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Zapraszamy na basen
To dla miasta z pewnoœci¹ historyczna chwila. Na otwarcie miejskiej p³ywalni czekaliœmy wiele lat. 

I Chojnowski Konkurs Poetycki
Wspólna inicjatywa biblioteki i oœrodka kultury

zaowocowa³a 24 nades³anymi przez 8 osób tekstami.

Œpiewaj¹co od trzech lat
Przy okolicznoœciowym torcie, muzyce, œpiewie i tañcu, trzecia rocznica Skoranty przesz³a do historii.

Od 25 lat wspieraj¹
Funkcjonowanie ko³a, to nie tylko opieka nad chorymi na cukrzycê. Ide¹ jest tak¿e

aktywnoœæ spo³eczna, integracja œrodowiska, rehabilitacja.

Potrójne œwiêto zwi¹zkowców
„Nie mamy powodów do ukrywania naszej historii.

Dziœ jesteœmy najwiêksz¹ jednolit¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹” - mówi³a prezes ZNP.
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* zakoñczono pierwszy etap remontu Baszty
Tkaczy. Obiekt góruj¹cy nad miastem z dale-
ka pokazuje swoje nowe oblicze - odnowion¹
attykê, dach, konstrukcje szachulcow¹ i oczy-
wiœcie z³ot¹ kulê na iglicy.

* prace przy rewitalizacji Rynku w dalszym
ci¹gu skupiaj¹ siê na zrywaniu nawierzchni. 

* na ul. Kolejowej i Legnickiej dobieg³y koñ-
ca roboty ziemne. Powiat mo¿e zatem konty-
nuowaæ budowê nowych nawierzchni na tych
ulicach i ci¹gach pieszych.
W ubieg³ym roku chojnowskie w³adze wyst¹-
pi³y z wnioskiem do Starostwa Powiatowego
o ujêcie tych arterii w Narodowym Programie
Przebudowy Dróg Lokalnych. W wyniku pozy-
tywnych opinii obu rad, porozumienia samo-
rz¹dów i wniosku skierowanego do minister-
stwa dwie g³ówne ulice Chojnowa zakwali-
fikowano do tzw. "Schetynówki". 50% tej
inwestycji finansuje Ministerstwo Infrastruktury,
25% starostwo powiatowe i 25 % Miasto Chojnów.
Aby przygotowaæ ulice do u³o¿enia nowych
nawierzchni nale¿a³o przebudowaæ sieæ
wodoci¹gow¹ w ulicy Legnickiej oraz przy-
³¹cza wodoci¹gowe i kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Legnickiej-Kolejowej.
Na to zadanie samorz¹d Chojnowa wy³o¿y³
ze swojego bud¿etu 800 tys z³;

* zlecono wykonanie dokumentacji techni-
cznej na budowê oœwietlenia ulicznego w ci¹-
gu ulicy Zielonej. Jest nadzieja, ¿e jeszcze 
w tym roku rozpoczn¹ siê tu prace budowlane.

Jeden kandydat na burmistrza
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 czerwca 2002 r. 
o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1191) 27 paŸdziernika o godz. 24.00
up³yn¹³ termin zg³aszania kandydatów na

burmistrza miasta. W naszym mieœcie zg³oszono
tylko jednego kandydata - Jana Serkiesa zg³o-
szonego przez KWW “Rozwój Chojnowa”.
W zwi¹zku z powy¿szym Miejska Komisja
Wyborcza w Chojnowie wezwa³a niezw³ocz-
nie uprawnione komitety wyborcze do doko-
nania dodatkowych zg³oszeñ. Mimo tego
postêpowania nie zosta³ w naszym mieœcie
zarejestrowany inny kandydat.
Jednak¿e wybory s¹ przeprowadzane tak¿e 
w razie zarejestrowania tylko jednego kandydata
na burmistrza. W takiej sytuacji kandydata
uwa¿a siê za wybranego, je¿eli uzyska³ w g³o-
sowaniu wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie odda-
nych g³osów. 

Na przystanku przy Legnickiej
Funkcjonuj¹cy przy ulicy Legnickiej przy-
stanek autobusowy, nie tak dawno pozba-
wiony zosta³ wiaty. Pasa¿erowie bardzo od-
czuli brak zadaszenia i ochrony przed wiatrem. 
Wraz z rozpoczêciem budowy nowych marke-
tów na placu przy osiedlowym przystanku,
nowy w³aœciciel terenu nakaza³ demonta¿
wiaty. Miejskie s³u¿by jednak prowadz¹
obecnie negocjacje zmierzaj¹ce do wyra¿enia
zgody na ponowne ustawienie wiaty.

Apel CHZGKiM
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sezonem zimo-
wym oraz obni¿eniem temperatur zewnêtrz-
nych, ChZGKiM w Chojnowie, zwraca siê 
z gor¹cym apelem do mieszkañców miasta
Chojnowa o zamykanie drzwi wejœciowych
do budynków i piwnic oraz zabezpieczenie
okienek i wsypów piwnicznych w celu niedo-
puszczenia do zamarzniêcia wewnêtrznych
instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Z kamer¹ wœród rockowców
Profesjonalna kamera jaka s³u¿y ju¿ od d³u¿-
szego czasu chojnowskiemu MOKSIR-owi,
jest swoistym artefaktem ró¿nych wydarzeñ
nie tylko kulturalnych naszego miasta. Kilka-
naœcie dni temu chojnowska formacja Repu-
tacja postanowi³a sfilmowaæ fragment próby. 
Uwieczniono w ten sposób utwór “Zapach-

nia³o jesieni¹” pochodz¹cy z filmu “WiedŸmin”.
Znajduje siê on równie¿ na p³ycie i singlu zespo³u.
Operatorem tego obrazka muzycznego jest
Stanis³aw Horodecki - dyrektor MOKSIRU.
Obejrzeæ go bêdzie mo¿na na portalu
YOUTUBE.
W taki sposób chc¹ siê promowaæ chojnows-
cy artyœci, a przy okazji - Chojnowska Scena
Muzyczna (CH.S.M).

„Kochaæ Ciê by³o ³atwo
Zapomnieæ - niemo¿liwe”

Chcia³abym, podziêkowaæ ca³ej rodzinie, wszystkim bliskim, 
przyjacio³om i znajomym, delegacjom Miasta Chojnowa 

oraz delegatom Zwi¹zku Sybiraków, 
którzy towarzyszyli mojej mamie 

œp. Halinie Ku³acz
w tej ostatniej drodze. 

Dziêkujê Wam za ten piêkny gest serca i pamiêci o Niej.

córka Sylwia Ku³acz

ZAPROSZENIE 
DLA TANCEREK 

i TANCERZY

BROOKLYNU

Wraz z dyrekcj¹
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
mam zaszczyt zaprosiæ Was 

- tancerki i tancerzy tworz¹cych 
w ostatnich latach artystyczny 

wizerunek Brooklynu, na obchody 
dziesiêciolecia dzia³alnoœci 

i pracy artystycznej naszego zespo³u,
które rozpoczn¹ siê

W programie WIELE ATRAKCJI 
I NIESPODZIANEK:

przedstawienie taneczne,
spotkanie zaproszonych goœci,

tancerek i tancerzy oraz uczniów
wystêpuj¹cych w przedstawieniu

a tak¿e ich rodziców w sali
recitalowej MOKSiR, galeria zdjêæ

Brooklynu, projekcje nagrañ 
wystêpów zespo³u.

Serdecznie zapraszam 
Marzena Anton

5 listopada 2010 roku o godz. 18.00
w  sali widowiskowej MOKSiR 

w Chojnowie.
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana
jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 grudnia 2010 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlo-
nej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 2 grudnia 2010 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapo-
znaniem 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 prze-
targ, 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¿ 1.400,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu
zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r., drugi 21 kwietnia
2010 r., trzeci 14 lipca 2010 r., czwarty 
28 wrzeœnia 2010 r. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.11-02.12.2010 r.
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - 
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿-
nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach orga-
nizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- listopad, grudzieñ 2010

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   28.11.10, 26.12.10
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301                07.11.10, 05.12.10
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  11.11.10, 12.12.10
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136          14.11.10, 19.12.10 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 21.11.10, 25.12.10

TERAPIA DLA OSÓB 
UZALE¯NIONYCH
prowadzona jest w:

- ka¿dy I czwartek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.00
- ka¿dy III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
Terapeuta prowadz¹cy:

Wojciech Machnik.

***
TERAPIA DLA OSÓB 

WSPÓ£UZALE¯NIONYCH

prowadzona jest w:
- ka¿dy I poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.30
Terapeuta prowadz¹cy: 

Maria Barbara Wojciechowska.

Podziêkowanie wszystkim, którzy dzielili z nami smutek, 

¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci oraz uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej naszego stryja

œp. Jana Michonia

za wsparcie duchowe, wszelk¹ pomoc, wyrazy wspó³czucia

sk³adaj¹ bratanice i bratanek z rodzinami.

