹ rzeczywistoœci¹ zmiany systemu nauczania w ostatnich miesi¹cach prymusi poradzili sobie bardzo dobrze. 
Nagrodzeni zostali uczniowie szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych. 
Swojego uznania nie kryje burmistrz miasta, który w liœcie gratulacyjnym podkreœli³ istotê sukcesu uczniów chojnowskich szkó³: 
- "Sumiennoœæ, systematycznoœæ i determinacja, to tylko niektóre s³owa okreœlaj¹ce codzienny trud w osi¹ganiu edukacyjnych 
i sportowych sukcesów. Dokonania naukowe, sportowe i artystyczne uzdolnionych uczniów stanowi¹ wielk¹ dumê i chlubê miasta
Chojnowa. Indywidualne i godne podziwu rezultaty s¹ sum¹ nieprzeciêtnych talentów, ale i wielkiego zaanga¿owania oraz
poœwiêcenia. Wysokie wyniki w nauce, wygrane konkursy, sportowe trofea, godne pochwa³y zachowanie s³awi¹ zarówno stypen-
dystê, jak i szko³ê, do której uczêszcza. Sukces to wynik wspólnej pracy uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej. Ten zespo³owy
trud przynosi wiele uznania i satysfakcji". 

Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom
sk³adamy najserdeczniejsze gratulacje i ¿yczymy wszystkiego najlepszego! 

Stypendia naukowe za wyniki w nauce 
1. Wiktor Ziembowicz   œr. 5,25 PZS w Chojnowie - Technikum
2. Martyna Pirszlewicz  œr. 5,40 PZS w Chojnowie - Technikum
3. Patryk Zeler  œr. 5,21 PZS w Chojnowie - Technikum
4. Sylwia Gibas              œr. 5,43 PZS w Chojnowie - Technikum
5. Natalia Fija³              œr. 5,42 PZS w Chojnowie - Technikum
6. Julia Zieleñ              œr. 5,62  PZS w Chojnowie - LO
7. Julia Wo³oszyn         œr. 5,43  PZS w Chojnowie - LO
8. Natalia Moskwa       œr. 5,29  I LO w Legnicy
9. Aleksandra Cawrycz œr. 5,20  II LO w Legnicy
10. Hanna Chopkowicz œr. 5,25  Katolickie LO w Legnicy
11. Kacper Kapral            œr. 5,61   SP Nr  3 w Chojnowie
12. Laura Ziembowska  œr. 5,50  SP Nr 3 w Chojnowie
13. Tymoteusz Krakowski  œr. 5,72 SP Nr 4 w Chojnowie
14. Laura Janczyñska  œr. 5,89  SP Nr 4 w Chojnowie
15. Maja Marysiewicz  œr. 5,89  SP Nr 4 w Chojnowie
16. Marcin Janicki      œr. 5,72  SP Nr 4 w Chojnowie
17. Maja Kowalik        œr. 5,56  SP Nr 4 w Chojnowie
18. Julia Poznar          œr. 5,50  SP Nr 4 w Chojnowie
19. Paula Borowiec     œr. 5,56  SP Nr 4 w Chojnowie
20. Martyna Merunowicz  œr. 5,56  SP Nr 4 w Chojnowie
21. Monika Kucyk       œr. 5,64  SP Nr 4 w Chojnowie
22. Bartosz Górnicki   œr. 5,43  SP Nr 4 w Chojnowie
23. Anastazja Gralak   œr. 5,57  SP Nr 4 w Chojnowie
24. Dominik Zgrzeblak  œr. 5,64  SP Nr 4 w Chojnowie
25. Natalia Roznowska  œr. 5,79  SP Nr 4 w Chojnowie
26. Jakub Pisarczyk    œr. 5,43  SP Nr 4 w Chojnowie
27. Paulina Ziomek     œr. 5,50  SP Nr 4 w Chojnowie
28. Zuzanna Bajek      œr. 5,89  SP Nr 4 w Chojnowie
29. Alicja Aleksander  œr. 5,70  SP Nr 3 w Chojnowie
30. Julia G¹sior           œr. 5,67 SP Nr 3 w Chojnowie
31. Magda Mroczko    œr. 5,75  SP Nr 3 w Chojnowie
32. Magdalena Ptak    œr. 5,75  SP Nr 3 w Chojnowie
33. Franciszek Olszewski  œr. 5,83  SP Nr 3 w Chojnowie
34. Oliwia Pluta           œr. 5,66  SP Nr 3 w Chojnowie
35. Majka Szymczak    œr. 6,00  SP Nr 3 w Chojnowie
36. Hanna K¹dzio³ka   œr. 6,00 SP Nr 3 w Chojnowie

37. Amelia Ratman      œr. 5,75  SP Nr 4 w Chojnowie
38. Martyna Wo³owacz  œr. 5,75  SP Nr 4 w Chojnowie
39. Hanna Perchaluk    œr. 5,92  SP Nr 4 w Chojnowie
40. Hanna Fidor            œr. 5,82  SP Nr 4 w Chojnowie
41. Dawid Jamry           œr. 5,92  SP Nr 4 w Chojnowie
42. Aleksandra Or³owska  œr. 5,92  SP Nr 4 w Chojnowie
43. Paulina Fudala        œr. 5,83  SP Nr 4 w Chojnowie
44. Martyna Myœliborska  œr. 5,83  SP Nr 4 w Chojnowie
45. Kinga Betlejewska  œr. 5,68  SP Nr 4 w Chojnowie
46. Krzysztof Kaszowski    œr. 5,75  SP Nr 4 w Chojnowie

Stypendia za osi¹gniêcia
Wiktor Ziembowicz - PZS
Finalista IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Pra-

wie Wyborczym "Wybieram Wybory" (II miejsce w etapie

wojewódzkim)

Natalia Moskwa - I LO w Legnicy
Finalistka XXX Olimpiady Teologii Katolickiej oraz finalistka

XIV Ogólnopolskiej Franciszkañskiej Olimpiady Wiedzy o œw.

Maksymilianie Kolbe

Maja Œwidurska - SP 4
Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej

Nagrody sportowe
Franciszek Olszewski - SP 3
I miejsce w konkursie soft stick i I miejsce w konkurencjach

sprawnoœciowych - III Gwiazdkowy Turniej Taekwondo Zgo-

rzelec; I miejsce w mini kyorugi i II miejsce w dwuboju -

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Taekwondo

Olimpijskim Strzelce Opolski; II miejsce w III Kolejce Ligi

Taekwondo XIX Weso³ek 2019 Œroda Wielkopolska; III

miejsce w Wielkim Finale Taekwondo XIX Weso³ek 2019

Œrem

Marcel Bijak - I LO w Legnicy
II miejsce w p³ywaniu grzbietem na 50 m i II miejsce w p³ywa-

niu grzbietem na 100 m - Zimowe Mistrzostwa Dolnoœl¹skiego

Okrêgu Zwi¹zku P³ywackiego; I miejsce w p³ywaniu grzbietem

na 100 m i II miejsce w p³ywaniu grzbietem na 50 m - Zimowe

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego.

