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Multiinstrumentalista, kompozytor, aran¿er, 
autor tekstów…

Grzegorz Kruk obchodzi 10.lecie swojej dzia³alnoœci artystycznej.

Jubileusz Chojnowianki
6 sierpnia na Stadionie Miejskim KS „Chojnowianka” obchodzi³ swój donios³y 

jubileusz - 65.lecie.

Rowerem na Œnie¿kê
Zawodnicy wspominaj¹ rowerzystê, który na turystycznym rowerze

pokonywa³ góry.

Artystyczny œwiat Kacpra Kurzawy 
Autorska wystawa pt. „Jestem tutaj, poniewa¿ jestem tutaj”.

Dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
“Gdzie jest Pinokio?” czyli hulanki swawole i majsterkowanie”, to wydarzenie

edukacyjno-artystyczne z wydŸwiêkiem spo³ecznym. Zapraszamy!

Centralna czêœæ rynku z projektowan¹ architektur¹ zieleni.
(szczegó³y str. 3)

Nowe przedszkole
Wodne Przedszkole „Kubuœ” 

to propozycja dla rodziców i ich ma³ych
pociech oferuj¹ca zajêcia na miejskiej p³ywalni.
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Ostrze¿enie 
- ska¿enie wody!

INFORMACJA
dla odbiorców wody z miejscowoœci Chojnów

Ostrze¿enie - ska¿enie wody!
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, ¿e w ra-
mach systematycznego nadzoru sanitarnego 
i laboratoryjnego nad jakoœci¹ wody, prowa-
dzonego przez Pañstwowego Inspektora Sani-
tarnego w Legnicy stwierdzono jej zanieczysz-
czenie mikrobiologiczne. Pañstwowy Inspektor
Sanitarny zarz¹dzi³ zakaz wykorzystywania
wody do picia, przygotowywania potraw, mycia
naczyñ kuchennych, mycia owoców i warzyw
oraz mycia zêbów, k¹pieli noworodków. Nale¿y
równie¿ wstrzymaæ siê z wykorzystywaniem
tej wody do innych celów domowych.
Do czasu likwidacji ska¿enia wody i jej uzdat-
nienia, dowóz wody mieszkañcom zapewni
Burmistrz Miasta Chojnowa. Informacji udziela
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1
tel. 76 8186 680. 
O kolejnych wynikach badañ wody oraz o ust¹-
pieniu zagro¿enia i o mo¿liwoœci korzystania
z wodoci¹gu mieszkañcy bêd¹ sukcesywnie
informowani.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Chojnów, 17.08.2011 r.

Og³oszenie tej treœci w formie komunikatu
internetowego, ulotek i informacji og³aszanej
przez megafon obieg³o miasto tu¿ przed zamk-
niêciem tego numeru. Zanim oddaliœmy Gazetê
do druku uda³o nam siê ustaliæ, ¿e po natych-
miastowym odka¿aniu wody Sanepid ponow-
nie pobra³ próbki do badania. Wyniki wska¿¹
czy sytuacja wróci³a do normy. 

W rynku bêdzie kolorowo
Zieleñ w rewitalizowanej czêœci miasta le¿y
na sercu wielu mieszkañcom. Teraz, kiedy
rynek „zarzucony” jest kamiennymi p³ytami,
granitowymi kostkami, trudno sobie wyobraziæ
gdzie jest tu miejsce na drzewa, krzewy, kwia-
towe rabaty. Centralna czêœæ rynku, wed³ug
projektu ma tworzyæ ¿yw¹ paletê barw, daj¹c¹
jednoczeœnie w³aœciw¹ oprawê fontannie, która
zlokalizowana bêdzie w sercu tego miejsca.
Tysi¹ce kwiatów, liczne drzewa i krzewy maj¹
wype³niæ teren rynku tworz¹c jednoczeœnie
przyjazn¹, otwart¹, zachêcaj¹c¹ do wypoczynku
przestrzeñ. Projekt zak³ada nasadzenia kulistych
robinii, lip drobnolistnych, berberysów i wielu
odmian roœlin sezonowych. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 01.08.2011 r. do 22.08.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej

przeznaczonej do sprzeda¿y w formie prze-
targu - dzia³ka nr 277/1, po³o¿ona przy 
ul. Boles³awieckiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 sierp-
nia 2011 r. Nr 64/2011).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wniosek w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 12.09.2011 r.
2) w dniach od 01.08.2011 r. do 22.08.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 450/11, po³o¿onej przy 
ul. Kolejowej w Chojnowie (Zarz¹dzenie 
Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 1 sierpnia 2011 r.).
3) w dniach od 02.08.2011 r. do 23.08.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- dzia³ki nr 14, 15, 16 i 19, po³o¿one w obrêbie
7 miasta Chojnowa oraz dzia³ka nr 218,
po³o¿ona w obrêbie 3 miasta Chojnowa
(Zarz¹dzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2011 r.).
4) w dniach od 02.08.2011 r. do 23.08.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 50/4, po³o¿onej przy 
ul. M. Æwikliñskiej w Chojnowie (Zarz¹-
dzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 2 sierpnia 2011 r.).
5) w dniach od 02.08.2011 r. do 23.08.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 12/13, po³o¿onej przy 
ul. S. Wyspiañskiego w Chojnowie oraz
dzia³ki nr 437/9 i 154/7, po³o¿one przy 
ul. K. K. Baczyñskiego w Chojnowie (Zarz¹-
dzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 2 sierpnia 2011 r.).
6) w dniach od 02.08.2011 r. do 23.08.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 21/13, po³o¿onej przy 
ul. A.Mickiewicza w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Nr 71/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 2 sierpnia 2011 r.).

7) w dniach od 02.08.2011 r. do 23.08.2011 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Krasickiego 6, 
ul. Koœciuszki 33, ul. Legnickiej 18, 25b, 69,
pl. Dworcowym 4, ul. Mickiewicza 12, ul. Wol-
noœci 1, ul. Chmielnej 17, ul. Kiliñskiego 1,
7, ul. Z³otoryjskiej 13, Rynek 29, ul. Piotra
Skargi 12, w Chojnowie (Zarz¹dzenie 
Nr 67/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
2 sierpnia 2011 r.)
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 13.09.2011 r.

Medyczne dy¿ury
Wielokrotnie ju¿ informowaliœmy naszych miesz-
kañców o mo¿liwoœci korzystania z porad
medycznych poza godzinami pracy chojnow-
skiej przychodni. Wci¹¿ jednak wielu pacjen-
tów nie wie kiedy i gdzie mo¿e uzyskaæ kon-
sultacjê lekarsk¹ w godzinach wieczornych,
nocnych czy w weekendy. 
W dni robocze w godzinach od 18 do 8 rano na
terenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-
Opiekuñczego “Niebieski Parasol” (by³y szpital)
pe³niony jest dy¿ur lekarski i pielêgniarski.
W dzieñ wolny od pracy dy¿ury pe³nione s¹
tu przez 24 godziny.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ pod
numerem telefonu 76/ 8 181 075.
Dodatkowo poza godzinami pracy przychodni
dzieci do lat 18-stu s¹ przyjmowane w ambula-
torium pediatrycznym w Szpitalu Wojewódzkim
w Legnicy.

Zapisy do Ogniska
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
og³asza nabór kandydatów chêtnych do nauki
gry na nastêpuj¹cych instrumentach: fortepian,
gitara, skrzypce, akordeon, keyboard, saksofon,
klarnet.
U nas zdobêdziesz wiedzê o muzyce, umiejêt-
noœæ gry na instrumentach. Tutaj otrzymasz
solidne wykszta³cenie przygotowuj¹ce do



szkó³ muzycznych II stopnia, liceów oraz
œrednich szkó³ muzycznych. Zapisy przyjmu-
jemy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
12 - 16 pod numerem telefonu (76) 81 88 352
plac Zamkowy 2. Zapisy kandydatów bez
ograniczeñ wiekowych. 

Przerwa techniczna na basenie
Od 29 sierpnia do 2 wrzeœnia na basenie miej-
skim nast¹pi przerwa techniczna. Z oczywi-
stych wzglêdów, w tych dniach basen bêdzie
zamkniêty. Kierownictwo p³ywalni informuje
jednoczeœnie, ¿e wa¿noœæ wszystkich aktyw-
nych karnetów zostanie wyd³u¿ona o 5 dni.
Basen wznowi swoj¹ pracê w sobotê 3 wrzeœnia. 

Informacja dla uczniów
Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrod-
ków i s³uchaczy kolegiów, zamieszka³ych na
terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar
ubiegaæ siê o przyznanie stypendium szkol-
nego na rok szkolny 2011/2012.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2011/2012 wraz 
z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze ko-
legiów mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia 15 paŸ-
dziernika br.). 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do
edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier
dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej
sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.
Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na tere-
nie miasta Chojnowa, w rodzinie których
dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu
poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajê-
cia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania - po przedstawieniu przez wniosko-
dawcê dokumentów potwierdzaj¹cych po-
niesienie okreœlonych wydatków (orygina³y

imiennych faktur, rachunków i innych doku-
mentów ksiêgowych) 
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowa-
nych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygi-
na³y imiennych faktur, rachunków i innych
dokumentów ksiêgowych) 
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyj-
nym, w tym zakup podrêczników i innych
pomocy edukacyjnych - realizowane w szcze-
gólnoœci za poœrednictwem macierzystych
szkó³ poprzez dokonanie przez nie zakupu
podrêczników i innych pomocy edukacyj-
nych wskazanych przez ucznia i zaakcepto-
wanych przez jego wychowawcê 
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miej-
scem zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów - -
po przedstawieniu przez wnioskodawcê do-
kumentów potwierdzaj¹cych poniesienie
okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych
faktur, rachunków i innych dokumentów
ksiêgowych) 
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku,
gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, ¿e
udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach
jest niemo¿liwe lub w przypadku s³uchaczy
kolegiów - niecelowe. 

Druki wniosków do pobrania od dnia 16.08.2011r.
w macierzystych szko³ach (teren Chojnowa)
oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00. 

