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28 lipca do Chojnowa przyjechali
goœcie z Egelsbach reprezentuj¹cy
tamtejsze stowarzyszenie dzia³aj¹ce
na rzecz partnerskich miast. Nie by³a
to ju¿ delegacja w³adz, ale spotkanie
z reprezentantami mieszkañców.

Seniorzy, emeryci, renciœci i inwalidzi zrzesze-
ni w chojnowskim ZERiI spotkali siê 20 lipca
w Domu Chemika by wspólnie obchodziæ Œwiêto
Seniora.

Od kilku tygodni przy ul. Z³otoryjskiej
trwaj¹ intensywne prace przy budowie
budynku socjalnego. Jeœli wszystko
pójdzie zgodnie z planem za rok
stanie tu nowy, trzykondygnacyjny
blok dla 26 rodzin.

In¿ynier Ernst - Heinz Scholz miesi¹c temu
podarowa³ naszemu muzeum bardzo cenny katalog
firmy Rudolfa Webera. Wydawnictwa tego typu
osi¹gaj¹ znaczn¹ cenê na aukcjach.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/6072

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee         rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii
Miejskie inwestycje
* Od kilku tygodni przy ul. Z³otoryjskiej trwaj¹

intensywne prace przy budowie budynku so-

cjalnego. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie 

z planem za rok stanie tu nowy, trzykondy-

gnacyjny blok dla 26 rodzin.

Po likwidacji dotychczasowego obiektu i ro-

botach ziemnych pojawi³ siê pierwszy zarys

budynku – fundamenty. Wed³ug koncepcji

architektonicznej kubatura bloku wyniesie

ponad 1130 m2. Wa¿ne jest, ¿e budynek w pe³ni

przystosowany bêdzie równie¿ do potrzeb

niepe³nosprawnych. O kolejnych etapach

prac bêdziemy informowaæ.

* Równie intensywnie przebiegaj¹ roboty

przy remoncie budynku na Pl. Zamkowym.

W miejscu gdzie jeszcze kilka lat temu funkcjo-

nowa³a Szko³a Podstawowa nr 2 bêdzie miejs-

ka biblioteka. Zakres prac jest du¿y – biblio-

teka ma bowiem byæ nowoczesna, estetyczna

i przede wszystkim funkcjonalna. Na parterze

bêdzie mieœci³ siê dzia³ dla doros³ych (ok. 260 m2),

wy¿ej, na pierwszym piêtrze oddzia³ dla dzieci

(ok. 130 m2). Tutaj te¿ zlokalizowany bêdzie

dzia³ opracowañ i gromadzenia zbiorów oraz

sala imprez. 

* Bli¿ej zakoñczenia prac jest natomiast re-

mont obiektu socjalnego na terenie „Chojno-

wianki”. Obiekt ocieplono, zmieniono poszy-

cie dachu, zamontowano nowe okna. Wymie-

niana jest sieæ wodno-kanalizacyjna, central-

nego ogrzewania i elektryczna. Dziêki prze-

budowie œcianek dzia³owych, wnêtrze szatni

zyska na powierzchni, znajdzie siê tak¿e miejsce

na dodatkow¹ ³azienkê i, czego wczeœniej tu

nie by³o, œwietlicê.

Nowe posadzki, kafelki na œcianach, odœwie-

¿one pomieszczenia dope³ni¹ ca³oœci. 

* Dok³adnie dzisiaj ulicê Samorz¹dow¹ „pod

swoje w³adanie” przejmuje firma budowlana,

która wygra³a przetarg na budowê d³ugo

oczekiwanej tu drogi. Prace rozpoczn¹ siê od

demonta¿u betonowych p³yt i starych

krawê¿-ników. Po odwodnieniu dróg bêdzie

mo¿na przyst¹piæ do budowy nawierzchni

asfaltowej ulic i parkingów, wy³o¿enia chod-

ników kostk¹ polbrukow¹, ukszta³towania

terenu i ozna-kowania organizacji ruchu.

Efekt koñcowy bêdziemy podziwiaæ za kilka

miesiêcy.

* Rozstrzygniêto ju¿ przetarg na wykonanie

kot³owni gazowych w Szkole Podstawowej nr 3,

Miejskim Przedszkolu nr 1 i Miejskim Oœrod-

ku Pomocy Spo³ecznej. Prace monta¿owe

rozpoczn¹ siê w tych placówkach praw-

dopodob-nie w przysz³ym tygodniu.

* Trwaj¹ roboty publiczne i interwencyjne.

W ramach tego zatrudnienia wykonano now¹

nawierzchniê chodnika na ulicy B. Chrobrego.

Obecnie rozpoczêto wymianê nawierzchni

chodnika przy ulicy Kiliñskiego od Szko³y

Podstawowej Nr 4 w kierunku ulicy Sienkiewicza. 

Ponadto trwaj¹ prace przy malowaniu ele-

wacji w Rynku 23 - 24.

W ramach prac interwencyjnych wykonywane

s¹ roboty konserwatorsko - malarskie w obiek-

tach podleg³ych Urzêdowi Miejskiemu. W przed-

szkolu nr 1 po zakoñczeniu robót malarskich

rozpocznie siê monta¿ panelowych boazerii

na klatkach schodowych. W Gimnazjum Nr 2

wykonywana jest przebudowa toalet z wymia-

n¹ instalacji wodnej, budow¹ kabin i u³o¿eniem

glazury oraz malowanie 3 sali lekcyjnej.

Pracownicy zajmuj¹cy siê konserwacj¹ tere-

nów zielonych wykaszaj¹ trawniki, konser-

wuj¹ kosze uliczne, odnawiaj¹ oznakowania

poziomie przejœæ dla pieszych oraz inne nie-

zbêdne czynnoœci.

9 nadzwyczajnych sesji
21 sierpnia na wniosek burmistrza zosta³a zwo-

³ana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Przyczynkiem nadprogramowego

posiedzenia by³a koniecznoœæ udzielenia

porêczenia kredytu bankowego dla

Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki

Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w

Chojnowie.

Radni tej kadencji, na sesjach nadzwyczaj-

nych spotkali siê ju¿ 9 razy. 

- Wiele spraw wymaga nag³ych i natychmias-

towych postanowieñ – wyjaœnia burmistrz Jan

Serkies. – Dotycz¹ one np. przyjêcia dodatko-

wych œrodków do bud¿etu miasta. Planowane

posiedzenia radnych odbywaj¹ siê raz w mie-

si¹cu, nie zawsze mo¿emy z decyzj¹ zwlekaæ

kilka tygodni, dlatego dodatkowe spotkania

radnych s¹ konieczne.

Sprawy podejmowane na nadzwyczajnych

posiedzeniach dotycz¹ g³ównie rozwoju

miasta i miejskich inwestycji. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.

Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ

tut. Urzêdu:

1) w dniach od  01.08.2005 r. do 22.08.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do

sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki 366,

367 i 375 przy ul. Samorz¹dowej, dzia³ki 52/13,

52/14, 52/15, 52/16, udzia³ 17/31 w dzia³ce 

nr 52/32 przy ul Zielonej (Zarz¹dzenie Bur-

mistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 sierpnia

2005 r. Nr 66/2005),

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu – dz. 12/13 po-

³o¿ona przy ul. Okrzei (Zarz¹dzenie Bur-

mistrza Miasta Chojnowa  z dnia 1 sierp-

nia 2005 r. Nr 67/2005).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt

2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-

ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w

Choj-nowie w terminie do dnia  12.09.2005 r.

Wyjechali na odpoczynek
2 sierpnia oko³o 30.osobowa grupa chojnw-

skich dzieci wyjecha³a na dwutygodniowy tur-

nus wypoczynkowy do Bielawy. Obóz zorga-

nizowany przez miejski hufiec przewiduje

wiele atrakcji dla obozowiczów i harcerze

zapewniaj¹, ¿e nikt przez ca³e 14 dni nie

bêdzie siê nudzi³. O tym jak by³o napiszemy

po powrocie dzieci z Bielawy.

Kilka tygodni temu natomiast z letniego wy-

poczynku wróci³o ponad 80. dzieci przeby-

waj¹cych na kolonii w Rudnie. Wypoczynek

nad jeziorem uda³ siê znakomicie, zw³aszcza,

¿e s³oneczna pogoda dopisywa³a niemal

przez ca³y turnus.

Alternatyw¹ dla dzieci, które pozosta³y w mieœ-

cie s¹ pó³kolonie, które od kilku dni funkcjo-

nuj¹ przy Szkole Podstawowej nr 4. Tu tak¿e

preferuje siê aktywny wypoczynek – dzieci

je¿d¿¹ na wycieczki, poznaj¹ region, zawieraj¹

nowe znajomoœci. Ide¹ pó³kolonii jest nie

tylko edukacja, ale tak¿e integracja z niepe³no-

sprawnymi rówieœnikami. Uczestnikami pó³-

kolonii s¹ bowiem dzieci mniej i bardziej spraw-

ne, a w programie przewidziano spotkania 

z podobnymi grupami z innych, okolicznych

miejscowoœci.