Stypendia i Nagrody Burmistrza dla najlepszych...



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/955 5

Dyrektor Przedszkola Siostra Emilia Wieloch z Ochronki
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek BDNP w Chojnowie
zakoñczy³a blisko roczn¹ pos³ugê w naszym mieœcie. W tym
czasie zd¹¿y³a zaskarbiæ sobie sympatiê dzieci i
mieszkañców. Siostra Emilia pochodzi z Wiegom³yny z
diecezji czêstochowskiej,  œluby wieczyste z³o¿y³a w 2013
roku, pos³ugiwa³a m.in. w ochronce - przedszkolu w Dêbicy. 
Od pierwszej chwili z wielkim zaanga¿owaniem s³u¿ebniczka
podjê³a siê pracy w chojnowskiej ochronce. Anga¿owa³a siê 
w sprawy dzieci i ich rodziców. Z oddaniem pos³ugiwa³a
wszystkim tym, którzy potrzebowali pomocy czy zwyczajnej
rozmowy. Siostra Emilia troszczy³a siê o ka¿dy aspekt wyma-
gaj¹cej pracy dyrektorskiej. Oddanie pos³ugiwa³a w ko-
œcio³ach: Niepokalanego Poczêcia NMP i œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a. W ferworze prac nie zapomina³a o uœmiechu 
i serdecznoœci. 

W podziêkowaniach Burmistrz Miasta Chojnowa podkreœli³
zaanga¿owanie i wielk¹ ¿yczliwoœæ s³u¿ebniczki:
"Droga Siostro Emilio 
W imieniu mieszkañców Chojnowa i w³adz samorz¹dowych
serdecznie dziêkujemy za pos³ugê w Ochronce Zgromadzenia
Sióstr S³u¿ebniczek BDNP i prowadzeniu Niepublicznego
Przedszkola w Chojnowie. Wyra¿amy nasz¹ g³êbok¹ wdziê-
cznoœæ  za obecnoœæ Siostry w naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Codzienna s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi wymaga wielkiej
pokory, cierpliwoœci i p³yn¹cej z serca troski. Skromnoœæ
id¹ca w parze z zaanga¿owaniem i bezinteresownym wspar-
ciem doskonale opisuj¹ Siostry pos³ugê w Chojnowie. 
Z ca³¹ starannoœci¹ dba³a Siostra o wszystkie powierzone
zadania. S³u¿ba wykonywana z pe³nym poœwiêceniem i otwar-
toœci¹ na potrzebuj¹cych jest dla nas œwiadectwem prawdzi-
wej wiary, nadziei i mi³oœci. 
Dziêkujemy za ka¿dy dzieñ, wszystkie rozmowy, bezcenny
uœmiech, ale przede wszystkim za nieustann¹ modlitwê. 
Bêdziemy têskniæ za Siostry ¿yczliwoœci¹ i sympati¹. Dla nas
jest Siostra na zawsze ju¿ Chojnowiank¹. 
Prosimy o pamiêæ w modlitwie za nas. 
¯yczymy Siostrze B³ogos³awieñstwa Bo¿ego i obfitoœci darów
Ducha Œwiêtego. Niech dobry Bóg darzy Siostrê dobrym
zdrowiem i pokojem, a Matka Bo¿a ma w swojej opiece  i wy-
prasza potrzebne ³aski." 

Siostra Emilia Wieloch bêdzie s³u¿yæ w Kroœcienku nad Du-
najcem. Miêdzy Chojnowem a nowym domem s³u¿ebniczki
jest tylko, i a¿, 360 km. Mamy nadziejê, ¿e jeszcze nie raz siê
spotkamy…

Dziêkujemy za wszystko Siostro Emilio! 
K. Burzmiñska

Dziêkujemy Siostro Emilio! 

Zapraszamy na koncert
“Mój Dom Polska”

***
Ogólnopolski cykl 16 koncertów

Tradycyjne pieœni ¿o³nierskie i patriotyczne
Wspó³czesne utwory s³owno-muzyczne wzmacniaj¹ce

œwiadomoœæ historyczn¹ Polaków
22.08.2020r., godz. 18.00

koœció³ NPNMP 
Wstêp wolny!

Zadanie wspó³finansowane ze œrodków Ministerstwa Obrony Narodowej
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Dobra informacja dla mi³oœników rowerowych, rolkowych czy
deskorolkowych akrobacji. W Chojnowie powstanie skatepark
i pumptrack - miejsce wyj¹tkowo atrakcyjne dla chojnowskiej
m³odzie¿y oraz wszystkich zainteresowanych sportami ek-
stremalnymi. Skatepark i pumptrack to obiekty korzystne pod
wzglêdem kreatywnego i rekreacyjnego spêdzania czasu. Zdo-
bywaj¹ coraz wiêksz¹ popularnoœæ w naszym kraju, a ju¿
nied³ugo bêd¹ cieszyæ tych, którzy najbardziej starali siê o ich
budowê w Chojnowie.
W grudniu 2019 roku chojnowska m³odzie¿ zwróci³a siê 
z proœb¹ do burmistrza Jana Serkiesa o budowê skateparku 
i pumptracka. Realizacja inicjatywy ponad stu osób rozpoczê³a
siê niemal¿e od razu. Zadanie wprowadzono do bud¿etu miasta
29 stycznia 2020 roku. 12 marca burmistrz Chojnowa podpisa³
umowê, na wykonanie projektu technicznego zadania: "Budo-
wa terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptracka wraz 
z dojœciami i elementami ma³ej architektury". Rekreacyjne
miejsce powstanie nad rzek¹ Skor¹ u zbiegu ulic: Brzozowej 
i Rac³awickiej.
W po³owie sierpnia projektant przekaza³ burmistrzowi projekt
architektoniczny wraz z oœwietleniem, które wp³ynie na dogod-
niejsze korzystanie ze skateparku i pumptracka wieczorami.
Koszt inwestycji wyniesie oko³o 1 mln z³ i bêdzie wykonana 
w 2021 roku.
Jak bêdzie wygl¹daæ to innowacyjne przedsiêwziêcie?
Tor rowerowy typu pumptrack bêdzie obiektem przeszko-
dowym. Na torze znajd¹ siê garby, zakrêty, ma³e uskoki oraz
ró¿nice poziomów. Projekt przewiduje budowê zapêtlonej
trasy. Niewielkie "górki" oraz wyprofilowane zakrêty z banda-
mi bêd¹ umo¿liwia³y wykonywanie skoordynowanych ruchów
za pomoc¹ odpowiedniego balansu cia³a, czyli tzw. pompowa-
nia. Specjalny tor o kszta³cie zamkniêtej kuli, zbudowany 
z szybkich zakrêtów i muld bêdzie torem typowo rowerowym,
co jednak nie zmienia faktu, ¿e bêd¹ mogli z niego korzystaæ
równie¿ mi³oœnicy rolek, hulajnóg i deskorolek.