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 po³o¿onego 
w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B, 

w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2, 
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ Nr 27575:
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Zapraszamy na basen

Dok³adnie dwa lata temu, 23 paŸdzier-
nika, delegacje szkó³ wbi³y symboliczn¹
³opatê pod budowê inwestycji nazwa-

nej urzêdowo „Budowa miêdzyszkolnego ba-
senu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Choj-
nowie”. 24 miesi¹ce póŸniej dzieci, m³odzie¿
i doroœli mog¹ ju¿ korzystaæ z obiektu, który
oprócz niecki do p³ywania oferuje te¿ inne
atrakcje. W obiekcie oprócz szeœciotorowego
basenu p³ywackiego jest basen rekreacyjny 
z rw¹c¹ rzek¹, hydromasa¿em i wodnym
gejzerem. Na hali g³ównej znajduj¹ siê tak¿e
dwie wanny jakuzzi. Doskona³ym punktem
obserwacyjnym tego miejsca jest trybuna,
która pomieœci ponad stu widzów. Na piêtrze
zlokalizowano m.in. pomieszczenia rekrea-
cyjne - saunê fiñsk¹, saunê parow¹ oraz biu-
ra. Nowoœci¹ w tego typu obiektach jest ³¹ka
solarna, która odprê¿a i opala.

W samo po³udnie 28 paŸdziernika dokona³o
siê to, co jeszcze nie tak dawno wydawa³o siê
nierealne. Oko³o stu trzydziestu goœci uczestniczy³o
w otwarciu pierwszej w naszym mieœcie, jedy-
nej w powiecie krytej p³ywalni.
Wœród nich biskup Marek Mendyk i probo-
szczowie chojnowskich parafii, europose³
Piotr Borys, w³adze wojewódzkie, powiatowe,
gminne, reprezentanci policji, stra¿y po¿arnej,
kierownictwo miejskich instytucji oœwiatowo-
kulturalnych, przedstawiciele zwi¹zków, sto-
warzyszeñ, lokalni przedsiêbiorcy, delegacje
szkó³ i wielu, wielu innych by³o œwiadkami
wydarzenia, na które wszyscy czekaliœmy od lat.

- Inwestycja tego typu to dla samorz¹du
ogromne wyzwanie. Kilkuletnia ¿mudna praca
jednak op³aci³a siê i dziœ w³aœnie otwieramy
w Chojnowie wspania³¹, nowoczesn¹ p³ywalniê
- mówi³ w swoim wyst¹pieniu burmistrz Jan
Serkies - Koncepcja budowy basenu powsta³a
w grudniu 2005 roku. Rok póŸniej opracowano
projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na

budowê. Pod koniec roku 2008 zakoñczono
procedury przetargowe i podpisano umowê 
z wykonawc¹. Dok³adnie dwa lata temu, 
rozpoczêto prace budowlane. Kilkanaœcie
miesiêcy minê³o bardzo szybko i w paŸdzier-
niku dobieg³y koñca czynnoœci odbiorowe,
potem uzyskano decyzjê pozwolenia na
u¿ytkowanie.

Inwestycja kosztowa³a ponad 17 milionów z³o-
tych. Na realizacjê zadania pozyskano z Mini-
sterstwa Sportu kwotê 3.100.000 z³ w ramach
Kontraktu dla Województwa Dolnoœl¹skiego.
Dziêkujê wszystkim osobom zaanga¿owanym
w realizacjê tej inwestycji. Europos³owi Piotrowi
Borysowi, Marsza³kowi Dolnoœl¹skiemu Markowi
£apiñskiemu, radnym sejmiku województwa
dolnoœl¹skiego, wykonawcom, in¿ynierowi kon-
traktu oraz pracownikom Urzêdu Miejskiego
w osobach Teresy Marciniszyn i Janusza
Miko³ajczyka. 

Wyst¹pienia kolejnych goœci odnosi³y siê naj-
czêœciej do ogromnego zaanga¿owania w³adz
miasta i konsekwencji w ich dzia³aniu. Po-
dziwiano obiekt, gratulowano inwestycji,
sk³adano ¿yczenia, obdarowywano „baseno-
wymi” prezentami.

Uroczystego œwiêcenia i b³ogos³awieñstwa
obiektu oraz jego goœci dokona³ biskup
Marek Mendyk i ks pra³at Tadeusz Jurek. 

To dla miasta z pewnoœci¹ historyczna chwila. Na otwarcie
miejskiej p³ywalni czekaliœmy wiele lat. Ostatnie dwa wzbu-
dzi³y radoœæ i nadziejê. 
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Zapraszamy na basen
Do symbolicznego przeciêcia wstêgi zaproszono
dyrektor Departamentu Sprawa Spo³ecznych
Wiolettê Metysek-Szumilak oraz dyrektora
Wydzia³u Kultury Fizycznej i Sportu Marcina
Przychodnego, burmistrza Jana Serkiesa,
przewodnicz¹cego rady miejskiej Jana Skowroñ-
skiego, dyrektor SP4 El¿bietê Borysewicz,
przewodnicz¹cego szkolnego samorz¹du SP4
Kacpra Dudka.

Basen oficjalnie zosta³ otwarty i udostêpniony.
Pozosta³a czêœæ artystyczna, któr¹ wype³ni³
wystêp taneczny zespo³u Rytm, wokalne
prezentacje chóru Allegro i Skoranty oraz
solista Rafa³ D¹browa, a tak¿e niezwykle efek-
towna prezentacja tañca synchronicznego 
w wodzie grupy Aquarius z Bielawy.

- ¯yczê wszystkim - dzieciom, m³odzie¿y,
doros³ym, aby p³ywalnia spe³ni³a Wasze
oczekiwania, aby sta³a siê miejscem rozwoju,
kszta³towania talentów p³ywackich, miejscem
rodzinnego wypoczynku - koñczy³ swoje
wyst¹pienie burmistrz. 
Z radoœci¹, w imieniu wszystkich zaanga¿o-
wanych w ten projekt, zapraszam ju¿ od jutra
na Miêdzyszkoln¹ P³ywalniê przy Szkole
Podstawowej nr 4.

***
O pozytywnych stronach korzystania z basenu
mo¿na mówiæ du¿o. 
P³ywanie jest uwa¿ane za najbezpieczniejsz¹
i najbardziej wszechstronn¹ dyscyplinê sportu.
Poprawia ogólny stan zdrowia, kondycjê oraz
wp³ywa zbawiennie na proporcje naszego
cia³a. Jest polecana dla wszystkich, zarówno
dla ludzi aktywnych fizycznie, jak i dla tych,
którzy dopiero zaczynaj¹ trenowaæ. Ruch 
w œrodowisku wodnym przynosi szereg korzyœci
zdrowotnych: dotlenia i uodparnia organizm,
zwiêksza jego wytrzyma³oœæ, usprawnia kr¹-
¿enie, pracê serca i p³uc, zapobiega i koryguje
wady postawy, przyspiesza kuracjê odchudza-
j¹c¹, ujêdrnia i wyg³adza naskórek, harmonij-
nie rozwija ca³e cia³o, gdy¿ aktywizuje wiêcej
grup miêœniowych ni¿ jakakolwiek inna
dyscyplina sportowa. Hartuje i uodpornia
nasz organizm na przeziêbienia, a tak¿e opóŸ-
nia procesy starzenia.
Poza tym to wspania³a forma relaksu, rozry-
wki, przyjemnoœci. Czy trzeba czegoœ wiêcej
by zachêciæ do korzystania z basenu?

Obiekt czynny jest przez ca³y tydzieñ. W dni
powszednie do godziny 16 korzystaj¹ z niego
uczniowie, potem do godziny 22 udostêpniany
jest wszystkim zainteresowanym. W soboty 
i niedzielê wybraæ siê tu mo¿na od godz. 10 
i pluskaæ siê do godz. 22. Pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e godzina 22, to czas kiedy opu-
szczamy budynek - ostatnie wejœcia ustalono
na godzinê 20.45.
Szczegó³owy sposób korzystania z basenu 
i pozosta³ych atrakcji okreœla regulamin, który
znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej
www.basen-chojnow.pl

eg
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Gazeta Chojnowska - Jak oce-
nia Pan pracê obecnej Rady?
Jan Skowroñski - Zdecydowanie
pozytywnie. Podczas 230 posie-
dzeñ poruszaliœmy szereg wa¿-
kich dla miasta i jego mieszkañ-
ców tematów. Podjêliœmy ponad
dwieœcie uchwa³, które mia³y
znacz¹cy wp³yw na funkcjono-
wanie i rozwój Chojnowa. Zmia-
ny w bud¿ecie, uchwalenie Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego
na lata 2007 - 2013, Lokalnego
Programu Rewitalizacji Chojno-
wa na lata 2007 - 2013, progra-
mu wspó³pracy Miasta Chojnów
z podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego,
zwolnienia od podatku od nieru-
chomoœci w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej, okreœlenie
stawek podatków lokalnych, uch-
walenie Planu rozwoju lokalnego
na lata 2007 - 2013, przyjêcie
Systemu Profilaktyki i Opieki nad
Dzieckiem i Rodzin¹ na lata 2008

- 2013, uchwa³a o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w mieœ-
cie Chojnów i przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia zmiany Studium
uwarunkowañ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego Choj-
nowa, to tylko kilka z setek oma-
wianych uchwa³. Przyjêliœmy Stra-
tegiê Integracji i Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych Miasta
Chojnowa na lata 2008-2012, 
a tak¿e Program Opieki nad Za-
bytkami Gminy Miejskiej Choj-
nów na lata 2008- 2012. Wa¿n¹
decyzj¹ by³o tak¿e wyra¿enie
zgody na powiêkszenie obszaru
podstrefy Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej na terenie
Miasta Chojnowa.
Pracowaliœmy zgodnie z przyjêtymi
planami pracy, a frekwencja na
posiedzeniach komisji czy sesjach
wynios³a blisko sto procent.

