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Dedykowane OjczyŸnie
Tegoroczny d³ugi majowy weekend sprzyja³ wypoczynkowi, by³ tak¿e okazj¹ do wyra¿enia lokalnych wiêzi.

Pierwsza mi³oœæ 
Takie uroczystoœci zdarzaj¹ siê niezwykle rzadko. Diamentowe gody

czyli 60 lat wspólnego po¿ycia zas³uguj¹ na szczególne gratulacje i podziw.

Przyjaciele zieleni
Edukacjê ekologiczn¹ - segregowanie œmieci, dbanie o przyrodê, oszczêdzanie energii przybli¿a siê dzieciom ju¿ w przedszkolach.

Ogieñ, woda, sprawnoœæ i doœwiadczenie 
Chojnów na kilka godzin sta³ siê aren¹ dla odwa¿nych, muskularnych 

i szybkich Dolnoœl¹zaków.

Dwutygodnik  Samorz¹du TDwutygodnik  Samorz¹du Terer ytor ia lnego w Chojnowieytor ia lnego w Chojnowie
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ GGiOŒ

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 26.04.2012 r. do 17.05.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej ga-
ra¿em, przeznaczonej do sprzeda¿y formie
przetargu - dzia³ka nr 342, po³o¿ona w obrê-
bie 3 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia
2012 r. Nr 35/2012).
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 Choj-
nowie w terminie do dnia 07.06.2012 r.
2) w dniach od 26.04.2012 r. do 17.05.2012 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców, znaj-
duj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Kolejowej 18, ul. Boh. Getta Warszaw-
skiego 2, ul. Drzyma³y 3, 5, 17, ul. Grun-
waldzkiej 2, ul. Legnickiej 16, ul. Samorz¹-
dowej 1a, c, 4 a, b, ul. Witosa 22, ul. Jana
III Sobieskiego 6 (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Nr 36/2012).
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 Choj-
nowie w terminie do dnia 08.06.2012r.

Dzieci s³oñca
Dzieci i m³odzie¿ z chojnowskich placówek
oœwiatowych przesz³y we wtorek ulicami
miasta g³osz¹c has³a akcji pod nazw¹ „Euro-
pejskie S³oneczne Dni”. ¯ó³ty pochód zakoñ-
czy³ swoj¹ wêdrówkê na Placu Zamkowym
gdzie przywita³ go burmistrz. 
Projekt jest ogólnoeuropejsk¹ kampani¹ pro-
muj¹c¹ wykorzystanie energetyki s³onecznej.
Kampania prowadzona jest równolegle w 19
krajach europejskich. Wœród nich Polska 
i Chojnów, a dok³adnie m³odzie¿ z Gimna-
zjum nr 2, która w³¹czy³a siê do akcji i koordy-
nuje j¹ na terenie naszego miasta. O szczegó³ach
akcji - jej idei i przebiegu dowiemy siê z relacji
m³odzie¿y w nastêpnym numerze G. Ch.

Jad¹ do Egelsbach
16 maja do partnerskiego miasta Egelsbach
wyje¿d¿a niemal 40.osobowa grupa choj-
nowian z kolejn¹, trzeci¹ ju¿, przyjacielsk¹
wizyt¹. Wœród nich s¹ tak¿e uczniowie Gim-
nazjum nr 2, którzy jad¹ do Niemiec z misj¹
nawi¹zania wspó³pracy ze szko³¹ z s¹sied-
niego Langen. 
Niemcy przygotowali dla naszych miesz-
kañców ciekawy program, który ma przy-
bli¿yæ lokalne tradycje, kulturê i gospodarkê. 
Chojnowianie bêd¹ goszczeni w domach, na
ogó³ u sta³ych gospodarzy, których podej-
muj¹ podczas ich wizyt w grodzie nad Skor¹.

Znajomoœci owocuj¹ kolejnymi sympatycz-
nymi wizytami, nawi¹zuj¹ siê tak¿e nowe
przyjaŸnie. Pobyt w Egelsbach potrwa do
niedzieli 20 maja. W najbli¿szym numerze 
z pewnoœci¹ opiszemy wra¿enia mieszkañ-
ców z wizyty w partnerskim mieœcie. 

11 maja z Egelsbach wracaj¹ uczniowie SP 4,
przebywaj¹cy tam na zaproszenie Honoro-
wego Obywatela Miasta Chojnowa Dietera
Schroedera. Relacjê z tej wycieczki zamieœcimy
tak¿e w najbli¿szym numerze G.Ch. 

Na czerwiec natomiast nasi przyjaciele
zaprosili do siebie m³odych pi³karzy z KS
Chojnowianka. 

Kalendarz imprez 
maj-czerwiec

Ju¿ w pi¹tek (11 maja) otwarcie nowej wystawy
w Muzeum Regionalnym - „Wspó³czesne
malarstwo polskie w zbiorach Muzeum
Regionalnego w Chojnowie”. W sobotê (12
maja) Gimnazjum nr 2 serdecznie zaprasza
na atrakcyjny festyn (zapowiedŸ na plakacie). 
Noc Muzeów to nowa impreza Muzeum Regio-
nalnego, na któr¹ zapraszamy w godzinach
nocnych z 25 na 26 maja. XIII Ogólnopolski
Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych STONOGA
zaplanowano na 26 maja. Tego samego dnia
rozpoczn¹ siê sportowe zmagania w ramach
imprezy MiniEuro 2012, które potrwaj¹ do 3
czerwca. 27 maja chór Skoranta zaprasza na
koncert z okazji Dnia Matki. Pod koniec
maja czeka nas otwarcie dwóch wystaw - na
plenerow¹ wystawê rzeŸby sepulkralnej od
XVII do XX w. z okazji Europejskiej Nocy
Muzeów zaprasza muzeum, wystawê prac
plastycznych VI edycji konkursu “Kszta³ty
i barwy mojego œwiata’’ organizuje biblioteka. 
1 czerwca na terenie miasta odbêd¹ siê zawody
w ratownictwie medycznym. W tym samym
czasie w MOKSiR rozgrywany bêdzie Turniej
Bryd¿owy, a na Rybaczówce Zawody
Wêdkarskie z okazji Dnia Dziecka. 2 czerwca
kolejna edycja, ju¿ XVI Przegl¹du Piosenki
Przedszkolnej BAMBINIADA. 2 i 3 czerwca
rozpoczynaj¹ siê obchody DNI CHOJNOWA.
Przez cztery dni od 7 do 10 czerwca przebie-
gaæ bêdzie Miêdzynarodowy Festiwal Pi³ki
Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców do lat 13.
Dziewiêtnasta edycja Pasowania na Czytelnika
odbêdzie siê w MOKSiR 13 czerwca. 15
czerwca zapraszamy do domu kultury na
imprezê biletowan¹ - przedstawienie teatralne
“SCENKI Z ZOSZCZENKI’’. Nastêpnego
dnia (16 czerwiec) pierwsza edycja Chojnow-
skiego Festiwalu Chórów M³odzie¿owych.
19 czerwca zapraszamy na II Festiwal
Karaoke dla Osób Niepe³nosprawnych.
24 czerwiec wype³ni Turniej Pi³ki No¿nej 
o Memoria³ Mariana Rabandy. 
W czerwcu w Muzeum Regionalnym dwie
wystawy - „Anna Wszyndyby³. RzeŸba” -
wystawa z okazji Dni Chojnowa oraz Festi-
walu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
oraz „Delfina Krasicka-Or³owska. Tka-
nina Artystyczna” - wystawa z okazji Dni
Chojnowa oraz Festiwalu Tkactwa i Rêko-
dzie³a Artystycznego.
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Absolwenci  Szko³y przy ul. Wojska Polskiego
- zwanej potocznie 109!!!

W paŸdzierniku 2012 roku  szko³a przy ul. Wojska Polskiego bêdzie obchodzi³a swój
jubileusz -  50.lecie szko³y. 

W zwi¹zku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do
Absolwentów o pomoc w zbieraniu materia³ów - Ÿróde³ historycznych na temat szko³y.
Jeœli macie Pañstwo zdjêcia, tarcze, informacje na temat pocz¹tków szko³y  lub inne
pami¹tki zwi¹zane z jej histori¹ prosimy o kontakt z bibliotek¹ szkoln¹ lub sekretari-
atem przy ul. Wojska Polskiego. Materia³y w bardzo krótkim czasie  zostan¹ Pañstwu

oddane. Prosimy równie¿ o kontakt nauczycieli ucz¹cych we wczesnym okresie istnienia
Zasadniczej Szko³y Zawodowej, w tym tak¿e instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Komitet Organizacyjny

Dane kontaktowe:
sekretariat szko³y - tel.76-81-96-520, 

e-mail: 109-tka@pzs-chojnow.pl

Wszystkim, którzy wziêli udzia³ 
w ostatniej drodze nieod¿a³owanego 

Œp. Stefana Dziedzica

serdeczne podziêkowania sk³ada
Rodzina

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wyrazy wspó³czucia,
wziêli udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej 

œ.p. W³adys³awa DOBRZAÑSKEGO

z g³êbi serca podziêkowania sk³adaj¹
Syn, Córki i najbli¿sza Rodzina

Szczególne podziêkowania sk³adamy: Panu Burmistrzowi Miasta Chojnowa - Janowi Serkiesowi, i przewod-
nicz¹cemu Rady Miejskiej - Janowi Skowroñskiemu, Proboszczowi ks. Pra³atowi - Tadeuszowi Jurkowi, 