Projekt skateparku zak³ada betonowo-monolityczn¹ techno-
logiê o powierzchni u¿ytkowej 450 m2. Elementy skateparku
przeznaczone bêd¹ do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowe-
rach typu BMX oraz hulajnogach z myœl¹ o pocz¹tkuj¹cych 
i œrednio zaawansowanych u¿ytkownikach. Na skateparku znajd¹
siê czêœci typowo uliczne, inaczej "streetowe" m.in. porêcze,
grindboxy czy platforma przypominaj¹ca kszta³tem kalifornij-
skie chodniki oraz kilka elementów typowo skateparkowych
takich jak funbox z porêcz¹, funbox piramida oraz kilka sztuk
fragmentów typu quarterpipe o ró¿nych promieniach, kszta³-
tach i wysokoœciach.
Wszystkie czêœci maj¹ za zadanie tworzyæ spójn¹ ca³oœæ, umo-
¿liwiæ korzystanie z ka¿dej przeszkody w sposób bezpieczny 
i p³ynny. Odstêpy pomiêdzy elementami rozpêdowymi typu
quarterpipe, a innymi czêœciami skateparku bêd¹ tak zaprojekto-
wane, aby ka¿dy móg³ najechaæ na przeszkody z niezbêdn¹ do
wykonania triku prêdkoœci¹.
Dodatkowo projekt zak³ada zabarwienie betonu na kilku ele-
mentach skateparku. U¿yty w tym celu barwnik koloru czar-
nego w po³¹czeniu z obiciami stalowymi malowanymi na kolor
¿ó³ty oraz pozosta³ymi czêœciami w kolorze naturalnego betonu
ma na celu uzyskanie lepszego efektu wizualnego.

Nowe obiekty przyczyni¹ siê do aktywnego spêdzania wolnego
czasu przez entuzjastów i mi³oœników jednoœladów i innych
form aktywnoœci fizycznej.

K.Burzmiñska

Skatepark i Pumptrack w Chojnowie

Dworzec kolejowy w Chojnowie, g³osami internautów, zosta³
zakwalifikowany do kolejnego etapu zmagañ o tytu³ Dworca
Roku 2020 - informuj¹ Polskie Koleje Pañstwowe S.A. 
Nasz odremontowany dworzec znajduje siê obecnie na liœcie
21 obiektów, które dalej walczyæ bêd¹ o tytu³ Dworca Roku.
W wyniku audytu z tej listy wy³onionych zostanie 10 dworców
i to one wejd¹ do œcis³ej czo³ówki, któr¹ poznamy we wrzeœniu.

Celem konkursu jest wyró¿nienie najlepszych dworców kole-
jowych w Polsce, zebranie i propagowanie dobrych praktyk 
w obs³udze podró¿nych oraz promowanie dworców nowoczes-
nych i funkcjonalnych.

Wkrótce poznamy wyniki audytu wybranych obiektów, dziœ
ju¿ zainteresowanych odsy³amy na stronê konkursu:
www.dworzec-roku.pl
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Pasje animuj¹ nasze ¿ycie, wyzwalaj¹
energiê i pozytywne emocje. Nie ma
znaczenia, czy naszym hobby jest
ekstremalny sport, taniec, literatura
muzyka czy kolekcjonowanie kapsli.
Pasje nadaj¹ ¿yciu kierunek, daj¹ poczu-
cie autonomii...
Nasz kolejny pasjonat od wielu lat zbie-
ra pocztówki ilustruj¹ce nasze miasto.
Kazimierz Makowiec ma w swoich zbio-
rach ok. 1000 historycznych widokówek.
Spe³nia siê w tañcu, a wycisza w piêknie
zagospodarowanym ogrodzie.

Gazeta Chojnowska - Kilkaset egzem-
plarzy, to spora kolekcja.
Kazimierz Makowiec - Widokówki zbie-
ram od 20 lat, ale nie tylko Chojnowa.
Mam te¿ du¿¹ kolekcjê widokówek
Legnicy. Zdobywam je na aukcjach
Allegro i eBay, je¿d¿¹c po gie³dach sta-
roci, a tak¿e w internecie na tzw. sho-
pach. Trzymam je w albumach dziel¹c je
na litografie, œwiat³odruki i zdjêciowe. 
Chojnów nie jest moim rodzinnym
miastem, mieszkam tu od 1986 r.
Pochodzê z Legnicy. St¹d te¿ obok wi-
dokówek z Chojnowa, w moich zbiorach
s¹ tak¿e obrazy Legnicy. 

G.Ch. - To z pewnoœci¹ nieocenione
Ÿród³o wiedzy na temat przeobra¿eñ
obu miast.
K.M. - Zdecydowanie. Ka¿dej widoków-
ce nadajê nr katalogowy i oczywiœcie nie
w³o¿ê do albumu dopóki jej nie zlokalizu-
jê i nie opiszê. To wymaga nieco starañ,
poszukiwañ, zaanga¿owania…, ale daje
wiele satysfakcji i nowej œwiadomoœci.
Swoj¹ wiedz¹ chêtnie dzieli³em siê z by-
³ym dyrektorem muzeum w Chojnowie
Jerzym Janusem, teraz, z aktualnym dy-
rektorem naszego muzeum Mariuszem
Garber¹. Jednak pierwszym, wiernym
odbiorc¹ moich odkryæ jest zawsze ¿ona. 

G.Ch. - To pasja czy si³a lokalnego
patriotyzmu?
K.M. - Zbieranie widokówek to wielka
pasja, bo zawsze zbiera³em: znaczki, mo-
nety i inne starocie. Ale myœlê, ¿e jest to
te¿ ogromna si³a lokalnego patriotyzmu,
mogê tak skromnie powiedzieæ, bo miesz-
kam tu ju¿ 35 lat.

G.Ch. - Najcenniejszy egzemplarz?
K.M. - Cennych egzemplarzy jest wiele.
A to ze wzglêdu na datê obiegu i pocho-
dzenia, oryginalnoœæ i unikatowoœæ po-
szczególnych egzemplarzy, a tak¿e walory
estetyczne i wizualne.

G.Ch. - Moja kolekcja to dla mnie...
K.M. - Wielka wartoœæ emocjonalna.
Prze¿ywam zawsze zdobycie nowego
egzemplarza, zw³aszcza, ¿e te zasoby ci¹-
gle siê kurcz¹.