G.Ch. - To œwiadczy o aktyw-
noœci i zaanga¿owaniu rad-
nych. Rada nie pe³ni jednak
wy³¹cznie roli prawodawczej.
J.S. - Naszym zadaniem jest
równie¿ kontrola funkcjonowania
miejskich jednostek, a tak¿e, co
najwa¿niejsze, reprezentowanie
interesów Chojnowian.
W krêgu naszych zainteresowañ by³a
zatem miêdzy innymi dzia³alnoœæ
ChZGKiM, Przychodni Rejono-
wej, Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, Komisji Mieszkaniowej,
Klubu Sportowego Chojnowianka.
Wielokrotnie tematem naszych
spotkañ by³y te¿ placówki oœwiato-
we, kulturalne, zapoznawaliœmy siê
ze stanem bezpieczeñstwa w mieœ-
cie, dyskutowaliœmy o sytuacji
socjalno-bytowej mieszkañców, 
o problemach na rynku pracy.
Ka¿dy temat dotycz¹cy naszego
miasta by³ przedmiotem dyskusji
konfrontowanym z odpowiednimi
s³u¿bami. 

G.Ch. - W jaki sposób nasi radni
utrzymywali kontakt ze swoimi
wyborcami?
J.S. - Zdecydowana wiêkszoœæ
interpelacji zg³aszanych podczas
sesji, zapytania czy wnioski, to
g³os naszego elektoratu. ¯yjemy
w ma³ej spo³ecznoœci i nie trzeba
specjalnych zabiegów ¿eby skon-
taktowaæ siê z radnym. Wszyscy
siê tu znamy, chojnowianie znaj¹
swoich przedstawicieli. Wiele
uwag pozyskiwaliœmy po prostu
z ulicy, w rozmowach towarzys-
kich, przy okazji spotkañ. Dy¿ury
w urzêdzie, kontakt poprzez po-
cztê elektroniczn¹ uzupe³nia³y
konfrontacje. 

Cztery lata pracy Rady
12 listopada radni obecnej kadencji koñcz¹ swoje urzêdowanie. Przez
ostatnie cztery lata 15 rajców podejmowa³o szereg uchwa³ stanowi¹cych
miejskie prawo, kontrolowa³o prace burmistrza i podleg³ych mu jednostek,
zajmowa³o siê problemami zg³aszanymi przez mieszkañców.
Dobiegaj¹cej koñca kadencji przewodniczy³ Jan Skowroñski, którego tu¿
przed ostatnim posiedzeniem, poprosiliœmy o podsumowuj¹c¹ rozmowê.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 462/1 przechodz¹ sieci infra-
struktury technicznej. 
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na
nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹-
pienia nieujawnionych 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, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
8 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
2 grudnia 2010 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nierucho-
moœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹-
dzeniem 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 wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie
mniej ni¿ 800,00 z³ - dot. dz. nr 462/1 i 620,00 z³ - dot. dz. nr 462/2.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:
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Dobiega koñca kolejna kadencja samorz¹du
2006-2010. Co wa¿nego wydarzy³o siê podczas
niej w powiecie legnickim? Co uda³o siê zrobiæ?
Co przygotowaæ na kolejne lata? Przedsta-
wiam Pañstwu informacjê, która pokazuje
rzeteln¹ i konsekwentn¹, czteroletni¹ pracê na
rzecz ca³ego powiatu legnickiego wykonan¹
przez samorz¹d powiatowy w bie¿¹cej kadencji.
Obecna kadencja to bez w¹tpienia czas budo-
wania podstaw do rozwoju naszego powiatu,
czas intensywnego nadrabiania zaleg³oœci 
z lat poprzednich i okres dynamicznego roz-
woju. Wynika to z przyjêtej na pocz¹tku III
kadencji koncepcji funkcjonowania powiatu -
nie ograniczania siê do samego administrowa-
nia, ale poszukiwania szans rozwoju z wyko-
rzystaniem zewnêtrznych Ÿróde³ finansowa-
nia tj. funduszy unijnych, krajowych, woje-
wódzkich itd. Dziêki temu uda³o siê pozyskaæ 
i przeznaczyæ na drogi, oœwiatê, pomoc spo-
³eczn¹, infrastrukturê wielokrotnie wiêcej
œrodków ni¿ w poprzednich latach. 
Zarz¹d powiatu legnickiego III kadencji zasta³
drogi powiatowe w zdegradowanym stanie, 
w które niewiele inwestowano. Stary, wy-
s³u¿ony, czasami nietrafnie zakupiony sprzêt
remontowy jakim dysponowa³ Zarz¹d Dróg
Powiatowych nie pomaga³ w wykonywaniu
zadañ. Uznano wiêc za priorytet, sukcesywn¹
naprawê dróg oraz zakup niezbêdnych maszyn
i urz¹dzeñ dla Drogowej S³u¿by Liniowej.
Przy realizacji tego celu siêgniêto po fun-
dusze unijne, programy rz¹dowe oraz inne
œrodki pozabud¿etowe. Wszystko to przynios³o
wymierne efekty. 
£¹cznie przez ostatnie cztery lata Powiat Leg-
nicki wydatkowa³ w ró¿nej formie na remonty,
modernizacje, naprawy dróg, chodników i mo-
stów kwotê 17.650.958 z³ i by³a to kwota niemal
dwukrotnie wiêksza ni¿ w poprzedniej kadencji.
G³ówne inwestycje drogowe w latach 2007-2010:
- przebudowa drogi nr 2184D Prochowice -
Jawor, koszt 4.985.491 z³,
- remont chodników i nawierzchni ulicy
Legnickiej i Kolejowej w Chojnowie, koszt
811.000 z³ (wspólnie z m. Chojnów - ukoñ-
czenie do 15.11.2010),
- remont drogi nr 2267D Dzwonów-Strupice,
koszt 400.745 z³,
- remont drogi nr 2269D w m. Stary £om,
koszt 323.147 z³,
- remont drogi nr 2216D w m. Siedliska,
koszt 1.105.457 z³,
- remont drogi nr 2179D Kunice-Jaœkowice,
koszt 329.715 z³,
- budowa chodnika w m. P¹tnów, oraz remont
drogi nr 2180D P¹tnów Leg.- Bieniowice
koszt 858.477 z³,
- remont chodnika w m Mi³kowice ,koszt
365.241 z³,
- budowa ci¹gu rowerowego w m. Zimnice-
Grzybiany koszt 500.187 z³,
- remont mostu w ci¹gu drogi 2211D w m
Jaroszówka, koszt 120.000 z³,
- remont chodnika przy ul. Chmielnej i D¹brow-
skiego w Chojnowie koszt 183.706 z³ (wspól-
nie z miastem Chojnów).
Realizowano tak¿e wiele innych zadañ o cha-

rakterze podstawowym, takich jak: naprawy
cz¹stkowe, naprawy przepustów, wykaszanie,
odmulanie i odkrzaczanie rowów czy œcinkê
poboczy.
W celu efektywnej realizacji tych zadañ, 
w III kadencji dokonano zakupów inwesty-
cyjnych sprzêtu drogowego na ³¹czn¹ kwotê
1.027.925 z³ kupuj¹c m in:
- Koparko-³adowarkê 280.465 z³,
- Œcinarkê do poboczy 486.000 z³,
- Recykler 69.003 z³,
- Samochód KIA  66.200 z³.
Powiat legnicki bierze od pocz¹tku udzia³ 
w realizacji rz¹dowego programu pn.: „Naro-
dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”. Inwestycje realizowane s¹ 
w systemie projektów finansowanych w po-
³owie przez rz¹d, a w po³owie przez benefi-
cjentów sk³adaj¹cych projekty - samorz¹dy.
Taka œcis³a i przynosz¹ca wymierne efekty
wspó³praca powiatu legnickiego z gminami,
przy i ich wspó³udziale finansowym, zosta³a
zrealizowana w trzech gminach.
Powiat legnicki w III kadencji inwestowa³
tak¿e w infrastrukturê powiatow¹. Wynik
osi¹gniêty po wykonaniu tego zadania pozy-
tywnie odczuli mieszkañcy, efektywnie wzrós³
poziom realizacji ich potrzeb. Mam tutaj na
myœli domy pomocy spo³ecznej, szko³y oraz
budynek starostwa powiatowego w Legnicy. 
Dom Pomocy Spo³ecznej Legnickie Pole,
- uzyskano wymagany standard funkcjono-
wania DPS Legnickie Pole poprzez szeroki
zakres prac remontowych i modernizacjê
najwiêkszego w Polsce domu dla kobiet.
Koszt przedsiêwziêcia to 7.455.211 z³, przy
pozyskaniu ponad 70% œrodków zewnêtrznych,
Dom Pomocy Spo³ecznej ”Prz¹œnik” w Brenniku
- remonty i modernizacja na kwotê 396.856 z³,
Szko³y i budynek starostwa
- wykonano termomodernizacjê hali gimna-
stycznej Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy 
ul. Matejki w Chojnowie za kwotê 629.754 z³,
- ocieplenie œcian, wymiana okien, docieplenie
dachu, remont elewacji szko³y przy ul. Wojska
Polskiego w Chojnowie za kwotê 974.586 z³,
- opracowano projekt wymiany w obu budyn-
kach ogrzewania wêglowego na nowoczesne
gazowe, które w 2011 r. bêdzie realizowane.
Realizacja powy¿szych przedsiêwziêæ
mo¿liwa by³a dziêki pozyskaniu wysokiej
dotacji z tzw. Mechanizmu Norweskiego (fun-
duszu termomodernizacyjnego) w wysokoœci
1 mln euro. W wyniku bardzo ekonomicznego
zarz¹dzania t¹ kwot¹ oraz odwa¿nej polityce
inwestycyjnej wykonano tak¿e pe³n¹ termo-
modernizacjê siedziby Starostwa Powiatowego
w Legnicy przy pl. S³owiañskim 1, koszt
przedsiêwziêcia to 2.791.641 z³
Kontynuuj¹c remonty w tym budynku zmoder-
nizowano system informatyczny w instytuc-
jach powiatowych oraz wyremontowano po-
mieszczenia i korytarze.
Wdro¿enie projektu dotycz¹cego podpisu elek-
tronicznego i elektronicznego obiegu doku-
mentów stanowi³o strategiczne posuniêcie
bior¹c pod uwagê wci¹¿ rosn¹ce zapotrzebo-
wanie spo³eczne na us³ugi e-administracji.