JM Rektorowi prof. Romanowi Ko³aczowi oraz Dziekanowi prof. Andrzejowi Filistowiczowi z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroc³awiu, p³k Andrzejowi Leoszowi ze Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, Dowódcy

10 Brygady Kawalerii Pancernej w Œwiêtoszowie i ¯o³nierzom Kompanii Honorowej, Dolnoœl¹skiemu Ko³u
Mi³oœników Brze¿an i Ziemi Podolskiej we Wroc³awiu, Chojnowskim Kombatantom zrzeszonym w ZKRPiBWP.
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Dedykowane OjczyŸnie

Definicja mówi, ¿e patriotyzm oparty jest na poczuciu wiêzi
spo³ecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarnoœæ z w³as-
nym narodem i spo³ecznoœci¹. Wielu z pewnoœci¹ identyfikuje

siê z t¹ formu³¹ - mentalnie, bo w praktyce zachowañ patriotycznych
jakby w naszym spo³eczeñstwie niewiele. 
Tegoroczny d³ugi weekend sprzyja³ wypoczynkowi, by³ tak¿e okazj¹
do wyra¿enia lokalnych wiêzi.
Pierwsz¹ okolicznoœci¹ by³ koncert Ogniska Muzycznego, które
tradycyjnie, z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaprezentowa³o
szereg kompozycji patriotycznych i nie tylko. M³odzi adepci muzyki 
z przejêciem prezentowali swoje talenty gry na pianinie, kaybordzie,
gitarze, skrzypcach, a tak¿e umiejêtnoœci wokalne.

G³ówne uroczystoœci majowe zainaugurowa³o 3 maja spotkanie pod
obeliskiem przy ul. Chmielnej. W³adze miasta, powiatu, gminy,
przedstawiciele miejskich zwi¹zków, poczty sztandarowe szkó³ i orga-
nizacji pozarz¹dowych oraz nieliczni mieszkañcy oddali ho³d wszystkim
tym, którzy w ró¿ny sposób przyczynili siê do uchwalenia pierwszej
w Europie, drugiej na œwiecie Konstytucji. „Ojczyzna nasza ju¿ jest

ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteœmy odt¹d narodem wol-
nym i niepodleg³ym. Opad³y pêta niewoli i nierz¹du. - mówi uniwer-
sa³. 
- Obchodzimy dziœ 221 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja -
mówi³ m.in. w³odarz miasta podczas swojego wyst¹pienia. - Wartoœci
w niej zawarte - wolnoœæ wyznania, równoœæ wobec prawa, toleran-
cja, podzia³ w³adzy, rz¹dy oparte na woli narodu - sta³y siê funda-
mentem rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dzisiaj niech bêd¹
dla nas wzorem do naœladowania. Wyci¹gnijmy naukê z naszej his-
torii, twórzmy wiêzi spo³eczne, razem budujmy wspólnotê obywatel-
sk¹. To najlepszy ho³d zarówno dla twórców Konstytucji 3 Maja, jak 
i szeregu kombatantów, którzy ofiar¹ krwi przez lata dowodzili
mi³oœci ojczyzny.

Uroczystoœci z ulicy Chmielnej przenios³y siê do koœcio³a pw. œw. ap. Piotra
i Paw³a, gdzie podczas mszy œw. w intencji Ojczyzny wierni dziêkowali za
suwerennoœæ i prosili o dalsz¹ pomyœlnoœæ dla swojego kraju. 

Mszê celebrowa³ ks. dziekan Tadeusz Jurek w asyœcie ks. Jaros³awa
Góreckiego, homiliê wyg³osi³ ks. proboszcz Marek Osmulski.
Obchody zakoñczy³a okolicznoœciowa akademia w Miejskim Oœrodku
Kultury Sportu i Rekreacji.
Czêœæ artystyczna przygotowana przez chojnowskie dzieci i m³odzie¿
by³a wyrazem radoœci i entuzjazmu. Rozpocz¹³ j¹ zespó³ All’Antico.
Muzyka dawna by³a ho³dem dla tradycji i wielkich mê¿ów, mocarzy
ducha i s³owa - twórców Konstytucji 3 maja. 
OjczyŸnie k³aniaæ siê mo¿na w ró¿ny sposób, jak zauwa¿y³ prowadz¹cy
akademiê dyrektor Stanis³aw Horodecki, drug¹ czêœæ zatem wype³ni³y
pe³ne energii wystêpy zespo³ów tanecznych - Ma³y Karambol i Ma³y
Karambol II, zabawny spektakl grupy teatralnej „Pche³ki” oraz wystêpy
utytu³owanych wokalistów - Danuty Leonhardt i Rafa³a D¹browy.
Uzupe³nieniem majowego œwiêtowania by³ festyn. 5 maja w Parku
Œródmiejskim stoiska gastronomiczne, dmuchane atrakcje dla
najm³odszych oraz scenê ...przes³ania³a œciana deszczu. Dok³adnie do
godziny 17, godziny rozpoczêcia plenerowej imprezy, s³onko nad
Chojnowem piêknie nam œwieci³o. Z chwil¹ kiedy z g³oœników
pop³ynê³y pierwsze dŸwiêki legnickiego rockowego zespo³u DL, niebo
pociemnia³o i spad³ pierwszy deszcz. W deszczu i przy porywistym
wietrze wystêpowa³ chojnowski Fakt, nieco spokojniej zrobi³o siê gdy
na scenê wszed³ lubiñski popowy Flowers. Repertuar ró¿norodny - dla
ka¿dego coœ mi³ego, ale niestety s³uchaczy by³o niewielu. Có¿ przy
takiej pogodzie...
Miejmy nadziejê, ¿e 2 czerwca podczas obchodów Dni Chojnowa
aura bêdzie ³askawsza. eg
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Takie uroczystoœci zdarzaj¹ siê
niezwykle rzadko. Diamentowe
gody czyli 60 lat wspólnego

po¿ycia zas³uguj¹ na szczególne gra-
tulacje i podziw. Tego niecodziennego
jubileuszu doczekali Pañstwo Bro-
nis³awa i Jan ¯uber, którzy swoj¹ rocz-
nicê oficjalnie obchodzili w Urzêdzie
Stanu Cywilnego 28 kwietnia.

W otoczeniu bliskich, którym uda³o
siê tego dnia towarzyszyæ jubilatom,
w obecnoœci urzêdnika USC kierownik
Leokadii Szkolnik oraz burmistrza
Chojnowa Jana Serkiesa ma³¿onkowie
dziêkowali sobie za wspólnie spêdzone
lata, wieloletnie wsparcie i wychowa-
nie wspania³ych synów.
W³odarz miasta, w imieniu Prezydenta
RP wrêczy³ Pañstwu ¯uber medale za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Gra-
tulacje, wiele ciep³ych s³ów, ¿yczeñ i po-
dziwu dope³ni³y tê krótk¹ ceremoniê.

Pañstwo ¯uber s¹ ma³¿eñstwem od 60
lat, poznali siê niewiele wczeœniej.
M³ody Janek, przyjecha³ do Chojnowa
do brata. W³aœnie skoñczy³ s³u¿bê
wojskow¹ i na ziemiach zachodnich
chcia³ rozpocz¹æ nowe ¿ycie. Wkrótce,
u znajomego na urodzinach pozna³
piêkn¹ Broniê. Z jego strony by³a to
mi³oœæ od pierwszego wejrzenia. By³a
m³oda, urodziwa, towarzyska - Janek
nie zamierza³ szukaæ nikogo innego.
Ona potrzebowa³a trochê czasu na
rozpalenie uczucia, ale niewiele. Mieli
wspólne tematy do rozmów, zgadzali

siê w wielu kwestiach, on by³ ju¿ po
wojsku, wydawa³ siê sympatyczny i opie-
kuñczy, i co najwa¿niejsze, szaleñczo
zakochany. Czego m³oda dziewczyna
mo¿e chcieæ wiêcej? Pobrali siê po czte-
rech miesi¹cach znajomoœci. Zaraz po
œlubie Bronis³awa przenios³a siê 
z Budziwojowa do Chojnowa i tak roz-
poczêli wspólne ¿ycie. Oboje pracowali

w Reniferze (pan Jan wczeœniej w s³o-
downi), oboje zajmowali siê dzieæmi,
dzielili domowe obowi¹zki. Dziœ z dum¹
mówi¹ o ca³ej swojej rodzinie.
- Mamy 3 wspania³ych synów i 3 ko-
chane synowe, 6 wnucz¹t i jednego
prawnuka - wyliczaj¹ z uœmiechem
jubilaci. - Przez te lata bywa³o ró¿nie
- raz lepiej, raz gorzej, jak to w ¿yciu.
W tych trudniejszych momentach
mówiliœmy sobie, ¿e bêdzie lepiej, ¿e siê
u³o¿y i tak by³o. Trudno nam uwierzyæ,
¿e minê³o ju¿ tyle lat. Cieszymy siê bardzo,
¿e dane nam jest wci¹¿ byæ razem
wœród licznej i kochaj¹cej nas rodziny. 
Spe³ni³y siê Ich marzenia - o stabilnym
rodzie, o d³ugich, wspólnie spêdzonych
latach, Teraz pragn¹ tylko, by los da³
im jeszcze kilka lat, by jeszcze przez
jakiœ czas móc cieszyæ siê szczêœciem
w³asnym i bliskich.
- Kocham babciê bardzo mocno -
dodaje ¿artobliwie pan Jan - i wierzê,
¿e bêdziemy obchodziæ jeszcze nie
jedn¹ rocznicê.
I tego dostojnym jubilatom serdecznie
¿yczymy. 

eg

Pierwsza mi³oœæPorz¹dkuj¹c papiery swojego ojca, Bert
Hoffmann znalaz³ dokument wydany 13 kwiet-
nia 1938 roku przez starostwo w Z³otoryi
(Goldberg), z którego wynika³o, ¿e jego pra-
dziad Paul Hoffmann wed³ug danych kato-
lickiej kancelarii parafialnej, urodzi³ siê 
w Chojnowie 8.12.1859 r., a 26.12.1859r.
zosta³ ochrzczony w tutejszym koœciele
katolickim. To by³ jedyny dokument doty-
cz¹cy przodków pana Berta, zapragn¹³
zatem poznaæ strony (kraj) swego pradziad-
ka. Podró¿ do Chojnowa planowa³ dwa lata. 