G.Ch. - Wiemy, ¿e to nie jedyna Pana
pasja. Z przyjemnoœci¹ spêdza Pan
czas tak¿e na parkiecie. 
K.M. - Zawsze lubi³em tañczyæ. Mo¿e
trochê wed³ug zasady "tañczyæ ka¿dy
mo¿e"..., ale w tym temacie idealnie do-

pasowaliœmy siê z ¿on¹, poniewa¿ lu-
bimy to obydwoje. Gdy Maria Dziura
namówi³a nas na zapisanie siê na zajêcia
Ko³a Tañca Towarzyskiego, dzia³aj¹cego
przy chojnowskim domu kultury, chêtnie
przystaliœmy. Tam nauczyliœmy siê pod-
stawowych tañców towarzyskich. Ale kil-
ka lat temu zapisaliœmy siê na warsztaty
taneczne salsy. To by³ strza³ w dzie-
si¹tkê! Oboje zakochaliœmy siê w tym
tañcu, a zw³aszcza w jego odmianie -
rueda de casino. Spotykamy siê z podob-
nymi nam pasjonatami w klubach, na
warsztatach  i bawimy siê wyœmienicie.

G.Ch. - Kolejna mi³oœæ to ogród. Pie-
lêgnacja, nasadzenia czy sprawy tech-
niczne - czym najchêtniej zajmuje siê
Pan w ogrodzie? 
K.M. - To wspania³a odskocznia od pra-
cy w firmie. Pozwala siê wyciszyæ i zaj¹æ
myœli czymœ innym. W ogrodzie zajmujê
siê przede wszystkim pielêgnacj¹, przyci-
naniem, przesadzaniem. Nasadzenia ro-
bimy wspólnie, poniewa¿ oboje zwario-
waliœmy na punkcie ogrodu. Wiosn¹ tego
roku ¿ona umieœci³a zdjêcia naszej oazy
na facebookowej grupie mi³oœników
ogrodów. Zosta³y one dostrze¿one przez
pracowników TVP prowadz¹cych pro-
gram "Rok w ogrodzie". Otrzymaliœmy
propozycjê nagrania jednego z odcinków
w naszym ogrodzie. Zgodziliœmy siê na
propozycjê, ciesz¹c siê, ¿e ktoœ doceni³
nasz¹ pasjê i pracê. Nagranie odby³o siê
w œrodê 12.08. Teraz czekamy na datê
emisji programu.

G.Ch. - Naukowcy dowodz¹, ¿e posia-
danie pasji wp³ywa na nasze dobre sa-
mopoczucie, ¿e daje poczucie szczêœ-
cia. Zgadza siê Pan z tak¹ teori¹?
K.M. - Jak najbardziej. Myœlê, ¿e posia-
danie pasji wp³ywa œwietnie na moje
samopoczucie i daje poczucie spe³nienia,
efektywnie wype³nia wolny czas.

G.Ch. - Czuje Pan jeszcze niedosyt? 
K.M. - Na ten moment chyba nie. Pra-
cuj¹c zawodowo i realizuj¹c siê w swo-
ich pasjach muszê powiedzieæ, ¿e jestem
cz³owiekiem bardzo zajêtym. 
Gdy bêdê mia³ kiedyœ wiêcej wolnego
czasu, na pewno bêdê szuka³ nowych
wyzwañ…

G.Ch. Serdecznie dziêkujemy za roz-
mowê i czekamy na emisjê programu 
z Pañstwa ogrodem w roli g³ównej.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Pod koniec czerwca roku 1583 budynek
chojnowskiego ratusza by³, ju¿ jeœli nie
odbudowany, to z pewnoœci¹ mocno w od-
budowie zaawansowany. WyobraŸmy so-
bie stoj¹cego na jego schodach wójta odczy-
tuj¹cego wyrok i ³ami¹cego symboliczn¹
pa³eczkê. Bij¹ dzwony koœcio³a farnego,
formuje siê orszak "pochodu biednych grze-
szników"... Droga przed nimi daleka, bo
miejsce straceñ mieœci siê obok skrzy¿owa-
nia dróg wiod¹cych do Lubina, Polkowic 
i G³ogowa (dziœ po lewej stronie za wia-
duktem, w stronê Kolonii Ko³³¹taja). Da-
leko, ale przecie¿ w doœwiadczanym po¿a-
rami mieœcie nikt nie chce kusiæ losu, a kara
spalenia wymierzana by³a w Chojnowie
kilkukrotnie. Daleko, ale skazani na szubie-
nicê wisieli na niej - dla przyk³adu - i kilka
miesiêcy; do czasu a¿ rozk³adaj¹ce siê zw³oki
same opad³y do studni szubienicy. Wrzu-
cano tam te¿ zwierzêc¹ padlinê czy cia³a
samobójców. Fetor musia³ byæ okrutny...
Co wiemy o skazañcach? Caspar Scholtz
mieszka³ "za murem", na po³udnie od ul. Tyl-
nej (dziœ to okolice ul. Konarskiego). Jego
¿ona wiod³a siê ze szlachty, wiêc na obycza-
jowe normy tamtego czasu - pope³ni³a me-
zalians. Nazwisko Leschin (lub Lossin)
zdaje siê mieæ polskie korzenie. Mo¿e dla-
tego do nieszczêsnej kobiety sprowadzono
sêdziego z Polski? Na pewno miêdzy przy-
s³owiowe bajki w³o¿yæ nale¿y udzia³ diab³a
w skrêceniu karku nieszczêsnej niewieœcie.
Niemal na pewno uczyni³ to jeden z, byæ
mo¿e podp³aconych przez polskiego sê-
dziego, katów. Takie rzeczy zdarza³y siê 
w tamtym czasie. Niepewne s¹ te¿ infor-
macje o dwu kramarzach. Byæ mo¿e œwid-
nicki autor "Kronik..." Ÿle zanotowa³ i nie
chodzi³o o dwu Kraemerów (kramarzy), tylko
Kretschmerów - Valentina i Matsa - którzy
w drugiej po³owie XVI stulecia byli miesz-
kañcami ul. Mnisiej (dzisiejszej Piotra
Skargi)? Co sk³oni³o tê siódemkê do tra-
gicznego dla chojnowian pod³o¿enia ognia,
a w jego konsekwencji - skazania podpa-
laczy na okrutn¹ œmieræ w p³omieniach?
Nie dowiemy siê tego nigdy.
Poniewa¿ Chojnów w owym czasie nie
mia³ jeszcze kata "na etacie", w razie po-
trzeby korzysta³ z us³ug sprowadzanego 
z Legnicy "mistrza sprawiedliwej œmierci".
Wówczas funkcjê tê pe³ni³ Valentin Bin-
nich i on z pewnoœci¹ by³ jednym z wyko-
nawców ponurej ceremonii. Kim byli po-
zostali dwaj? Nie wiemy. Mo¿e Joachim
Kühne ze Zgorzelca? W³odarzom Chojno-
wa zdarza³o siê w przesz³oœci prosiæ zgorze-
leckich rajców o wypo¿yczenie kata. 
A mo¿e Mistrz Daniel z Wroc³awia? Albo
Wenzel Kihn z Lubania?
W pracy "Publiczne miejsca straceñ na
Dolnym Œl¹sku od XV do po³owy XIX
wieku" Daniel Wojtucki wskazuje na kilka
potwierdzonych przy chojnowskiej szubie-
nicy egzekucji. Wspominana ju¿ Agnes Lo-
ssin (Leschin) mia³aby zgin¹æ oskar¿ona 
o czary (?) 22 czerwca 1583 roku. Tydzieñ
póŸniej - 29 czerwca 1583 - spalonych przy