Internet sta³ siê podstawowym medium wy-
miany informacji pomiêdzy urzêdem a klientem.
Dziêki wykonanej inwestycji w sieci interne-
towej zaistnia³ nowy wizerunek urzêdu. Jest
on du¿o bardziej przyjazny i praktyczny dla
potencjalnych klientów. Zosta³y zapocz¹tko-
wane procedury do pe³nego wdro¿enia us³ug
e-administracji.
W III kadencji utworzono Oœrodek Interwencji
Kryzysowej mieszcz¹cy siê w Legnicy, w bu-
dynku Starostwa, oraz Œrodowiskowy Dom
Samopomocy w Piotrowicach, z którego ko-
rzysta oko³o czterdziestu uczestników g³ównie
z Chojnowa i z gminy wiejskiej Chojnów.
£¹cznie tylko w latach 2007 - 2010 wydatki
maj¹tkowe i remontowe w powiecie legnickim,
które wp³ywaj¹ na wszechstronny rozwój
wynios³y blisko 32 mln z³ i jest to ponad 60%
zrealizowanych wydatków na ten cel od po-
cz¹tku istnienia powiatu legnickiego.
Przedstawi³em tylko te najwa¿niejsze projekty.
Nie sposób jednak nie wspomnieæ o dzia³aniach
na rzecz sportu na terenie powiatu legnic-
kiego podejmowanych wraz z Rad¹ Powiatow¹
Ludowych Zespo³ów Sportowych oraz Szkol-
nym Powiatowym Zwi¹zku Sportowym oraz
o wspó³pracy na ró¿nych p³aszczyznach 
z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi
dla dobra naszych mieszkañców.
Wiele zrobiono w ostatnich czterech latach
dla promocji powiatu legnickiego bazuj¹c na
dorobku historyczno-kulturowym i walorach
przyrodniczych. Przygotowano szereg wydaw-
nictw i publikacji.
Doskonale uk³ada³a siê w III kadencji wspó³-
praca i wspó³dzia³anie zarówno Zarz¹du Powiatu
z Rad¹ jak i z wójtami i radnymi gmin, a tak¿e
z Wojewod¹ Dolnoœl¹skim i Marsza³kiem
Województwa Dolnoœl¹skiego. To dziêki
zdrowemu dialogowi i zrozumieniu osi¹gniêto
wyznaczone na pocz¹tku kadencji cele strate-
giczne, tj. standard Domu Pomocy Spo³ecznej
w Legnickim Polu, termomodernizacja obiektów
powiatowych, przebudowa wielu dróg z drog¹
2184 D na czele oraz wiele inwestycji miejs-
kich realizowanych przez Powiatowy Urz¹d
Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowy Zespó³ Szkó³.
Moim zdaniem, a mam nadziejê, ¿e to zdanie
równie¿ Pañstwo podzielacie, by³ to bardzo dobry
okres dla ziemi legnickiej. Jako mieszkaniec
tej spo³ecznoœci mogê z dum¹ powiedzieæ, ¿e
jest to przyjazne miejsce. Trzeba siê tym
wreszcie g³oœno zacz¹æ chwaliæ. Tu siê prze-
cie¿ co raz lepiej ¿yje.
Zauwa¿yli to tak¿e inni, miêdzy innymi nieza-
le¿ni eksperci. W 2010 r. nominowano powiat
legnicki do nagrody „ Dolnoœl¹ski Klucz Suk-
cesu „w kategorii powiatów najlepiej reali-
zuj¹cych swoje zadania”. W 2009 r. sklasyfi-
kowano nasz powiat na 40 miejscu, w kate-
gorii pozyskiwania funduszy unijnych, wœród
379 powiatów w Polsce.
¯yczê Pañstwu i sobie, aby nasza ma³a ojczyzna
osi¹ga³a dalsze sukcesy.

Jaros³aw Humenny
starosta legnicki

Cztery lata minê³o…
- sprawozdanie powiatu legnickiego
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G³osowanie przez pe³nomocnika
Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 176, poz. 1190) umo¿liwiaj¹ ustanowie-
nie pe³nomocnika, który w imieniu wyborcy
odda g³os w wyborach. 
Szczegó³owe zasady w sprawie sporz¹dzenia
aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w wybo-
rach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójtów, burmis-
trzów i prezydentów miast okreœla rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji 
z dnia 1 wrzeœnia 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1146).
Prawo do ustanowienia pe³nomocnika do
g³osowania maj¹:
- wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœ-
ci, a tak¿e wyborcy posiadaj¹cy równoz-
naczne orzeczenie organu rentowego,
- wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowa-
nia ukoñcz¹ 75 lat.
Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej
gminie, co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do
g³osowania.
Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ osoba wcho-
dz¹ca w sk³ad komisji obwodowej w³aœciwej
dla obwodu g³osowania osoby udzielaj¹cej
pe³nomocnictwa do g³osowania, a tak¿e
mê¿owie zaufania, jak równie¿ kandydaci na
radnego oraz burmistrza miasta.
Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przyj¹æ
tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je¿eli
co najmniej jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec,
matka, dziadek, babka itd.), zstêpny (syn,
córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma³¿onek, brat,
siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli w stosunku
do pe³nomocnika.
Pe³nomocnictwa do g³osowania udziela siê
przed burmistrzem lub przed innym pracow-
nikiem urzêdu upowa¿nionym przez bur-
mistrza do sporz¹dzania aktów pe³nomoc-
nictwa do g³osowania.
W celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa
wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa sk³ada
wniosek do Burmistrza Miasta. Wniosek
taki nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej w 10 dniu przed
dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada
2010 r. 
Szczegó³owe informacje dot. g³osowania
przez pe³nomocnika oraz wzory dokumen-
tów s¹ dostêpne na stronie:
www.bip.chojnow.net.pl i www.pkw.gov.pl. 
Informacje mo¿na uzyskaæ tak¿e w Urzêdzie
Miejskim, pokój nr 1 i pod nr tel. 76/81-88-505.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
21 listopad 2010 r.

G³osowanie odbêdzie siê w lokalach wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00.
W przypadku ponownego g³osowania w wyborach Burmistrza Miasta Chojnowa, II tura g³osowania odbêdzie siê w dniu
5 grudnia 2010 r. od. godz.8.00 do godz. 22.00.
Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1
przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.

Burmistrz Miasta Chojnowa
/…/ Jan Serkies

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190) podaje siê do publicznej wiadomoœci 

informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów zarz¹dzonych na dzieñ 21 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.)
Burmistrz wyznacza na obszarze miasta miejsca prze-
znaczone na bezp³atne umieszczanie urzêdowych
obwieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów wybor-
czych. W Chojnowie s¹ to s³upy og³oszeniowe przy
nastêpuj¹cych ulicach:
- ul. D¹browskiego - ul. Ma³achowskiego (przed MOKSiR),
- ul. Rynek (parking),
- ul. Grottgera - ul. Rynek (na chodniku),
- Plac Dworcowy,
- ul. Wolnoœci - ul. Reja (obok mostu betonowego),
- ul. £okietka - ul. Maczka (obok sklepu „Anna”),
- ul. Samorz¹dowa
- ul. Legnicka (obok sklepu „Lidl”),
oraz tablica informacyjna przy ul. Grodzkiej (obok targowiska).

G³osowanie wyborców
niepe³nosprawnych

Wyborca niepe³nosprawny mo¿e g³o-
sowaæ w wybranym przez siebie obwo-
dzie g³osowania dostosowanym do
potrzeb osób niepe³nosprawnych na
obszarze gminy, w której stale zamiesz-
kuje. W tym celu powinien on z³o¿yæ
wniosek o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym obwodzie. W mieœcie
Chojnowie jest to obwód nr 5 z siedzib¹
w Przedszkolu Miejskim Nr 3 przy
ul. Krasickiego 1. Wniosek sk³ada
siê w Urzêdzie Miejskim w Wydziale
Spraw Obywatelskich (pokój nr 1)
najpóŸniej w 5.dniu przed dniem wy-
borów, tj. do dnia 16 listopada 2010 r.

Zmiana godzin otwarcia lokali
wyborczych

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U 
z 2010 r. Nr 176, poz.1190) g³osowanie odbywaæ
siê bêdzie miêdzy godzin¹ 8.00 a 22.00.
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Ukaza³a siê kolejna publikacja Stanis³awa
Horodeckiego z cyklu prezentuj¹cego przesz³oœæ
i zabytki naszego miasta. Po „Chojnowskiej
farze”, autor zaj¹³ siê histori¹ dawnego ratusza
i Baszty Tkaczy. 
Podczas promocji ksi¹¿ki - 22 paŸdziernika 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - S. Horo-
decki opowiada³ o ¿mudnej, aczkolwiek in-
teresuj¹cej, pracy przy kompletowaniu materia-
³ów i pokrótce, nie zdradzaj¹c szczegó³ów, o dzie-
jach budynków i ludziach z nimi zwi¹zanych.