Informacja dla wnioskodawców
Dochody za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o¿enie
wniosku nale¿y udokumentowaæ poprzez  m.in.: 
- zaœwiadczenie pracodawcy o wysokoœci do-
chodów netto uzyskanych w miesi¹cu poprze-
dzaj¹cym z³o¿enie wniosku, 
- oœwiadczenie wnioskodawcy oraz pozosta-
³ych cz³onków gospodarstwa domowego 
o wysokoœci dochodów netto uzyskanych 
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku, 
- zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy o pozostawa-
niu bez pracy w miesi¹cu poprzedzaj¹cym

z³o¿enie wniosku (z prawem lub bez prawa
do zasi³ku) lub oœwiadczenie wnioskodawcy,
- oœwiadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie-
osi¹ganiu dochodu w miesi¹cu poprzedza-
j¹cym z³o¿enie wniosku (dotyczy osób nieza-
rejestrowanych w Urzêdzie Pracy), 
- decyzja, kserokopia decyzji, zaœwiadczenie
z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
o otrzymywanych œwiadczeniach (zasi³ek sta³y,
zasi³ek okresowy, zasi³ek rodzinny, zasi³ek
pielêgnacyjny) - nie nale¿y ujmowaæ zasi³ków
celowych, lub oœwiadczenie wnioskodawcy
oraz pozosta³ych cz³onków gospodarstwa
domowego o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿-
nych z pomocy spo³ecznej,
- decyzja, kserokopia decyzji lub oœwiadcze-
nie o otrzymanym dodatku mieszkaniowym, 
- zaœwiadczenie z gminy o wielkoœci posia-
danego gruntu rolnego (hektarów przelicze-
niowych) lub oœwiadczenie wnioskodawcy,
- wyroki s¹dowe lub ich kserokopie o wyso-
koœci zas¹dzonych alimentów, zaœwiadczenia
komornika, dowody op³aty alimentów lub
oœwiadczenie wnioskodawcy,
- zaœwiadczenie lub oœwiadczenie wniosko-
dawcy o otrzymywanym innym stypendium, 
- odcinek renty lub emerytury (w przypadku
braku odcinka - decyzja o wysokoœci emerytury
lub renty albo jej kserokopia) lub oœwiadcze-
nie wnioskodawcy oraz pozosta³ych cz³onków
gospodarstwa domowego o wysokoœci renty
lub emerytury,
- oœwiadczenie o wysokoœci dochodów uzyski-
wanych z prac dorywczych.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- sierpieñ, wrzesieñ, paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2011

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 
18.09.11; 30.10.11; 27.11.11; 

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301 
21.08.11; 02.10.11; 06.11.11; 11.12.11;

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 28.08.11;
09.10.11; 11.11.11; 18.12.11;

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 04.09.11; 
16.10.11; 13.11.11; 25.12.11;

5. Apteka ,,Stokrotka”: 11.09.11; 23.10.11;
20.11.11; 26.12.11;

6. Apteka Intermarche: 25.09.11; 01.11.11; 04.12.11;

W sobotê 13 sierpnia pochowaliœmy 
naszego kochanego syna - Marcina Codogni. 
Choæ przez parali¿uj¹cy nas ból i ³zy niewielu

¿egnaj¹cych byliœmy w stanie dostrzec, 
to jesteœmy wdziêczni wszystkim, 

którzy przybyli na cmentarz, by nas wesprzeæ. 
Marcin by³ dzieckiem, które by³o bliskie rodzinie, kolegom,

kole¿ankom równie¿ znajomym i s¹siadom.
Jego ziemska przygoda zdaje siê byæ jedynie epizodem, 

ale w sercach wielu z nas pozostanie na zawsze. Dziêkujemy.
Rodzice

Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji

4 wrzeœnia; godz. 17.00

Park Œródmiejski (ma³y park)

zaprasza na 

plenerowy festyn

„Po¿egnanie wakacji”
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Jubileusz Chojnowianki
6 sierpnia na Stadionie Miejskim Klub Sportowy
„Chojnowianka” obchodzi³ swój donios³y
jubileusz. 65.lecie klubu, to wa¿na i powa¿na
uroczystoœæ. Nie oby³o siê zatem bez ¿yczeñ,
gratulacji, nagród, wyró¿nieñ…

Na obchody zostali zaproszeni przedstawiciele
w³adz miasta i gminy Chojnów, oraz przed-
stawiciele Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
- wiceprezes Dariusz Machiñski i Okrêgo-
wego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej - Tadeusz Podwiñski,
a tak¿e prezesi zaprzyjaŸnionych klubów -
Czarni Rokitki, Krzywa, Górnik Z³otoryja,
Konfeks Legnica, MiedŸ Legnica oraz Przemków.
Czêœæ oficjaln¹ wype³ni³y przemówienia 
i wrêczanie zas³u¿onym dla klubu okolicznoœcio-
wych medali. Rozstrzygniêto tak¿e konkurs
na hymn „Chojnowianki”. Za spraw¹ najsil-
niej wyra¿onej oklaskami aprobat¹, wybrano
jedna z trzech propozycji. Od tego momentu
klub ma oficjaln¹ obowi¹zuj¹c¹ pieœñ. 
Goœcie oprócz gratulacji i ¿yczeñ sk³adali na
rêce prezes Ma³gorzaty Cz³onki pami¹tkowe
statuetki, burmistrz obdarowa³ zawodników
nowymi strojami pi³karskimi. 
Tê czeœæ uroczystoœci zamkn¹³ wystêp taneczny
zespo³u Karambol. Tu¿ po nim, na murawê 
w asyœcie najm³odszych pi³karzy weszli za-
wodnicy dru¿yn, staj¹cy naprzeciw siebie 
w rywalizacji o memoria³ Mariana Rabandy. 
O puchar wieloletniego zawodnika „Choj-
nowianki”, potem tak¿e jej trenera, walczyli
pi³karze naszych dru¿yn z ekip¹ Reprezen-
tacji Polski Bezdomnych. 
Mecz rozpocz¹³ solidnym kopniêciem naj-
m³odszy wnuk Mariana Rabandy, 3.letni
Fabian, potem w barwach niebieskich zmie-
niali siê zawodnicy ze wszystkich grup wieko-
wych. Wœród nich kolejne pokolenia pana
Mariana - syn Marcin i wnuk Konrad. 
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 12:1 dla
gospodarzy, ale jak to przy takich okolicznoœ-
ciach siê mówi, nie wynik przecie¿ jest wa¿ny.
Zarówno pi³karze, jak i kibice dobrze siê
bawili i to by³o clou tych rozgrywek.
Impreza potem przenios³a siê na plac powy¿ej
p³yty boiska. Tu, jako prezent pani prezes dla
goœci, wyst¹pi³ zespó³ Lejdis z Jawora, a po kon-
cercie bawiono siê do pó³nocy na zabawie
tanecznej. 
Uroczystoœci, mecz, zabawa zapisa³y siê na
kolejnych kartach historii klubu. Niewielu
mieszkañców uczestniczy³o w tym œwiêcie,
podobnie jak niewielu ju¿ mo¿e mówiæ, ¿e
by³o œwiadkami odleg³ej przesz³oœci klubu.
Dziêki uprzejmoœci drukarni Unifot Gizeli 
i Andrzeja Bobików zamieszczamy opraco-
wane, na podstawie tekstów Mieczys³awa
Wojciechowskiego i Witolda £oska, kalendarium. 
1946 - Powstaje “OMTUR” Chojnów. Rozegra-
no pierwszy mecz z bardzo siln¹ (II miejsce
wœród dru¿yn radzieckich na Dolnym Œl¹sku)
dru¿yn¹ ¿o³nierzy Armii Radzieckiej 
stacjonuj¹cej w Chojnowie. Du¿e wra¿enie
na kibicach wywar³ zwyciêski mecz z KS “Dzie-

wiarz” Legnica zakoñczony wynikiem 7:1 dla
pi³karzy chojnowskich.
1947 - Powstaje nowy Klub Sportowy “Kre-
sowianka”, który wkrótce zmienia nazwê na
KS “Las”.
1948 - Zostaje rozwi¹zany “OMTUR” i pow-
staj¹ dwa nowe kluby, KS “Garbarnia” na-
le¿¹cy do Zrzeszenia Sportowego “W³ókniarz”
i KS “Gwardia” reprezentuj¹cy milicjantów
ca³ego ówczesnego powiatu z³otoryjskiego.
1950 - Z powodu ma³ej iloœci zawodników-
milicjantów, zostaje rozwi¹zany KS “Gwardia”.
Najlepsi jej zawodnicy przechodz¹ do KS
“Garbarnia”, co powoduje, ¿e Klub ten staje
siê jedn¹ z czo³owych dru¿yn pi³karskich
Dolnego Œl¹ska. PóŸniej wystêpuje równie¿ pod
nazw¹ KS „W³ókniarz”, KS „Zwi¹zkowiec”
znów KS „Garbarnia”, T.K.S. „Chojno-
wianka” M.Z.K.S. „Chojnowianka” i obecnie
KS „Chojnowianka”. 
1951 - Na miejskim stadionie w Legnicy pi³-
karze chojnowscy po raz pierwszy w swojej krót-
kiej karierze spotykaj¹ siê z pierwszoligow¹
dru¿yn¹ KS „W³ókniarz” £ódŸ (dzisiejszy £KS).
1952 - “KS „Garbarnia” spotyka siê we Wro-
c³awiu z pi³karzami O.W.K.S. Wroc³aw
dzisiejszmy „Œl¹skiem”.
1953 - Dobra gra w meczach towarzyskich 
w Pucharze Polski, a przede wszystkim w kl. A
powoduje, ¿e z chwil¹ powo³ania ligi miêdzy-
wojewódzkiej wroc³awsko-opolskiej (III liga),
dru¿yna chojnowska zosta³a do niej zakwali-
fikowana.
1954 - Chojnowska dru¿yna odnosi najwiêkszy
dotychczasowy sukces. Staje do walki o wejœcie
do II ligi pi³karskiej. Jej przeciwnikiem jest dru¿y-
na z niedu¿o wiêkszego miasteczka „Spójnia”
Lubañ. Dopiero mecz na neutralnym stadionie
w Boles³awcu zadecydowa³, ¿e dru¿yna z Luba-
nia znalaz³a siê w II lidze, mimo, ¿e pi³karze 
z Chojnowa do przerwy prowadzili 2:0.

1959 - Spadek z III ligi.
1966 - Chojnowska dru¿yna znalaz³a siê tym
razem w lidze okrêgowej, gdy¿ w tym okresie
III liga zosta³a rozwi¹zana, póŸniej spada do
klasy A.
1971 - W tym roku chojnowscy pi³karze znaleŸli
siê w lidze okrêgowej, zdobyli Mistrzostwo
Dolnego Œl¹ska w Pucharze Polski i prawo
reprezentowania go na szczeblu centralnym.
Stoczyli dwa niezwykle zaciête i wyrównane
spotkania. Najpierw pokonali III ligowe
„Zag³êbie” Konin 3:2, a póŸniej spotkali siê
z I ligow¹ „Poloni¹” Bytom. Dru¿yna z Byto-
mia pomimo, ¿e wyst¹pi³a w Chojnowie w swoim
najsilniejszym sk³adzie du¿o nie brakowa³o, 
a zosta³aby wyeliminowana z dalszych roz-
grywek, bowiem dopiero rzuty karne zadecy-
dowa³y, ¿e do dalszej gry awansowali 
I ligowcy. W normalnym czasie spotkanie
zakoñczy³o siê wynikiem remisowym 1:1.
1977 - 1980 - W tych latach oprócz sekcji
pi³ki no¿nej powsta³y i dzia³a³y sekcje: akro-
batyki sportowej, wolty¿erki oraz pi³ki rêcznej
dziewcz¹t. Zarejestrowanych by³o piêæ dru¿yn
pi³karskich od trampkarzy m³odszych po
juniorów starszych, w których wystêpowa³o
ok. 105 m³odych pi³karzy. Pierwsza dru¿yna
seniorów wystêpowa³a w klasie okrêgowej
(województwo legnickie).
1986 - Powstaje prê¿nie dzia³aj¹ sekcja bryd¿a
sportowego, która wystêpowa³a w III lidze.
Po transformacji pozosta³a tylko sekcja pi³ki
no¿nej. Pierwsza dru¿yna seniorów pi³ki no¿nej
wystêpowa³a w tych latach na rozgrywkach
mistrzowskich miêdzywojewódzkich (leg-
nicko-leszczyñskiej-zielonogórskiej, legnicko
- jeleniogórskiej )
2000 - 2001 - W inauguracyjnym meczu sezonu
z Zag³êbiem II Lubin, nasz zespó³ uleg³, g³ów-
nemu kandydatowi do zwyciêstwa w tej grupie
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2:4. Na taki wynik na pewno mia³a
wp³yw atmosfera niepewnoœci, czy klub
w ogóle rozpocznie rozgrywki ligowe.
Trzeba stwierdziæ, ¿e rozpoczêcie rozgry-
wek w tym okresie by³o mo¿liwie przy
wydatnej pomocy w³adz naszego miasta.
2001/2002 - Dru¿yna, która wystêpo-
wa³a w Kl. „O” w tym sezonie zajê³a
jedno z ostatnich miejsc i „spad³a” do
kl. ”A”. Jednak¿e po rocznym pobycie 
w tej klasie w sezonie 2002/2003, ponownie
awansowa³a do Klasy Okrêgowej.
W dniach 6 - 7 grudnia 2003 roku nasza
dru¿yna m³odzików rocznik 1991 i m³odsi
bra³a udzia³ w XVII Miêdzynarodowym
Halowym Turnieju Miko³ajkowym orga-
nizowanym przez Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej w Legnicy. Udzia³ w turnieju bra³y
24 zespo³y w tym cztery zagraniczne. Nasi
zawodnicy spisali siê bardzo dobrze, zaj-
muj¹c czwarte miejsce. Dru¿yna seniorów
w swej klasie rozgrywek sezonu 2003/
2004, zajê³a trzecie miejsce.
W dniach 01 - 02 maja 2006 roku odby³
siê I Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnów,
organizowany przez KS “Chojnowianka”.
W Turnieju bra³y udzia³ cztery zespo³y
juniorów m³odszych rocznik 1989 
i m³odsi (KS “Chojnowianka” zajê³a
trzecie miejsce).
W sezonie 2006/2007 seniorzy prowadzeni
przez Miros³awa Zielenia w klasie okrê-
gowej zajêli 4 miejsce, w sezonie 2007/2008
pierwsze miejsce i awansowali do IV ligi,
gdzie w sezonie 2008/2009 zajêli 10 miejsce.
Obecnie KS” Chojnowianka” gra w kla-
sie okrêgowej.
W 2006 roku odnowiono p³ytê g³ówn¹ sta-
dionu oraz szatnie. W roku 2007 wybudo-
wano przy bramie wjazdowej na stadion
boisko ze sztuczn¹ traw¹ i odnowiono kasê.
W 2008 roku zosta³y wybudowane trybuny
z plastikowymi krzese³kami, na których
mo¿e zasi¹œæ ok. 800 osób, oraz postawiono
klatkê dla kibiców goœci. W tym samym
roku zaczêto budowê boiska treningowego,
na “placu zielonym” obok MOKSiR-u,
ok. 30 m od stadionu. Boisko te bêdzie pe³-
niæ funkcje treningowe, a dru¿yny m³o-
dzie¿owe bêd¹ na nim rozgrywa³y mecze.