chojnowskiej szubienicy mia³oby zostaæ 
z powodu podpalenia 6 mê¿czyzn i kobieta.
Rozbie¿noœci miêdzy tymi datami w ró¿-
nych zapiskach rozwik³aæ siê dziœ ju¿ nie da.
19 listopada 1654 za podpalenia zosta³ ska-
zany na œciêcie i spalenie Balzer Willenberg.
W styczniu 1677 nieznany z nazwiska mê¿-
czyzna zosta³ przy szubienicy œciêty i tam
pochowany za rabunek w koœciele.
Rok póŸniej, w styczniu 1678, na œciêcie 
i spalenie skazano kolejnego nieznanego 
z imienia i nazwiska mê¿czyznê. Czy by³
nim owczarz, o którym w "Kronice..." wspo-
mina Scholtz, i¿ by³ pod¿egaczem po¿arów
w dniach 8 i 15 listopada 1677 roku?
Ile by³o egzekucji, których œlad zatar³y p³o-
mienie kolejnych chojnowskich po¿arów?
Nie ustalimy ju¿ nigdy. Z pewnoœci¹ zda-
rza³y siê wykroczenia karane "na gardle",
skoro pod koniec XVII wieku pojawi³ siê
w zapiskach miejski kat.
Pierwsza wzmianka dotyczy roku 1699.
Wymieniony kat to Martin Greulich. Sta³
siê - co by³o w owym czasie norm¹ - proto-
plast¹ rodu chojnowskich "mistrzów œwiê-
tej sprawiedliwoœci".
W roku 1731 dokumenty wymieniaj¹ Han-
sa Greulicha, w 1737 Gottfrieda Greulicha,
wreszcie w latach 1756 i 1760 Johanna
Gottfrieda Greulicha. Kolejny chojnowski
kat to Ernst Gottlieb Kühn, który pojawi³
siê w aktach w roku 1791 i pe³ni³ swój
urz¹d do œmierci w roku 1813. Byæ mo¿e
zdoby³ stanowisko przez o¿enek z córk¹
Johanna Greulicha (b¹dŸ wdow¹ po nim),
co tak¿e by³o norm¹ tamtych lat.
Dokumenty wymieniaj¹ jeszcze dwu katów
- Prase (zapiski z lat 1814 i 1816) i Franza
Daniela Schöfera (1823). Kolejna postaæ -
Karl Theil - w roku 1830 zosta³ ju¿ odno-
towany jako dzier¿awca katowni. Byæ mo¿e
pe³ni³ te¿ funkcjê miejskiego kata.
Mo¿na by zapytaæ, kto pe³ni³ rolê "poli-
cjanta", skoro w miejskim organizmie
praktycznie do koñca wieku XVII nie by³o
kata? OdpowiedŸ przynosi "Kronika..."
Scholtza. To "Schwertdienerzy", czyli
"s³udzy miecza", których w XVI-wiecznym
Chojnowie by³o trzech. Ka¿dy z nich otrzy-
mywa³ z miejskiej kasy tygodniowo 6 gro-
szy, a dodatkowo raz w roku 3 wiardunki
na drzewo i 3 wiardunki zamiast siana 
(1 wiardunek równa³ siê 12 groszom).
Czym siê zajmowali? Trzymali noc¹ wartê
przy ratuszu, nadzorowali jarmarki i œwiê-
ta, pe³nili stra¿ podczas wesel, chrzcin, po-
grzebów, po mszy œwiêtej przeganiali po-
spólstwo spod koœcio³a. Wyrêczali te¿ kata
w wykonywaniu kar o mniejszym znacze-
niu. Nale¿a³o do nich wystawienie skazañ-
ca w kunie przytwierdzonej do prêgierza,
wypêdzenie z miasta, czasem wykonanie
ch³osty czy nadzór nad wiêŸniami. Bywa³o,
¿e s³udzy miecza wspomagali te¿ kata 
w przygotowaniu skazañca przed wyko-
naniem wyroku. Istotn¹ dla ludzi tamtego
czasu ró¿nic¹ miêdzy "s³ug¹ miecza" a "mis-
trzem œwiêtej sprawiedliwoœci" (katem)
by³o rozró¿nienie jego "honorowoœci".
"Schwertdienerów" uwa¿ano za honoro-
wych, katów - nie.
W dzisiejszym Chojnowie znajdziemy
bardzo niewiele elementów zwi¹zanych 
z katem i jego profesj¹. Szubienicê, a œciœ-

lej jej murowane resztki, rozebrano w po-
cz¹tkach wieku XX. Z pejza¿u Rynku
znikn¹³ te¿ prêgierz, którego niektórzy
doszukuj¹ siê na rysunku Wernhera z 1749
roku. Pozosta³ wzniesiony pod koniec
XVII wieku tzw. Dom Kata przy dzisiej-
szej ul. Grottgera (obecnie w³asnoœæ pry-
watna). Z pewnoœci¹ by³ mieszkaniem
kolejnych chojnowskich "mistrzów œwiêtej
sprawiedliwoœci"; pe³ni³ te¿ funkcjê l¿ej-
szego wiêzienia. "Ciê¿sze" zlokalizowano
w Baszcie Tkaczy i to prawdopodobnie
tam sprowadzeni kaci przes³uchiwali i (byæ
mo¿e) poddawali torturom nieszczêsnych
podpalaczy. Prawdopodobnie w 1908 roku,
gdy baszta sta³a siê pierwsz¹ siedzib¹ lo-
kalnego muzeum, do renesansowej attyki
na szczycie przymocowano metalow¹ kunê.
Byæ mo¿e pochodzi z dawnego prêgierza.