Odwiedzi³ gród nad Skor¹ 19 kwietnia. Przyjecha³ tu 
z dwoma synami. Spaceruj¹c ulicami Chojnowa próbowa³
wyobraziæ sobie jak mog³o to miejsce wygl¹daæ 150 lat

temu. I jak to siê sta³o, ¿e jego ród znalaz³ siê w Holandii.
W rodzinie pana Hoffmanna kr¹¿y³a pewna opowieœæ.
Gdy pradziadek mia³ oko³o 20 lat, wraz z koleg¹, który by³
piekarczykiem (ojciec pradziadka p. Hoffmanna by³ komi-
niarczykiem), wybrali siê “w œwiat”, aby zdobyæ doœwiad-
czenie zawodowe. Podobno tak wtedy wygl¹da³a edukacja.
Po jakimœ czasie dotarli do Luxemburga i tu postanowili
siê rozstaæ. O kierunku dalszej wêdrówki ka¿dego z nich
mia³ zdecydowaæ los, a raczej przydro¿ny kamieñ. Ustalili,
¿e ten, który rzuci ów kamieñ dalej, wybiera kierunek,
przegrany idzie w stronê przeciwn¹. 
Pradziad Hoffmann przegra³. Zwyciêzca poszed³ na po³udnie,
do Francji, drugi z m³odzieñców uda³ siê zatem na pó³noc,
do Holandii i tu rozpocz¹³ doros³e ¿ycie. Do Chojnowa
nigdy wiêcej nie wróci³. Po 150 latach przyjecha³ tu jego
prawnuk i pra, prawnukowie. Niezwyk³a historia. 

Holenderskim goœciom towarzyszy³a El¿bieta K³apciñska
- prezes Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich.
- Pod koniec marca dosta³am poczt¹ internetow¹ infor-
macjê z Amsterdamu od nieznanego mi wówczas Berta
Hoffmanna. Wyjaœnia³ w niej, ¿e pragnie odwiedziæ miasto
swojego pradziada. Kontakt ze mn¹ uda³o mu siê
nawi¹zaæ dziêki naszym przyjacio³om z Egelsbach.
Pierwsze kroki, po przyjeŸdzie do Chojnowa goœcie
skierowali do muzeum. Tu, jak uzna³a pani Ela pan
Hoffmann móg³ dowiedzieæ siê najwiêcej. Nie o swoim
pradziadku wprawdzie, ale z pewnoœci¹ o jego epoce 
i funkcjonowaniu Chojnowa w tym okresie. 
Muzeum Regionalne, po którym zostali oprowadzeni przez
dyrektora Jerzego Janusa zaskoczy³o wielkoœci¹ zbiorów,
ciekaw¹ histori¹ samego obiektu oraz miasta i jego okolic. 
Wiele refleksji przynios³a te¿ wizyta w koœciele pw. œw ap.
Piotra i Paw³a, gdzie wed³ug dokumentu chrzczony by³
Paul Hermann Robert Hoffmann.
Sentymentalna podró¿, poszukiwanie korzeni, budowanie
rodowej historii, wszystko to przynios³a wyprawa na ziemie
Piastów. Holenderska rodzina zapowiedzia³a kolejn¹ wizytê
w Chojnowie - d³u¿sz¹ i bardziej turystyczn¹. 

opr. eg

W poszukiwaniu korzeni



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 9/7656

To nowa impreza, która byæ mo¿e stanie siê doroczn¹ tradycj¹
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Najm³odsze grupy
dzia³aj¹ce w domu kultury pragn¹c pochwaliæ siê swoimi artystycznymi
osi¹gniêciami, a jednoczeœnie zachêciæ swoich rówieœników do uczest-
nictwa w zajêciach, zaprosi³y 27 kwietnia chojnowskie przedszkolaki
do sali kinowej na w³asne wystêpy. 

Na scenie dzieci ogl¹da³y dzieci z Ma³ego Karambola i Ma³ego
Karambola II oraz dwa zabawne spektakle grup teatralnych. Ma³e
Pche³ki zadebiutowa³y widowiskiem tanecznym pt. Kopciuszek, a grupa
Pche³ki przenios³a widzów w œwiat ³¹kowych stworzeñ.

Czy impreza siê uda³a? Sadz¹c po reakcji publicznoœci jak najbardziej.
Czy maluchy zasmakuj¹ w jupiterach i wielkiej lokalnej scenie? Czêœæ
z nich z pewnoœci¹. Bez w¹tpienia swój wielki dzieñ mieli wykonaw-
cy, którzy nie tylko dali wspania³y popis talentów tanecznych i aktors-
kich, ale te¿ wielk¹ radoœæ najm³odszym mieszkañcom. eg

DDzziieeccii  -  DDzziieecciioomm

21 kwietnia odby³ siê X jubileuszowy Konkurs
Piosenki „Rozœpiewane Nutki”. Wœród
wykonawców goœciliœmy dzieci i m³odzie¿ 
z Legnicy, Lubina, Wroc³awia, Ruszowa,
Rudnej oraz z Chojnowa. 

Przez trzy godziny na scenie Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji, w trzech
kategoriach wiekowych prezentowa³o siê
kilkanaœcioro wokalistów. Ka¿dy z nich
wykonywa³ dwa utwory. Informacja o tyle
ciekawa, ¿e dotychczas, mimo i¿ regulamin
ka¿dej edycji sugerowa³ przygotowanie dwóch
tytu³ów, wykonawców by³o tak wielu, ¿e
ka¿demu przypada³o tylko jedno wykonanie.
Tym razem soliœci mieli okazjê zaprezento-
waæ siê w szerszym repertuarze co zadowo-
li³o ka¿dego z nich, jury natomiast zdecydo-
wanie utrudni³o ocenê. Có¿, sêdziowanie to

ciê¿ka, czêsto niewdziêczna praca, przyjem-
noœæ natomiast ma mieæ g³ównie publicznoœæ.
I tak z pewnoœci¹ by³o, bo zró¿nicowany
repertuar podany dodatkowo przez g³osy
szkolone, musia³ siê podobaæ. 

Najm³odsi wykonawcy - reprezentanci szkó³
podstawowych na ogó³ wzruszaj¹ sam¹ -
nazwijmy to - wizualizacj¹. Trudno bowiem
bez emocji obserwowaæ niewielk¹ postaæ,
która z ogromnym zaanga¿owaniem, ca³¹
swoj¹ piersi¹ prezentuje swój muzyczny talent.

Gimnazjaliœci - druga grupa wiekowa - pod-
chodz¹ do rzeczy z pozycji bardziej doœwiad-
czonych, tak scenicznie jak i warsztatowo.
Wiêcej tu utworów refleksyjnych, dojrza³ych.
Najstarsi soliœci to ponadgimanzjaliœci - 
w tym roku w liczbie tylko dwóch, za to 
w czterech ambitnych utworach.

Chojnowianie, jak co roku nie zawiedli. Dwoje
z nich zdoby³o cenne lokaty - Rafa³ D¹browa
III miejsce w kategorii szkó³ podstawowych 
i Danuta Leonhardt III miejsce w grupie
szkó³ gimnazjalnych 
Tradycyjnie swoj¹ nagrodê przyzna³a radna
Krystyna Czapska wyró¿niaj¹c ni¹ Nataliê
Sikorzyñsk¹ i Danutê Leonhardt. Jeszcze jedn¹
nagrod¹ dla Danuty Leonhardt by³y darmowe
lekcje w pracowni wokalnej ufundowane
przez Pani¹ Agnieszkê Justynê Szumi³o. 