Bezp³atne badania 
mammograficzne
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Pracownia mammograficzna ZOZ Lubin,

Szpital ul. Bema 5 zaprasza pacjentki ubez-

pieczone, bez skierowania, które nie mia³y

wykonywanych badañ mammograficznych

w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy (12 miesiêcy

pacjentki z grupy ryzyka) na bezp³atn¹ kon-

trolê piersi. Programem objêta jest populac-

ja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy

okreœleniu wieku nale¿y wzi¹æ pod uwagê

rok urodzenia).

Rejestracja telefoniczna 8461400 wew. 264.

Informujemy...
...¿e z dniem 26.07.2005 r. Punkt Konsul-

tacyjny dla osób uzale¿nionych i wspó³uza-

le¿nionych od alkoholu oraz ofiar przemocy 

w rodzinie zosta³ przeniesiony do ma³ego

budynku Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

- parter, wejœcie od ty³u (lewa strona), 

pl. Zamkowy 1a.

Pe³nomocnik Burmistrza ds. Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych - Miros³awa Ka-

miñska przyjmuje w œrody i czwartki 

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 

pl. Zamkowy 1, pok. nr 9 /I piêtro/.

Punkt konsultacyjny dla osób uzale¿nio-

nych i wspó³uzale¿nionych od alkoholu oraz

ofiar przemocy w rodzinie czynny: II wtorek

miesi¹ca w godzinach 8.00 - 11.00 i IV

wtorek miesi¹ca w godzinach 15.30 - 18.30.

W miesi¹cu sierpniu - urlop.

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych od

alkoholu prowadzona jest w I i II poniedzia³ek w

godzinach 17.00 - 20.00 pl. Zamkowy 1a.

Zmiana siedziby 
Zwi¹zku Emerytów…
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów

informuje wszystkich zainteresowanych, ¿e

w lipcu zmieniono lokalizacjê siedziby zwi¹z-

ku i dni przyjêæ. ZERiI mieœci siê obecnie

na parterze budynku przy Pl. Zamkowym 1

(obok Urzêdu Miejskiego), a zarz¹d przyj-

muje w ka¿d¹ œrodê i czwartek w godz.

10.00-13.00.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej

numerem geodezyjnym 377/1 o pow. 8138 m2,

po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa 

przy ul. Parkowej (droga krajowa Legnica-

Zgorzelec), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.

Cena wywo³awcza - 195.200,00 z³ 

(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 39.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz

osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 

W planie zagospodarowania przestrzennego

miasta Chojnowa nieruchomoœæ przeznaczona

jest pod zabudowê stacj¹ paliw wraz z parkin-

giem dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi komer-

cyjne oraz us³ugi hotelarskie. 

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: roz-

poczêcie zabudowy, tj. wybudowanie funda-

mentów - 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabu-

dowy, tj. wybudowanie budynku w stanie su-

rowym zamkniêtym - 4 lata od daty nabycia.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 wrzeœnia 2005 r.

o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci

nale¿y wp³aciæ do dnia 2 wrzeœnia 2005 r. na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr

55864400000001490620000040 Bank Spó³-

dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-

naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 

z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na

zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet

ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra

przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie

póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty od-

wo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym

osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci

nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-

okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-

tych, tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-

targu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie Nr 1386440000000149062

0000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy

notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-

targ, od zawarcia umowy w ustalonym terminie

spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³as-

noœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu 

z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie

pod numerem (0-76) 81-86-680.

Informacja  dla  uczniów  szkó³  podstawowych,  gimnazjów,
szkó³  ponadgimnazjalnych,  oœrodków  i  s³uchaczy  kolegiów,

zamieszka³ych  na  terenie  miasta  Chojnowa,  którzy  chc¹
ubiegaæ  siê  o  przyznanie  stypendium  szkolnego    

na  rok  szkolny  2005/2006.

Do dnia 15 wrzeœnia br. a dla s³uchaczy kolegiów do dnia 15 paŸdziernika br.

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie

stypendium szkolnego na rok szkolny 2005/2006 wraz z wymaganymi za³¹cznikami. 

Ten rodzaj pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie ró¿nic

w dostêpie do edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do edukacji wyni-

kaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Pomoc materialna przys³u-

guje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na

jedn¹ osobê nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustaw¹ o pomocy

spo³ecznej, tj. 316 z³.

Formy przyznawania stypendium:

a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrów-

nawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania - po

przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych

wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych) 

b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizo-

wanych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwier-

dzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków 

i innych dokumentów ksiêgowych) 

c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podrêczników i innych

pomocy edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych

szkó³ poprzez dokonanie przez nie zakupu podrêczników i innych pomocy edukacyjnych

wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcê 

d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miejscem

zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów - po

przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów 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 s¹ do pobrania od 10.08.2005r. w macierzystych szko³ach 

oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00. 



4 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 15/607

Na brak festynowych imprez w mieœcie nie mo¿emy narzekaæ –

jest ich w roku kilka.

Jednak ten, który mia³ miejsce 24 lipca na tzw. zielonym placu by³ 

z pewnoœci¹ wyj¹tkowy i inny ni¿ inne.

Z okazji œwiêta policji Komenda Miejska w Legnicy wspólnie 

z Urzêdem Miejskim w Chojnowie, przy czynnym zaanga¿owaniu

chojnowskich funkcjonariuszy, zorganizowa³a policyjn¹ imprezê 

z wieloma atrakcjami.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê „Niebieskie stoiska”, czyli

ekspozycje poszczególnych wydzia³ów i sekcji. Obejrzeæ tu mo¿na

by³o policyjne hondy, pe³ne umundurowanie antyterrorystów, histo-

ryczn¹ broñ. Dzia³a³ te¿ punkt pobierania œladów papilarnych, mo¿na

by³o zrobiæ sobie zdjêcie sygnalityczne czy te¿ obejrzeæ zawartoœæ

kryminalistycznej walizki. 

Nie tylko stoisko, ale i praktyczny pokaz umiejêtnoœci wyszkolonych

psów prezentowa³ oœrodek szkolenia i tresury. Niecodzienn¹ prezen-

tacjê zademonstrowa³a chojnowska firma Polers, która pokaza³a tech-

nikê usuwania graffiti z karoserii samochodu.

W miêdzy czasie na scenie dzieci, m³odzie¿ i doroœli mogli sprawdziæ

siê w licznych konkursach wiedzy o policji i przepisach ruchu dro-

gowego. By³ te¿ konkurs plastyczny dla najm³odszych pn. „Mój przy-

jaciel pies”.

Goœcinnie wyst¹pili niezawodni chojnowscy rycerze, przed nimi nieco

inn¹ formê walki zaprezentowali antyterroryœci.

Oprawê muzyczn¹ festynu zapewni³ zespó³ folklorystyczny „Jaskó³ki”

z Krzywej oraz chojnowski „Haward”, goœciem wieczoru by³ zespó³

„Babylon” wykonuj¹cy repertuar Boney M.

W krótkiej czêœci oficjalnej funkcjonariusze legnickiej komendy

wyró¿nili kilka osób, które od lat, w ró¿nej formie, wspieraj¹

dzia³ania policji. Wœród nagrodzonych okolicznoœciowym medalem

„Przyjaciel legnickiej policji” znalaz³ siê burmistrz Chojnowa Jan

Serkies i choj-nowianin Arkadiusz Osiadacz.

Policyjny festyn by³ imprez¹ powiatow¹. Do Chojnowa zjecha³o tego

dnia wielu goœci – tych mundurowych i tych bez mundurów. 

Wspólnie z mieszkañcami Chojnowa na festynie bawili siê pos³owie

Tadeusz Maæka³a i Ryszard Maraszek. 

Imprezê zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e biskup legnicki Stefan

Cichy.

By³o weso³o, gwarno, pogodnie i … niebiesko.

eg

IInnnnyy  nnii¿¿  iinnnnee

Na kolejn¹ imprezê pod chmurk¹ zapraszamy 

ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê – 13 sierpnia.

Miejski Dom Kultury tym razem zorganizuje festyn

na boisku przy ul. Kiliñskiego (Park Piastowski). 

Coœ atrakcyjnego znajd¹ tam dla siebie najm³odsi

chojnowianie, planowane s¹ konkursy z nagrodami 

i oczywiœcie spora porcja muzyki, bo skoro sobota 

i wakacje nale¿y maksymalnie siê wyluzowaæ!

Zapraszamy!
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Partnerstwo Chojnowa i Egels-

bach przypieczêtowano tak¿e

na polskiej ziemi

Egelsbach* Formalnoœci zosta³y

za³atwione – teraz nale¿y nape³-

niæ partnerstwo miêdzy Chojno-

wem i Egelsbach ¿yciem. Przy

okazji oficjalnej wizyty delegacji

z Egelsbach w dolnoœl¹skim mieœ-

cie w ubieg³¹ sobotê tak¿e na

polskiej ziemi podpisano umowê

partnersk¹. W chojnowskim domu

kultury akt partnerski podpisali

burmistrzowie Rudi Moritz i Jan

Serkies, przewodnicz¹cy Rady

Miasta Tadeusz Bobyk i prze-

wodnicz¹cy Rady Gminy Dieter

Heller. Swoje podpisy pod doku-

mentem z³o¿yli równie¿ prze-

wodnicz¹cy stowarzyszeñ miast

partnerskich Horst Miltenberger 

i El¿bieta K³apciñska. 