Niew¹tpliwie najwiêksz¹ "atrakcj¹" zwi¹-
zan¹ z "mistrzem œwiêtej sprawiedliwoœci"
i jego profesj¹ jest znajduj¹cy siê w Muze-
um Regionalnym katowski miecz. Co praw-
da nie pochodzi z Chojnowa; w niejasnych
okolicznoœciach trafi³ tu po roku 1945,
stanowi¹c wczeœniej jeden z 18 ekspo-
natów Schlesisches Museum für Kunstge-
werbe und Altertümer we Wroc³awiu. 
I choæ jego stan nie jest najlepszy, warto
mu siê przyjrzeæ.
Na g³owni miecza umieszczano najczêœciej
rysunki zwi¹zane z katowskim rzemios³em.
Zazwyczaj by³o to ko³o i szubienica. Odnaj-
dziemy je na chojnowskim mieczu. Zda-
rza³y siê te¿ napisy. Egzemplarz w Muze-
um Regionalnym ma a¿ trzy sentencje
(podajê je w t³umaczeniu Macieja Trzciñ-
skiego, za jego ksi¹¿k¹ "Miecz katowski..." s. 62):
1. "Z pomoc¹ bo¿¹ i tej g³owni chcia³bym
pokonaæ wszystkich mych wrogów".
2. "Ilekroæ w górê miecz mój wznoszê, 
o ¿ycie wieczne dla grzesznika proszê". Ta
sentencja musia³a byæ popularna, zdarza siê
tak¿e na innych katowskich mieczach 
w Europie.
3. "Wybrano mnie sêdzi¹, dlatego przysiê-
ga³em Bogu".

Miecz z Muzeum Regionalnego w Choj-
nowie wykonano w Niemczech w roku
1694. Ilu nieszczêœników "pokara³ na gar-
dle"? Nie wiemy. Miecz jest mocno sko-
rodowany, tak jakby wydobyto go kiedyœ 
z ziemi. Jeœli tak by³o, mo¿e to oznaczaæ,
i¿ jest niemym œwiadkiem a¿ 100 egze-
kucji. Wierzono bowiem, i¿ po setnym
œciêciu miecz jest tak "opity krwi", ¿e na-
le¿y go zakopaæ...

z powstaj¹cej publikacji 
o dziejach Chojnowa 

S. Horodeckiego

"Dajcie¿ go katu..."
czêœæ 2
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Niedziela 2 sierpnia to szosowe szaleñ-
stwo. Trzynastu zawodników UKKS
ORIENS CHOJNÓW stanê³o na starcie
Wyœcigu Kolarskiego o Puchar Wójta
Gminy Czarny Bór w ramach XV Fe-
stynu Sportu pod has³em:" Szukamy Nas-
têpców Naszych Olimpijczyków"
Jaczków 2020.
Do koñca trzymaj¹cy w napiêciu start
juniorki m³odszej - Aleksandry Kro-
wickiej przyniós³ jej 1 miejsce... brawo
Ola.
Dobrze pojechali te¿ m³odzicy:
Konrad Je¿ewski 5 miejsce
Micha³ Kie³bowicz 18 miejsce
Arkadiusz Jaros³awski 22 miejsce
Mi³osz Pu³ka 29 miejsce
¯ak
Mi³osz Marciniec 11 miejsce
W kategorii dzieci 2010/2011
Szymon Jaros³awski 4 miejsce
Igor Marciniec 5 miejsce
Filip Równanek 8 miejsce
Antoni Proszowski 10 miejsce
Fabian Je¿ewski 14 miejsce
Dzieci 2014 i m³odsi
Sebastian Jaros³awski 4 miejsce

W kategorii Amator Kobiety 
Alicja Marciniec 1 miejsce 

08.08. Sobota to "Z³ota Spinka" i Kry-
terium w Wa³brzychu. 
Aleksandra Krowicka 8 miejsce
Konrad Je¿ewski 4 miejsce

09.08 - niedziela - to start wspólny na
Memoriale Paw³a Sosika w Œwiebodzicach.
Trochê zamieszania pod koniec trasy 
i du¿o emocji po przejechaniu mety.
Ostatecznie:
Aleksandra Krowicka 2 miejsce 
Konrad Je¿ewski 7 miejsce
Arkadiusza Jaros³awski DNF
Miniony weekend by³ pomyœlny dla
Aleksandry Krowickiej. W sobotê 15.08.
wywalczy³a 3 miejsce w Vll Miêdzyna-

rodowym Wyœcigu Kolarskim" Korona
Kocich Gór" Memoria³ Kornela Mora-
wieckiego. A w niedziel, 1 miejsce 
w Pucharze Wójta Marka Chmielew-
skiego Powiatu Dzier¿oniowskiego. 

Gratulacje dla wszystkich 
naszych kolarzy!

UKKS Oriens

Aktywne wakacje UKKS Oriens Chojnów

Pi³ka no¿na
Czy liga okrêgowa oka¿e siê zbyt
wymagaj¹ca dla naszej dru¿y-
ny? Za nami dwie kolejki spot-
kañ. 8 sierpnia bia³oniebiescy
zainaugurowali rozgrywki. Pogoñ
Góra wygra³a z Chojnowiank¹
Zbigniewa Grzybowskiego 5:2.
Gra Chojnowianki tylko momen-
tami przypomina³a tê z poprzed-
niego sezonu. Po nielicznych
atakach naszych pi³karzy, goœcie
natychmiast kontrowali i byli
skuteczni. Okaza³o siê jednak, ¿e
w ekipie rywala wyst¹pi³ nieu-
prawniony zawodnik, zatem za-
decydowano o walkowerze dla
Chojnowianki - 3:0.

W kolejn¹ sobotê, 15 sierpnia,
nasi rozegrali mecz wyjazdowy 
z Górnikiem Lubin. Gospodarze
pokazali si³ê. Wygrali 6:0.

Czy Chojnowianka otrz¹œnie siê
po tej przegranej przekonamy siê
w najbli¿sz¹ sobotê 22 sierpnia
na Stadionie Miejskim.
Cegie³ka wstêpu 5 z³, pocz¹tek
meczu godz. 17.00

Kolejka 4 - 29-30 sierpnia 
* Odra Chobienia - Iskra Kochlice
* Zawisza Serby - Przysz³oœæ
Prusice 
* Zamet Przemków - Sokó³
Jerzmanowa 
* Zryw K³êbanowice - Kaczawa
Bieniowice
* Iskra Ksiêginice - Gwardia Bia³o³êka 

* Pogoñ Góra - Grom Gromadzyñ-
Wielowieœ 
* Górnik Lubin - P³omieñ
Radwanice 
* Chojnowianka Chojnów - GKS
Mêcinka

Kolejka 5 - 5-6 wrzeœnia 
* GKS Mêcinka - Odra Chobienia 
* P³omieñ Radwanice -
Chojnowianka Chojnów
* Grom Gromadzyñ-Wielowieœ -
Górnik Lubin
* Gwardia Bia³o³êka - Pogoñ
Góra 
* Kaczawa Bieniowice - Iskra
Ksiêginice 
* Sokó³ Jerzmanowa - Zryw
K³êbanowice 
* Przysz³oœæ Prusice - Zamet
Przemków 
* Iskra Kochlice - Zawisza Serby 