Nasz lokalny literat równie dobrze pisze jak
opowiada, goœcie autorskiego wieczoru, z za-
interesowaniem zatem s³uchali, zadawali pyta-
nia, a potem naturalnie prosili o autografy.

***
„Miejska ksiêga rent z roku 1559 pod tytu³em
“Stan radnych” przytacza trwa³e roczne
dochody rajców: W rybach ka¿demu 2 kopy
karpia “tak dobrego jaki tylko jest”; w sianie
ka¿demu 1 furê “na dojazd do wrót”(?); 
w drewnie ka¿demu 2 stosy drewna olchowego,
“lub za to dwa talary”; za zasiadanie (za
posiedzenie rady) ka¿demu jeden gulden
wêgierski i “zamiast wczeœniej dostarczanego
miodu 2 talary”.
„7 marca 1875 roku ratuszowa wie¿a runê³a,
grzebi¹c pod zwa³ami Annê Peikert - jedn¹ 
z mieszkanek Chojnowa. Zniszczenia budowli
by³y tak znaczne, i¿ zdecydowano o rozbiórce
dotychczasowej siedziby w³adz miasta. Now¹
wzniesiono nieopodal zamku cztery lata
póŸniej, w roku 1879”.
„Dokumenty wymieniaj¹ Basztê Tkaczy po
raz pierwszy w roku 1572, ale porównanie
u¿ytej do jej budowy ceg³y, identycznej z t¹, 
z której wzniesiono koœció³ pw. œ. Aposto³ów
Piotra i Paw³a (dawniej Najœwiêtszej Maryi
Panny) w Rynku pozwala datowaæ jej pow-
stanie na pocz¹tek XV stulecia.”
„Przez wieki musia³a kojarzyæ siê mieszkañcom
z miejscem groŸnym i posêpnym, gdy¿ ju¿ 
w XVI stuleciu zorganizowano w niej wiêzienie.
Wiemy, ¿ê w roku 1607, po tym, jak “przykro
egzaminowa³ go” kat, osadzono w nim miejs-
cowego kaletnika. Nieszczêœnik czeka³, a¿ “³aw-
nicy i wydaj¹cy wyroki z Wroc³awia”, których
“by sprawcy nie wydarzy³o siê ani za wiele,
ani zbyt ma³o” poproszono “za dokonan¹
op³at¹ s³u¿bowo i po przyjacielsku” o prawne
pouczenie jak nale¿y go ukaraæ”.
Mamy nadzieje, ¿e te krótkie fragmenty „Daw-
nego ratusza i Baszty Tkaczy w Chojnowie”
zachêc¹ do siêgniêcia po tê publikacjê. Nabyæ
j¹ mo¿na w kioskach, ksiêgarniach oraz 
u wydawcy, pana Andrzeja Bobika. eg

O dziejach magistratu 
i Baszcie Tkaczy

20paŸdziernika w Domu Chemika cz³on-
kowie stowarzyszenia, sympatycy 

i zaproszeni goœcie spotkali siê, by wspólnie
powspominaæ i podsumowaæ lata dzia³alnoœci.

- W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci ko³o
liczy³o oko³o 300 cz³onków - mówi³a w swoim
wyst¹pieniu prezes ko³a Stefania Wolska -
Na dzieñ dzisiejszy jest nas 114 czynnych
cz³onków. Za³o¿ycielem ko³a by³ nie¿yj¹cy ju¿
Pan Józef Galik, który w roku 1975 utworzy³
Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie Diabetyków
oddzia³ w Legnicy.
Historia ko³a ró¿nie siê plot³a. Nasi cukrzycy

podlegali strukturom w Bydgoszczy, Wa³-
brzychu, Wroc³awiu. Zmiany nie zak³óca³y
jednak dzia³alnoœci chojnowskiej jednostki.
S. Wolska podkreœla³a dobr¹ wspó³pracê 
i nieocenion¹ pomoc ze strony kolejnych za-
rz¹dów. Mówi¹c o wsparciu medycznym, edu-
kacyjnym, merytorycznym dziêkowa³a wszys-
tkim, którzy przez te lata s³owem i czynem po-
magali ko³u i jego cz³onkom. Wyrazem wdziêcz-
noœci by³y odznaczenia - medale 25.lecia
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, z³ote
i honorowe odznaki PSD oraz dyplomy.
Funkcjonowanie ko³a, to nie tylko opieka nad
chorymi na cukrzycê. Ide¹ jest tak¿e aktyw-
noœæ spo³eczna, integracja œrodowiska, reha-
bilitacja - s³owem wszechstronna dzia³alnoœæ
na rzecz chojnowskich diabetyków.
- Staramy siê równie¿ nie zapominaæ o naszych
chorych po udarach, zawa³ach i operacjach,
którzy nie mog¹ uczestniczyæ w naszych spot-
kaniach - doda³a S. Wolska. - Odwiedzamy
ich szczególnie w okresach przedœwi¹tecznych
staraj¹c siê, aby otrzymali skromne upominki
i ¿eby wiedzieli, ¿e nie s¹ sami i ¿e pamiê-
tamy o nich.
Ten dzieñ by³ wyj¹tkowy. Niecodzienni goœcie,
niecodzienna atmosfera, niecodzienna okolicz-
noœæ. Artystycznie oprawi³ go chór ze Szko³y
Podstawowej nr 4 „Allegro”, pod kierunkiem
Zenona Chmielewskiego. Jubileuszowe spotka-
nie z pewnoœci¹ zapadnie uczestnikom w pa-
miêæ. To ju¿ jednak historia. Przed zarz¹dem

i cz³onkami Stowarzyszenia Diabetyków Ko³o
w Chojnowie, nowe problemy, nowe radoœci,
nowe wyzwania. ¯yczymy jak najmniej tych
pierwszych i du¿o, du¿o zdrowia, no i oczywiœ-
cie kolejnych jubileuszy.
- Chcia³am raz jeszcze gor¹co podziêkowaæ
w imieniu Zarz¹du i cz³onków naszego ko³a
wszystkim, którzy wspierali nas przez te lata,
s³u¿yli nam pomoc¹ i dobr¹ rad¹ - koñczy³a
p. prezes. S³owa wdziêcznoœci kierujê do
Prezesa Andrzeja Baumana, Starosty Leg-
nickiego Jaros³awa Humennego, Burmistrza
Chojnowa Jana Serkiesa, Dyrektor PCPR Lilii
Walasek, Wójt Gminy Chojnów Barbary Jasiñ-
skiej, dr Marii Dziury, Prezesa Henryka Komora,
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Chojnowa
Jana Skowroñskiego, Kierownika Przychodni
Boles³awa Jakubiaka, Anny Œliwiñskiej oraz
wszystkich naszych cz³onków, którzy zaanga-
¿owali siê w prace nad przygotowaniem i orga-
nizacj¹ tego i wielu wczeœniejszych spotkañ.

eg
***

Medal 25.lecia PSD
Dziura Maria, lekarz diabetolog
Jasiñska Barbara, wójt Gminy
Serkies Jan, burmistrz Miasta
Wolska Stefania, prezes Ko³a PSD w Chojnowie
Wierzbicki Stefan, skarbnik ko³a PSD 
w Chojnowie

Odznaka z³ota PSD
W¹grodna Janina, urzêduj¹cy cz³onek Zarz¹du
Powiatu 
Walasek Lila, Dyrektor PCRP w Legnicy
Humenny Jaros³aw, Starosta Legnicki 
Skowroñski Jan, Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Hojczyk Henryk, cz³onek ko³a PSD w Chojnowie
Jakubiak Boles³aw, Kierownik Przychodni
Odznaka honorowa PSD
Czarnecki Henryk, sekretarz zarz¹du ko³a PSD
w Chojnowie
Kêpiñska Lucyna, cz³onek ko³a PSD w Chojnowie
Rogal Janina, cz³onek ko³a PSD w Chojnowie
Marciniszyn Adam, cz³onek ko³a PSD 
w Chojnowie
Muszyñski Ludwik, cz³onek ko³a PSD 
w Chojnowie
Dyplomy
Komor Henryk, b. Prezes O.Dz. Wojwe-
wódzkiego - Wa³brzycha
Liczner Jan, z-ca prezesa PSD ko³o Chojnów
Ostropolski W³adys³aw, cz³onek zarz¹du ko³a

Od 25 lat wspieraj¹

Æwieræ wieku dzia³alnoœci, to dla ka¿dej instytucji okres d³ugi 
i wart uœwietnienia. Uroczyœcie zatem Stowarzyszenie
Diabetyków Ko³o w Chojnowie obchodzi³o swoje 25.lecie.



Nag³ówek chyba nieprzesadzony, bo przecie¿
dla wiêkszoœci z nas to by³ najwa¿niejszy dzieñ
w ¿yciu. Jeœli jednak ktoœ nie podchodzi do
takich uroczystoœci zbyt emocjonalnie, to 
z pewnoœci¹ jest to najwa¿niejszy dzieñ 
w ¿yciu ze wzglêdów egzystencjalnych.

Pasowanie na ucznia, jak ka¿de inne paso-
wanie stanowi donios³¹ uroczystoœæ. W przy-
padku pierwszoklasistów powaga sytuacji
jest zrozumia³a. Staj¹ siê w koñcu pe³no-
prawnymi cz³onkami szkolnej spo³ecznoœci,
zaczynaj¹ etap w ¿yciu, który prowadziæ ich
bêdzie przez wiele lat po œcie¿kach dot¹d im
nieznanych, rozpoczynaj¹ drogê ku wiedzy 
i doros³oœci. 
Na te œcie¿ki wkroczy³o w³aœnie 42 uczniów
Szko³y Podstawowej nr 3 i 79 Szko³y Pod-
stawowej nr 4. 