Dziesi¹te „Rozœpiewane nutki” przesz³y do
historii, ale jak to mówi¹ historia ko³em siê
toczy, wiêc za 12 miesiêcy znów spotkamy siê
w tym samym miejscu i kolejny raz bêdziemy
wy³apywaæ talenty wœród rozœpiewanych nutek.

eg

Rozœpiewany jubileusz
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S³awi¹ Chojnów
Ola wyró¿niona
28 kwietnia br. w legnickim Teatrze Drama-
tycznym odby³ siê 57. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski. Uczestnicy OKRu, g³ównie
m³odzie¿ licealna z powiatu legnickiego, pre-
zentowali siê w ró¿nych kategoriach - recy-
tacji, wywiedzione ze s³owa, teatru jednego
aktora i poezji œpiewanej. Najwiêcej uczest-
ników startowa³o w kategorii recytacja i poezja
œpiewana. Nasz¹ placówkê reprezentowa³a
Aleksandra Ba³aj, która deklamowa³a wiersz

E. Stachury - “Kropka nad ypsylonem” i frag-
ment “Wojny domowej”. Rywalizacja wœród
recytatorów by³a ogromna. Konkurencjê
wygra³ reprezentant Legnicy, a Ola ostatecznie
otrzyma³a wyró¿nienie.

Pche³ki na Forum
W tegorocznej, dwunastej edycji „Jelenio-
górskiego Forum Teatrów Dzieciêcych” nasze
miasto reprezentowa³y trzy grupy teatralne,
dzia³aj¹ce przy MOKSiR. W przegl¹dzie
wziê³o udzia³ ogó³em 35 grup teatralnych 
z Dolnego Œl¹ska oraz Czech. Chojnowskie
„Ma³e Pche³ki” zaprezentowa³y “Kopciuszka”

w wersji rock&rollowej, „Pche³ki” pokaza³y
“£¹kowe stwory...”, a najstarsza grupa -
“Antrakt” - “Piaskownicê”, adaptacjê utworu
Walczaka o tym samym tytule. Mi³o nam
poinformo-waæ, i¿ grupa „Pche³ki” wróci³a
do grodu nad Skor¹ z nagrod¹! Gratulujemy
cz³onkom formacji i opiekunce Elwirze
K¹dzio³ce.

Zapisani w Ksiêdze Guinnessa
1 maja zespó³ gitarowy z Gimnazjum nr 1
kolejny ju¿ raz wzi¹³ udzia³ w corocznej próbie
bicia Gitarowego Rekordu Guinnessa na wro-
c³awskim rynku. Nasz muzyczny team by³

wœród 7274 gitarzystów i wspólnie z nimi przy-
czyni³ siê do ustanowienia nowego rekordu.
Poprzedni wynik zosta³ pobity a¿ o 928 osób!

Karambol znów nagrodzony
2 maja w Brzegu odby³o siê I Taneczne
Otwarte Grand Prix Polski o Puchar Ksiêstwa
Brzeskiego KOTWICE 2012. Na tej ogólno-
polskiej imprezie miasto Chojnów reprezen-
towa³a miniformacja zespo³u tanecznego
KARAMBOL dzia³aj¹ca przy Miejskim

Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Jury 
w sk³adzie: Natalia „Ruda” Madejczyk, Anna
Beker oraz Witold Jurewicz przyzna³o II
miejsce  naszemu zespo³owi w kat. mini -
formacje SHOW DANCE. 

Du¿y sukces ma³ej Dominiki
Dominika Tenior z SP nr 4 zajê³a trzecie
miejsce w powiatowym konkursie recyta-

torskim pt. “Maluchy lubi¹ wiersze” dla klas
pierwszych, który zosta³ zorganizowany
przez MCK w Legnicy. Uczennica dekla-
mowa³a wiersz Wandy Chotomskiej pt. “Dziura
w moœcie”. Do konkursu zosta³a przygoto-
wana przez wychowawczyniê p. Alicja Gac.
W przes³uchaniach udzia³ bra³y 22 osoby.

PZS zatryumfowa³ 
Uczniowie szkó³ œrednich z województwa
dolnoœl¹skiego i opolskiego ju¿ po raz 36 uczes-
tniczyli w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejêt-
noœci Rolniczych. W ubieg³ym roku w paŸ-
dzierniku odby³y siê eliminacje szkolne
OWiUR, w których udzia³ wziê³o prawie
1700 uczniów z 36 szkó³ œrednich, w tym
prawie 800 z 18 szkó³ województwa dolno-
œl¹skiego. Laureaci eliminacji szkolnych
wziêli udzia³ w eliminacjach okrêgowych,
które odby³y siê 20 kwietnia na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym we Wroc³awiu.

Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie rów-
nie¿ mia³ tam swoich reprezentantów. Ucz-
niowie Technikum Ekonomicznego Natanael
Kopañski oraz Norbert P³ociñski startowali 
w bloku agrobiznes. Swojego przedstawiciela
mieliœmy równie¿ w bloku ¿ywienie cz³o-
wieka i gospodarstwo domowe - w tej kate-
gorii PZS reprezentowa³ S³awomir Pogoñski,
uczeñ klasy IV Technikum ¯ywienia i Gos-
podarstwa Domowego.
Etap okrêgowy Olimpiady OWiUR okaza³
siê dla naszych uczniów szczêœliwy. W bloku
agrobiznes Norbert P³ociñski zaj¹³ I miejsce
natomiast Natanael Kopañski uplasowa³ siê
na IV miejscu. Równie¿ w bloku ¿ywienie
cz³owieka i gospodarstwo domowe S³awomir
Pogoñski odniós³ sukces-zaj¹³ IV miejsce.

zebra³a eg
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Œwi¹teczne spotkania

Poetycko-literacki dialog

Wielu z nas dawno ju¿ zapomnia³o 
o minionych œwiêtach Wielkiej
Nocy, ale dla lokalnych wspólnot

ka¿da okolicznoœæ i czas jest dobrym pretek-
stem do spotkañ. Nie powinien zatem dziwiæ
fakt, ¿e 27 kwietnia chojnowskie ko³o Stowa-
rzyszenia Diabetyków z radoœci¹ spotka³o siê
na tradycyjnym „jajeczku”. 
W przyjaznych murach Szko³y Podstawowej
nr 4 przygotowano œwi¹teczny stó³, zaproszono
goœci i wspólnie celebrowano doroczne œwiêto.
Rozpocz¹³ je modlitw¹ ks. Jaros³aw Górecki,
potem by³y krótkie ¿yczenia od w³adz miasta
- przede wszystkim zdrowia -, a na zakoñcze-
nie dyspensa od medycznego opiekuna ko³a
dr. Marii Dziury i wszyscy w œwi¹tecznych
nastrojach zasiedli do ucztowania. 

Zupe³nie inaczej to œwiêto obchodzili
emeryci i renciœci, którzy kilka dni
wczeœniej spotkali siê w kawiarence

Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji. Cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów nie przepuszcz¹
¿adnej okazji, aby siê spotkaæ, porozmawiaæ 
i … potañczyæ. Tak by³o tak¿e tym razem.
„Jajeczko” tej spo³ecznoœci od dawna kojarzy
siê z radoœci¹, dobr¹ zabaw¹ i spontanicznoœci¹.
Po modlitwie zatem, któr¹ wspólnie ze
zwi¹zkowcami odmówi³y w³adze miasta, nie
pozosta³o nic innego jak oddaæ siê wspólnej
zabawie. 

eg

Kameralne wnêtrze, w dwóch rogach sali barwne od haiku beniaminki,
ciête kwiaty p³ywaj¹ce w ozdobnych misach niczym nenufary, œwiece
na sto³ach, szampan, poczêstunek - w takich klimatach 26 kwietnia
odby³a siê pierwsza publiczna prezentacja Chojnowskiego Klubu
Literackiego dzia³aj¹cego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Spotykaj¹ siê od 3 lat. Nigdy wczeœniej nie mieli okazji, b¹dŸ œmia³oœci,
wyjœæ ze swoj¹ twórczoœci¹ poza w³asny kr¹g. Po miesi¹cach warsz-
tatów pod okiem Tadeusza Sznercha zdecydowali siê na zaprezen-
towanie - jak sami mówi¹ - w³asnych prób literackich.

Wiersze o wierszach, to pierwsza czêœæ z jak¹ zapozna³a siê doœæ
licznie zgromadzona w Sali Edukacyjnej publicznoœæ. Refleksje 
o zmaganiach twórczych szeœciu lokalnych literatów wprowadzi³y
s³uchaczy w œwiat cór Zeusa i tytanki Mnemozyne. 
W drugiej ods³onie poznaliœmy cykl wierszy inspirowanych regionem.
Strofy o Chojnowie i jego mieszkañcach sta³y siê bliskie nie tylko ich
twórcom.
Utwory o charakterze filozoficzno-egzystencjalnym wype³ni³y czêœæ
trzeci¹ prezentacji. G³êbokie treœci ujawni³y ogrom przemyœleñ, uczuæ
i emocji autorów. 

Ten akt g³adko wprowadzi³ s³uchaczy w kolejn¹ sferê - mi³oœci 
i erotyki. Wreszcie w czêœci pi¹tej twórcy dali siê poznaæ jako dowcipni
i rubaszni autorzy wierszy ¿artobliwych pisanych na okolicznoœæ i bez
okolicznoœci.

Krótkie formy literackie, ró¿norodnoœæ tematyki, wyselekcjonowane
utwory - to wszystko z³o¿y³o siê na niecodzienny poetycko-literacki
dialog, który zachwyci³ odbiorców i da³ sposobnoœæ do bliskiego, nieco
intymnego poznania lokalnych literatów. Mimo, ¿e cz³onkowie Klubu
Literackiego mieli tego dnia swoj¹ pierwsz¹ publiczn¹ prezentacjê, nie
by³ to z pewnoœci¹ literacki debiut. Czêœæ z nich publikowa³a ju¿ swoje
utwory w prasie regionalnej, polonijnej, mia³a audycje radiowe, wiêk-
szoœæ z nich ma na swoim koncie tak¿e powa¿ne nagrody literackie.