Kolejka 6 - 12-13 wrzeœnia 
* Odra Chobienia - Zawisza Serby
Zamet Przemków - Iskra
Kochlice 
* Zryw K³êbanowice - Przy-
sz³oœæ Prusice
* Iskra Ksiêginice - Sokó³
Jerzmanowa 
* Pogoñ Góra - Kaczawa
Bieniowice 
* Górnik Lubin - Gwardia
Bia³o³êka 
* Chojnowianka Chojnów -
Grom Grmadzyñ-Wielowieœ 
* GKS Mêcinka - P³omieñ
Radwanice 

pm

Sobota 15 sierpnia zaowocowa³a muzyczn¹ imprez¹. 
W restauracji "Max", ju¿ po raz drugi, mia³ miejsce
"Wieczorek bluesowy". Ponownie wyst¹pi³a formacja
Browar Band Jawor Blues (BBJB). 
Kolejny lokal (po Jubilatce) otwiera siê na koncerty.

Pozytywne opinie na temat BBJB, po ich poprzednim wys-
têpie, by³y na tyle skuteczne, ¿e imponuj¹ce audytorium
da³o przyk³ad dobrej zabawy.
Repertuar w³asny, autorstwa za³o¿yciela grupy Marka
Olszyckiego, jest mi³y w odbiorze dla przeciêtnego s³u-
chacza. Gitarzyœci pozwalaj¹ sobie na improwizacje. Co
istotne, utwory œpiewane s¹ po polsku. Wokalistka - Julita
G³ogowska potrafi byæ melancholijna, by za chwilê przeis-
toczyæ siê w wampa.
Us³yszeliœmy te¿ covery niezapomnianych przebojów pols-
kich i zagranicznych. 
Stoliki opustosza³y, zape³ni³ siê parkiet.
¯eby wszystko by³o w Maxie na maksa koncert zwieñczy³a
sesja pami¹tkowych zdjêæ.

Oby wiêcej takich imprez w naszym mieœcie.
pm

Blues na maxa
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Zarz¹dzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do
sprzeda¿y w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30.1.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego 
Nr 34, poz. 869) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej.  Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadec-
two charakterystyki energetycznej. 
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê energetyczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹ - c.o. (zdalaczynne).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspól-
nych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwal-
dzkiej 8,10,12 zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie
do 2033 roku. 
Przetarg odbêdzie siê 24 wrzeœnia 2020 r. o godz. 1000 w sali nr
11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 13 8644
0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 17.09. 2020 r. 
Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data uznania ra-
chunku bankowego Gminy.
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 fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty od-
wo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nie-
ruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 290,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, 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 przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego odby³ siê
12.02.2020 r., drugi 10.06.2020 r., trzeci 4.08.2020r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ zwolniona jest od po-
datku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 02.09.2020 r. - 16.09.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
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.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 12 budynku po³o¿onego przy 
ul. Grunwaldzkiej nr 8,10,12 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o powierzchni 1582 m2

wraz z udzia³em w gruncie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3.
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Zarz¹dzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 8 kwiet-
nia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Województwa Dolno-
œl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.) ujêta jest, jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us³ug
komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i podlega przepisom ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹ i gazow¹.
Przetarg odbêdzie siê 25 wrzeœnia 2020 r. o godz. 1200 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
18.09.2020 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Gminy.
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 fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania,
zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wyni-
kiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o na-bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-

da¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie,
je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-
tych, tj. nie mniej ni¿ 850,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachu-
nku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), je-
¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter-
minie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 
w dniu 09 lipca 2020 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 03.09.2020 r. - 17.09.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, 
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 

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.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a w budynku po³o¿onym przy ul. Rynek 4 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 304/8 o powierzchni 215 m2 wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023456/5.
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Zarz¹dzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 7 sty-
cznia 2020 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y 
w formie przetargu. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest, jako lokal u¿ytkowy
(pe³ni¹cy do niedawna funkcjê œwietlicy szkolnej), a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLVIII/222/05 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 13, poz. 208 
z 24.01.2006 r.) ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
Budynek ujêty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2187 t.j.).
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-
kanalizacyjn¹, gazow¹, grzewcz¹ - piece kaflowe lub c.o.
eta¿owe.
Przetarg odbêdzie siê w 25 wrzeœnia 2020 r. o godz. 1000 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
18.09.2020 r. Dat¹ dokonania wp³aty kwoty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Gminy.
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 wspólno-
œci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñ-
czenia wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y
nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej
ustawy. 
Nabywcê od dnia nabycia nieruchomoœci wi¹¿¹ wszelkie uch-
wa³y podjête wczeœniej przez Wspólnotê Mieszkaniow¹. Do
czasu podjêcia innych uchwa³ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹,
dotychczasowy sposób zarz¹du odnosiæ siê bêdzie do nabywcy
niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹ i remontem lokalu, 
a tak¿e czêœci wspólnych budynku i gruntu stosownie do
wielkoœci posiadanych udzia³ów w czêœciach wspólnych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym,
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wy-
wo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿  3 870,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wy-
przedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na ra-
chunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
je¿eli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przy-
st¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego odby³ siê 
23 kwietnia 2020 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.
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 03.09.2020 r. - 17.09.2020r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, 
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. 
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.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A w budynku po³o¿onym przy 
ul. Witosa 32 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/5 o powierzchni 435 m2

wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00035300/4
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Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie ul. Leœna i Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (43039)

Sprzedam dzia³ki rolne na terenie Chojnowa obrêb Kon-
radówka. 
Wiadomoœæ: tel. 791-463-992. (43040)

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, Katarzyna Burzmiñska wspó³pracuj¹:
Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul.
Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych  oraz za-
strzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

SIERPIEÑ
23.08. - CENTRUM
30.08. -  INTER-
MARCHE

WRZESIEÑ
06.09. - FARMED
13.09. - POD S£OÑCEM
20.09. - SALIX
27.09. - STOKROTKA

PAŸDZIERNIK
04.10. - CENTRUM
11.10. - MELISA
18.10 - FARMED
25.10. - POD S£OÑCEM

LISTOPAD
01.11. - CENTRUM
08.11. - SALIX
11.11. - STOKROTKA
15.11. - MELISA
22.11. - FARMED
29.11. - POD S£OÑCEM

GRUDZIEÑ
06.12. - SALIX
13/20/26. 12. - W INTERMARCHE
25.12. - CENTRUM
27.12. - STOKROTKA

DY¯URY APTEK W CHOJNOWIE W 2020 r.