W rêkach obydwu stowarzyszeñ

znajdowaæ siê bêdzie w przysz³oœ-

ci wspó³praca partnerska - organi-

zacja wizyt, nawi¹zywanie kon-

taktów miêdzy zwi¹zkami, orga-

nizacjami, szko³ami, a tak¿e miê-

dzy parafiami itp. „Partnerstwo

nie powinno siê opieraæ tylko na

oficjalnych kontaktach”, podkreœ-

li³ Horst Miltenberger. „Wprost

przeciwnie: ludzie powinni na-

wi¹zywaæ kontakty miêdzy sob¹

i je pielêgnowaæ i jestem przeko-

nany, ¿e chojnowskie stowarzy-

szenie wraz z przewodnicz¹c¹

El¿biet¹ K³apciñsk¹ istotnie siê

do tego przyczyni. Zainteresowa-

nie w naszym stowarzyszeniu jest

równie¿ du¿e. Ju¿ w ramach tej

wizyty kilku cz³onków stowarzy-

szenia pojecha³o prywatnie do

Chojnowa.”

Jan Serkies i Rudi Moritz wyra-

zili nadziejê, ¿e mieszkañcy Choj-

nowa i Egelsbach wzajemnie siê

poznaj¹, co przyczyni siê do po-

rozumienia miêdzy narodami. „Czu-

liœmy, ¿e mieszkañcom Chojno-

wa zale¿y na tym partnerstwie”,

wyjaœni³ Rudi Moritz. „Szczegól-

n¹ serdecznoœæ i goœcinnoœæ ludzi

odczuliœmy ju¿ podczas pierw-

szej wizyty w zesz³ym roku - rów-

nie¿ tym razem wobec wszyst-

kich cz³onków naszej delegacji

by³a ona imponuj¹ca”, chwali³

gospodarzy Rudi Moritz.

Dieter Heller wraz z Tedeuszem

Bobykiem podkreœlili znaczenie

partnerstwa miast dla integracji

w ramach Unii Europejskiej. „Istot¹

partnerstwa miast jest przybli¿a-

nie ludziom idei Unii Europejskiej,

która umo¿liwia rozwój we wspól-

nym europejskim domu.”

Z  niemieckiej  prasy
Podpisany w czerwcu tego roku akt miast part-
nerskich miêdzy Chojnowem a Egelsbach zna-
laz³ oddŸwiêk nie tylko w „Gazecie Chojnow-
skiej”, ale tak¿e w lokalnej prasie niemieckiej.
Poni¿szy tekst jest t³umaczeniem artyku³u 
z „Langener Zeitung”.

O
partnerstwie Chojnowa z niemieckim

Egelsbach piszemy czêsto i du¿o.

Do-tychczas by³y to informacje o

oficjalnych poczynaniach i procedurach

merytorycznych.

Umowê partnersk¹ podpisa³y ju¿ obie strony,

rozpoczêliœmy wiêc kontakty mniej oficjalne. 

28 lipca do Chojnowa przyjechali goœcie 

z Egelsbach reprezentuj¹cy tamtejsze stowa-

rzyszenie dzia³aj¹ce na rzecz partnerskich

miast. Nie by³a wiêc to ju¿ delegacja w³adz,

ale spotkanie z reprezentantami mieszkañ-

ców. Goœci podjêli przedstawiciele choj-

nowskiego stowarzyszenia, którzy licz¹c na

pomoc bardziej doœwiadczonych w kontak-

tach partnerskich przyjació³ z Niemiec, oma-

wiali z nimi plan wspó³pracy miêdzy naszymi

miastami.

Za³o¿enia tego typu g³ównie sprowadzaj¹ siê

do nawi¹zania towarzyskich kontaktów, inte-

gracji, poznawania innych kultur i tradycji.

Te dzia³ania wspiera tak¿e Unia Europejska,

która dofinansowuje tego typu inicjatywy.

- Zale¿y nam na tym, aby teraz inicjatywê prze-

jê³y dzia³aj¹ce w obu miastach zwi¹zki 

i stowarzyszenia – powiedzia³a gazecie przewod-

nicz¹ca Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³

Gmin (Miast) Partnerskich El¿bieta K³apciñska.

– Rola w³adz ju¿ siê skoñczy³a. Nasze kontakty

bêd¹ teraz czysto towarzyskie. Bêdziemy przy tym

poznawaæ siê nawzajem, zawieraæ znajomoœci 

i przyjaŸnie, przekazuj¹c sobie nasze tradycje 

i obyczaje. Stowarzyszenie ma na celu koordynacjê

wszelkich dzia³añ i pomoc organizacyjn¹. Liczy-

my na m³odzie¿, dla której Europa stoi teraz otwo-

rem i tego typu kontakty mog¹ byæ nieocenione.

Niemcy przebywali w Chojnowie trzy dni. 

W tym czasie byli goœæmi uczestników pó³ko-

lonii w Szkole Podstawowej nr 4 i Przedszkola

Miejskiego nr 3, gdzie kilkulatki popisa³y siê

zdolnoœciami artystycznymi i znajomoœci¹

jêzyka niemieckiego, odwiedzili Warsztat

Terapii Zajêciowej, miejsk¹ bibliotekê i mu-

zeum. Poznali bli¿ej miasto i kilkoro jego

mieszkañców, u których nocowali.

- Zaznaliœmy tu przys³owiowej polskiej goœcin-

noœci, która nie jest przesadzona – powiedzia³

przewodnicz¹cy niemieckiego stowarzy-

szenia Horst Miltenberger - Chojnów jest

pierwszym naszym polskim miastem partner-

skim. Ta wizyta utwierdzi³a nas w przekona-

niu, ¿e Polacy, to szczery, serdeczny naród, 

a na takich kontaktach zale¿y nam najbardziej.

eg

Ju¿  mn ie j  o f i c ja ln ie

Jako widoczny znak zbratania goœcie i gospodarze ods³onili herb Egelsbach 

na œcianie chojnowskiego ratusza. Na zdjêciu od lewej: burmistrzowie Rudi

Moritz i Jan Serkies, Horst Miltenberger, Tadeusz Bobyk, El¿bieta K³apciñska 

i Dieter Heller. Teraz trzeba nape³niæ partnerstwo ¿yciem.

Czuliœmy szczególn¹ serdecznoœæ
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Seniorzy, emeryci, renciœci i inwalidzi zrzeszeni

w chojnowskim ZERiI spotkali siê 20 lipca 

w Domu Chemika, by wspólnie obchodziæ

Œwiêto Seniora.

- Nasze dzisiejsze spotkanie jest œwiêtem dla

naszego zwi¹zku. Dla mnie osobiœcie jest za-

szczytem i wa¿nym prze¿yciem - rozpocz¹³

przewodnicz¹cy zwi¹zku Jan Paryœ. - Dzisiejszy

dzieñ pragniemy spêdziæ wspólnie, zapomnieæ

o troskach i chorobach dnia codziennego. Jestem

pewny, ¿e na tym spotkaniu wielu z Was

zabierze g³os.

Tego typu spotkania, organizowane cyklicznie,

s¹ dla zwi¹zkowców spotkaniami wyj¹tkowymi. 

- Czujemy wtedy, ¿e jesteœmy czêœci¹ spo³ecz-

noœci, ¿e jest nas wielu i ³¹cz¹ nas te same pro-

blemy i troski – powiedzia³a jedna z uczest-

niczek. – Na co dzieñ czêsto czujemy siê nie-

potrzebni, niepe³nowartoœciowi, starzy… Chwile

takie jak ta napawaj¹ nas optymizmem, ³a-

duj¹ nasze akumulatory na kolejne tygodnie.

¯yczenia wielu radosnych dni, zdrowia i szczêœ-

cia przewija³y siê tego dnia w wielu wypo-

wiedziach i wyst¹pieniach zaproszonych goœci.

Wœród nich byli przedstawiciele w³adz i osoby

sympatyzuj¹ce ze zwi¹zkiem. 

- Kole¿anki i koledzy z bratnich zwi¹zków i sto-

warzyszeñ, serdecznie dziêkujê za wspó³pracê

i pomoc – powiedzia³ na zakoñczenie swo-

jego ekspoze J. Paryœ. – Naszym czcigodnym

duchownym pragniemy serdecznie podziêko-

waæ za otaczaj¹c¹ nas troskê, pomoc i zrozumie-

nie. Cenimy sobie te¿ zaanga¿owanie w nasze

sprawy w³adz chojnowskiego samorz¹du.

Wszystkim gor¹co i serdecznie dziêkujê w imie-

niu w³asnym i cz³onków naszego zwi¹zki.

Atrakcj¹ tego dnia by³y wystêpy wokalne

dwóch zespo³ów folklorystycznych. Jako

pierwsze da³y koncert „Jaskó³ki” z Krzywej,

po nich „S³owiki” ze Starego £omu, oba pod

kierun-kiem Jerzego Kazika.