Gdyby publicznoœæ uczestnicz¹ca w prezentacji mia³a tego dnia moc
przyznawania nagród, Chojnowski Klub Literacki z pewnoœci¹ otrzy-
ma³by wspania³e trofeum od s³uchaczy - wzruszonych, przejêtych,
rozbawionych i usatysfakcjonowanych. 

Prezentacja by³a ze wszech miar udana. Gratulujemy organizatorom 
i twórcom, a ze swojej strony zapewniamy, ¿e w kolejnych wydaniach
opublikujemy najciekawsze utwory. 

eg

W pi¹tek 28 kwietnia w toruñskim klubie
„Od Nowa” podczas 10 edycji imprezy 
pt. „Dzieñ Bia³ej Flagi”, mia³a miejsce
prapremiera ksi¹¿ki pt. „Gdzie oni s¹?” Na
ten projekt wydawniczy autorstwa Katarzyny
Andrzejewskiej-Szuby i Artura Szuby,
sk³adaj¹ siê wspomnienia polskich artystów 
i dziennikarzy nt. tego co siê dzia³o w Polsce
w latach 80-tych i w twórczoœci Grzegorza
Ciechowskiego. Mi³o jest nam donieœæ, ¿e
wœród plejady krajowych osobowoœci, znaleŸæ
mo¿na wynurzenia chojnowian - Piotra
Miœkiewicza - lider zespo³u Reputacja i jego
brata Bogdana - fotografa amatora.
Wiêcej o samej ksi¹¿ce i historycznych ju¿
wydarzeniach jakie mia³y miejsce podczas
toruñskiej imprezy, w nastêpnym numerze
gazety. 

Ksi¹¿kowa prapremiera



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 9/765 9

Ekomoda
„Z ekologi¹ za pan brat…”, pod takim has³em 26 kwietnia w szkolnej
œwietlicy SP 4 odby³y siê zajêcia propaguj¹ce dba³oœæ o œrodowisko. 
Dzieci przy wsparciu wychowawczyni p. Doroty Chopkowicz przygo-
towa³y na tê okazjê pokaz mody ekologicznej. Obejrzeli go zaproszeni
goœcie, p. dyrektor szko³y El¿bieta Borysewicz, p. Zbigniew Sus³o,
w³aœciciel firmy „Eneko” segreguj¹cej odpady komunalne, grupa
zaprzyjaŸnionych uczniów z Gimnazjum nr 2  oraz uczniowie z klas I-III. 

Mali modele i modelki z du¿ym wdziêkiem prezentowali swoje stroje
ekologiczne, przedstawiane przez kreatorkê mody Aniê i jej asystenta
£ukasza. Ka¿dy strój wzbudza³ wœród widzów wielkie emocje i by³
szczodrze oklaskiwany. Strój „Œwietlicowy promyk s³oñca”, zosta³
wykonany na zbli¿aj¹ce siê obchody Europejskich Dni S³oñca, na
które zaprosili m³odszych kolegów uczniowie Gimnazjum nr 2.
W drugiej czêœci spotkania uczennica Martynka przeprowadzi³a wywiad
z goœciem, pytaj¹c o zagadnienia dotycz¹ce znaczenia segregowania 
odpadów i mo¿liwoœci ich wtórnego wykorzystania. Pan Zbyszek
ciekawie odpowiada³ na pytania uczniów i co wa¿ne, sk³oni³ do
zg³êbienia wiedzy w tym temacie. 

Przyjaciele zieleni
Dzia³ania ekologiczne: segregowanie œmieci , dbanie o przyrodê ...
od zawsze s¹ przybli¿ane dzieciom ju¿ w przedszkolach. Program
edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, realizowany od tego
roku w Przedszkolu nr 3, to tylko jeden z przyk³adów ekologicznej
edukacji. Udzia³ w tym programie sprawia dzieciom du¿o satysfakcji 
i dostarcza wielu wra¿eñ. Maluchy bêd¹ poznawaæ np. zwierzêta
leœne, uczyæ siê zachowañ w lesie, w górach …, uczyæ siê jak wa¿ne
jest segregowanie œmieci, oszczêdzanie energii i dokrêcanie kranu. Za
przebieg i realizacjê programu odpowiedzialna jest wychowawczyni
grupy „ S³oneczka” - J. Adamek. Aby otrzymaæ tytu³ „ Kubusiowi
Przyjaciele Natury” wraz z certyfikatem, który przyznawany jest na
jeden rok trzeba przeprowadziæ wybrane dzia³ania, które zawarte s¹ 
w regulaminie programu. 
Innym przyk³adem proekologicznym niech bêdzie „Zielony Dzieñ” 
w tym przedszkolu. Wszystkie przedszkolaki tego dnia przysz³y ubrane
na zielono. Degustowa³y zielone warzywa, przede wszystkim te, które
samodzielnie wyhodowa³y w k¹ciku przyrody. Zgromadzi³y przed-

mioty w kolorze zielonym i metod¹ „ burzy mózgów” wyró¿nia³y
walory koloru zielonego. W grupach by³y organizowane liczne
zielone konkursy, zielone zabawy z muzyk¹ oraz pokaz zielonej mody
i wybór „ Króla i Królowej Zieleni”. Na koniec wszystkie przedszkolaki
zebra³y siê w sali u „ Krasnali” i w obecnoœci pani dyrektor i wszyst-
kich pañ z³o¿y³y przyrzeczenie, ¿e bêd¹ dba³y o przyrodê i ka¿de 
z nich zostanie Przyjacielem Natury. Odby³a siê te¿ zielona zabawa
przy muzyce o tematyce ekologicznej, dzieci recytowa³y wiersze 
i œpiewa³y piosenki. Ka¿dy przedszkolak wie, ¿e kolor zielony jest
przyjazny œrodowisku.

Ekologiczna  edukacja

Odcinek „Kuchennych rewolucji” z udzia³em
chojnowskiej restauracji wyemitowany 
26 kwietnia w TVN zacz¹³ siê ma³o sympatycz-
nie. D³ugi czas oczekiwania na posi³ki, nies-
maczne dania, wzajemne oskar¿enia, niezado-
wolona pani Magda, ciê¿ka, nieprzyjemna
atmosfera. Pozytywnym akcentem rekonesansu
by³a pozytywna opinia restauratorki o estetyce
zaplecza kuchennego i „kucharkach schlud-
nych jak pielêgniarki”. 
Rewolucja pani Magdy polegaj¹ca na
wprowadzeniu do chojnowskiej restauracji
klimatów i smaków myœliwskich, a co za tym
idzie tak¿e nazwy na „Pod jeleniem” prze-
bieg³a sprawnie i bez konfliktów. Byæ mo¿e

pomog³a w tym integracja za³ogi w klubie
³uczniczym b¹dŸ te¿ wypracowane wspólnie
z prowadz¹c¹ kompromisy miêdzy pracowni-
kami a kierownictwem. Doœæ, ¿e finalna
kolacja, na której goœcili siê mieszkañcy
Chojnowa wszystkim smakowa³a, podoba³
siê te¿ nowy wystrój wnêtrz. Dope³nieniem
by³o zadowolenie ca³ej za³ogi a potem tak¿e,
po kolejnej wizycie, równie¿ pani Gessler.
„Moje gratulacje Ma³gosiu” (to do pani
Cz³onki), „Kuchnia domowa, domowe kobiety”
(to do kucharek) - s³owa wypowiedziane
przez restauratorkê na wizji stanowi³y sym-
boliczny podpis Magdy Gessler pod prze-
prowadzon¹ rewolucj¹.

Tego dnia chojnowianie z pewnoœci¹ stano-
wili znacz¹cy odsetek telewidzów œledz¹cych
kuchenn¹ rewolucjê. Ilu z nich program
zachêci³ do wizyty „Pod jeleniem”? Pytanie 
z gatunku retorycznych…

eg

UdŸwignê³y temat
Tak po rewolucji w by³ym Niebieskim Parasolu powiedzia³a 
o kucharkach Magda Gessler.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 9/76510

Pelargonie
Czerwone, ró¿owe i bia³e - s¹ chyba najbar-
dziej popularnymi kwiatami balkonowymi.
Nie maj¹ specjalnych wymagañ, co do
pod³o¿a. Powinno siê je sadziæ w ziemi
kompostowej z dodatkiem piasku i torfu.
Kwiaty nawozimy po dwóch, trzech tygod-
niach od posadzenia. Rozmna¿anie pelar-
gonii odbywa siê poprzez sadzonki, które
ukorzeniamy od po³owy lipca do po³owy
wrzeœnia. Odpowiednio pielêgnowane, bêd¹
ozdabiaæ nasz balkon od maja do jesieni.

Lobelie
Jeœli twoje okna wychodz¹ na po³udnie
postaraj siê o lobelie. To piêkne, rozkrzewione
roœliny obsypane mnóstwem kwiatów. 
W maju mo¿emy wystawiæ je na balkon.
Lobelie kwitn¹ od czerwca do paŸdziernika.
Najlepiej im w nas³onecznionych miejscach.