Witamy uczniów Szko³y Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej
19 paŸdziernika sala MOKSiR wype³ni³a siê
pierwszakami w niebieskich togach i bire-
tach. Towarzyszyli im bliscy, wychowawcy 
i starsi koledzy. Na scenie uczniowie wy¿-
szych klas dali popis artystycznych umiejêt-
noœci rozwijanych w szkole. Wystêpy akro-
batyczne, wokalne, teatralne i taneczne,
dedykowane bohaterom tego dnia, by³y
wstêpem do pasowania. Zanim jednak tego

aktu dokonano, pierwszoklasiœci uroczyœcie
z³o¿yli œlubowanie. Przyrzekali wype³niaæ
sumiennie obowi¹zki ucznia, byæ dobrym
koleg¹, dbaæ o dobre imiê swojej klasy 

i szko³y, byæ dobrym Polakiem i kochaæ swoj¹
Ojczyznê. To ogromne zobowi¹zanie. Czy
kilkulatek udŸwignie taki ciê¿ar? W SP 3 
z pewnoœci¹ pomog¹, wyjaœni¹ i naucz¹ jak
podo³aæ ¿yciowym wyzwaniom.

Witamy uczniów Szko³y Podstawowej nr 4
im. Janusza Korczaka

Nie na zakoñczenie edukacji, a na jej rozpo-
czêcie pierwszoklasiœci zatañczyli poloneza
wprawiaj¹c w zachwyt licznie zgromadzon¹
publicznoœæ. A to jak siê póŸniej okaza³o nie
jedyna artystyczna niespodzianka jak¹ pier-
wszaki przygotowa³y na okolicznoœæ swojego
pasowania. Piosenki i recytowane wiersze
dowiod³y, ¿e scenicznych talentów bêdziemy
mieli pod dostatkiem. Uczniowie trzech klas
pierwszych, po takiej prezentacji musieli
zostaæ przyjêci do grona szkolnej spo³ecznoœci.
Jeszcze tylko oficjalna przysiêga zobowi¹-
zuj¹ca do przestrzegania obowi¹zków ucznia
i obywatela, symboliczne pasowanie gigantycz-
nym o³ówkiem i ju¿ siedmiolatki do³¹czy³y
oficjalnie do grona „korczakowców”. eg

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/73010

„Jaki to kszta³t”, to kolejny temat wyk³adów w Akademii Malucha. 
Okr¹g³e baloniki, kwadratowe podusie, papierowe trójk¹ciki - 27 paŸ-
dziernika geometryczne formy wype³ni³y salê dzieciêcego oddzia³u 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Zajêcia prowadzone przez Marzenê Luty maj¹ nie tyle nauczyæ kilku-
latka nazywaæ kszta³t przedmiotu, ale oswoiæ, przybli¿yæ i poprzez
zabawê zachêciæ do poznawania nowego. Zagadkowe rymowanki,
taniec, œpiew, prace plastyczne, a nawet relaksacyjne le¿akowanie to
sk³adowe zajêæ na tej akademii. 
Kolejne spotkanie za miesi¹c. Zachêcamy rodziców dzieci w wieku do
4 lat do udzia³u w tych niezwyk³ych „wyk³adach”. Daj¹ one
wyj¹tkow¹ sposobnoœæ do kontaktów z rówieœnikami, przyswajania
prostej wiedzy i do zabawy.

eg

Kó³ka, kwadraty, trójk¹ty

Najwa¿niejszy dzieñ w ¿yciu



Tegoroczne paŸdziernikowe spotkanie zor-
ganizowane przez Zarz¹d Oddzia³u ZNP 
w Chojnowie wesz³o ju¿ na sta³e do kalen-
darza imprez, a tego roku by³o szczególnie
uroczyste, poniewa¿ poœwiêcone zosta³o nie
tylko obchodom Dnia Edukacji Narodowej,
ale tak¿e 105 rocznicy powstania Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. Wyj¹tkowo w tym
roku obchody Dnia Edukacji po³¹czone zos-
ta³y z obchodami “Dnia Jubilata”. Imprezê
zaszczycili sw¹ obecnoœci¹: Jan Serkies -
Burmistrz Miasta Chojnowa, Barbara
Jasiñska - Wójt Gminy Chojnów, Wanda
Chomiczewska - wicewójt Gminy Chojnów,
Jaros³aw Humenny - Starosta Legnicki,
El¿bieta Iwanicka Dyrektor Wydzia³u
Edukacji i Spraw Spo³ecznych.

Impreza odby³a siê 21 paŸdziernika w Domu
“Chemika. Na pocz¹tku kol. El¿bieta Cichocka
przywita³a wszystkich przyby³ych i za-
prosi³a do wys³uchania i obejrzenia wys-
têpu przygotowanego przez uczniów Gim-
nazjum nr 2. Wystêpowa³ zespó³ wokalny
“Marzenie” prowadzony przez pani¹ Da-
nutê Górsk¹ oraz zespó³ taneczny “Brooklyn”
pod kierunkiem pani Marzeny Anton.
Wspania³y wystêp zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami...
Nastêpnie prowadz¹ca ca³¹ uroczystoœæ 
E. Cichocka doda³a g³os Ewie Wiêcek
Prezesowi Oddzia³u. Prezes w swoim
wyst¹pieniu przypomnia³a historiê ZNP, pod-
kreœli³a te¿, ¿e rok 2010 jest dla cz³onków
rokiem szczególnym ze wzglêdu na 105
rocznicê powstania. Powiedzia³a m.in.:
“Nie mamy powodów do ukrywania naszej
historii. Dziœ jesteœmy najwiêksz¹ jednolit¹
organizacj¹ zwi¹zkow¹, do której nale¿¹
nauczyciele i naukowcy, pracownicy adminis-
tracji obs³ugi, koledzy emerytowani, którzy
jesieni ¿ycia nie wyobra¿aj¹ sobie w oder-
waniu od spraw oœwiaty, nauki i swojego
Zwi¹zku. Nasz¹ si³¹ s¹ tysi¹ce szeregowych
dzia³aczy pracuj¹cych w miastach i wioskach
ca³ego kraju.” Prezes podkreœli³a te¿, ¿e
przez te 105 lat dzia³alnoœci z czêœci sk³adek
gromadzony by³ maj¹tek Zwi¹zku, dziêki
czemu mo¿emy poszczyciæ siê wieloma
domami wypoczynkowymi, sanatoriami 
i w³asnymi siedzibami. Na dowód przed-
stawi³a pismo Pani Marii Sakalukowej 
z 1928 roku potwierdzaj¹ce jej darowiznê
na rzecz budowy senatorium zwi¹zkowego
w Zakopanym.

Na koniec swojego wyst¹pienia Prezes 
E. Wiêcek z³o¿y³a wszystkim pracownikom
oœwiaty, szczególnie tym zrzeszonym w ZNP

¿yczenia i podziêkowania. Podziêkowa³a za
rzeteln¹ pracê dla ZNP. ¯yczy³a dalszych
osi¹gniêæ i satysfakcji w pracy zwi¹zkowej
i zawodowej oraz zdrowia i osobistej po-
myœlnoœci.

Dalsza czêœæ uroczystoœci zosta³a poœwiêcona
jubilatom. To dziêki ich pracy i zaanga¿o-
waniu Oddzia³ przetrwa³ ponad 30 lat.

55-letni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹
mog¹ poszczyciæ siê:
Genowefa Czarna - emerytowany nauczyciel
Szko³y Podstawowej w Goliszowie.
Zygmunt Kupczyñski - emerytowany nauczy-
ciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie.
50-letni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹
mog¹ poszczyciæ siê:
Maria Jedynak - emerytowany nauczyciel
Szko³y Podstawowej w Goliszowie,
Kazimiera Czmil - emerytowany nauczyciel
Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie,
Zofia Mê¿yk - emerytowany nauczyciel
Szko³y Postawowej w NiedŸwiedzicach.
40-letni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹
mog¹ poszczyciæ siê:
Urszula Chmielewska - nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie,
Maria Czeleñ - emerytowany pracownik
Szko³y Podstawowej w Okmianach,
Genowefa Szuszkiewicz - emerytowany nauczy-
ciel Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie,
Maria Jawor - emerytowany nauczyciel
Szko³y Podstawowej w Krzywej.
35-letni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹
mog¹ poszczyciæ siê:
Czes³aw Kulbat - nauczyciel Szko³y Pod-
stawowej Budziwojowie,
Bronis³aw Konarski - emerytowany nauczyciel
Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
25-letni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹
mog¹ poszczyciæ siê:
Anna Ja¿d¿yk - emerytowany pracownik
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie,
Bona Szaban - nauczyciel Gimnazjum nr 1
w Chojnowie,
Ewa Szynkiewicz - nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Krzywej,
Jolanta Bukowska - pracownik administra-
cyjny ZO ZNP w Chojnowie.

Wyró¿nieni otrzymali listy gratulacyjne 
i pami¹tkowe statuetki. Jubilaci z 50.letnim
sta¿em dodatkowo otrzymali odznaczenia 
i legitymacje przyznane Uchwa³¹ Zarz¹du
G³ównego.
Uroczystoœc zakoñczy³a siê poczêstunkiem
i lampk¹ szampana.