Ludowe przyœpiewki przyjêto z ogromnym

entuzjazmem – z pewnoœci¹ przypomnia³y czasy

m³odoœci i najszczêœliwsze lata œwiêtuj¹cych. 

eg

TToo    nnaamm    ddaajjee    eenneerrggiiêê

Anna Tarapacz

Nie uwa¿am, by czas wakacji by³

okresem bardziej niebezpiecznym

dla naszych dzieci. Myœlê, ¿e nie

sprzyja on nasileniu zagro¿enia nar-

kotykami czy alkoholem. Jednak

rodzice powinni wiêcej czasu spê-

dzaæ z dzieæmi, kontrolowaæ i za-

pe³niaæ im czas.

Iwona Kotala

Obecnie du¿o dzieci wyje¿d¿a w cza-

sie wakacji na kolonie i obozy. Moim

zdaniem, to i¿ spêdzaj¹ tam swój

czas bez nadzoru rodziców, mo¿e 

stwarzaæ wiêksze zagro¿enie. Pocie-

chy powodowane ciekawoœci¹ czêsto

ulegaj¹ namow¹ nowych kolegów 

i siêgaj¹ po u¿ywki. S¹dzê, ¿e na te-

mat papierosów, narkotyków i alko-

holu rodzice powinni rozmawiaæ 

z dzieæmi jak najwczeœniej. 

Kazimiera Babiarz 

Jestem zdania, ¿e nie tylko na wa-

kacjach ale równie¿ w szkole dzieci

s¹ nara¿one na zagro¿enia zwi¹za-

ne z narkotykami i alkoholem. To

tam spotyka siê m³odzie¿ z ró¿nych

œrodowisk. Du¿a odpowiedzialnoœæ

spoczywa tak¿e na pedagogach 

i nauczycielach. Rodzice natomiast

wiêcej czasu powinni poœwiêcaæ na

profilaktyczne dyskusje z dzieæmi.

Powinni oni byæ dla swych pociech

nie tylko opiekunami, ale przede

wszystkim przyjació³mi. Szczere 

i g³êbokie zainteresowanie ze stro-

ny rodziców procentowaæ bêdzie

wzajemnym zaufaniem.

Korniluk Dariusz

Kiedy rodziców nie staæ na waka-

cyjny wyjazd dzieci nudz¹ siê w mieœ-

cie i s¹ bardziej nara¿one na poku-

sy. Chyba jednak najwiêksze zagro-

¿enie narkotykami widoczne jest 

w czasie roku szkolnego. Rodzice,

aby uchroniæ swe pociechy przed

zgubnym wp³ywem narkotyków, po-

winni utrzymywaæ kontakt z dzieæ-

mi i du¿o z nimi rozmawiaæ. Klu-

czem do rodzinnego szczêœcia jest

poœwiêcanie im czasu. Najbardziej

zagro¿one s¹ dzieci, które nie widz¹

przed sob¹ przysz³oœci. Rol¹ rodziców

jest uœwiadamianie im, ¿e jest inaczej.

Katarzyna Grzech 

Jako osoba m³oda uwa¿am, ¿e okres

wakacji jest czasem wiêkszego nie-

bezpieczeñstwa. Dzieci wyje¿d¿aj¹c

na obozy przez d³ugi czas przeby-

waj¹ poza domem i nie maj¹ ¿adnej

kontroli. Maj¹ wiêksz¹ swobodê, 

a to czêsto prowadzi do  spróbowa-

nia tego, czego rodzice zazwyczaj

zabraniaj¹ np. alkoholu czy narko-

tyków. Poza tym zawieraj¹ wiele

nowych znajomoœci, nie zawsze

pozytywnych. Nie wiem czy mo¿na

ustrzec dzieci przed niebezpieczeñ-

stwem. Ale mo¿e wiêksza dyscyplina

i kontrola przyczyni¹ siê w pewnym

stopniu do ochrony dzieci i m³odzie¿y.

Ma³y s³ownik - œci¹ga dla rodziców

(slang œrodowiska narkotycznego)

AMFETAMINA - amfa, Benn,

Benny Bombs, Crystal, Dynamit,

Dziwak, Królewska, Kryszta³, No

Sleep, Proszek, Przyspieszacz, Py³ek,

Uppers, Œnieg, Woltów.

MARIHUANA - Acapulco Gold,

CHicago Greek, Doniczka, Gandzia,

Gras, Ziele, Skrêt, Maryœka, Trawa,

Zio³o, Maryha.

HASZYSZ - Afgan, African Black,

Bombay Black, Czarna Maroko,

Czerwony Afgan, Grant, Hasz.

HEROINA - Bia³a Dama, Grzanie,

Hera, Zouribe, M¹czka, Braun Sugar.

LSD - Blue Dragon, Bóg, S³oñce,

Budda, S³oneczny Uœmiech, Odbita

Warga, M³ot i Sierp (okreœlenia pow-

sta³e z powodu kszta³tu kapsu³ek)

KOKAINA - Bazooka, Berenika,

Bia³a Dama, Uderzenie, Koka, Kok-

sik, Boliwijski maszeruj¹cy proszek.

GRZYBKI - Halucynki, £ysiak

wspania³y, £asiczka lancetowata.

MORFINA - Br¹zowa Heroina, Maja,

Morfeusz, Siostra, Leœna tabaka,

Wilcza wiœnia.
U¯YWANIE TYCH S£ÓW PRZEZ
TWOJE DZIECKO MO¯E OZNA-
CZAÆ, ¯E MA ONO KONTAKT ZE
ŒRODOWISKIEM NARKOTYKO-
WYM. NIE MUSI NATOMIAST OZNA-
CZAÆ, ̄ E BIERZE NARKOTYKI.
Je¿eli masz w¹tpliwoœci skorzystaj
z pomocy specjalistów.

Wakacje – niebezpieczny czas?
W nawale zajêæ, w wirze codziennych spraw czêsto zdarza siê, ¿e

nie mamy czasu dla swoich dorastaj¹cych pociech, nie kontroluje-

my jego œrodowiska, nie potrafimy znaleŸæ z nim wspólnego jêzyka.

Okres wakacji to idealna pora na nawi¹zywanie nowych kontak-

tów, znajomoœci – nie zawsze porz¹danych. 

Czy mo¿na ustrzec ciekaw¹ œwiata latoroœl przed pokusami?
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U
lica Legnicka stanowi przed³u¿enie

chojnowskiego rynku. W jego wschod-

niej czêœci wznosi siê koœció³ p.w.

œw. Piotra i Paw³a. Jest to najbardziej oka-

za³a budowla Chojnowa i jeden z najstar-

szych, murowanych budynków, który za-

chowa³ siê do dnia dzisiejszego.

Powsta³ on na prze³omie XIV i XV w. Jed-

nak w tym miejscu musia³ istnieæ ju¿ koœ-

ció³ du¿o wczeœniej. Œwiadczy o tym zapis

w dokumencie z 1299 r. dotycz¹cy pro-

boszcza koœcio³a. W marcu 1299 r. tutejszy

proboszcz Lutherus, za zgod¹ biskupa wro-

c³awskiego Jana i mieszczan sprzeda³

augustianom-eremitom miejsce pod klasztor

za 15 grzywien. 

Wszystko przemawia za tym, ¿e ten naj-

starszy koœció³ móg³ byæ drewniany. Mo¿e

sp³on¹³ podczas któregoœ z licznych po-

¿arów miasta? Jedno jest pewne, ¿e najstar-

szymi fragmentami obecnej budowli s¹

czêœci fasady zachodniej i dolna kondygnac-

ja wie¿y. 

Na prze³omie XIV i XV wieku, za spraw¹

darczyñców, koœcio³owi podarowano pie-

ni¹dze na naprawê i budowê koœcio³a oraz

dzwonnicy (1390 i 1392 r.). W 1405 r. ist-

nia³a ju¿ dzwonnica, gdy¿ zosta³ na niej

powieszony du¿y dzwon.

Podniesienie i wymurowanie chóru na-

st¹pi³o w 1413 r. po otrzymaniu kolejnych

sum na ten cel. W tym czasie jednak nawa

g³ówna nie posiada³a jeszcze sklepienia.

Sta³o siê to dopiero w 1468 r. Rok ten wieñ-

czy pewien etap w dziejach chojnowskiej

œwi¹tyni. 

Rok póŸniej, w 1469 r., wybudowana zos-

ta³a kaplica po³udniowa p.w. œw. Andrzeja 

i Katarzyny, nale¿¹cej do cechu sukienni-

ków, zwanej tak¿e „star¹”. Sta³o siê to za-

pewne póŸniej, po wybudowaniu w XVI w.

kaplicy pó³nocnej, której fundatorem by³a

rodzina Bo¿ywojów. Oko³o 1543 r. sta³a siê

ona kaplic¹ grobow¹ rodziny Bo¿ywojów.

Znajduje siê tu wczesnorenesansowy na-

grobek Wolfa Bo¿ywoja, który by³ w³aœci-

cielem NiedŸwiedzic i Wojcieszyna. Wolf

Bo¿ywoj zmar³ w 1543 r., jego nagrobek 

w kaplicy pó³nocnej przedstawia pe³n¹ postaæ

zmar³ego w zbroi. W pod³odze znajduj¹ siê

równie¿ dwie p³yty nagrobne, Wolfa i Ma³-

gorzaty, z domu Biverin, Bo¿ywojów. 