Begonie
Atrakcyjnie wygl¹daj¹ce liœcie wyró¿niaj¹
begonie spoœród innych roœlin balkonowych.
Jej kwiaty równie¿ potrafi¹ zaczarowaæ.
Wygl¹daj¹ jak ma³e ró¿yczki i mieni¹ siê
kolorami od bieli, ¿ó³ci po pomarañcz, ró¿ 

i czerwieñ. Aby begonie mog³y piêknie
kwitn¹æ potrzebuj¹ du¿o rozproszonego
œwiat³a. Tymi kwiatami mo¿esz siê cieszyæ
od czerwca do pierwszych przymrozków.

Surfinie
Udekoruj¹ nasz balkon od maja do jesieni.
Po pierwszych przymrozkach gin¹ bezpowrot-
nie. Wymagaj¹ ¿yznej gleby i nas³onecznio-
nego miejsca. Podobnie jak inne sadzonki
mo¿emy je kupiæ na ka¿dym stoisku ogro-
dowym. Podczas pielêgnacji surfinii trzeba
tylko pamiêtaæ, ¿e s¹ one bardzo podatne na
choroby grzybowe.

Werbeny
Bardzo wczesne kwiaty balkonowe. Nie-
które odmiany kwitn¹ ju¿ w kwietniu. Naj-
lepsza do ich uprawy jest mieszanka torfu 
z glin¹, jednak werbena nie nale¿y do ka-
pryœnego gatunku i przyjmie siê na wiêk-
szoœci gruntów, o ile s¹ dobrze nawodnione.

Stwórzmy barwn¹ przestrzeñ

Z okazji Twego œwiêta ¿yczymy Ci, aby jedynymi
³zami, które pojawi¹ siê w twych oczach by³y
kryszta³owe ³zy szczêœcia, aby radosnego
uœmiechu na Twej twarzy nie zakry³y ciê¿kie
chmury smutku, aby p³atki ró¿ wyœciela³y
drogê Twego przeznaczenia, a szczêœcie,
zdrowie, radoœæ i mi³oœæ by³y przeznaczeniem
Twych dni.
Kochanej Babuni Mieczys³awie  Substelnej
z okazji 70- tych urodzin ¿ycz¹ wnuki: 
Ania, Ewa, Agatka, £ukasz i Piotr.

***
Z okazji Twojego œwiêta, za wczoraj i dziœ,
ka¿dym czu³ym serca uderzeniem i ka¿dym 
z niego p³yn¹cym ¿yczeniem -zdrowia, si³ 
i codziennej radoœci - wraz ze s³owami najwiêkszej
wdziêcznoœci za wszystkie dla nas trudy 
i starania sk³adamy dzisiaj podziêkowania.
Kochanej Mamusi Mieczys³awie  Substelnej
z okazji 70- tych urodzin wszelkiej pomyœlnoœci
¿ycz¹ córki z rodzinami.

Kto by siê tego spodziewa³! W telewizyjnym pro-
gramie rozrywkowym „Bitwa na g³osy 2” - styl
reggae by³ bezkonkurencyjny. To za spraw¹,
m³odego i utalentowanego wokalisty Kamila
Bednarka. Ale nie tylko. Wspiera³o go przecie¿
16 wokalistów, a wœród nich chojnowianin £ukasz
Sypieñ. To ju¿ druga dru¿yna, która wygrywa
ten program zasilana chojnowskim g³osem. 
W pierwszej edycji „Bitwy na g³osy” laury wraz
Urszul¹ Dudziak zbiera³a Jadwiga Macewicz.
Chojnowianie maj¹ talent i jak siê okazuje
przynosz¹ szczêœcie. 
W finale zmierzy³y siê dru¿yny Bednarka i Rynkow-
skiego. Prze jakiœ czas przewag¹ g³osów procen-
towych prowadzi³ Rynkowski. Podczas drugiej
ods³ony programu, fani reggae zmobilizowali szy-
ki. Odrobili straty. Przewag¹ 2 procent g³osów -
zwyciê¿yli.
Czy mo¿na spodziewaæ siê teraz renesansu stylu
reggae w kraju nad Ba³tykiem? Póki co my
spodziewamy siê powrotu £ukasza i liczymy, ¿e
podzieli siê z nami wra¿eniami i swoimi planami
na artystyczn¹ przysz³oœæ. 

pm

Pierwsi z Brzegu

Kronika  towarzyska

Kolorowe od roœlin balkony, estetyczne, ukwiecone posesje, zadbane skwery przy
blokach - to czêœæ wiosenno-letniego pejza¿u, o który mo¿emy i powinniœmy zadbaæ sami.
Kwiaty w naszym najbli¿szym otoczeniu stworz¹ przytulny k¹t, bêd¹ alternatyw¹ dla
tych, którzy mieszkaj¹c w bloku nie mog¹ pozwoliæ sobie na zagospodarowanie barw-
nego ogrodu. To prawda oczywista, ale nie ka¿dy z nas ma - jak to siê mówi - rêkê do
roœlin, nie ka¿dy ma czas o nie dbaæ, nie ka¿demu najzwyczajniej siê chce. 
Okazuje siê jednak, ¿e na hodowlê popularnych roœlin, w niewielkich przestrzeniach
nie trzeba ani zbyt wiele czasu, ani specjalnych umiejêtnoœci. 
Aby pomóc niedoœwiadczonym proponujemy kilka odmian, które z pewnoœci¹ nie
sprawi¹ k³opotu, a po kilku tygodniach przynios¹ satysfakcjê i - mamy tak¹ nadziejê -
zachêc¹ do eksperymentowania w kolejnych latach. 

W meczu ze Spart¹ Grêbocice, który mia³ miejsce 22.04 nasi stwarzali sytuacje pod-
bramkowe, ale to gospodarze ten mecz wygrali.
Sparta Grêbocice - KS Chojnowianka Chojnów 2:1
KS Chojnowianka Chojnów - KuŸnia Jawor 1:1
Dru¿yna goœci to by³ zawsze dla naszych niewygodny przeciwnik. Walka by³a zaciêta. Potwier-
dzi³a siê te¿ teza o grze do koñca. W ostatnich chwilach doliczonego czasu Ga³aszkiewicz
uratowa³ cenny remis dla Chojnowianki. Potem dosz³o do konfrontacji z dru¿ynami ze
szczytu tabeli ligi okrêgowej. 
W wyjazdowym meczu w W¹soszu pad³ wynik: 
Orla W¹sosz - KS Chojnowianka Chojnów 2:0
Nastêpnie w sobotê 5 maja na stadion przy Witosa przyjecha³a jednostka z Chocianowa.
Kto pamiêta jakiego tego dnia psikusa sprawi³a aura, to skwituje to jednym zdaniem:
fatalnie z³a. Dru¿yna Chojnowianki postawi³a jednak siê s¹siadowi zza miêdzy. Przez
moment wynik by³ bardzo korzystny dla naszych - 3:1.
Niestety pogoda wyst¹pi³a w drugiej po³owie meczu jako 12 zawodnik goœci, którzy
doprowadzili do remisu. Arbiter te¿ do³o¿y³ trzy grosze dyktuj¹c w¹tpliwy rzut karny,
wykorzystany przez Stal. W ten sposób goœcie wyrwali zwyciêstwo.
KS Chojnowianka Chojnów - Stal Chocianów 3:4 (2:1) pm
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Chojnów na kilka godzin sta³ siê aren¹ dla odwa¿nych,
muskularnych, szybkich i sprawnych.
25 kwietnia, na stadion chojnowianki zjecha³o 21
jednostek stra¿y po¿arnej z ca³ego województwa.
Takiego zespo³u po¿arniczo-gaœniczego Chojnów jeszcze
chyba nie goœci³. Na szczêœcie mundurowi nie wystê-
powali tym razem w roli ratuj¹cych ¿ycie i mienie - byli
uczestnikami IX Mistrzostw w Sporcie Po¿arniczym
Dolnego Œl¹ska. (red)