11 sierpnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odby³ siê Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Legnickiego. Przedstawiciele legnickich samo-
rz¹dów zapoznali siê na nim z obowi¹zkami i upraw-
nieniami organów gminy wynikaj¹cymi z przepisów
ochrony œrodowiska i wprowadzonymi zmianami.
Wyk³ad prowadzi³a Dyrektor WIOŒ £ucja Strzelec.
Istotna zmiana w obowi¹zkach gminy dotyczy
przejêcia przez samorz¹d obowi¹zku w³aœciciela
nieruchomoœci w zakresie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi.
Dotychczas, w mieœcie, odpady odbiera³y firmy,
które mia³y zgodê burmistrza. To one zawiera³y
indywidualne umowy z w³aœcicielami posesji
czy przedsiêbiorstwami. Nowelizacja mówi 
o tym, ¿e po zmianach, samorz¹d zobligowany
bêdzie do og³oszenia przetargu, w wyniku którego
wy³oniony zostanie zak³ad odbieraj¹cy odpady,
po podpisaniu umowy z burmistrzem.
Zmiany ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach maj¹ na celu m.in. uszczelnienie obecnie
funkcjonuj¹cego systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi, monitorowanie sposobu
postêpowania z odpadami komunalnymi przez
w³aœcicieli nieruchomoœci, przedsiêbiorców
oraz gminy, zmniejszenie iloœci sk³adowanych
odpadów komunalnych na sk³adowiskach,
zapewnienie powstania odpowiednich instalacji
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. Automatycznie zmieni siê tak¿e
system op³at. W³aœciciel nieruchomoœci bêdzie 

teraz wnosi³ op³atê za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na rzecz gminy. W zamian
gmina przejmie obowi¹zki w³aœciciela nierucho-
moœci w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Stawkê op³aty ustali rada gminy
w drodze uchwa³y. 
Ustawa wejdzie w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. Nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi
zacznie funkcjonowaæ najpóŸniej 18 miesiêcy
po wejœciu w ¿ycie ustawy.
Na konwencie omawiano tak¿e problemy doty-
cz¹ce ochrony œrodowiska z jakimi borykaj¹ siê
samorz¹dy.

opr. eg

Chojnowski konwent o œrodowisku

Mateusz WoŸniak urodzi³ siê
11.09.1947r. w Sosnowcu. Po
ukoñczeniu Œl¹skich Technicz-
nych Zak³adów Naukowych
rozpocz¹³ studia na Politech-
nice w Gliwicach, gdzie uzyska³
tytu³ magistra in¿yniera chemii.
Bliscy wspominaj¹c tamten
okres pamiêtaj¹ Jego sympatiê
do ludzi, chêæ wspólnego dzia³a-
nia i podejmowane przez Niego
spo³eczne inicjatywy.
Karierê zawodow¹ rozpocz¹³
jako g³ówny technolog w Fabry-
ce Samochodów Ma³olitra¿o-
wych w Sosnowcu. Tu pozna³
swoj¹ przysz³¹ ¿onê pocho-
dz¹c¹ z Legnicy. Wkrótce przy-
je¿d¿aj¹ na Dolny Œl¹sk. Pan
Mateusz zatrudnia siê w leg-
nickiej Hucie Miedzi, potem
w Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Z³otoryi. W wieku
28 lat przyje¿d¿a do Chojnowa.
Jako kierownik ds. jakoœci 
w Dolpakarcie, potem jako kie-
rownik dzia³u naukowo-tech-
nicznego w ówczesnym WOPR

Piotrowice da³ siê poznaæ jako
kompetentny, kreatywny, obo-
wi¹zkowy pracownik i prze³o-
¿ony. Ludzie Go lubili, On
lubi³ ludzi. Nikt nie by³ zasko-
czony, kiedy w 1990 roku po-
wo³ano Go na stanowisko se-
kretarza miasta. Doskonale
siê tu sprawdza³. Mimo, ¿e nie
by³ rdzennym chojnowiani-
nem, czu³ siê nim, rozumia³
potrzeby mieszkañców, robi³
wiele by sprostaæ ich oczekiwa-
niom. Dwa lata póŸniej, ju¿
jako zastêpca burmistrza, kon-
tynuowa³ samorz¹dow¹ misjê,
z oddaniem pracuj¹c na rzecz
miasta i jego spo³ecznoœci. Stan
zdrowia zmusi³ Go do przejœ-
cia na rentê, ale na krótko przed
emerytur¹ robi³ to, co by³o Jego
pasj¹. Zatrudniony w Miejskiej
Bibliotece Publicznej na co
dzieñ obcowa³ z ksi¹¿kami,
które kocha³. Interesowa³o go
wszystko - dziedziny naukowe,
tematy spo³eczne, historyczne
fakty… Dwa lata póŸniej prze-

szed³ na emeryturê. Móg³ 
w pe³ni realizowaæ osobiste
zamierzenia, oddawaæ siê nie
tylko ulubionym lekturom,
ale tak¿e modelarstwu, które
przez lata by³o jego hobby.
Niestety nie d³ugo dane mu
by³o realizowaæ w³asne plany.
Zmar³ po niespe³na dwóch
latach.
Chojnowianie pamiêtaj¹ Go
jako serdecznego, przyjaciel-
skiego, zawsze uœmiechniê-
tego. Dla ka¿dego mia³ ciep³e
s³owo, wprawia³ w dobry na-
strój. Chêtnie dzieli³ siê zawo-
dowym doœwiadczeniem 
i wiedz¹. By³ uczciwym, inte-
ligentnym cz³owiekiem, który
z pasj¹ i oddaniem pracowa³
na rzecz innych. Dla samego
siebie niewiele czasu mu 
zosta³o…

Erudyta, spo³ecznik, wspania³y Cz³owiek
21 sierpnia mija pierwsza rocznica œmierci
Mateusza WoŸniaka, sekretarza, potem tak¿e
wiceburmistrza naszego miasta.
W najbli¿sz¹ niedzielê (21 sierpnia), o godz. 12.00
w koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
zostanie odprawiona Msza œw. za duszê zmar³ego.

***
Osoby nagrodzone z okazji 65-lecia
Klubu Sportowego “Chojnowianka”
przez zarz¹d klubu:
Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan
Serkies, Witold £osek, Jan Kryszczuk,
Andrzej £ysiak, Tadeusz Podhorodecki,
Gerard Nowak, Stefan Stal, Mieczys³aw
Wojciechowski, Miros³aw Turek,
Roman Górny.
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Multiinstrumentalista, kompozytor, aran¿er, autor tekstów…

Œ.K.: Sk¹d pomys³ na akustyczn¹ p³ytê
Reputacji?
G.K.: Jesteœmy zafascynowani i spragnieni
brzmienia akustycznej gitary. Po trzech latach
grania mocnej rockowej muzyki razem 
z kolegami z Reputacji stwierdziliœmy, i¿ czas
na coœ ³agodniejszego, ale jednoczeœnie za-
chowuj¹cego ducha piosenek Republiki.
Patrz¹c na dorobek fonograficzny chojnow-
skiej sceny muzycznej jest to p³yta absolutnie
wyj¹tkowa. Brzmi magicznie...

Œ.K.: Jesteœ zdolnym wokalist¹. Czy na p³ycie
bêdzie mo¿na us³yszeæ twój g³os?
G.K.: G³ównym wokalist¹ jest oczywiœcie
Piotrek Misikiewicz, mnie natomiast bêdzie
mo¿na pos³uchaæ w piêciu piosenkach. Oprócz
nas goœcinnie wyst¹pi Aneta Adamek, woka-
listka chojnowskiego zespo³u Azymut R,
której serdecznie dziêkujê za udzia³.

Œ.K.: Wed³ug opinii fachowców jesteœ bardzo
profesjonalnym realizatorem nagrañ. Jak
d³ugo zajmujesz siê realizacj¹ dŸwiêku?
G.K.: Z tym profesjonalizmem to lekka prze-
sada... Z zawodu jestem muzykiem, natomiast
nagrywanie muzyki jest jedynie moim hobby
i raczej daleko mi do profesjonalizmu. To
bardzo trudna profesja, wymagaj¹ca specja-
listycznej wiedzy i doœwiadczenia. Jednak¿e
zajmujê siê tym od oœmiu lat, czytam fachow¹

literaturê, wk³adam w to wiele wysi³ku, dziêki
czemu muzycy, z którymi pracowa³em s¹
zadowoleni z moich nagrañ.

Œ.K.: Wiele chojnowian marzy o reaktywacji
twojego pierwszego zespo³u Narayan. Czy
mo¿na liczyæ chocia¿ na jakiœ jeden koncert?
G.K.: Bardzo siê cieszê, ¿e po piêciu latach
od rozpadu ludzie nadal pamiêtaj¹ o Narayan.
Jednak w tej chwili skupiam siê na moim
nowym zespole, w którym udzielam siê jako
wokalista i basista. Zespó³ nazywa siê Fakt
Dokonany, wspó³tworzê go razem z najbardziej
doœwiadczonymi chojnowskimi muzykami -
gitarzyst¹ Jurandem Kowalskim i perkusist¹
W³adys³awem Illówem. Wspólnie z Jurandem
piszemy swoje w³asne piosenki, dobrze siê przy
tym bawi¹c. Dlatego Narayan bêdzie musia³
jeszcze trochê poczekaæ...