Stare kamienne schody z balustrad¹ prowa-

dzi³y na emporê. To tu rodzina Bo¿ywojów

s³ucha³a nabo¿eñstwa.

W koœciele spoczywa równie¿ ksiê¿na Anna,

która zmar³a 1617 r. Wejœcie do jej krypty

zosta³o zamurowane w 1857 r.

Koœció³ bardzo ucierpia³ w okresie wojny

30-letniej. Po¿ar w 1651 r. przyczyni³ siê do

tego, ¿e nabo¿eñstwa musia³y odbywaæ siê

przez pewien czas w chojnowskim zamku.

Odbudowa sklepieñ naw bocznych i

g³ównej trwa³y w latach 1653 - 1659. 

W tym te¿ czasie powsta³ prospekt orga-

nowy. Dzisiaj w tym miejscu znajduje siê

odrestaurowana szafa organowa, która jest

rekonstrukcj¹ instrumentu z XVII w. Istnie-

j¹ przypuszczenia, ¿e organy rozbrzmie-

wa³y tu ju¿ w XV w. Zachowa³a siê infor-

macja, ¿e w 1438 r. burmistrz Chojnowa

Johann Possig ufundowa³ organy dla koœ-

cio³a Najœwiêtszej Marii Panny w Legnicy.

Zatem, jeœli burmistrz Chojnowa ufundo-

wa³ organy dla legnickiej œwi¹tyni, to choj-

nowski koœció³ musia³ ju¿ posiadaæ podob-

ny instrument. 

W okresie wojen napoleoñskich koœció³ sta³

siê wojskowym szpitalem, a stó³ o³tarza

pe³ni³ funkcjê sto³u operacyjnego.

Koœció³ p.w. œw. Piotra i Paw³a jest trzyna-

wow¹, szeœcioprzês³ow¹ bazylik¹. Do bu-

dowy koœcio³a u¿yto ceg³y palcówki, której

nazwa zwi¹zana jest z zachowanymi œlada-

mi palców tych, którzy j¹ formowali. ¯ebra

sklepieñ gwiaŸdzistych, podobnie jak i ma-

swerki okienne s¹ wykonane z piaskowca.

Barokowa chrzcielnica pochodzi z 1660 r.

Wczesnobarokowa ambona, która wspiera

siê na figurze anio³a zosta³a wykonana 

w 1671 r. O³tarz g³ówny z obrazem „Zmart-

wychwstanie”, autorstwa G. Ostermeyera.

Podarowa³ go koœcio³owi Adach Fogiel

kupiec z Augsburga, który urodzi³ siê 

w Chojnowie.

Opuszczaj¹c koœció³ warto zwróciæ uwagê

na liczne kamienne epitafia pochodz¹ce 

z cmentarza, który znajdowa³ siê przy koœ-

ciele. Zosta³ on zlikwidowany dopiero 

w 1818 r. Niektóre z nich s¹ nieczytelne,

gdy¿ zosta³y pokryte zapraw¹ cementow¹,

najprawdopodobniej w 1945 r. Fa³szywie

pojmowany patriotyzm przyczyni³ siê do

konserwacji kamiennych epitafiów, a nie do

ich zniszczenia. Dzisiaj zaprawa siê wykru-

sza, a spod niej wy³aniaj¹ siê stare napisy. 

Warto jeszcze zwróciæ uwagê na rysy na

kamiennych p³ytach przy wejœciu do koœ-

cio³a. Zosta³y zrobione mieczami, jednak

nie w akcie wandalizmu. W ten sposób ry-

cerze dawali œwiadectwo, ¿e nigdy nie pod-

nios¹ miecza przeciwko koœcio³owi.

Historia chojnowskiego koœcio³a to nie tylko

po¿ary, odbudowy, fundacje. W historii

chojnowskiej œwi¹tyni zapisane s¹ równie¿

burzliwe karty reformacji.

Wprowadzi³ j¹ na Œl¹sku ksi¹¿ê Fryderyk II

na pocz¹tku XVI wieku. Zosta³a zapocz¹t-

kowana w 1523 r. W 1534 r. Fryderyk II

postanowi³ zlikwidowaæ katolicyzm w swo-

im ksiêstwie. W Chojnowie sta³o siê to 

w 1535r., gdy koœció³ sta³ siê ewangelick¹

œwi¹tyni¹. Sytuacja ta trwaæ mia³a przez

najbli¿sze 166 lat. W kwietniu 1701 r. choj-

nowscy katolicy odzyskuj¹ koœció³. Du-

chowni protestanccy i urzêdnicy opuœcili

Chojnów. Jednak ju¿ w 1707 r., gdy

szwedzkie wojska wkroczy³y na Œl¹sk, po

zawarciu traktatu pokojowego w Altran-

stadt, chojnowski koœció³ zosta³ zwrócony

ponownie protestantom. Ostatnia uroczysta

msza odby³a siê 12 grudnia 1707 r. Prze-

kazanie koœcio³a ewangelikom nast¹pi³o 

15 grudnia, trzy dni póŸniej.

Katolicy odzyskali ponownie swój koœció³

dopiero w 1945 r., gdy do Chojnowa dotarli

pierwsi repatrianci wraz z ksiêdzem Ada-

mem £añcuckim.

Opuszczaj¹c koœció³ po lewej stronie mija

siê wejœcie na wie¿ê koœcieln¹. To tu miesz-

czanie zniszczyli schody w klatce scho-

dowej prowadz¹cej na wie¿ê. Dziêki temu

15 osób uratowa³o siê podczas najazdu

husytów na Chojnów w 1428 r.

Rozpoczêt¹ w poprzednim numerze wêdrówkê po Chojnowie zakoñczyliœmy na Placu
Wogezów. Dziœ kolejny odcinek trasy pod has³em „Spacerkiem po Chojnowie”
obrazuj¹cym nasze miasto jakiego nie znamy.
Teksty cyklu s¹ wybranymi fragmentami przewodnika „Rowerem do Ÿróde³ Skory”
autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Jerzego Kucharskiego.

Koœció³ p.w. œw. Piotra i Paw³a w Chojnowie



Trzy chojnowskie produkty zrobi³y na
prze³omie XIX i XX stulecia œwiatow¹ kari-
erê - papier eksportowany miêdzy innymi do
Chin i Japonii, rêkawiczki dostarczane
g³ównie na rynek pó³nocno – amerykañski
(240 tysiêcy par rocznie) oraz potrzaski i
klatki na dzikie zwierzêta, znane prawie na
wszystkich kontynentach. Eksportowano je

do obu Ameryk, Afryki, Indii, a nawet do
Australii i Oceanii. Produkcj¹ tego typu
urz¹dzeñ w Chojnowie zajmowa³o siê kilka
firm. Najstarsz¹ z nich by³a firma za³o¿ona 
w roku 1871 przez Rudolfa Webera, póŸniej
zarz¹dzana przez jego szwagra Carla Gerlacha.
Rudolf Weber by³ g³ównie konstruktorem.
Budynki fabryczne znajdowa³y siê w pobli¿u
dworca kolejowego, na obecnej ul. Kuso-
ciñskiego. Od strony pl. Dworcowego Weber
wybudowa³ sobie okaza³y budynek adminis-
tracyjno - mieszkalny z wysok¹ wie¿yczk¹,
która mia³a wyznaczaæ oœ ca³ego za³o¿enia.
Niestety ten ambitny projekt nie zosta³ w pe³ni
zrealizowany. Gdyby do tego dosz³o by³by to
jeden z najokazalszycheklektycznych budyn-
ków w mieœcie, jaki wzniesiono pod koniec
XIX wieku. Fabryka Webera by³a najstarsz¹
na terenie ca³ych Niemiec. Jej wyroby by³y
znane nie tylko na rynku krajowym, ale 
w ca³ej Europie, a tak¿e na innych kontynen-
tach, w Azji i Afryce.
Firmie Webera nie ustêpowa³a produkuj¹ca
ten sam asortyment wyrobów fabryka Ernesta I
Hugo Grellów. By³a to jedna z najwiêkszych
tego typu wytwórni w Europie. Dzisiaj nie
ma po niej œladu. Budynki fabryki znajdo-
wa³y siê na ul. Legnickiej na ty³ach wspa-
nia³ej ekletycznej kamienicy Grellów zniszczo-
nej po II wojnie. Obecnie stoi tu niewielki
pawilon mieszcz¹cy sklep monopolowy.
Trzeci¹ licz¹c¹ siê firm¹ tego typu w mieœcie
by³a fabryka Willigera. Na pocz¹tku XX stu-

lecia jej w³aœcicielem by³ Kirschberger. Fa-
bryka za³o¿ona przez Willigera znajdowa³a
siê u zbiegu ul. D¹browskiego i Ma³achowskie-
go, nieopodal budynku domu kultury. Niestety,
podobnie jak w przypadku fabryki Grella, nie
zachowa³y siê zabudowania fabryczne.
Równie¿ nie zachowa³a siê naro¿na kamienica
nale¿¹ca do Kirschbergera. Niegdyœ sta³a ona
w miejscu, gdzie obecnie znajduje siê nie-