Tradycyjnie walkê o punkty i koñcowe miejsca poprzedzi³o z³o¿enie
meldunku i odegranie hymnu pañstwowego.
Mistrzostwa mia³y swoj¹ dramaturgiê wynikaj¹c¹ nie tylko ze sportowych
zmagañ. Pogoda bowiem sprawi³a, ¿e impreza “wisia³a na w³osku”. 
W noc poprzedzaj¹c¹ mistrzostwa w Chojnowie spad³o oko³o 70 mili-
metrów wody na metr kwadratowy. Organizator - Komenda Miejska
PSP w Legnicy, zmobilizowa³ wszystkie si³y, aby uporaæ siê ze skutkami
ulewy i przygotowaæ stadion na mistrzostwa. I uda³o siê, bowiem po
dokonaniu oceny obiektu, sêdzia g³ówny mistrzostw bryg. Dariusz
Bu³a zdecydowa³ - mistrzostwa mog¹ byæ rozegrane.
Tradycyjnie walka stra¿aków w sportach typowo po¿arniczych by³a
widowiskowa i pe³na emocji. Zawodnicy zmagali siê z w³asn¹ s³aboœ-
ci¹ i rywalizowali z kolegami o ka¿d¹ sekundê, o ka¿dy punkt. O ich
ogromnym zaanga¿owaniu, ambicji œwiadczy³a wyrównana, prowadzona
do koñca walka. Nie brakowa³o te¿ emocji, czego wyrazem by³o i to,
¿e do komisji zg³aszano zastrze¿enia i uwagi dotycz¹ce prawid³owoœci
ferowanych ocen. Te w¹tpliwoœci trzeba by³o dok³adnie zbadaæ i rozstrzygaæ.
Tym bardziej wiêc cieszy³y zwyciêstwa w poszczególnych konkurencjach.
Szczególne powody do satysfakcji mia³a reprezentacja wroc³awskiej
Komendy Miejskiej PSP, któr¹ dowodzi³ st. kpt. Ryszard Ziajor.
Wroc³awianie po raz kolejny bowiem potwierdzili swoj¹ wysok¹ formê.
Dwa lata temu zespó³ wroc³awskiej komendy miejskiej czasem 30. 40 sek.
ustanowi³ rekord Dolnego Œl¹ska w æwiczeniu bojowym. Teraz tak¿e 

osi¹gnêli znakomity czas 30.47 sek. dziêki czemu zdobyli pierwsze
miejsce w tej konkurencji , a po podsumowaniu wszystkich wyników,
równie¿ w klasyfikacji dru¿ynowej. Ale z bardzo dobrej strony pokaza³y
siê tak¿e dru¿yny  KP PSP Z¹bkowic Œl¹skich, Dzier¿oniowa, K³odzka
i Trzebnicy, które uzyskiwa³y znakomite czasy w poszczególnych
konkurencjach.
Tegoroczne mistrzostwa, podobnie jak wszystkie poprzednie, wymaga³y
ogromnego wysi³ku organizacyjnego. Jak podkreœli³ zastêpca komen-
danta wojewódzkiego st.bryg Andrzej Abulewicz, na wysokoœci zada-
nia stanêli gospodarze, którzy m.in. zadbali o w³aœciwe przygotowanie
zawodów i o zaplecze logistyczne. S³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e pra-
cownikom KW PSP we Wroc³awiu. Przy bezpoœredniej obs³udze
zawodów, je¿eli chodzi o sêdziów, sekretariat mistrzostw, ³¹cznoœæ
itd. uczestniczy³o bowiem 27 pracowników wroc³awskiej komendy.
Podczas uroczystej zbiórki koñcowej st. bryg. Andrzej Abulewicz 
w towarzystwie burmistrza Chojnowa Jana Serkiesa, wrêczy³
zwyciêzcom puchary i nagrody.

Lech Lewandowski (www.kwpsp.wroc.pl)

Ogieñ, woda, sprawnoœæ i doœwiadczenie

W ostatnich 25 latach odby-
wa³y siê w Polsce kilkanaœcie
razy Mistrzostwa Œwiata 
w ró¿nych sposobach wêd-
kowania, ale na ¿adnych nie
by³y stosowane okolicznoœ-
ciowe datowniki pocztowe,
które s¹ wspania³ym walorem
filatelistycznym i s¹ poszuki-
wane przez kolekcjonerów.
W dniach 22-27 maja br. nad
rzek¹ Bóbr w okolicach Jele-
niej Góry odbêd¹ siê po raz

pierwszy w tym regionie
Mistrzostwa Œwiata w Wêd-
karstwie Spinningowym.
Zostanie pokazany zbiór fila-
telistyczny Hansa-Joachima
Kuhnerta pt.,,O RYBACH 
I WÊDKARSTWIE” na ponad
30-tu ekranach wystawien-
niczych. Ciekawostk¹ bêdzie
równie¿ pokaz etykietek za-
pa³czanych. Wies³aw Kaluta
zaprezentuje kolekcjê monet
z wizerunkiem ryb oraz zbiór

medali i odznak zwi¹zanych
z wêdkarstwem.
25 i 26 maja br. na terenie
Pa³acu Wojanów bêdzie zor-
ganizowane plenerowe stoisko
Poczty Polskiej, które pre-
zentowaæ bêdzie ciekawe oko-
licznoœciowe datowniki zwi¹-
zane z Mistrzostwami Œwiata
w Wêdkarstwie i pokazem
zbioru H.J.Kuhnerta. 

EK

Mistrzostwa Œwiata w Wêdkarstwie

Organizator Mistrzostw Œwiata w Wêdkarstwie Spinningowym w Wojanowie 2012 serdecznie zaprasza zaintere-

sowanych mieszkañców Chojnowa.
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Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo Miasta Chojnowa w grze szyb-
kiej P-15 cieszy³ siê du¿¹ frekwencj¹. Na starcie stanê³o 54 zawodni-
ków z dolnoœl¹skich miast. Obsada turnieju jest co roku mocniejsza -
28 zawodników posiada³o ranking Elo (ranking FIDE).
Turniej otworzy³ organizator turnieju Jerzy Pud³o witaj¹c wszystkich
uczestników, burmistrza Jana Serkiesa oraz sêdziego zawodów Piotra
Kowalaka z Legnicy. Nastêpnie burmistrz Chojnowa Jan Serkies w ciep³ych
s³owach przywita³ wszystkich uczestników ¿ycz¹c im przyjemnej gry
i udanych wyników. Sêdzia zawodów, krótko omówi³ zasady gry
Kodeksu Szachowego i otworzy³ turniej.
Rozpoczê³a siê szachowa walka na dystansie 9 rund z czasem 15 min
dla zawodnika. Walka o czo³owe miejsca by³a niesamowita, praktycznie
trwa³a do ostatniej rundy. W tej walce bra³ równie¿ udzia³ nasz zawodnik
Jakub Hajnrych, który by³ znakomicie dysponowany. W koñcowej
klasyfikacji zwyciê¿y³ zawodnik z zwiêksz¹ rutyn¹ i szczêœciem. Widaæ
Chojnów mu sprzyja bo po raz trzeci wygrywa w naszym mieœcie.

Klasyfikacja koñcowa (dziesiêciu najlepszych)

W koñcowej klasyfikacji bardzo wysokie miejsca zajêli nasi zawodnicy
- 6 miejsce Marian Barabasz, 11 miejsce Wies³aw Radzicki, 19 miejsce
Zbigniew Bojczuk.

Pozosta³e klasyfikacje
- najlepszy zawodnik z Chojnowa - Zbigniew Bojczuk
- najlepszy zawodnik z Gminy - Czerniewski Marek
- najlepszy zawodnik MDK DANY - Barabasz Marian
- najlepszy junior - Terochin Piotr - MiedŸ Legnica
- najlepsza juniorka - Lascar Rados³awa - MiedŸ Legnica 
- najlepsza kobieta - Lascar Rados³awa - MiedŸ Legnica
- najlepszy junior z Chojnowa - Orz³owski Patryk
- najm³odszy zawodnik - Lewandowski Wiktor
- najstarszy zawodnik - Ga³ka Kazimierz - Jelenia Góra
Wszyscy wymienieni zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, puchary 
i dyplomy. Pierwszych piêciu zawodników otrzyma³o nagrody pieniê¿ne.
W sumie 22 zawodników otrzyma³o nagrody rzeczowe. Zawody
zamkn¹³ burmistrz Jan Serkies, dziêkuj¹c za przybycie do Chojnowa
oraz za spêdzony czas w walce przy szachownicy.

Jerzy Pud³o

Historia lubi siê powtarzaæ - Wojciech Kowalczuk zwyciêzc¹

Podziêkowania
Organizatorzy Otwartego Turnieju Szachowego pragn¹ serdecznie
podziêkowaæ wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do zor-
ganizowania udanego turnieju.
Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym miasta i gminy Chojnów, 
w szczególnoœci burmistrzowi Janowi Serkiesowi, wójtowi Mieczy-
s³awowi Kasprzakowi, dyrektorowi MOKSiR Stanis³awowi Horo-
deckiemu, staroœcie powiatu legnickiego Jaros³awowi Humennemu,
pani Prezes Banku Spó³dzielczego, drukarni Unifot Andrzeja
Bobika, firmom DANY PHP prezes Edward Piasecki, Apis, Auto-
kasacja Jerzy Ruta, Tadeusz Kret i Spó³ka, pani Stanis³awie
Szulakowskiej sklep AGD, panu Stanis³awowi Kryszczukowi -
cukiernia-piekarnia. 
Koñcz¹c pragnê osobiœcie podziêkowaæ wszystkim pracownikom
MOKSiR i redakcji Gazety Chojnowskiej oraz wszystkim osobom,
które czynnie przyczyni³y siê do zorganizowania turnieju. 