Œ.K.: Jako wykszta³cony, zawodowy muzyk
jak oceniasz poziom chojnowskiej sceny
muzycznej?
G.K.: Z chojnowsk¹ scen¹ muzyczn¹ jestem
zwi¹zany od dziesiêciu lat i muszê powiedzieæ,
¿e jeszcze nigdy nie by³o tak wysokiego po-
ziomu jak obecnie. W MOKSiRowskiej sali
prób æwiczy piêæ bardzo dobrych, zawodowo
brzmi¹cych zespo³ów (Reputacja, Prolog,
Azymut R, Faza Blues, Fakt Dokonany) Ka¿dy
z nich prezentuje odmienny styl muzyczny, 

od bluesa po heavy metal. S³owem ka¿dy
nawet najbardziej wybredny s³uchacz zna-
jdzie coœ dla siebie. Ponadto mamy bardzo
zdoln¹ œpiewaj¹c¹ m³odzie¿. W 2009 roku
mia³em zaszczyt byæ jurorem ogólnopol-
skiego festiwalu piosenki dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych „Rozœpiewane
Nutki” organizowanym przez MOKSiR. 
Z dum¹ muszê powiedzieæ, i¿ najwy¿sze
miejsca na podium nale¿a³y do chojnowskiej
m³odzie¿y. Ubolewam jedynie nad faktem, 
i¿ chojnowscy artyœci tak rzadko mog¹ poka-
zaæ siê szerszej publicznoœci. Wystêpów 
w samym Chojnowie jest niewiele, a poza
granicami miasta jeszcze mniej. Mam
nadziejê, ¿e to siê wkrótce zmieni. 

Œ.K.: ¯yczê powodzenia i dziêkujê za roz-
mowê.
G.K: Równie¿ dziêkujê. Korzystaj¹c z okazji
w imieniu zespo³u Reputacja sk³adam serdecznie
podziêkowania panu burmistrzowi Janowi
Serkiesowi, dyrektorowi MOKSIRu panu
Stanis³awowi Horodeckiemu, Radnym Miasta
Chojnowa, za udzielenie wszelkiej pomocy
przy produkcji p³yty. A tak¿e wszystkim
osobom, które siê przyczyni³y do jej powstania.

Grzegorz Kruk jest jednym z najm³odszych chojnowskich muzyków.
W tym roku obchodzi 10-lecie swojej dzia³alnoœci artystycznej.
Przygodê z muzyk¹ zaczyna³ z legendarnym (w chojnowskim
œrodowisku muzycznym) zespo³em Narayan. 
Studia muzyczne ukoñczy³ w PWSZ im. J.A. Komeñskiego 
w Lesznie. Jest wokalist¹ o niezwykle ciep³ym i zapadaj¹cym 
w pamiêæ g³osie. Multiinstrumentalista (gitara, bas, instrumenty
klawiszowe), kompozytor, aran¿er, autor tekstów.
Jego pasj¹ jest równie¿ realizacja nagrañ... Niebawem uka¿ê siê
p³yta formacji Reputacja, na której bêdzie mo¿na us³yszeæ
akustyczne wersje najwiêkszych przebojów Republiki.
Na temat p³yty (i nie tylko) rozmowê z Grzegorzem przeprowa-
dzi³ Œwiadek Koronny.

“Niestraszne nam wichry ni burze, niestraszne
nam deszcze ulewne” - tak sobie nasza ekipa
nuci³a pod nosem, w pierwszy dzieñ trwania
festiwalu “Castle Party Bolków 2011”. 
Ten festiwalowy dzieñ, praktycznie poszed³
na straty. Z aur¹ jak z kobiet¹ - jest nieprzewidy-
walna. W tamten pi¹tek by³a wyj¹tkowo z³o-
œliwa i kapryœna. 
Przez jej humory odwo³ano wszystkie kon-
certy na zamku. 
Ilu ludzi przez to, odwo³a³o swój przyjazd do
Bolkowa, trudno zliczyæ. My jednak byliœmy
nieprzemakalni. 
W sobotê, w drugi festiwalowy dzieñ, wszystko
wróci³o do normy - wyjrza³o s³oñce, zrobi³o

siê ciep³o. Na zamku rozpoczê³o siê granie. 
Na ka¿dym kroku, chojnowskie akcenty - 
W biurze prasowym festiwalu nasz cz³owiek,
podobnie w garderobach chojnowianka, na
bramie g³ównej wœród ochroniarzy - Jacek 
z grodu nad Skor¹, w „lo¿y” dziennikarskiej -
po raz 15. „Gazeta Chojnowska”. 
Pomimo falstartu, w tym roku do Bolkowa
przyjecha³o oko³o 4 tysiêcy mi³oœników rocka
gotyckiego. Podnios³a siê te¿ œrednia wieku.
Wiele rodzin zdecydowa³o siê spêdziæ swój
wolny czas akurat w tym miasteczku. Zmieni³a
siê te¿ trochê moda. 
Wiêcej kolorów i fantazji w doborze ubrañ. 
Jak co roku, pojawia³o siê pytanie, w jakim
kierunku muzycznym zmierza festiwal?
Trzeba przyznaæ uczciwie, ¿e ludziom siê nie
dogodzi. Trzeci dzieñ, podobno najs³abszy,
wed³ug nas przyniós³ du¿o wra¿eñ. A to za

spraw¹ m.in. czeskiego BRATRSTVO LUNY. 
Mieszkañcy malutkiego Bolkowa ju¿ teraz
czekaj¹ na kolejn¹ ods³onê imprezy. 
Przynosi ona bowiem niez³e profity i pro-
mocjê na œwiecie. Przyje¿d¿aj¹ tu fani z Azji,
Oceanii, W³och, Anglii, Francji i pañstw
granicz¹cych z Polsk¹. Istna wie¿a Babel ze
wspólnym mianownikiem - muzyk¹. pm

Gotycki piknik
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Artystyczny œwiat Kacpra Kurzawy 

Paulina Soko³owska - Twoje prace maj¹ 
w sobie nutê tajemniczoœci. Sk¹d czerpiesz
inspiracje?
Kacper Kurzawa - Inspiracjê czerpiê g³ównie
z ¿ycia, z sytuacji ¿yciowej moich przyjació³ 
i innych interesuj¹cych osób. W poezji inspirujê
siê równie¿ muzyk¹, g³ównie gothic-rockiem.
Chcia³bym prze³amaæ stereotyp, ¿e Ghoci to
Ÿli ludzie, bo tak nie jest, s¹ to bardzo wra¿liwe
na piêkno osoby.

P.S. - Czy wzorujesz siê na jakichœ poetach
b¹dŸ malarzach?
K.K. - W zasadzie staram siê tego unikaæ.
Chocia¿ czasami inspirujê siê twórczoœci¹,
jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, muzyków. G³ów-
nie na utworach Amy Lynn Lee i Anathemy.

P.S. - Od kiedy zajmujesz siê tworzeniem
sztuki?
K.K. - Wiersze piszê od II klasy podstawówki,
rysujê od I klasy gimnazjum.

P.S. - Czy wi¹¿esz z tym swoj¹ przysz³oœæ?
K.K. - Zawodowo nie, ale amatorsko jak
najbardziej. Nie porzucê tego nigdy, bo za
bardzo mi na tym zale¿y. Mam zamiar stu-
diowaæ coœ zwi¹zanego z biologi¹, ale jako
drugi kierunek byæ mo¿e wybiorê ASP. 

P.S. - Jakie s¹ Twoje ulubione techniki
rysowania?
K.K. - Najbardziej lubiê ³¹czyæ kredê i wêgiel
na kolorowym papierze, u¿ywam równie¿
o³ówka i akwareli, ale prac akwarelowych
nie ma na wystawie.

P.S. - W MBP jest wystawa Twoich prac.
Czy poza wystawami w naszej bibliotece
mia³eœ jeszcze jakieœ osi¹gniêcia?

K.K. - Poza t¹ wystaw¹, i wystaw¹ w 2009
roku pt. „Stanê siê tym, co jest mi bliskim” 
w tym roku dosta³em wyró¿nienie w konkursie
poetyckim MBP w Legnicy. 

P.S. - A czy masz jakieœ inne hobby poza
rysowaniem i pisaniem wierszy?
K.K. - Tak, gram amatorsko na gitarze, ale
wola³bym siê do tego nie przyznawaæ, jestem
tzw. samoukiem.

Rozmawia³a Paulina Soko³owska 

Od 24 sierpnia w Chojnowie goœciæ bêd¹
mieszkañcy partnerskiego miasta Egelsbach.
Niemal 40. osobowa grupa przyje¿d¿a do nas
na zaproszenie Chojnowskiego Stowarzyszenia
Miast Partnerskich. Dla przyjació³ z Niemiec,
na cztery dni pobytu zorganizowano atrakcje
ujête w projekcie pn. „Ludzie buduj¹ za du¿o
murów a za ma³o mostów - partnerstwo
miast stabilnym mostem do porozumienia”.
Tu¿ po przyjeŸdzie goœcie rozlokowani zo-
stan¹ w domach chojnowian. Nastêpny dzieñ
rozpocznie msza ekumeniczna w koœciele
pw. NPNMP w intencji partnerstwa, której
towarzyszyæ bêdzie wokal solistki z Egelsbach
Kathariny Heinze z akompaniamentem
Tomasza Susmêda. Czwartkowe popo³udnie
wype³ni¹ odczyty, referaty i wizyta w Œrodowis-
kowym Domu Samopomocy w Piotrowicach.
W pi¹tek goœcie z Niemiec wraz z cz³onkami
ChSMP wybior¹ siê na wycieczkê do Wro-
c³awia. Zwiedzaj¹c stolicê Dolnego Œl¹ska
kierowaæ siê bêd¹ has³em - „aby budowaæ
przysz³oœæ trzeba znaæ historiê i wyci¹gaæ 
z niej wnioski”.
Zwiedzanie okolicy - Z³otoryi, zamku Grodziec
czy farmy danieli w Zamienicach zaplano-
wano na sobotê. Ta wyprawa poœwiêcona
jest ochronie œrodowiska i gospodarce lokal-
nej oraz pielêgnacji zabytków. 
W niedzielê, przed po³udniem, po¿egnamy
naszych przyjació³. 
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ miesz-
kañców do udzia³u w tematycznych prelek-
cjach, a tak¿e na mszê œwiêt¹, która rozpocz-
nie siê o godz. 9.30. eg

Kacper Kurzawa to absolwent Gimnazjum Nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie. Aktualnie uczy siê w II LO w Legnicy w klasie o profilu
medycznym. Interesuje siê poezj¹, rysowaniem, religi¹ i filozofi¹. Do
koñca sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest wystawa jego
wierszy i prac plastycznych pt. „Jestem tutaj, poniewa¿ jestem tutaj”.

Kolejna wizyta 
przyjació³ z Niemiec

Chojnowski Zak³ad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

Szczegó³owe informacje 

mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr 

tel. 76 81 88 370/ 371/ 372

zatrudni:

elektryka 

z uprawnieniami do 1 kV



Zapraszamy serdecznie miesz-
kañców Chojnowa na dwudniow¹
imprezê proponowan¹ przez grupê
z Instytutu Teatralnego w Warszawie.

“Gdzie jest Pinokio?” czyli
hulanki swawole i majsterkowa-
nie”, to wydarzenie edukacyjno-arty-
styczne z wydŸwiêkiem spo³ecznym.

Happening
Trupa aktorów, muzyków i cyr-
kowców przemierza w okresie
wakacyjnym ca³¹ Polskê w pogoni
za uciekaj¹cym Pinokiem. 22 sierp-
nia, przed po³udniem, szukaæ go
bêd¹ na ulicach naszego miasta.
Jednoczeœnie zapraszaæ bêd¹ na
wspania³e widowisko teatralne.