wielki skwer otoczony niewysokim murkiem,
prawdopodobnie wzniesionym w miejscu jej
murów obwodowych. Wytwórnia Willidera
oferowa³a szeroki asortyment wyrobów do
od³owu dzikich zwierz¹t, ponadto najrozmait-
szego rodzaju sprzêt myœliwski, miêdzy inny-
mi broñ, naboje, no¿e, a tak¿e broñ sportow¹.
Czwart¹ z kolei fabryk¹ tego typu by³a fabry-
ka “Wo-Ha” za³o¿ona w latach dwudziestych
ubieg³ego stulecia przez Wolfsberga i Hassego.
Swoj¹ nazwê wziê³a od pierwszych liter
nazwisk obu za³o¿ycieli. Siedzibê mia³a na
ulicy Drzyma³y w budynkach nale¿¹cych
obecnie do Chojnowskiego Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. Produk-
cjê zak³ad kontynuowa³ do koñca 1944 roku.
Po II wojnie œwiatowej jej tradycje podj¹³ na
terenie by³ej NRD niewielki prywatny zak³ad
w Wittichenau. W roku 1970 przej¹³ go in-
¿ynier Ernst - Heinz Scholz. Zak³ad ten pro-
dukowa³ potrzaski talerzowe wzorowane na
wyrobach Webera i Grella do roku 1990, do cza-
su wprowadzenia zakazu stosowania tego

typu urz¹dzeñ. Zak³ad ten œwiadczy jeszcze
us³ugi dla kolekcjonerów i zbieraczy. 
In¿ynier Ernst - Heinz Scholz miesi¹c temu
podarowa³ naszemu Muzeum bardzo cenny
katalog firmy Rudolfa Webera. Wydawnictwa
tego typu osi¹gaj¹ znaczn¹ cenê na aukcjach.
Ponadto przekaza³ do zbiorów dwa oryginal-
ne potrzaski talerzowe z koñca XIX wieku,
jeden z fabryki Webera, a drugi z wytwórni

Grella, do³¹czy³ do tego jeszcze szeœæ potrza-
sków wyprodukowanych przez jego w³asny
zak³ad w Wittichenau. In¿ynierowi Scholzowi,
który osobiœcie przekaza³ muzeum owe urz¹-
dzenia, oprócz jego ma³¿onki towarzyszy³a
córka Wolfsberga, w³aœciciela fabryki “Wo-Ha”.
T¹ drog¹ pragnê serdecznie podziêkowaæ
Panu Scholzowi za przekazane Muzeum
eksponaty, których dot¹d nie mieliœmy w swoich
zbiorach. Jest to nie pierwszy ju¿ przyk³ad
wiêzi by³ych mieszkañców Chojnowa z naszym
Muzeum. Dziêki ich ofiarnoœci pozyskaliœmy
w ostatnich latach sporo cennych eksponatów.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu miesz-
kañców naszego miasta wyra¿am ogromn¹
wdziêcznoœæ.

Wszystkie zreprodukowane ilustracje pochodz¹
z katalogu firmy rudolfa Webera ofiarowanego
Muzeum przez in¿. Ernsta - Heinza Scholza.

Jerzy Janus
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Dar
in¿yniera

Rudolf Weber w³aœciciel za³o¿onej
w 1871 roku fabryki

Tygrys królewski w potrzasku
talerzowym wyprodukowanym
przez firmê Webera schwytany 

28 VII 1894 roku w Sain Cyr
Medan na Sumatrze

Leopard 
w potrzasku

firmy
Webera
z³apany 

w 1897 roku
w pobli¿u

osady
Uchede 

w niemiec-
kiej Afryce
Wschodniej

Fabryka Rudolfa Webera pod koniec XIX wieku
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cych nieruchomoœci zabudowanych 

budynkami gospodarczymi, po³o¿onych przy ul.

Koœciuszki w Chojnowie (teren by³ego "Hosmetu"), 

dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê

wieczyst¹ Nr 14656:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie

s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. W planie zagospodarowania prze-

strzennego wymienione nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod

us³ugi z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 

w dniu 9 wrzeœnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na pod-

stawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i us³ug. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej

wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 2 wrzeœnia 2005 r. na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000149062

0000040  Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie

tut. Urzêdu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapozna-

niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-

nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania

lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. 

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000

1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. 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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasad-

nionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 

tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.

Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 29 sierpnia - 2 wrzeœnia

2005 r. w godz. 9.00 do 14.00. klucze dostêpne s¹ w Wydziale

Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci

niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 135/8 o pow. 4648 m2,

po³o¿onej w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej, dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613.

Cena wywo³awcza - 134.000,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 26.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-

miotem zobowi¹zañ. Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury

podziemnej. Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e nast¹piæ za zgod¹ w³aœ-

ciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. W planie zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ przeznaczona jest

pod us³ugi rzemios³a z dpuszczeniem funkcji mieszkalnej i us³u-gowej.

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudo-wy, tj.

wybudowanie fundamentów - 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj.

wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym 

- 4 lata od daty nabycia.

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci

budynku warsztatowo- szkoleniowego o pow. u¿ytkowej 740,48 m2 wraz z

prawem u¿ytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego na w³asnoœci

Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci oznaczonej

numerem geodezyjnym 22/12 o pow. 941 m2, po³o¿onej przy ul. Witosa 

w  Chojnowie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr

29415.

Cena wywo³awcza - 99.000,00 z³.
Wadium - 19.000,00 z³.

Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu zawartymi na czas nieoz-

naczony z 3-miesiêcznym okresem wypowiedzenia. W razie wy-³onienia

nabywcy zostanie wszczête postêpowanie dotycz¹ce rozwi¹zania umów najmu.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieru-

chomoœæ ujêta jest jako tereny przemys³owe. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest

zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Przetarg, oddzielnie na

ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 

12 wrzeœnia 2005 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœ-

lonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 5 wrzeœnia 2005 r. na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644 00000001490620000040 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoz-

naczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia

14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone

wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba

wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿

przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozos-

ta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%

ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dzie-si¹tek

z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³ - dot. dz. 135/8 i 1.000, 00 z³ - dot. dz.

22/12. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062 0000020

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawar-

ciem umowy notarialnej. 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 uzasad-

nionej przyczyny. Nieruchomoœæ przy ul. Witosa mo¿na ogl¹daæ 

w dniach 29 sierpnia - 5 wrzeœnia 2005 r. w godz. 9.00 do 14.00. Klucze

dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska 

tut. Urzêdu - pok. nr 12. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu 

lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
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Muzeum Regionalne w Chojnowie

serdecznie zaprasza na wystawê pn.

PRZEGL•D CHOJNOWSKIEJ

PLASTYKI

Wystawê mo¿na ogl¹daæ przez okres

wakacji i kilka pierwszych dni wrzeœnia.

Muzeum Regionalne w Chojnowie

Czynne od œrody do pi¹tku  
w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele 

od 11.00 - 16.00,
w soboty wstêp bezp³atny.16-17 sierpnia 2005r. – godz.17.00

Bilety - 12 z³

Karol - cz³owiek, 

który zosta³ Papie¿em 
Dwa i pó³ miesi¹ca po œmierci Jana Paw³a II na

ekrany kin wchodzi film “Karol - cz³owiek, który zosta³

Papie¿em”. Raz jeszcze mo¿emy prze¿yæ smutek po

stracie bliskiego cz³owieka, poczuæ siê dziêki niemu

bogatsi i silniejsi. 

Ksi¹dz Pra³at Pawe³ Ptasznik, Szef Sekcji Polskiej Wa-

tykañskiego Sekretariatu Stanu, konsultant re¿ysera:

“Film odznacza siê pokor¹, z jak¹ potraktowano temat,

prostot¹ i przejrzystoœci¹ wizji twórczej, powœci¹gliwoœ-

ci¹ w wyra¿aniu uwielbienia dla g³ównego bohatera

oraz œwiadomoœci¹, jak mocno jego osobista historia

¿ycia jest powi¹zana z histori¹ Polski. Z tej w³aœnie

œwiadomoœci wyp³ywa idea, aby osobowoœæ i wewnêtrz-

ny rozwój przysz³ego Papie¿a ukazaæ na tle dwóch

totalitaryzmów, z którymi mia³ do czynienia i przeciwko

którym nie waha³ siê przyj¹æ postawy, co na zawsze

naznaczy³o jego duszê.

Tak wiêc Giacomo Batiatto zaczyna sw¹ opowieœæ od

tragicznego roku 1939, od inwazji Polski dokonanej

najpierw przez wojska niemieckie, potem przez Sowietów.

Film “Karol - cz³owiek, który zosta³ Papie¿em” daje

nam pe³niejszy obraz korzeni tej niezwyk³ej osobowoœ-

ci, jak¹ jest Jan Pawe³ II i w³aœnie dlatego jest to

dzie³o szczególnej wagi. Mam nadziejê, ¿e dostarczy on

g³êbokich prze¿yæ oraz wzbogaci w aspekcie ludzkim,

intelektualnym i duchowym wszystkich jego widzów”.