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA SALIX
ul.ks.Piotra Œciegiennego 8
tel. 768188301

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36
tel. 768191658

APTEKA POD S£OÑCEM
ul.Legnicka 16

tel. 768188452
APTEKA STOKROTKA
ul.Legnicka 15
tel. 768196649

APTEKA W INTERMARCHE
ul. Jana Kiliñskiego 42
tel. 768187636

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur w godz. 9.00-13.00 oraz 17.00 -18.00

Wójt Gminy Chojnów
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65
ze zm.), 

informuje 
o zamieszczeniu na stronie

www.bip.gmina-chojnow.pl -
wykazów nieruchomoœci 

przeznaczonych do sprzeda¿y, 
tj. dzia³ek numer: 

1099, 1159, 1172, 1194/302 
po³o¿onych w obrêbie Rokitki,

gmina Chojnów.

Wójt Gminy Chojnów
na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),

informuje 
o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gmina-chojnow.pl

wykazów nieruchomoœci 
przeznaczonych do sprzeda¿y, 

tj. dzia³ek numer: 
1160, 1161, 1162, 1164, 
1165, 1169, 1170, 1171, 

po³o¿onych w obrêbie Rokitki,
gmina Chojnów.

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65
z póŸn. zm.), 
informuje o zamieszczeniu na stronie

www.bip.gmina-chojnow.pl
wykazów nieruchomoœci 

przeznaczonych do sprzeda¿y, 
tj. niezabudowanych dzia³ek numer:

179/2 o pow. 0,1415 ha w obrêbie
Biskupin, 295/8 o pow. 0,0345 ha 

w obrêbie Czernikowice 
oraz zabudowanej budynkiem

warsztatowym dzia³ki numer 277/6
o pow. 0,01 ha, po³o¿onej w obrêbie

Krzywa, gmina Chojnów.

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65
z póŸn. zm.), 

informuje 
o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gmina-chojnow.pl 

wykazów nieruchomoœci 
przeznaczonych do sprzeda¿y, 
tj. udzia³ów w nieruchomoœci 

zabudowanej nr 139B, 
po³o¿onej w granicach dzia³ki 
nr 1194/206 o pow. 0,0379 ha 

w obrêbie Rokitki, gmina Chojnów.

Og³oszenia drobne
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Zmiana przepisów, a dok³adniej ustawy

o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku 

w gminach wymaga, aby w takiej

wysokoœci pobieraæ op³aty za odpady

komunalne, jakie s¹ ich faktyczne

koszty. Oznacza to, ¿e samobilansu-

j¹ce siê zadanie w³asne gminy nie mo¿e

byæ w ¿adnym stopniu finansowane

przez dany magistrat. Przepisy bowiem

nie dopuszczaj¹ takiej mo¿liwoœci, aby

gmina dop³aca³a do wywozu odpadów. 

Od pocz¹tku tego roku gminy w ca³ym

kraju mierz¹ siê z wy¿szymi kosztami

odbiorów œmieci, poniewa¿ ka¿d¹ frak-

cjê tj. metale, tworzywa sztuczne, pa-

pier, szk³o, bio i zmieszane mo¿na ode-

braæ jedynie osobno, a narzucona se-

gregacja odpadów wynosi 5 frakcji, 

a nie jak dotychczas 3. Co za tym idzie

zwiêksza siê transport, który zapewnia-

j¹ operatorzy wybrani w przetargach.

Rosn¹ce ceny energii, paliwa oraz p³a-

cy minimalnej w latach 2016-2019, 

a tak¿e wzrost op³at na sk³adowisku

odpadów s¹ tak¿e sum¹ tegorocznej

nowej stawki op³at za odpady.

W Polsce op³aty za odpady œrednio
wynosz¹ od 25 z³ do 35 z³ za osobê.
Od 1 wrzeœnia w Chojnowie bêdzie
obowi¹zywaæ stawka 28 z³ od osoby,
je¿eli odpady bêd¹ zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny. W przy-
padku gdy w³aœciciel nieruchomoœci,
na której zamieszkuj¹ mieszkañcy,
nie wype³ni obowi¹zku zbierania
odpadów komunalnych w sposób
selektywny, stawka wynosiæ bêdzie
56 z³ na miesi¹c od jednej osoby -

informuje Uchwa³a Nr XXVI/125/20

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia

6 maja 2020 r. w sprawie wyboru me-

tody ustalenia op³aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia staw-

ki takiej op³aty oraz stawki za pojem-

nik lub worek o okreœlonej pojemnoœci. 

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci przewi-

dzianej przez ustawodawcê, miasto

Chojnów wprowadzi³o zwolnienie 

z czêœci op³aty podstawowej dla

mieszkañców domów jednorodzin-

nych, którzy kompostuj¹ odpady 

w kwocie - 2 z³ od osoby. 

Obecnie w  Chojnowie liczba osób za-

meldowanych wynosi 12 803, nato-

miast liczba mieszkañców zg³oszonych

w deklaracjach z tytu³u op³aty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi

to 9 876. 

W czerwcu zosta³ og³oszony przetarg

pod nazw¹ "Odbieranie i zagospoda-

rowanie odpadów komunalnych od

w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka-

³ych i niezamieszka³ych w Chojno-

wie". Zosta³a zg³oszona jedna oferta

opiewaj¹ca na kwotê ponad 4 mln z³.

Oferta ta skutkowa³aby naliczeniem

op³at a¿ do 37 z³ na osobê, dlatego nie

zosta³a wybrana. 

Og³oszono drugi przetarg, aktualnie trwa

procedura zmierzaj¹ca do wy³onienia

wykonawcy.

K.Burzmiñska

NNoowwee   ss ttaawwkkii   zzaa   ooddppaaddyy

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

Aktualnoœci z Chojnowa
Od 1 wrzeœnia 2020 roku w Chojnowie bêd¹ obowi¹zywaæ nowe stawki nalicza-
nia op³at za gospodarowanie odpadami. 
Samorz¹dy w ca³ym kraju zosta³y zobligowane do wprowadzenia zmian w tym
zakresie i dostosowania siê do rz¹dowych przepisów. 
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WYTNIJ I ZACHOWAJ WYTNIJ I ZACHOWAJ WYTNIJ I ZACHOWAJWYTNIJ I ZACHOWAJ

* * *



Chojnowskie dzieciakiChojnowskie dzieciaki

Zosia ( 10 l.) i Basia (7 l.) Marciniszyn 
Pasją Zosi jest rysowanie i taniec. Basia
lubi kolorować i jeździć na deskorolce. 

DZIEŃ OPTYMISTYDZIEŃ OPTYMISTY
21 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Optymisty, który ma na celu zwrócenie
uwagi społeczeństwa na potrzebę pozytywnego myślenia i zachęcić wszystkich
ludzi do zmiany swojej postawy na bardziej optymistyczną. 

Bądź dobrej myśli, bo po co być złej!!!!!Bądź dobrej myśli, bo po co być złej!!!!!