W cyrkowym namiocie
O godzinie 18 w Parku Œródmiej-
skim (ma³y), zaprezentowany zo-
stanie spektakl w re¿yserii Roberta
Jarosza, autora scenariusza na mo-
tywach „Pinokio”. Jest to spektakl
familijny ³¹cz¹cy elementy ró¿nych
konwencji sztuki scenicznej: po-
cz¹wszy od teatru dramatyczne-
go, poprzez operê w³osk¹, teatr
tañca, a skoñczywszy na sztuce
cyrkowej. Ca³y spektakl jest inter-
aktywn¹ gr¹ z publicznoœci¹ jako
œwiadkami zawitania do Chojnowa
osobliwej trupy teatralnej. Bardzo

istotnym elementem przedstawie-
nia jest muzyka Piotra Klimka
wykonywana na ¿ywo na kontraba-
sie, klarnecie, fisharmonii i bêb-
nie marszowym. Po spektaklu, na
zakoñczenie wieczoru muzycy ucha-
rakteryzowani na podejrzanych
wêdrownych grajków wykonaj¹
koncert z³o¿ony z pieœni i melodii,
które widzowie mogli wczeœniej
us³yszeæ w spektaklu. 

Na szczud³ach, po w³osku, w po-
jeŸdzie B³êkitnej Wró¿ki…
Drugi dzieñ pobytu grupy teatralnej
bêdzie dniem warsztatów, przepro-
wadzonych w salach MOKSiR.
Dzieci, m³odzie¿ i doroœli bêd¹ mogli
w³¹czyæ siê w warsztaty prowa-
dzone przez aktorów, których dzieñ
wczeœniej ogl¹dali na scenie w przed-
stawieniu. Przygotowane warsz-
taty s¹ niezwykle urozmaicone.
Poza dzia³aniami cyrkowymi taki-
mi jak ¿onglowanie, chodzenie
na szczud³ach, puszczanie ogrom-
nych baniek mydlanych zaplanowano
dla najm³odszych dzieci (3 - 5 lat)
mini spektakl, który bêdzie odby-
wa³ siê w pojeŸdzie B³êkitnej
Wró¿ki, a dla starszych warsztaty
taneczne, zajêcia w warsztacie
stolarskim D¿eppetta, warsztaty
pieœni w³oskich z Ogniojadem,
zabawy animacyjne i dŸwiêko-

naœladowcze przy u¿yciu elemen-
tów scenografii przedstawiaj¹cych
wnêtrznoœci wieloryba, który po³-
kn¹³ Pinokio oraz - jako ukorono-
wanie dnia - specjalnie przygoto-
wan¹ dla Chojnowa grê terenow¹
opieraj¹c¹ siê na light motivie ca³ego
pobytu - poszukiwaniu uciekaj¹cego
Pinokio. 

Projekt powsta³ z inicjatywy Insty-
tutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego w ramach programu
“Lato w teatrze” finansowanego
przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Projekt reali-
zowany przy udziale Narodowego
Centrum Kultury w ramach Progra-
mu Dom Kultury+, w którym ucze-
stniczy tak¿e Miejski Oœrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

PROGRAM
I dzieñ - 22 sierpnia
11:00 PARADA „Pinokio!
Szukamy Ciê”.
18:00 SPEKTAKL „Gdzie jesteœ
Pinokio?” i wspólne muzykowanie
z Trio Quatro Fromaggi.

II dzieñ - 23 sierpnia
10:00-16:00 warsztaty, gry i zabawy
* 10.00 - 11.00 i 11.00 - 12.00
WejdŸ do brzucha wieloryba
¯ongluj i rób, co chcesz

* 12.00 - 13.00
Majsterkowanie, czyli œwierszcza
i mebli sk³adanie

* 13.00 - 14.00 i 14.00 - 15.00
Pinokio, mam ciê! - gry i zabawy
Ka¿dy œpiewaæ mo¿e. 

WSTÊP WOLNY
BILET NOS do pobrania na stronie:
www.latowteatrze.pl/web/Pinokio
oraz tu¿ przed spektaklem.
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Rowerem mo¿na tu wjechaæ tylko raz w roku. Na ten
moment przez dwanaœcie miesiêcy oczekuj¹ setki
kolarzy. Diallo UpHill Race Œnie¿ka, to impreza, pod-
czas której na najwy¿szy szczyt Karkonoszy peda³uj¹
zawodowcy i amatorzy ró¿nej p³ci i w ró¿nym wieku. 

Chojnowianin Pawe³ Wróbel stan¹³ na starcie po raz drugi. W ubieg-
³ym roku, mimo ma³o profesjonalnego sprzêtu, odwa¿nie wyruszy³ na
szczyt Œnie¿ki. Zawodnicy do dziœ wspominaj¹ rowerzystê, który na
turystycznym rowerze z determinacj¹ œciga³ siê z czasem. W tym roku
pan Pawe³ zadba³ o sprzêt, nie mia³ jednak czasu na treningi. Chêæ
ponownego zmierzenia siê z gór¹ by³a jednak nieodparta. 
- Na rowerze je¿d¿ê du¿o i czêsto, ale przez ostatnie miesi¹ce sprawy
rodzinne i zawodowe nie pozwala³y na typowy górski trening. Nie
chodzi³o mi jednak o osi¹gniêcie medalowej pozycji, chcia³em po
prostu kolejny raz wjechaæ na Œnie¿kê.
I uda³o siê, nawet z lepszym wynikiem ni¿ w roku ubieg³ym. Pan
Pawe³, po godzinie i 36 minutach stan¹³ na szczycie jako 34 zawodnik
w swojej kategorii wiekowej. 
Trasa wyœcigu od startu w Karpaczu do mety na Œnie¿ce to 14 kilo-
metrowy podjazd na 1603 metry nad poziomem morza, to ponad 1000
metrów przewy¿szenia. 
Zawodnicy radz¹ sobie na dwa sposoby - jedni jad¹ nie zsiadaj¹c 
z roweru inni, na trudnych odcinkach podprowadzaj¹ rowery. Pan Pawe³
nale¿y do tych pierwszych. 
- Do bardzo trudnych warunków terenowych dochodz¹ jeszcze atmos-
feryczne. Zmienna pogoda - s³oñce, deszcz, porwisty wiatr - nie 

u³atwia³y zmagañ. Za to satysfakcja z ukoñczenia wyœcigu by³a
ogromna.
Za namow¹ pana Paw³a w zawodach wzi¹³ udzia³ jego kolega Stanis³aw
Panek. Mimo, ¿e na metê wjecha³ kilkanaœcie minut póŸniej, w swojej
kategorii zaj¹³ lepsz¹ lokatê - by³ 20. 
- Dla nas zupe³nie nie ma znaczenia pozycja rankingowa - mówi¹
chojnowianie. - To niecodzienna przygoda, sprawdzian w³asnych mo¿li-
woœci, satysfakcja z pokonanych trudnoœci i duma z osi¹gniêtych efektów. 
Obaj panowie gor¹co zachêcaj¹ mi³oœników dwóch kó³ek do przy-
sz³orocznego startu. Pawe³ Wróbel ju¿ szlifuje formê. Z gór przeniós³
siê nad morze. W³aœnie przemierza na rowerze morsk¹ granicê
naszego kraju. Po powrocie z pewnoœcia podzieli siê wra¿eniami. 

eg

Rowerem na Œnie¿kê

Dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych



Fenomen “Przystanku Woodstock”
wci¹¿ zadziwia - klimatem, reper-
tuarem i frekwencj¹. Tegoroczna
edycja tylko to potwierdzi³a. Wed³ug
ostro¿nych obliczeñ, w tym roku
do Kostrzyna nad Odr¹ zjecha³o
ok. 700 tysiêcy mi³oœników do-
brej muzyki. 
Nasza chojnowska ekipa stawi³a
siê tu w starym, sprawdzonym
sk³adzie: Aldona, Kaziu, Mirek,
Darek, Bogdan, Piotrek. Byli tak¿e
i inni chojnowianie. Magduchna,
Micha³, Kuba i Ariel znaleŸli nas
dziêki naszej oryginalnej fladze
weterance. Ka¿dy chcia³ dotkn¹æ
bia³o - niebieskich barw. Na wood-
stockowym placu flag i transpa-
rentów oznajmiaj¹cych kto sk¹d
przyby³ by³o wiele.

Pomimo pogodowych, niecieka-
wych zapowiedzi, aura sprawi³a
wyj¹tkow¹ niespodziankê. Muzycz-
nego grania by³o bez liku - na piê-
ciu scenach, przez 4 dni prezen-
towa³y siê dziesi¹tki muzyków.
Dla nas, magnesem woodstocko-
wym, by³ specjalny projekt pod
nazw¹ “Przystanek Republika”. 
Z pi¹tku na sobotê o 0.30, czas
cofn¹³ siê w g³êbokie lata 80-te
ubieg³ego wieku. 
Przeboje Grzegorza Ciechowskiego
zaprezentowa³y wschodz¹ce jak
i uznane gwiazdy polskiego rocka.
W morzu czarno- bia³ych flag,
wœród publiki, spotka³o siê kilka

pokoleñ - od nasto do kilkudzie-
siêciolatków. 
Sta³ym i ciekawym punktem Przy-
stanku jest Akademia Sztuk Prze-
piêknych. S¹ to spotkania i pa-
nele dyskusyjne z najciekawszymi
krajowymi postaciami œwiata kul-
tury i polityki. W tym roku, m³o-
dzie¿ mog³a osobiœcie poznaæ
m.in. znanego redaktora i dzien-
nikarza Wojciecha Manna. 
Najwiêksz¹ jednak gwiazd¹ tego-
rocznego “Przystanku Woodstock”,
by³o THE PRODIGY. Trzeba
by³o pilnowaæ namiotów, by nie
rozdepta³ ich t³um. 

Tegoroczny rekord frekwencji
sprawi³, ¿e w dniu wyjazdu Ko-
strzyn siê zakorkowa³. 

Oko³o 5 godzin, trzeba by³o czekaæ
w samochodzie na odkorkowanie
ronda. 
Transport taborem PKP, delikat-
nie mówi¹c, te¿ nie nale¿a³ do
naj³atwiejszych. 
Takie s¹ jednak uroki najprawdo-
podobniej najwiêkszego festiwalu
w Europie. 
Dla mieszczucha wyrwanie siê
na 4 dni z domowych pieleszy-
bezcenny relaks. 
Muzyka- Mi³oœæ- Rockandroll-
to has³a odpoczynku. 
Do zobaczenia za rok w Kos-
trzynie nad Odr¹. 

pm
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700 tysiêcy szczêœliwcówBurmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16 

w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/4 
o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010218/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu
wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1% u³amko-
wej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug
stawki obowi¹zuj¹cej w momecie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu  26 sierpnia  2011 r. o godz. 10.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów  do dnia 22 sierpnia 2011 r. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w 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 Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów   z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³a-
nia 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¿
1.250,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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
21 czerwca 2011 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalo-
nym 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¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.07-22.08.2011 r.  w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76-81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Od 3 wrzeœnia w Chojnowie rusza nowe
przedszkole. Nie bêdzie to jednak stacjonarna
placówka. „Wodne Przedszkole Kubuœ” to
propozycja dla rodziców i ich ma³ych pociech
oferuj¹ca zajêcia na miejskiej p³ywalni. 
- Zabawy w wodzie fantastycznie wp³ywaj¹
na kompleksowy rozwój dziecka - wyjaœnia
instruktorka Joanna Suchanecka. - Pobudzaj¹

rozwój napiêcia miêœniowego, czyli si³ê pracy
miêœni i sposób w jaki maluch z nich korzysta.
Poprawiaj¹ koordynacjê ruchów, ich elastycz-
noœæ, estetykê i p³ynnoœæ. Wp³ywaj¹ na rozwój
czucia i œwiadomoœci jego w³asnego cia³a.
Pomagaj¹ rozwijaæ wszystkie zmys³y dziecka.
Reguluj¹ tor oddychania, poprawiaj¹ apetyt,
hartuj¹ oraz dbaj¹ o zdrowe serce i prosty krê-

gos³up. Koniecznoœæ sprostania nietypowej
sytuacji wp³ywa te¿ korzystnie na rozwój emo-
cjonalny, poznawczy i spo³eczny ma³ego dziecka.
Staje siê ono bardziej odwa¿ne i z wiêksz¹
pewnoœci¹ siebie podchodzi do nowych, nie-
znanych sytuacji.