Tytu³ oryginalny: “Storia di Carlo” 

Re¿yseria: Giacomo Batiatto 

Scenariusz: Giacomo Batiatto (na podstawie ksi¹¿ki

Gian Franco Svidercoschiego) 

Obsada: Piotr Adamczyk, Ma³gorzata Bela, Olgierd

£ukaszewicz, Raoul Bova, Hristo Naumov Shopov,

Lech Mackiewicz, Matt Craven.

Gatunek: dramat 

Rok produkcji: 2005, W³ochy 

Czas trwania: 164 min 

MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, 

tel. 818-86-21

KINO

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 4

miasta Chojnowa:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania

nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów - 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybu-

dowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym - 4 lata od daty nabycia. Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji

zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej. Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 wrzeœnia  2005 r. o godz. 11.00 w

sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.  Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci

nale¿y wp³aciæ do dnia 2 wrzeœnia 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.  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 nieru-

chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.  Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-

niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 400 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-

cia, 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. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w

ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci

nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.
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Sportowe wakacje z MDK

Organizatorzy festynu pn.

"Szansa na uœmiech" gor¹co

dziêkuj¹ wszystkim, którzy

wsparli inicjatywê charytaty-

wnej imprezy na rzecz dzieci.

Sponsorzy:

Urz¹d Gminy Chojnów, Urz¹d
Miejski w Chojnowie, Stadnina
Koni Jaroszówka, 10 Brygada
Kawalerii Pancernej w Œwiê-
toszowie, ALFA - Ksiêgarnia 
z Chojnowa, AGRO - ŒWIT -
sklep ogrodniczy z Chojnowa,
BAYLEG - CENTROWET -
hurtownia leków wetery-

naryjnych z Ziemnic, Bank Spó³dzielczy z Chojnowa, Firma BASF -
Polska, Dolnoœl¹ska Izba Rolnicza we Wroc³awiu, Drukarnia Pana
Adama Nizio³a z Bia³ej, Foto Atelier Pañstwa Danuty i Henryka
Giersoków z Jaroszówki, Gospodarstwo Agroturystyczne "Dwa brze-
gi" z Jaroszówki, Gospodarstwo Agroturystyczne "U Babuni" 
z Jaroszówki, Folwark Kwiatów, Firma Handlowa BEATA z Legnicy,
BUD - TECH - hurtownia materia³ów budowlanych z Chojnowa, Firma
DAMI z Piotrowic, Firma DANIPOL z Polkowic, Firma FAMEX 
z Chojnowa, GPZOZ z Krzywej, Firma HALIKOWSKI - 
z Chojnowa, Huta Miedzi Legnica, Firma JAREXS z Legnicy,
Kopalnia Kruszywa Go³aczów, KGHM Polska MiedŸ S.A., Koncern
Energetyczny ENERGIAPRO z Legnicy, KRET I S-KA 
z Chojnowa, Lubuska Stra¿ Graniczna - Oœrodek Tresury Psów, Firma
LUAL z Chojnowa, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierz¹t z £owicza, Miejski Dom Kultury w Chojnowie, Firma
MAGROTETEX z Chojnowa, Firma M£YNPOL z Krzy¿owej,
Nadleœnictwo Legnica, Firma OPAKO - TEK z Goliszowa, Jednostka
Ratowniczo - Gaœnicza z Chojnowa, Jednostka Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z Krzywej, Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Rokitek,
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Witkowa, Jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Jaroszówki, PEN AR LAN Polska 
z Leszna, Firma POLERS z Chojnowa, Polskie Radio Wroc³aw,
PROVIDENT - Legnica, Piekarnia Pana Andrzeja Kupczyka 

z Chojnowa, Piekarnia " U Borka" Pana Zbigniewa Borkowskiego,
Piekarnia Pana Stanis³awa Kryszczuka z Chojnowa, Piekarnia Pana
Bogdana Styrkowca z Jerzmanowic, Punkt weterynaryjny
Mieczys³awa Jasiñskiego z Jaroszówki, REAL z Lubina, Sklep ABC 
z Chojnowa, Sklep Wielobran¿owy Pani Marty Giersok z Chojnowa,
Sklep SMYK z Chojnowa, Sklep "U Jana" z Chojnowa, Sklep 
"U Wojtka" z Chojnowa, Starostwo Powiatowe w Legnicy,
SZYDE£KO - Artyku³y Biurowe z Chojnowa, UNIFOT - drukarnia
z Chojnowa, Urz¹d Gminy Kunice, Urz¹d Miasta w Z³otoryi, Urz¹d

Gminy w Mi³kowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej w Legnicy, Firma VITBIS ze Z³otoryi,
Towarzystwo Ubezpieczeniowe CONCORDIA Oddzia³ w Lubinie,
Hurtownia WJM z Chojnowa, Pan Jerzy Babij z Jaroszówki, Pani
Dominika Czech z Osetnicy, Pan Piotr Ficek z Zamienic, Pañstwo
Bo¿ena i Wac³aw Frañczakowie z NiedŸwiedzic, Pañstwo Lucyna 
i Marian Kolaniakowie z NiedŸwiedzic, Pan Jerzy Kucharski 
z Chojnowa, Pañstwo El¿bieta i Marek £yczko z Micha³owa, Pañstwo
Zofia i Roman M¹czniewscy z Chojnowa, Pani Bo¿ena Majewska 
z Chojnowa, Pan Czes³aw Pisarski z Chojnowa, Pan Henryk Szapowa³
z Zamienic, Pan Jerzy Szyposz z Legnicy, Pan Jan Szymañski 
z Legnicy, Pan Zdzis³aw Œniegucki z Jaroszówki, Pan Robert
Wierzbicki z Chojnowa, Pan Mieczys³aw Wróblewski z Goliszowa.

Oraz wszyscy pomagaj¹cy w zorganizowaniu imprezy.

Sponsorami byli równie¿ wszyscy wystêpuj¹cy w Jaroszówce, czyli:
Pan Marek Siudym, Pan Stanis³aw Szelc, Klub Tañca Towarzys-
kiego"Impuls" z Prochowickiego Oœrodka Kultury, Zespó³ KALINKI z
Rokitek, Zespó³ DANCE FACTORY z Jawora, Orkiestra Dêta OSP
Gminy Chojnów, Legnicka Orkiestra Dêta,
Zespó³ Pieœni i Tañca "Legnica" Pan Konrad Kuhnert, Chór Emaus 
z Jawora, Nieetatowa Grupa Antyterrorystyczna z Polkowic, Grupa
antyterrorystyczna ASG z Legnicy.

A tak¿e wszyscy, którzy przekazali bardzo cenne przedmioty 
na aukcjê.

W imieniu organizatorów serdecznie dziêkujê - Mieczys³aw Jasiñski

W sierpniu Miejski Dom Kultury organizuje turniej
pi³ki no¿nej i turniej mini-kosza. Do udzia³u zapro-
szono dru¿yny ze szkó³ podstawowych i gimnazjów;
jest tak¿e kategoria open, czyli dla zawodników
maj¹cych 17 lat i wiêcej. 

Jako pierwsze zmierz¹ siê dru¿yny ze szkó³ podsta-
wowych. 9 i 10 sierpnia planowane s¹ rozgrywki tur-
nieju pi³ki no¿nej, a 12 sierpnia – mini-kosza.
Gimnazjaliœci zmagaæ siê bêd¹ tydzieñ póŸniej. 
16 i 17 sierpnia w turnieju pi³ki no¿nej, 19 sierpnia
w mini-koszu. Pocz¹tek rozgrywek obu grup - godz. 9.30.

Kategoria open startuje 23 i 24 sierpnia (pi³ka
no¿na) oraz 26 sierpnia (mini-kosz). Rozgrywki 

w tej kategorii
rozpoczynaj¹ siê 
o godz. 17. Oba
turnieje zostan¹
rozegrane na bois-
ku Gimnazjum nr 1. 

W przypadku in-
tensywnych opa-
dów deszczu orga-
nizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo zmiany terminu
zawodów. 

Zapraszamy kibiców dru¿yn 
i sympatyków sportu.