W.E.
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21paŸdziernika br. w kawiarence MOKSiR
og³oszono wyniki I Chojnowskiego Kon-

kursu Poetyckiego. 
Wspólna inicjatywa biblioteki i oœrodka kultury
zaowocowa³a 24 nades³anymi przez 8 osób tekstami. 
Jury, któremu przewodniczy³ Ludwik Gadzicki
z Lubina, postanowi³o przyznaæ I miejsce w grupie
m³odszej (15-19 lat) Ma³gorzacie Skrukwie za
zestaw wierszy oraz I miejsce w grupie starszej
(powy¿ej 19 lat) Ma³gorzacie Krzywdzie za
tekst “Orchidea”. W grupie tej wyró¿niono tak¿e
El¿bietê Karpiñsk¹ za zestaw wierszy. 
Nagrodzone teksty, w nastrojowym klimacie, przy
œwiecach, odczyta³y uczennice Gimnazjum nr 1.

Amatorskiej twórczoœci towarzyszy³ recital poezji
œpiewanej w wykonaniu Dariusza Matysa. sh

Ma³gorzata Skrukwa - “Oni siê kochaj¹” 
nawet na siebie nie patrz¹ 
mijaj¹ siê zapatrzeni w codziennoœæ 
robi¹ zakupy w supermarkecie 
ton¹ w kolejkach po tanie szczêœcia 
trwoni¹ siebie w leniwe niedzielne popo³udnia 
uwa¿nie hoduj¹ swoje przytulne z³udzenia 
kurczowo œciskaj¹c pilot puszkê piwa i kapcie 
ich g³êbokie niedorozmowy 
zag³usza chrapliwe pomrukiwanie kota 
i chwile kiedy zupa jest za s³ona 
w przerwach na reklamê kochaj¹ swoje dzieci 
wtedy najbardziej.

Ma³gorzata Krzywda - “Orchidea”
niebywa³¹ delikatnoœci¹ d³oni odchyla p³atek po
p³atku 
aksamit jej cia³a z precyzj¹ godn¹ zegarmistrza 
powoli dozuje po¿ywkê rozkosznych uniesieñ 
a¿ omdla³a pragnieniem otworzy pachn¹ce ama-
rantowo rosiste wnêtrze
by po chwili zacisn¹æ orchidei p³atki wokó³
nabrzmia³ej do granic mêskoœci...

I Chojnowski
Konkurs Poetycki

Potrójne œwiêto zwi¹zkowców
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Jak chórzyœci mog¹ obchodziæ swój jubileusz? Oczywiœcie œpiewaj¹co!
Trzeci¹ rocznicê powstania, chojnowski chór Skoranta nie obchodzi³
jednak skromnie. Chocia¿ „urodziny” nie „okr¹g³e” uroczystoœæ by³a
ze wszech miar huczna. Mo¿e te¿ dlatego, ¿e maestro - Zenon
Chmielewski œwiêtowa³ tego dnia „…si¹te” urodziny.

Szacowni goœcie w osobach przedstawicieli w³adz - burmistrza Jana
Serkiesa, przewodnicz¹cego rady Jana Skowroñskiego, dyrekcji
placówek kulturalnych - Barbary Landzberg z Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Jerzego Janusa z Muzeum Regionalnego i Stanis³awa
Horodeckiego z Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz 

sympatyków œpiewaczego towarzystwa obdarowywali prezentami,
sk³adali ¿yczenia, gratulowali aktywnoœci.

Przy okolicznoœciowym torcie, muzyce, œpiewie i tañcu, trzecia
rocznica Skoranty przesz³a do historii. Bior¹c pod uwagê dotychcza-
sowe sukcesy i rozwijaj¹c¹ siê popularnoœæ chóru, przysz³oœæ zespo³u
maluje siê kolorowo. Czekamy zatem na kolejne jubileusze.

eg

Œpiewaj¹co od trzech lat

Mi³oœnicy dobrej muzyki z niecierpliwoœci¹
oczekiwali na wieczorek muzyczny w kawiarni
“Jubilatka”. W pi¹tkowy wieczór - 22 paŸdzier-
nika - wyst¹pi³a tu Alicja Janosz wraz 
z zespo³em. Ten koncert skierowany by³ g³ów-
nie do koneserów - ci nie zawiedli zape³-
niaj¹c lokal. 
S³uchaj¹c recitalu, analizuj¹c dobór repertuaru,
skojarzenia kierowa³y siê ku twórczoœci Anny
Marii Jopek, Hanny Banaszak, Edyty Bar-
tosiewicz. Trochê muzycznej nostalgii, jakieœ
odniesienia do jazzu czy bluesa lub przypom-
nienie o Rolling Stonesach. U boku Alicji
Janosz pojawili siê te¿ chojnowscy muzycy:
gitarzysta Dariusz Sobañski (Deja Vu, 59-700
Qwartet) i basista Ireneusz Matys (Azymut R.)
Zagraæ z tak¹ artystk¹, to dla nich niezwyk³e
prze¿ycie.
Jaka jest prywatnie Ala? Mi³a i przesympa-
tyczna. Nie stwarza ¿adnych barier gwiaz

dorskich. W trakcie tego wieczorku zosta³y
nawi¹zane znajomoœci muzyczne z choj-
nowsk¹ Reputacj¹. Wokalistka otrzyma³a
prezent w postaci p³yty tego zespo³u.
Najbli¿sze plany Janosz? Sesja nagraniowa 
z zespo³em Piotra Banacha.

Nie chodzi jednak o Indios Bravos. Projekt
muzyczny kryje siê pod nazw¹ - INNI
LUDZIE. Stylistycznie bêdzie nawi¹zywa³ do
pierwszego okresu brzmienia zespo³u HEY -
punk-grunge-reggae.

Czy w najbli¿szym czasie “Jubilatka” zorga-
nizuje kolejn¹ podobn¹ imprezê? 

P.M
B.M-FOTO

Muzyczna Ala Janosz

Niemal 100 osób pojawi³o siê na kolejnej
muzycznej niedzieli w MOKSiR. Tym razem
prezentowa³y siê zespo³y graj¹ce muzykê
pop. Jako pierwszy na scenie pojawi³ siê
BAW SIÊ Z NAMI, po nim by³ HAWARD
BAND, a wieczór zakoñczy³ duet AWANS

PLUS. Publicznoœæ oddaj¹ca swe g³osy w ple-
biscytowej zabawie dostosowa³a siê do kolej-
noœci wystêpów: 55 g³osów zdoby³o BAW
SIÊ Z NAMI, 24 HAWARD BAND, a po-
³owê tej liczby - AWANS PLUS.

sh

Niedziela z POP-em
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Niecodzienni goœcie odwiedzili Chojnów
w sobotê 23 paŸdziernika. Grupa Szko-
tów z hrabstwa Lanarkshire spêdzi³a 
w naszym mieœcie pe³en atrakcji dzieñ.
Wizyta w muzeum zrobi³a ogromne
wra¿enie, du¿e emocje wywo³a³a infor-
macja o chojnowskim Szkocie sprzed
wieków. Po uczcie duchowej by³a szansa
zaprezentowaæ pi³karskie umiejêtnoœci
w miêdzynarodowym turnieju “Police
Cup”. 

To ju¿ kolejna wizyta przedstawicieli
narodu z pó³nocy Wielkiej Brytanii na
naszym terenie. Kontakty ze Szkocj¹
pielêgnuje klub pi³karski Konrad Kon-
radówka, którego zawodnicy w ze-
sz³ym roku wyjechali do Glasgow i Ha-
milton, gdzie rozegrali towarzyski mecz
z miejscow¹ dru¿yn¹. Tym razem 
w planach wizyty nie móg³o zabrakn¹æ
samego Chojnowa. Do odwiedzin mu-
zeum przybyszy zaprosi³ dyrektor Jerzy
Janus, zaœ zaproszenie do uczestnictwa
w I Miêdzynarodowym Turnieju
Pi³karskim “Police Cup” wystosowa³
organizator imprezy, aspirant T. Jagielski,
szef Rewiru Dzielnicowych chojnow-
skiego komisariatu.

Wizyta w mieœcie zaczê³a siê od odwie-
dzenia muzeum. Honory gospodarza
pe³ni³ dyrektor Jerzy Janus, który barw-
nie, dobr¹ angielszczyzn¹, opowiada³
o pochodzeniu i historii znajduj¹cych
siê w zbiorach eksponatów. Du¿e wra-
¿enie wywo³a³ fakt, ¿e muzeum w tak
ma³ym mieœcie poszczyciæ siê mo¿e
tak interesuj¹cymi eksponatami. Po
odwiedzinach w muzeum, grupa, której
prawdziw¹ ozdob¹ by³ ubrany w kilt
(narodowy strój Szkotów) Alex Little, 