„KUBUŒ” zaprasza do udzia³u w zajêciach
p³ywania niemowlêta od 3 miesi¹ca i dzieci
do lat 4. Pod opiek¹ mamy, taty czy innej
doros³ej osoby dzieci oswajaæ siê bêd¹ z wod¹
i poznawaæ podstawowe tajniki p³ywania.
Propozycja dotyczy tak¿e starszych pociech.
Piêcio, szeœcio i siedmiolatki te¿ mog¹ uczyæ
siê tu p³ywania - w ich przypadku nie wyma-
gana jest obecnoœæ opiekuna. 
Lekcje odbywaæ siê bêd¹ w soboty. Zaintere-
sowanych odsy³amy na stronê internetow¹
http//basen.chojnow.eu, gdzie w zak³adce
„Wodne Przedszkole Kubuœ” znajduj¹ siê
szczegó³owe informacje o zapisach, warun-
kach przyjêæ, zasadach uczestnictwa, itp. 

eg

Nowe przedszkole

W ostatnich dniach czerwca na zaproszenie
ksiêdza pra³ata Tadeusz Jurka, po raz drugi
od czasu przeprowadzki biblioteki w 2006 r.,
goœciliœmy w naszej by³ej siedzibie, budynku
plebani parafii pw. Œw. Aposto³ów Piotra 
i Paw³a. Zd¹¿yliœmy odwiedziæ ksiêdza pra³ata,
jako proboszcza tej parafii, niemal w ostatniej
chwili - za kilka dni bowiem koñczy³ pe³niæ
tê funkcjê i obejmowa³ parafiê pw. Niepo-
kalanego Poczêcia NMP w Chojnowie.
Podczas tej wzruszaj¹cej, pe³nej ¿yczliwoœci
wizyty obejrzeliœmy wszystko, od piwnicy a¿
po strych, który teraz zmieni³ siê naprawdê
nie do poznania. Z przestronnego pomieszcze-
nia, po bardzo pomys³owej adaptacji, uda³o
siê wygospodarowaæ mieszkania dla kap³a-
nów. Zreszt¹ zmian, na ka¿dym kroku jest
sporo. Nowy uk³ad schodów, odkryte wnêki
œcienne, odremontowane sale, witra¿e - a wszys-
tko wykonane z wielk¹ dba³oœci¹ i trosk¹ 
o przywrócenie pierwotnego oblicza i piêkna
wielowiekowej plebanii.
Ks. Tadeusz bardzo cierpliwie odpowiada³ na
wszystkie nasze pytania i uwagi, nie tylko
dotycz¹ce tego najstarszego budynku miesz-
kalnego Chojnowa. Du¿o rozmawialiœmy rów-

nie¿ o innych sprawach naszych parafii, m.in.
problemach zwi¹zanych z odnowieniem
Drogi Krzy¿owej w „du¿ym koœciele”. 
¯egnaj¹c siê, po raz kolejny stwierdziliœmy,
¿e korzyœci z naszej przeprowadzki na Plac
Zamkowy s¹ wielorakie. My uzyskaliœmy
bardzo funkcjonalny lokal umo¿liwiaj¹cy
prowadzenie szerokiej - odpowiadaj¹cej na
potrzeby lokalnej spo³ecznoœci - dzia³alnoœci
kulturalnej, a koœció³ odzyska³ plebaniê
s³u¿¹c¹ nie tylko dla celów mieszkalnych, ale
tak¿e jako miejsce modlitewnych spotkañ.

Barbara Landzberg

W chojnowskiej plebanii BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ

Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego 
na targowisku miejskim w Chojnowie 
przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem 

na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 wrzeœnia
2011 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹-
cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) 
w terminie do dnia 9 wrzeœnia 2011 r.
(ze wskazaniem nr gruntu).
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 10,00 z³. 
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu
dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy dzier¿awy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Po zawarciu umowy, dzier¿awca zobowi¹zany
bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier-
¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem
warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿e-
niem ¿ycia i zdrowia ludzkiego, a tak¿e innych
warunków okreœlonych w przepisach budo-
wlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych 
i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami
umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy
energii elektrycznej i innych mediów nie-
zbêdnych do wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2012, zgodnie ze wskaŸ-
nikiem inflacji opublikowanym w Monitorze
Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga
zmiany umowy w formie aneksu.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. 
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Nareszcie pi³karze lig okrêgowych rozpoczêli rundê jesienn¹. Czy w rocz-
nicê 65.lecia powstania KS Chojnowianka Chojnów pojawi siê wisienka
na torcie w postaci awansu dru¿yny do IV ligi? OdpowiedŸ jest tak d³uga,
mêtna i rw¹ca jak nasza rzeka Skora ukochana. W inauguracyjnym
meczu pierwszej kolejki, Chojnowiankê czeka³ wyjazd do Kunic. Tam
beniaminek- Mewa Kunice mia³ swoje pierwsze starcie, oczywiœcie
rozstrzygn¹æ na w³asn¹ korzyœæ. Si³y, ocenione zosta³y jednak chyba
zbyt pochopnie. Jedenastka Rabandy w tej konfrontacji pokaza³a gospo-
darzom, miejsce w szeregu. Pewna wygrana naszych pi³karzy 1:3. 

Mewa Kunice- KS Chojnowianka Chojnów 1:3 (0:0). 

Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê zapraszamy wszystkich kibiców na chojnowski
stadion. Chojnowianka bêdzie podejmowaæ dru¿ynê B³êkitnych Koskowice.
Pocz¹tek godz. - 16.00. Zapraszamy! 

WYNIKI 1 KOLEJKI 
GKS Mêcinka 4-3 Sparta Rudna 
Odra Chobienia 4-0 Burza Czarni Rokitki
Mewa Kunice 1-3 Chojnowianka Chojnów 
B³êkitni Koskowice 7-0 Chrobry II G³ogów 
Amator Wierzchowice 2-1 Górnik II Polkowice 
Górnik Z³otoryja 2-6 Stal Chocianów 
Zamet Przemków 3-1 Orla W¹sosz
Sparta Grêbocice 4-2 KuŸnia Jawor

Pi³ka no¿na 

9 - 14 wrzeœnia 2011r. na “Orliku” odbêd¹ siê miejskie eliminacje
do “II Ogólopolskiego Turnieju Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców
o Puchar Premiera Donalda Tuska”. 
Rozgrywki odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych
dziewcz¹t i ch³opców - roczniki 1998/99 i 2000/2001. Wszelkich
informacji o turnieju udziela Pan Andrzej Matuszewski (od ponie-
dzia³ku do pi¹tku - “Orlik” w godz. 17.30 - 21.00). Wraz z rozpo-
czêciem roku szkolnego informacje o zasadach uczestnictwa dotr¹
do chojnowskich szkó³.
Ogólnopolski turniej pi³ki no¿nej dla dziewcz¹t i ch³opców, nad
którym patronat obj¹³ Premier Donald Tusk to ogromna akcja
zakrojona na skalê ca³ego kraju. Zainteresowanym polecamy magazyn
„Orlik w grze”, emitowany w TVP Sport, w którym znajdziecie
obszerne relacje z II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda
Tuska oraz inne ciekawe materia³y. Zachêcamy tak¿e do odwiedzin
specjalnego serwisu Telewizji Polskiej - www.orlik.tvp.pl, 
w którym znajdziecie wszystkie najwa¿niejsze informacje oraz filmy
wideo. Na stronie znajdziecie tak¿e informacje z turnieju, planowane
programy, a fina³ krajowy bêdziecie mogli œledziæ na ¿ywo!

O puchar premiera

W okresie wakacyjnym na terenie
powiatu legnickiego ponownie do-
sz³o do kilku prób oszustwa osób
starszych na du¿e kwoty pieniêdzy.
Schemat “sposobu na wnuczka”
ma zazwyczaj podobny przebieg.
Sprawca telefonuje do wybranej
ofiary i przedstawia siê jako dawno
niewidziany wnuczek lub siostrzeniec.
Oszust czêsto korzysta z ksi¹¿ki
telefonicznej, wybieraj¹c typowe dla
starszego pokolenia imiona, nastêp-
nie kieruje rozmow¹ w taki sposób,
¿e ofiara nieœwiadoma niczego sama
podaje na „tacy” imiê wnuczka lub
siostrzeñca. Oszust zdobywa zau-
fanie ofiary u¿ywaj¹c jej imienia 

i troszcz¹c siê o jej zdrowie. Pod-
czas rozmowy sprawca opisuje sy-
tuacjê w której potrzebuje pilnie
pieniêdzy np. wypadek samocho-
dowy. Po pieni¹dze do dobrodusz-
nej babci przychodzi rekomendo-
wany przez “wnuczka” kolega,
gdy¿ on sam w tym czasie rzekomo
za³atwia bardzo piln¹ sprawê zwi¹-
zan¹ z wypadkiem. 
Dobre serce “przyszywanej babci
lub cioci” oszuœci wykorzystuj¹ bez
skrupu³ów. Wiêc b¹dŸmy czujni 
i szczególnie ostro¿ni. 

Opracowa³:
asp. Tomasz Jagielski

Komisariat Policji w Chojnowie 

3 sierpnia funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych Komisariatu
Policji w Chojnowie zorganizowali „dzieñ otwartych drzwi”. 
W jednostce goœci³y dzieci przebywaj¹ce na pó³koloniach w SP4.
Policjanci zwrócili uwagê na zachowanie podstawowych zasad
bezpieczeñstwa, w tym zasad bezpiecznego na akwenach wodnych
podczas wakacji. Funkcjonariusze t³umaczyli równie¿, jak zachowaæ
siê w przypadku ataku psa czy zaczepki ze strony osoby nieznajo-
mej oraz do czego s³u¿y telefon alarmowy 112 i 997 - w jakich
sytuacjach go u¿ywaæ i co przekazaæ osobie, która go odbierze.
Ponadto w zwi¹zku z coraz czêstszym korzystaniem z Internetu
przez dzieci pojawia siê problem ich bezpieczeñstwa w sieci, dlatego
te¿ dzielnicowi przestrzegali przed oszustami, nieznajomymi 
i ró¿nymi nietypowymi kontaktami w Internecie. Funkcjonariusze
poinformowali dzieci, i¿ z pomoc¹ poœwiêconym im serwisom mog¹
uczyæ siê jak m¹drze i przede wszystkim bezpiecznie korzystaæ z Internetu.
Swoim goœciom funkcjonariusze rozdali pami¹tkowe breloczki
oraz baloniki. 

Opracowa³: asp. Tomasz Jagielski 
Komisariat Policji w Chojnowie 

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe 
"Narzêdziowiec" Sp. zo.o. 

w Chojnowie
tel. 76 81-86-491 wew. 17

Wymagania:
*  wykszta³cenie minimum œrednie techniczne;
*  znajomoœæ oprogramowania CAD-CAM.

zatrudni
Technologa ds. produkcji narzêdzi 

specjalnych i oprzyrz¹dowania

O bezpieczeñstwie podczas wakacji Ostrze¿enie przed oszustami
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Cena wywo³awcza - 1.971.000,00 z³ ( w tym VAT 23%).
Wadium - 390.000,00 z³.