Jerzy Pud³o

10 zawodników rywalizowa³o 3 maja na kortach tenisowych 
o Puchar Burmistrza Chojnowa. Turniej rozegrano systemem
pucharowym. 
Przez wiêksz¹ czêœæ rozgrywek zawodnikom œwieci³o s³onko. Dla
nich jednak nie by³y to komfortowe warunki. Mecz fina³owy prze-
biega³ w zdecydowanie ni¿szej temperaturze powietrza, emocje jed-
nak w tym momencie temperaturê podnosi³y. Na korcie w decy-
duj¹cym meczu stanêli naprzeciw siebie M. Rubik i M. Kociuba.
Puchar wywalczy³ Rubik wynikiem 2:0.
Przegrani mieli jeszcze swoj¹ szansê w turnieju pocieszenia.
Skorzysta³ z niej T. P³achta pokonuj¹c M. Krakowskiego 2:0. 

eg

O Puchar Burmistrza
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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: wodoci¹gowa, elektryczna,
gazowa,  kanalizacyjna.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci kanalizacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia
instalacji  przez  i na koszt Nabywcy  w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci
w sposób technicznie mo¿liwy i pozwalaj¹cy na efektywne zagospoda-
rowanie dzia³ki. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹-
zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
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 przyst¹pieniem 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 12 lipca 2012 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 
6 lipca 2012 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 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 prze-
targu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 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 zabudowy 
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 istnie-
j¹cych 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 technicznej
wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie nabywcê.
Istniej¹ce na nieruchomoœci urz¹dzenia infrastruktury komunalnej 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 nieruchomoœci
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 bez-
skutecznym 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 niezap³acenia
kar umownych, nabywca poddaje siê rygorom egzekucji na podstawie 
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 dochodzeniem przez
gminê roszczeñ finansowych od sprzedaj¹cego.
5. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie
21 dni od zamkniêcia przetargu. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem 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 publicz-
nej 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 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
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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o konstrukcji ¿elbetowo-stalowej 
z zadaszonymi rampami z dwóch stron

i placem manewrowym 
o pow. 1700 m2 w Chojnowie.
Mo¿liwe wykorzystanie czêœci

powierzchni na cele mieszkalne.
Dobre po³o¿enie do celów handlu 

hurtowego. Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm
nabywcom po po³owie. 

Do wynajêcia powierzchnia 
hurtowo-magazynowo-produkcyjna

w Chojnowie 
(w okolicach Urzêdu Gminy), 

500 m2 lub czêœæ, 
parter, wszystkie media,

zadaszone rampy, solidna, 
stabilna umowa najmu.

Gwarantowane prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.

Sprzedam 
budynek magazynowy

o pow. u¿yt. 1837 m2

Cena brutto 940 tys z³.
Tel. 608-348-309

Wiadomoœæ

tel. 606-744-998

Mieszalnia lakierów 
samochodowych 

CSV RM 
podk³ady, lakiery, 
szpachle, materia³y

œcierne, itp.

CChhoojjnnóóww  uull..  LLeeggnniicckkaa
((oobbookk  KKoobboo))
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Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- maj - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

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

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych

czynna jest apteka w Intermarche
- w soboty do godz. 20, 
w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
20.05.2012, 24.06.2012, 05.08.2012, 09.09.2011,
21.10.2012, 25.11.2012, 26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301: 03.06.2012,
08.07.2012, 15.08.2012, 23.09.2012, 01.11.2012,
09.12.2012, 01.01.2013.

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 07.06.2012,
15.07.2012, 19.08.2012, 30.09.2012, 04.11.2012,
16.12.2012.

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 10.06.2012,
22.07.2012, 26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012,
23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 13.05.2012, 17.06.2012,
29.07.2012, 02.09.2012, 14.10.2012, 18.11.2012,
25.12.2012.

6. Apteka Intermarche: 27.05.2012, 01.07.2012,
12.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012, 02.12. 2012,
30.12.2012.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                                         112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 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 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

Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Gromadce, piêtrowy, pow. 200 m2

+ 100 m2 piwnica, gara¿ 2.stanowiskowy, 5 sypialni,
jadalnia, kuchnia, 2 ³azienki, pokój kominkowy,
gabinet, du¿y, zagospodarowany ogród. Wiado-
moœæ: tel. 517-131-423. 

Sprzedam dom o pow. 146 m2, parterowy, na
dzia³ce 24 ary, okolice Chojnowa, salon z kuchni¹,
3 sypialnie, 2 ³azienki, gara¿ wolnostoj¹cy. Wiado-
moœæ: tel. 692-431-126. 

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie.
Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie dom 
z obiektami w trakcie budowy, na dzia³ce budowla-
no-us³ugowej o pow. 0,22 ara, uzbrojona - pr¹d,
woda. Wiadomoœæ: tel. 515-153-061.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 61,3 m2

w Chojnowie na ul. Samorz¹dowa, IVp., 3 pokoje,
œrodkowe, budynek ocieplony + dzia³ka pod gara¿,
atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 725-124-849. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie,
53 m2, 2 pokoje, kuchnia, Wiadomoœæ: tel. 518-553-851. 

Pilnie sprzedam du¿e mieszkanie w cenie ma³ego.
Mieszkanie w³asnoœciowe po³o¿one na osiedlu 
w Chojnowie, II piêtro, 4 pokoje, du¿y przedpokój,
³azienka z oknem, oddzielnie wc, kuchnia 
z jadalni¹ (czwarty pokój), balkon zabudowany pa-
nelami, ciep³e i s³oneczne, powierzchnia 74,3 m2,
do odœwie¿enia. Blisko basen, supermarkety, poczta,
szko³a, przedszkole, park. Cena atrakcyjna, podlega
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 661-033-421. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñskiego,
3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp., czêœciowo umeblo-
wane, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 723-497-344. 

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœciowe
w Chojnowie, ul. Gen. St. Maczka - mieszkanie po³o-
¿one w spokojnej okolicy, sk³ada siê z 2 pokoi, kuchni,
³azienki i wc. (osobno), pow. 52,1 m2, IVp., nowe
okna, pod³ogi drewniane, g³adŸ, s³oneczne, du¿y
balkon, mieszkanie zadbane, piwnica, parking przy
bloku, obok piêkny, bogato wyposa¿ony plac
zabaw dla dzieci, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 693-926-049. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2+gara¿ w centrum Choj-
nowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165 lub 886-933-825. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach
o pow. 39 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIp., po remon-
cie, wymaga jedynie odœwie¿enia, cena 80 tys. z³,
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 668-370-160. 

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa 
o pow. 37 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIp., w no-
wym budownictwie, po remoncie, wymaga odœwie-
¿enia i drobnych poprawek. Atrakcyjna cena - 100 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 606-365-986. 

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, kuchnia,
³azienka, Ip., stare budownictwo, niski czynsz,
pow. 64 m2. Wiadomoœæ: tel. 604-245-422. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze
w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka, pow. 63m2,
IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539 lub
608-287-451. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.pokojowe,
pow. 62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñskiego 3.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2, 1 pokój,
kuchnia, wc, w nowym budownictwie, korzystna
lokalizacja, cena do uzgodnienia, nowe okna, panele
na pod³odze. Wiadomoœæ: tel. 793-201-137. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, IIIp., ciep³e, s³oneczne z ogrze-
waniem gazowym, do mieszkania przynale¿y sucha
piwnica oraz komórka strychowa. Wiadomoœæ: 
tel. 663-697-683. 

Sprzedam 5 mieszkañ w Rokitkach bezczynszo-
wych z ogródkiem i miejscem na gara¿, blisko
wody i lasu. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423. 

Sprzedam umeblowane mieszkanie na IIIp., 
1 pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój w bloku
spó³dzielczym. Wiadomoœæ: tel. 696-363-691. 

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam 2.pokojowe mieszkanie w nowym
budownictwie przy ul. Maczka w Chojnowie 
o pow. 52,5 m2, IIIp. Wiadomoœæ: tel. 663-672-843. 

Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie
w³asnoœciowe, 3.pokojowe, 2 piwnice, strych, okna wy-
mienione, c.o. gazowe. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.

Lokal do wynajêcia. Wiadomoœæ: tel. 665-563-301
lub 607-572-383. 

Praca

Przyjmê osobê do prac budowlanych, wykoñ-
czeniowych, atrakcyjne zarobki, praca sta³a od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 693-335-280. 

Zatrudniê fryzjera/fryzjerkê, wymagane du¿e
doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komunikatywna,
umiej¹ca pracowaæ w grupie, niekonfliktowa. Atrak-
cyjne warunki pracy, gwarancja ci¹g³ego podnosze-
nia kwalifikacji (kursy/szkolenia). List motywacyjny
oraz CV mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio w Salonie
„Elits” ul. Sikorskiego 12 Chojnów lub drog¹ elek-
troniczn¹ elits@onet.eu. Wiadomoœæ: tel. 663-651-362.

Doœwiadczona mama podejmie siê opieki nad
dzieæmi. Wiadomoœæ: tel. 512-012-435. 

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka lub
osoby starszej. Wiadomoœæ: tel. 888-591-621.

Dzia³ki

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

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach,
atrakcyjna okolica, 8 dzia³ek po ok. 17 ar, mo¿liwoœæ
po³¹czenia. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 513-184-938. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach.
Wiadomoœæ: tel. 76 817-89-19.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej, blisko
koœcio³a, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 697-540-025.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej-
Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Inne

Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej w Chojnowie
(w szeregu gara¿y ko³o pijalni piwa). Wiadomoœæ:
tel. 696-363-691. 

Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Kupiê grunt rolny lub nieu¿ytki. Wiadomoœæ:
tel. 600-613-526. 

Chêtnie przyjmê nieodp³atnie lub za niewielk¹
kwotê mebloœciankê u¿ywan¹, kuchenkê gazow¹ 
i telewizor. Wiadomoœæ: tel. 76 754-00-09. 

OG£OSZENIA DROBNE



fot. Lech Lewandowski (www.kwpsp.wroc.pl); chojnow.pl

IX Mistrzostwa w Sporcie Po¿arniczym 

Dolnego Œl¹ska w Chojnowie