uda³a siê do Koœcio³a pod wezwaniem
œw Piotra i Paw³a. Tam towarzysz¹cy
szkockim goœciom dyrektor Janus po-
kaza³ przybyszom znad Clyde prawdzi-
wy rarytas - XVI- to wieczn¹ nagrobn¹
tablicê “chojnowskiego” Szkota, wmu-
rowan¹ w œcianê Du¿ego Koœcio³a.
Dokumentuj¹ca ¿ycie i œmieræ przodka
okaza³a p³yta wywo³a³a ogromne za-
skoczenie i niedowierzanie wœród moich
szkockich Przyjació³. Tablica, na œlad
której ju¿ jakiœ czas temu trafi³ dyrek-
tor chojnowskiego muzeum i dziêki,
którego wysi³kom “eksponat” wydobyto
spod warstw tynku, wpisywa³a siê œwiet-
nie w “muzealny” klimat, w którym
byli jeszcze goœcie. Obywatel Chojno-
wa z XVI wieku, ze szkockim rodo-
wodem, o czym jasno informuj¹ in-
skrypcje sta³ siê przedmiotem o¿ywionej
dyskusji polsko-szkockiej. Miastem, 
z którego pochodzi³ rodak odwiedzaj¹-
cych, mimo pewnych w¹tpliwoœci,
mia³o byæ Aberdeen. By³o to mo¿liwe
dziêki ustaleniu... zwierz¹t w herbie
obywatela miasta sprzed wieków. To
na pewno g³owy owiec, myœlê, ¿e musia³
byæ w³aœnie z Aberdeen - zauwa¿y³
Graham Main - przygl¹daj¹c siê
uwa¿nie licz¹cej, sporo, ponad cztery
wieki, tablicy. Pó³nocne ziemie Szkocji,
mimo, ¿e minê³o kilka wieków, ca³y
czas kojarzone s¹ w³aœnie z tymi
zwierzêtami. 
Miêdzynarodowy turniej pi³karski
“Police Cup” dostarczy³ wielu sporto-
wych wra¿eñ i wywo³a³ du¿¹ mobiliza-
cjê w szeregach reprezentantów szkoc-
kiego TSW Rangers. Ambitnie wal-
cz¹cy Szkoci wzmocnieni przez lokal-
nych “stranieri” w ka¿dym meczu wal-
czyli do koñca. Tego dnia jednak dru¿yna
zwyciêzców - Komisariatu Policji 
w Chojnowie i drugi w klasyfikacji team
osetnickiego Profetu, by³y poza zasiê-
giem. Miejsce na podium Szkoci zapew-
nili sobie dopiero pokonuj¹c po dra-
matycznym meczu Osiedle Team. 
Bohaterem szkockiej ekipy byli nie-
w¹tpliwie: Jonny White - nagroda dla
najlepszego zawodnika turnieju i bram-
karz Willie McPhilimy. Graj¹cy ofiar-
nie goalkeeper, przez kontuzjê, musia³
zrezygnowaæ z dalszej gry po drugim
turniejowym meczu. Po powrocie do
Szkocji okaza³o siê, ¿e nadgarstek
Willie’go jest z³amany...

Mi³osz Ko³odziej

Szkockie œlady w Chojnowie, czyli œlady przodka i ... œlady walkiBURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

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 - 40.000,00 z³ (w  tym VAT 22 %).
Wadium - 8.000,00 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 (nadziem-
nego) o pow. u¿ytk. 75 m2 oraz dwóch zbiorników ¿elbetowych o pow. za-
budowy 241,5 m2 i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 65.000,00 z³.
Wadium - 13.000,00 z³.
3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej po³o¿o-
nej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 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 betonowej o pow. 315,9 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 75.000,00 z³.
Wadium - 15.000,00 z³.
Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przez nieruchomoœci 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
8 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobo-
wi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do
dnia 2 grudnia 2010 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 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, pozos-
ta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 400,00 z³ - dot. dz. nr 22/53,
650,00 z³ - dot. dz. nr 22/54 i 750,00 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 oznaczonej 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., drugi 15 wrzeœnia 2009 r., trzeci 9 grudnia 2009 r., czwarty
22 marca 2010 r., pi¹ty 24 maja 2010 r., szósty 28 wrzeœnia 2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.11-02.12.2010 r. 
w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w pok. nr 12 tut. Urzêdu.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fo-nicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Chojnowie wybudo-
wany w 2007r. do zamieszkania, teren wokó³
budynku zagospodarowany, ogrodzony.
Wiadomoœæ: tel. 601-585-894.

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

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2

w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia 
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekrea-
cyjna (ok. 3 ar) przy bloku, niskie op³aty sta³e,
cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.

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

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie -
pow. 82 m2, 3 pokoje, komfortowe, œwie¿o
odnowione, w centrum miasta, niski czynsz,
cena 185 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 605-685-943.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 46 m2, 2.pokojowe w Chojnowie, 
ul. Drzyma³y, IVp. Wiadomoœæ: tel. 609-239-659.

Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m2

w Osetnicy, gmina Chojnów, Ip., stan bardzo
dobry, do zamieszkania od zaraz. Wiado-
moœæ: tel. 511-161-222 lub 669-500-422.

Sprzedam lub zamieniê na kawalerkê 
w nowym budownictwie, atrakcyjne mieszka-
nie w³asnoœciowe w bloku na ulicy Sikor-
skiego 1B, mieszkanie o pow. 63 m2, IVp., 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc oraz balkon,
mieszkanie po czêœciowym remoncie w przy-
jemnej okolicy, cena do uzgodnienia. Wia-
domoœæ: tel. 785-242-897 lub 693-707-952.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie -
pokój, kuchnia, wc, prysznic, na parterze,
cena 70 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 783-830-976.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w nowym budownictwie, ul. Kiliñskiego,
pow. 57 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
balkon, IVp. lub zamieniê na 2 pokoje do Ip.
na osiedlu, cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 794-217-926.

Zamieniê mieszkanie komunalne 
o pow. 54 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,

wc, 2 piwnice, komórka, co wêglowe, na miejscu
o takim samym standardzie. Wiadomoœæ: 
tel. 76 819-11-83 lub 880-109-190.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 50 m2 w Chojnowie Ip., w centrum, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon d³. 4,8 m,
2 piwnice, na podobne lub wiêksze w Prud-
niku - do 65 m2 za dop³at¹ lub sprzedam.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-72-15 lub 606-511-429.

Sprzedam lub wynajmê lokale u¿ytkowe
w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m2.
Cena 3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt
mieszkaniowy o pow. 2800 m2 za 900.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.

Pilnie sprzedam przytulne mieszkanie 
w Chojnowie przy ul. Mickiewicza, miesz-
kanie po remoncie, o pow. 52 m2, 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, c.o. gazowe,
do mieszkania nale¿y du¿a piwnica, komórecz-
ka na strychu i przydomowy ogródek. Wia-
domoœæ: tel. 660-496-373.

Lokal do wynajêcia 40,50 m2 w Choj-
nowie (róg ul. Legnickiej i Kolejowej) na
dzia³alnoœæ us³ugow¹ lub handlow¹.
Wiadomoœæ: tel. 607-572-383 lub 665-563-301.

Auto-Moto

Sprzedam Renault Thalia, pojemnoœæ
1390 cm3, przebieg 46000 km, data pierwszej
rejestracji 24.12.2003r., ADS, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, elektrycznie
otwierane szyby, elektrycznie regulowane
lusterka, halogeny, dowód rejestracyjny
wa¿ny do lipca 2011r. 
Wiadomoœæ: tel. 605-965-557.

Us³ugi

Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ:
tel. 664-540-650. 

Aerobik - step, hi-low, latino, shape, po-
niedzia³ek, œroda, pi¹tek godz. 19.00 MOKSiR
ul. Ma³achowskiego 7.
Wiadomoœæ: tel. 607-642-990.

Praca

Firma Feerum S.A. ul. Okrzei 6 przyjmie
od zaraz 5-ciu spawaczy z wieloletnim do-
œwiadczeniem. Podanie o przyjêcie wraz 
z CV prosimy sk³adaæ w siedzibie firmy.

Poszukujê pracy - elektryk z uprawnie-
niami - modernizacje, naprawy awarii.
Wiadomoœæ: tel. 609-854-875.

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê
i pomoc kuchenn¹. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-48.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Powierzchnie: 897 m2 - 55 tys. z, 887 m2

- 54 tys. z³, 1.104 m2 - 35 tys. z³, 935 m2

- 40 tys. z³, 933 m2 - 50 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczo-
wie. Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie ul. Asnyka, o pow. 10,33 m2. Wia-
domoœæ: tel. 790-639-271.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy 
ul. Po³udniowej w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 607-819-228.

Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w Krzy-
wej o pow. 16 i 14 arów, cena 1.500 z³ 
za 1 ar. Wiadomoœæ: tel. 76 817-72-88 lub
721-133-962.

Kupiê dzia³kê inwestycyjn¹ w Chojno-
wie. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Inne

Sprzedam wózek firmy Adbor 3.czêœ-
ciowy (gondola, noside³ko, spacerówka 
+ parasolka), czerwono-czarny, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 694-294-466.

Ziemniaki jadalne, najlepsze odmiany 
z dostaw¹ do domu - gospodarstwo rolne
Konradówka, cena 0.85 gr/kg. 
Wiadomoœæ: tel. 603-453-401.

Sprzedam chodzik, stan bardzo dobry,
kolor groszkowy z melodyjkami - cena 50 z³ 
i wózek stan bardzo dobry, cena 40 z³.
Wiadomoœæ: tel. 796-157-003.

Spotkanie odbêdzie siê 27.11.2010 r. 
o godz. 19 w restauracji MAX 

przy ul. Katedralnej 2. 
W programie wieczorek taneczny 

oraz inne atrakcje.

Wstêp + konsumpcja - 35 z³ od osoby.
Sprzeda¿ biletów do 10.11.2010 r. 

w bufecie restauracji MAX.

Informacja: tel. 600-088-214 lub 510-273-336

Klub Samotnych 
zaprasza na uroczyste 
spotkanie andrzejkowe 

dla osób samotnych
(i nie tylko).
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Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN” 
Zdzis³aw Karpiak

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

Szkolenie – Toyota Yaris 6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6 

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

Ceny promocyjne!

Tu jest 
miejsce 

na Twoj¹
reklamê!



Zapraszamy na basen