Opis nieruchomoœci: dzia³ka zlokalizowana w kwartale ulic G³owackiego,
Reymonta, Ogrodowa i Chmielna, kszta³t  dzia³ki regularny, zbli¿ony
do prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty traw¹ i pojedynczymi drzewami.
Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w
odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy drzew i krzewów owocowych).
W s¹siedztwie, w wymienionych ulicach, znajduj¹ siê sieci: wodo-
ci¹gowa ,elektryczna, gazowa, kanalizacyjna.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci kanalizacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ prze-
niesienia instalacji przez i na koszt Nabywcy  w uzgodnieniu z w³aœci-
cielem sieci w sposób technicznie mo¿liwy i pozwalaj¹cy na efektywne
zagospodarowanie dzia³ki. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik
zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomoœci w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Sprzedaj¹cy
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomoœci.
Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób zagospodarowania:
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
oznaczona symbolem 52MW/U/UPo, przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ oraz us³ugi komercyjne i us³ugi publiczne
oœwiaty. Lokalizacja us³ug w parterach budynków mieszkalnych lub jako
oddzielne obiekty. Ustala siê ukszta³towanie zwartej pierzei po³udniowej
przy ul. Chmielnej, w ustalonej linii zabudowy 8 m od krawêdzi jezdni.
Zabudowa maksimum 4-kondygnacyjna w tym poddasza u¿ytkowe.
Wszelkie zamierzenia uzgodniæ ze s³u¿bami ochrony konserwatorskiej.
Gmina posiada dokumentacjê geotechniczn¹ dzia³ki. Przed przyst¹pie-
niem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê z wymienion¹ dokumentacj¹ 
i zapisami planu.
Nabywcê zobowi¹zuje siê do zakoñczenia realizacji zabudowy w stanie
surowym zamkniêtym w terminie 60 miesiêcy od nabycia nieruchomoœci. 
Obci¹¿enia nieruchomoœci  i  zobowi¹zania wobec nieruchomoœci:
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. 
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 paŸdziernika 2011 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium i minimalne post¹pienie.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia
14 paŸdziernika 2011 r. na konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz. U. Nr 207,
poz. 2108 z póŸn.zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 19.710,00 z³.
Warunki uczestnictwa w przetargu;
1.wniesienie  wadium w wymaganym terminie - za dzieñ wniesienia
wadium uwa¿a siê datê wp³ywu na konto Miasta,
2.przed³o¿enie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium przez  uczestnika przetargu;
- w przypadku osób fizycznych - dowodu to¿samoœci;
- osoby fizyczne bêd¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim i posiadaj¹ce ustawow¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹ przystêpuj¹ce do przetargu zobowi¹zane s¹
z³o¿yæ pisemne oœwiadczenie wspó³ma³¿onka o wyra¿eniu przez niego zgody
na nabycie nieruchomoœci po cenie wylicytowanej przez wspó³ma³¿onka;  
- pe³nomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego  lub  sporz¹dzone
w obecnoœci pracownika Urzêdu Miejskiego  w przypadku pe³nomocnika
osoby fizycznej,
- w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z w³aœciwego rejestru
s¹dowego  lub aktualnego  zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej) wydanych w okresie
trzech  miesiêcy przed przetargiem, w³aœciwych pe³nomocnictw 
(w formie aktu notarialnego w przypadku pe³nomocnika osoby prawnej).
Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e nast¹piæ w przypadku

uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy.
Dodatkowe informacje:
1.Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany do opracowania kon-
cepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy, daj¹cej po akceptacji
Burmistrza, podstawê do ustalenia szczegó³owych warunków zabu-
dowy i zagospodarowania terenu .
2.Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany w odniesieniu do sieci
kanalizacyjnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów ustanowiæ
na nabywanej nieruchomoœci oznaczonej nr 460/5, nieodp³atn¹ s³u¿ebnoœæ
przesy³u na czas nieokreœlony, polegaj¹c¹ na prawie korzystania z istniej¹-
cych sieci  oraz prawie dostêpu niezbêdnego do wykonania czynnoœci
zwi¹zanych z ich bie¿¹c¹ konserwacj¹, eksploatacj¹ i usuwaniem awarii.
Odpowiednie zapisy wraz z wnioskiem o wpis w ksiêdze wieczystej
zostan¹ ujête w umowie sprzeda¿y nieruchomoœci. 
3. Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej i tech-
nicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie
nabywcê. Istniej¹ce na nieruchomoœci urz¹dzenia infrastruktury komu-
nalnej mog¹ byæ wykorzystywane przez nabywcê tylko i wy³¹cznie na
warunkach okreœlonych przez dysponenta tych urz¹dzeñ.
W przypadku gdy przebiegaj¹ce sieci lub urz¹dzenia wystêpuj¹ce na
nieruchomoœci koliduj¹ z realizacj¹ zamierzonej inwestycji nabywca
zobowi¹zany jest do ich prze³o¿enia w³asnym kosztem i staraniem, 
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
4. W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca zobowi¹zany
jest do zap³aty kar umownych w wysokoœci;  10 % ceny nabycia nieru-
chomoœci gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym up³ywie terminu
jej zagospodarowania, a za ka¿dy nastêpny rok o dalsze 10 % tej ceny. 
Zap³ata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na
nieruchomoœci hipoteki do kwoty 20 % ceny wylicytowanej lub wp³atê
kaucji  na konto miasta w wysokoœci 20 % wylicytowanej ceny gruntu,
któr¹ to formê nabywca okreœli po zakoñczeniu licytacji, przed pod-
pisaniem protoko³u z przetargu. 
W przypadku wyboru wp³aty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu
realizacji zagospodarowania nieruchomoœci; w pierwszym roku po
bezskutecznym up³ywie terminu jej zagospodarowania nastêpuje przepadek
50% kwoty kaucji na rzecz miasta (co stanowi 10 % ceny nabycia) a w drugim
roku kolejne 50 % kwoty kaucji . Zwrot kaucji nast¹pi po zakoñczeniu
zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu.
W celu zabezpieczenia roszczeñ, które mog¹ powstaæ z tytu³u niezap³a-
cenia kar umownych, nabywca poddaje siê rygorom egzekucji na pod-
stawie art. 777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20 % wylicytowanej ceny
nieruchomoœci na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów.
W przypadku zbycia nieruchomoœci lub udzia³u w nieruchomoœci 
w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowi¹zañ okreœlonych 
w pkt 4, sprzedaj¹cy sceduje te zobowi¹zania na kupuj¹cego. Brak
przejêcia zobowi¹zañ przez kupuj¹cego bêdzie skutkowaæ dochodze-
niem przez gminê roszczeñ finansowych od sprzedaj¹cego.
5.O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany 
w terminie 21 dni od zamkniêcia przetargu. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Przewidywany termin
podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Cena sprzedawanej nieruchomoœci podlega  zap³acie nie póŸniej ni¿ 
w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ  zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoœæ.
Nie wp³acenie w ustalonym wy¿ej terminie uzupe³nienia do 100% ceny
i kaucji (w przypadku wyboru tej formy na zabezpieczenie terminów
zagospodarowania nieruchomoœci) lub nie zawarcie umowy w formie aktu
notarialnego  w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem
wadium.
Po nabyciu nieruchomoœci nabywca zobowi¹zany jest do z³o¿enia w Wydziale
Finansów i Bud¿etu Urzêdu Miejskiego w Chojnowie deklaracji
podatkowej w zakresie podatku od nieruchomoœci.
6. Burmistrz Miasta Chojnowa mo¿e odwo³aæ przetarg jedynie z wa¿nych
powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do
publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie oraz og³oszeniu w prasie podaj¹c przyczynê
odwo³ania przetargu. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem (76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿  nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Chmielnej 
w Chojnowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 460/5 o pow. 7746 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.
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- Jak Kasa Wspólnota mo¿e pomóc
rodzicom, którzy stoj¹ przed wydatka-
mi zwi¹zanymi z nowym rokiem szkol-
nym, a dodatkowo musz¹ zmierzyæ siê
z widmem p³acenia kilku rat równie¿ 
w tym okresie?

- Rozwi¹zanie jest bardzo proste. Wy-
starczy udaæ siê do oddzia³u Kasy Wspól-
nota i skorzystaæ z oferty po¿yczek kon-
solidacyjnych. Dziêki temu klient mo-
¿e p³aciæ jedn¹ ratê zamiast kilku. 

- Jakie s¹ najwiêksze korzyœci takiego
rozwi¹zania?

- Przede wszystkim pozwala ono za-
oszczêdziæ pieni¹dze. Dziêki atrakcyj-
nemu oprocentowaniu oraz korzyst-
nym okresom sp³aty, po¿yczka konsoli-
dacyjna jest znacznie tañsza ani¿eli
zwyk³a po¿yczka konsumencka. Po-
nadto takie rozwi¹zanie umo¿liwia
obni¿enie miesiêcznej raty nawet o po-
³owê! Jest to ogromny zastrzyk gotówki
dla domowego bud¿etu! Proszê sobie
wyobraziæ sytuacjê, w której klient
sp³aca ratê po¿yczki za komputer 
w kwocie 250 z³, ratê po¿yczki na
samochód w kwocie 500 z³ oraz ratê
po¿yczki za lodówkê w kwocie 100 z³.
£¹cznie daje to kwotê 850 z³ mie-
siêcznych zobowi¹zañ. Po skorzystaniu
z oferty po¿yczki konsolidacyjnej, rata
mo¿e wynieœæ zaledwie 450 z³. Dziêki
takiemu rozwi¹zaniu nasz klient ma
mo¿liwoœæ obni¿enia miesiêcznych
wydatków nawet o kilkaset z³otych, 
a tak¿e otrzymania dodatkowej gotówki
na sfinansowanie dowolnego celu, 
np. wyprawki szkolnej! Dodatkowo
proponujemy naszym klientom mo¿li-

woœæ skorzystania z atrakcyjnej linii
po¿yczkowej z czêœciowo nieoprocento-
wanym limitem. Dziêki linii po¿yczko-
wej do Karty VISA mamy zawsze
dostêp do œrodków, z których korzys-
tamy w momencie, kiedy zajdzie taka
potrzeba. Jest to rozwi¹zanie idealne
dla osób, które lubi¹ mieæ zabezpiecze-
nie w postaci wolnych œrodków!

- Czy to korzystna oferta bior¹c pod
uwagê obecn¹ sytuacjê na rynku us³ug
finansowych?

- Uwa¿am, ¿e jest to jak najbardziej ko-
rzystne rozwi¹zanie. G³ównie dlatego,
¿e banki nie tylko zaostrzaj¹ procedury
udzielania kredytów i po¿yczek, ale
równie¿ oferuj¹ coraz dro¿sze produkty.
Klient, który zg³osi siê do oddzia³u
Kasy Wspólnota nie tylko mo¿e liczyæ
na indywidualne traktowanie, ale przede
wszystkim na ofertê znacznie korzyst-
niejsz¹ ani¿eli ta, któr¹ proponuj¹ banki,
a wszystko dziêki atrakcyjnemu syste-
mowi obni¿ek oprocentowania.

- Czy procedura udzielania po¿yczki
konsolidacyjnej jest skomplikowana?

- Nie. Procedura jest bardzo prosta i szybka.
Szanujemy czas naszych klientów, 

tote¿ decyzjê o przyznaniu po¿yczki
podejmujemy nawet w godzinê.

- W takim wypadku nie pozostaje mi nic
innego jak zaprosiæ Pañstwa do odd-
zia³ów Kasy Wspólnota.

- Oddzia³ Kasy Wspólnota w Chojnowie
mieœci siê przy ul. Rynek 41. Czynny
jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 9.00-17.00. Do dyspozycji naszych
klientów oddajemy kadrê wysoko wy-
specjalizowanych doradców, którzy
chêtnie odpowiedz¹ na wszystkie Pañstwa
pytania, osobiœcie lub pod numerem tele-
fonu 76 818 61 09. Serdecznie zapraszam.

Jeœli posiadasz zobowi¹zania w innych
instytucjach finansowych, mo¿esz skorzystaæ
z oferty konsolidacyjnej z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
miesiêczn¹. Masz równie¿ mo¿liwoœæ za-
ci¹gniêcia wy¿szej kwoty ni¿ suma konsolido-
wanych kredytów. Zobacz przyk³adowe raty.

tekst sponsorowany tekst sponsorowany tekst sponsorowany

tekst sponsorowany tekst sponsorowany tekst sponsorowany

Zamieñ swoje po¿yczki na jedn¹ tañsz¹ w Kasie Wspólnota.

Zdobêdziesz dodatkow¹ gotówkê na wyprawkê szkoln¹!

Zbli¿a siê nowy rok szkolny. Dla dzieci to czas radoœci z ponownego
spotkania z przyjació³mi, ale te¿ czas nowych wyzwañ. Dla rodziców
to równie¿ spore wyzwanie, jednak przede wszystkim finansowe.
Wielu z nas staje przed dylematem, sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na wyprawkê
szkoln¹? Szacuje siê, ¿e koszty poniesione w tym roku na potrzeby
zwi¹zane z rozpoczêciem roku szkolnego mog¹ wynieœæ nawet do
1000 z³. Im pociecha starsza tym wiêcej musimy wydaæ na podrêczniki.
Podrêczniki to jednak zaledwie po³owa wydatków szkolnych, do
których doliczyæ trzeba koszt zakupu plecaków i innych przyborów.
Co zrobiæ w sytuacji, w której dodatkow¹ przeszkod¹ staj¹ siê dla
nas zobowi¹zania zaci¹gniête wczeœniej w bankach? O to postano-
wiliœmy zapytaæ kierownika jednego z dolnoœl¹skich oddzia³ów Kasy
Wspólnota. Na nasze pytania odpowie Pani Magdalena Laudowicz.

* Dotyczy konsolidacji zobowi¹zañ na cele mieszkaniowe. RRSO dla podwy¿szonych kwot wynosi 20,18%.
Dane z dnia 11.08.2011. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c.

Do oddzia³u w Chojnowie zapraszaj¹ 
Kierownik Oddzia³u Magdalena Laudowicz oraz

Doradcy Klienta Monika Guœciora i Marlena Rajkowska.



Domy mieszkania lokale

Sprzedam domek poniemiecki do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089. 

Sprzedam dom w Starym £omie wraz z za-
budow¹, 100 m2, dzia³ka, ogród 1 hektar,
atrakcyjne po³o¿enie, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 506-088-140.

Sprzedam domek na wsi - Pyskowice 5 
k/ Z³otoryi, dzia³ka 25 a, cena 250 tys. z³. 
Do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 608-829-237. 

Kupiê dom w Chojnowie lub na jego obrze-
¿ach, w rozliczeniu posiadam dwa mieszkania
w³asnoœciowe w nowym budownictwie - 70 m2

oraz 40 m2 ul. Paderewskiego i ul. Rynek.
Wiadomoœæ: tel. 600-910-110. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³-
dzielcze w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka,
63 m2, IIp., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539
lub 608-287-451.

Sprzedam mieszkanie 41 m2, pokój, kuchnia,
³azienka, wc, dwie garderoby, w starym budow-
nictwie, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, w blo-
ku II p., pow. 79,6 m2, 3 pokoje, kuchnia z jadal-
ni¹, oddzielnie ³azienka i wc, przestronny
przedpokój, du¿y zabudowany panelami
balkon, do mieszkania nale¿y piwnica, cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 661033421. 

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
w centrum miasta do remontu, pow. 55 m2, 
cena 100 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.po-
kojowe w starym budownictwie, o pow. 62 m2.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 
pow. 54 m2 przy ul. Samorz¹dowej. Wiado-
moœæ: tel. 795-592-682. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 
pow. ok. 39 m2. Wiadomoœæ: tel. 76 817-88-87. 

Sprzedam mieszkanie 26,8 m2, pokój, kuch-
nia, ³azienka, w dobrej lokalizacji, blisko cen-
trum handlowego. Bez poœredników. Wiado-
moœæ: tel. 530-185-801.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie w starym budownictwie o pow.
ok. 200 m2, parter, 4 pokoje, 2 kuchnie,
³azienka, wc, przedpokój. Do mieszkania
nale¿¹ 3 piwnice, 2 gara¿e, strych i ogród 
o pow. 14 a z mo¿liwoœci¹ zabudowy miesz-
kalnej. Wiadomoœæ: tel. 606-521-176 lub
600-945-859 po godz. 16. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie (nowe
budownictwo), atrakcyjna okolica (blisko

szko³y i basenu), Ip., s³oneczne, œrodkowe,
ciep³e, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przed-
pokój, balkon, piwnica, w³asnoœciowe - nie
zad³u¿one. Kuchnia i przedpokój w nowoczes-
nej zabudowie, nowe okna, drzwi i inne ele-
menty wystroju mieszkania, pow. 50 m2, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 608-693-675. 

Sprzedam mieszkanie 90 m2 w Chojnowie
i dzia³kê budowlan¹ o pow. 7 arów, pe³ne
uzbrojenie. Wiadomoœæ: tel. 607-819-228 
lub 724-675-672. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow.
70 m2 w nowym budownictwie, ul. Paderew-
skiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.

Sprzedam mieszkanie w centrum Choj-
nowa, pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 
2 piwnice, po kupnie mieszkanie wolne. Tylko
powa¿ne oferty. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662
lub 774-361-135.

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ 
o pow. 36,3 m2, IVp., przy ul. Samorz¹dowej
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 692-361-464.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, blisko
centrum, w³asnoœciowe, bezczynszowe, dwu-
poziomowe, 3 pokoje. Mieszkanie komfor-
towe sk³adaj¹ce siê z du¿ego salonu po³¹czo-
nego z aneksem kuchennym i przedpokojem,
na piêtrze 2 pokoje i ³azienka. Pod³ogi wy³o¿one
glazur¹ oraz panelami, okna plastikowe i drew-
niane. Mieszkanie nie wymaga odœwie¿enia,
cena 240 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 606-445-208
lub 692-769-391.

Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2, Ip.,
dobra lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 530-185-801. 

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow.
52,10 m2 przy ul. Maczka w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 663-672-843. 

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœ-
ciowe o pow. 68 m2 w starym budownictwie,
wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrze-
wanie gazowe. Wiadomoœæ: tel. 660-449-687
lub 660-981-653.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokit-
kach, pow. 39 m2 + gara¿, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998. 

Sprzedam mieszkanie w Legnicy (Tarninów
- centrum miasta, blisko Parku Miejskiego),
pow. 123 m2, IIp. 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, du¿a piwnica, wszystkie okna
PCV, ogrzewanie eta¿owe, elektryczne. W cenie
mieszkania meble kuchenne z czêœciowym
wyposa¿eniem. Zdjêcia mieszkania mo¿na
obejrzeæ w otodom.pl - nr og³oszenia 102
541 35. Cena 385 tys. z³ - do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 502-793-310 lub 505-655-126
w godz. 16 - 22. 

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe o powierzchni 56 m2 II piêtro

w Z³otoryi. Cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 76-81-81-183.

Mieszkanie do wynajêcia, 3 pokoje,
³azienka, kuchnia, przedpokój, co, piwnica,
balkon, IIp., na d³u¿szy okres. Wiadomoœæ:
tel. 504-539-490. 

Mam do wynajêcia 3.pokojowe miesz-
kanie (nowe budownictwo) w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 76-81-86-734.

Do wynajêcia mieszkanie przy ul. Samo-
rz¹dowej, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
toaleta. Wiadomoœæ: tel. 888-188-005.

Mieszkanie do wynajêcia - 1 pokój, kuchnia,
IV piêtro, w nowym budownictwie, w centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 601-498-504 
w godz. 8-15.

Mam do wynajêcia mieszkanie w starym
budownictwie - 1 pokój, 36 m2. Wiadomoœæ:
tel. 695-741-626.

Wynajmê lokal o pow. 50 m2 przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego 1 w Chojnowie na dzia-
³alnoœæ handlow¹ b¹dŸ us³ugow¹. Wiado-
moœæ: tel. 782-551-320. 

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje
mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie -
897 m2, 887 m2, 1.104 m2, 935 m2, 933 m2.
Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.

Sprzedam tanio dzia³ki budowlane w Czer-
nikowicach, lokalizacja pod lasem, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76 817-87-01
lub 698-675-331.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w miejs-
cowoœci Bia³a Górna, 10 a, cena 45 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 lub 793-396-991. 

Sprzedam dzia³kê budowlana o pow. 9 arów
przy trasie na Lubin na nowo powsta³ym
osiedlu Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: 
tel. 607-415-894.

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

Sprzedam dzia³ki budowlane 10 arowe na
Kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 arow¹ 
z budynkiem 80 m2 w Rokitkach, teren ogro-
dzony, pr¹d, woda, atrakcyjna lokalizacja.
Wiadomoœæ: tel. 606-825-085. 

Inne

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Kupiê grunt rolny, mo¿e byæ blisko zabu-
dowañ, w przystêpnej cenie. Wiadomoœæ: 
tel. 600-613-526. 
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                           999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998; 76 8567471
Policja – 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                    76 852 39 00
Informacja PKP – (42) 19 436
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53
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Wykonujemy us³ugi:

spawanie,
ciêcie stali,

giêcie rur i profili,
konstrukcje stalowe,

œlusarstwo,
toczenie,

regeneracja przyczep,
sprzêtu rolniczego, itp.

Dariusz Putyra "SHARK"
GOLISZÓW 64a
(budynek by³ego SKR-u)

czynne:  pon.- pi¹t. 8.00-16.00
tel. 76/81 91 855, 602 520 787

www.shark-stal.pl

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych 
nieruchomoœci zabudowanych gara¿ami, po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa 

(za budynkiem nr 5) w Chojnowie, dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00035875/5:

Przetarg ograniczony jest do mieszkañców budynku Nr 5, po³o¿onego przy ul. Wincentego
Witosa w Chojnowie, posiadaj¹cych tytu³ prawny do lokalu, poniewa¿ dzia³ki znajduj¹ siê
w podwórzu budynku mieszkalnego Nr 5 przy ul. W.Witosa. Osoby zamierzaj¹ce uczest-
niczyæ w przetargu powinny zg³osiæ pisemne uczestnictwo w przetargu wraz z dokumentem
potwierdzaj¹cym posiadanie tytu³u prawnego do lokalu (aktualny odpis z ksiêgi wieczystej -
wa¿noœæ odpisu 3 miesi¹ce od daty sporz¹dzenia) w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6) z dopiskiem na kopercie
„Przetarg – gara¿e ul. Wincentego Witosa”.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny zabudowy mieszkaniowej,
sposób zagospodarowania - gara¿e. Dojazd do dzia³ek nr 21/22 i 21/23 zapewniony jest
poprzez nieodp³atnie ustanowion¹ s³u¿ebnoœæ grutnow¹ polegaj¹c¹ na prawie przejazdu 
i przechodu przez dzia³kê nr 21/21, dla której prowadzona jest ksiêga wieczysta
LE1Z/00012973/5.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniu 24 sierpnia 2011 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,  odbêdzie siê w dniu 26 sierpnia 2011 r. 
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do
dnia  22 sierpnia 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 90,00 z³ - dot. dz. 21/22 i 100,00 z³ - dot. dz. 21/23.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 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¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informac-
je mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.