““SSzzaannssaa  nnaa  uuœœmmiieecchh””
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Kredyty hipoteczne do 30 lat,

oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych 

kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia 

komornicze, windykacja,

- na wykup mieszkania ze spó³dzielni 

mieszkaniowej,
- na budowê i rozbudowê domu,

- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym 

lub wtórnym,

- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK 

lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

BANKOWE KREDYTY -

HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

Doradca Bankowo-Finansowy 
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y

US) TEL.076/ 844-39-25,  841-53-66

"CALLA"
Ryszard  Szymañski

OFERUJEMY:

Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
Chojnów cmentarz tel. 8196-353

(ca³odobowy)
Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 

(ca³odobowy)
Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

(ca³odobowy)

TTTTEEEELLLLEEEEFFFFOOOONNNN    DDDDYYYY ¯̄̄̄UUUURRRRNNNNYYYY
CCCCAAAA££££OOOODDDDOOOOBBBBOOOOWWWWYYYY

0000666600006666--777777779999-- 111177772222 ,,,,     8888111188887777-- 111177776666

UUUUSSSS££££UUUUGGGGIIII         PPPPOOOOGGGGRRRRZZZZEEEEBBBBOOOOWWWWEEEE

KAMIENIARSKIE

ODZIE¯ ¯A£OBNA

GROBOWIEC 2-osobowy 1200 z³

PRZEWÓZ  DO  PROSEKTORIUM

Chojnów tel. 724 60 60 -  ul. Chmielna 3

Bez  porêczycieli,  
szybko  i  wygodnie,  
ju¿  przy  dochodach  
600  z³  miesiêcznie

Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726

KKKKRRRREEEEDDDDYYYYTTTTYYYY
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Gmina Chojnów oferuje do zamiany lokal

mieszkalny w Okmianach o pow. 78 m2

z centralnym ogrzewaniem, sk³adaj¹cy siê 

z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc

(osobno), dwóch balkonów, w ³adnej, spokoj-

nej okolicy na lokal o ni¿szym standardzie

(mo¿liwe ogrzewanie tradycyjne) o pow. ok.

45 m2 po³o¿ony na terenie gminy Chojnów.

Wiadomoœæ; tel. 818-84-61 do godz. 15.30. 

W dalszym ci¹gu aktualna sprzeda¿ miesz-

kania w Chojnowie w nowym budownictwie

(ul. Sikorskiego) o pow. 53 m2. Wiadomoœæ:

tel. 817-88-38 po godz. 18.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 

w nowym budownictwie w centrum Chojnowa,

35 m2, IIIp., 2 pokoje, po kapitalnym remon-

cie, kompletne wyposa¿enie kuchni, nowe

okna i drzwi. Wiadomoœæ: tel. 818-74-46 lub

0608-534-445.

Sprzedam niedrogo mieszkanie w³asnoœ-

ciowe w Chojnowie, pow. 43 m2, 3 pokoje,

kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 818-18-59

lub 0692-102-273.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 65 m2,

ul. £okietka. Wiadomoœæ: tel. 0663-024-170. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m2, Ip.,

ul. £okietka 7d/4, Chojnów, wysoki standard.

Wiadomoœæ: tel. 818-60-38 po godz. 21 lub

0602-118-526.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 

w Budziwojowie, o pow. 43 m2, 2 pokoje,

kuchnia, ³azienka, przedpokój, 2 pomieszcze-nia

gospodarcze. Wiadomoœæ: tel. 819-10-74 lub

0692-616-490.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 37 m2,

nowe budownictwo, kawalerka. Wiadomoœæ:

tel. 48-692-899-109.

Sprzedam kawalerkê, pow. 35 m2, 

na parterze. Wiadomoœæ: tel. 818-82-73.

Kupiê mieszkanie w starym lub nowym

budownictwie, mo¿e byæ do remontu – mini-

mum 3 pokoje. Wiadomoœæ: tel. 819-15-99

lub 0510-593-914.

Kupiê mieszkanie w starym budownictwie

na Ip., w okolicach parku lub na ul. D¹brow-

skiego. Wiadomoœæ: tel. 818-66-97 lub 0607-

854-251.

Zamieniê mieszkanie komunalne, IIp.,

pow. 80 m2, na pokój z kuchni¹ (IIp.) 

z dop³at¹. Wiadomoœæ: tel. 819-67-13, 

po godz. 18.00.

PRACA

Zatrudniê na umowê-zlecenie osobê 

w charakterze telemarketerki. Warunek – ko-

rzystanie z us³ug sieci Tele2, mi³y g³os, dy-

namiczna osobowoœæ. Wiadomoœæ: tel. 818-83-23

w godz. wieczornych lub 0606-143-805.

US£UGI

Nauczyciel udzieli korepetycji z matema-

tyki, chemii, fizyki i informatyki. Kilkulet-

nie doœwiadczenie, nowa matura (100% zda-

walnoœci), mo¿liwoœæ pracy z grup¹, dojazd

do domu ucznia, cena 25 z³/60 min. Wia-

domoœæ: tel. 0694-242-029.

INNE

Dzia³ka budowlana 7a, okolica ul. Wys-

piañskiego. Wiadomoœæ: tel. (077) 465-33-57.

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one w

po³udniowej czêœci miasta miêdzy ulicami:

Asnyka i Z³otoryjsk¹ o pow. od 844 m2 do

1333 m2. Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

Sprzedam komplet mebli pokojowych,

stan b. dobry. Wiadomoœæ: tel. 819-18-83.

Sprzedam ksi¹¿ki do szko³y podstawo-

wej kl. IV, V, VI i do gimnazjum kl. I, II, III,

stan bardzo dobry. Wiadomoœæ. tel. 819-64-58.

Sprzedam gara¿ oraz dzia³kê budowlan¹

ul. Zielona-Lubiñska. Wiadomoœæ: Zdzis³aw

Kamieñski ul. Kiliñskiego 27b, tel. 818-72-10.

OG£OSZENIA  DROBNE

FHU "DANA" Danuta Marciniszyn
Chojnów ul. Zielona 2 

(teren tartaku) 
wjazd od ul. Zielonej i Drzyma³y

Czynne od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00 - 17.00

Tel. 076 819-25-01, 888-175-
239, 695-698-826.

UWAGA !!!
* Konkurencyjne ceny wêgla i z³omu - 

mo¿liwoœæ negocjacji cen!

* Rabat do 5% ceny wêgla!

* Uwzglêdniamy reklamacje odnoœnie 

jakoœci wêgla!

* Transport i roz³adunek do piwnic 

w cenie zakupu!

* Us³ugi lombardowe 

SSkk³³aadd    ooppaa³³uu ,,     
sskkuupp    zz ³³oommuu

Najtañszy przewóz osób 

- wesela, przysiêgi, wycieczki.

Bus 8.osobowy

Tel. 0606-885-178 lub (076) 817-75-26.

zatrudni
absolwentów zasadniczych 

szkó³ zawodowych 
do przyuczenia w zawodzie 

tokarz - frezer

FFFF iiii rrrrmmmmaaaa    """"AAAASSSSEEEENNNN""""

PPrrzzeeddssiiêêbbiioorrssttwwoo    PPrroodduukkccyyjjnnoo--
UUss³³uuggoowwee    ""MMaaggrrootteexx""    SSpp..    zz    oo..oo..

CChhoojjnnóóww    uull..    FFaabbrryycczznnaa    11

KKoonnttaakktt
TTeell ..     881188--8855--2266    wweeww..     1166
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

oraz art. 4 pkt 1-6 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13

wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku

w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, ze zm.)Rada

Miejska Chojnowa stanowi, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœ-

ci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci w postaci

„Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na

terenie miasta Chojnowa”.

§ 2

„ REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŒCI

I PORZ•DKU NA TERENIE 

MIASTA CHOJNOWA

Rozdzia³ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ustala szczegó³owe wymagania oraz wa-

runki utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nie-

ruchomoœci znajduj¹cych siê w Chojnowie.

§ 2

1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie u.c.p. – nale¿y przez to rozumieæ ustawê

z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-

rz¹dku w gminie (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸn.

zm.);

2) ustawie o odpadach – nale¿y przez to rozumieæ

ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.);

3) odpadach komunalnych drobnych – nale¿y przez

to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu usta-

wy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary

i masê mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stano-

wi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci;

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych –

nale¿y rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu

ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje roz-

miary i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojem-

nikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci;

5) odpadach roœlinnych – nale¿y przez to rozumieæ

odpady powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji 

i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni

oraz selektywnego gromadzenia odpadów pocho-

dzenia roœlinnego z targowisk i cmentarzy;

6) ChZGKiM – nale¿y przez to rozumieæ Chojnowski

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Chojnowie; 

7) przedsiêbiorstwo wywozowe – nale¿y przez to

rozumieæ ChZGKiM lub przedsiêbiorstwo upowa¿-

nione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p. i ustawy

o odpadach do œwiadczenia us³ug w zakresie odbie-

rania oraz transportu odpadów komunalnych lub

opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu

nieczystoœci ciek³ych;

8) miasto - nale¿y przez to rozumieæ Miasto Chojnów;

9) regulamin – Regulamin utrzymania czystoœci 

i porz¹dku na terenie Miasta Chojnowa;

10) pojazd – w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z dnia 20 czerwca 1997 r. -

2003 r. Nr 58, poz. 515 z póŸn. zm.).

Rozdzia³ 2

Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku 

i czystoœci na nieruchomoœciach oraz terenach

u¿ytku publicznego

§ 3

1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani do utrzy-

mania na ich terenie czystoœci, porz¹dku oraz nale-

¿ytego stanu sanitarno-higienicznego.

2. W³aœciciele nieruchomoœci lub inne podmioty

wskazane ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocz-

nego uprz¹tniêcia œniegu, lodu, b³ota oraz innych

zanieczyszczeñ z chodnika bezpoœrednio przyle-

g³ego do nieruchomoœci w sposób okreœlony w § 4.

3. Obowi¹zek okreœlony w ust. 2 dotyczy tak¿e in-

nych czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku

publicznego.

4. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani do

przeprowadzania, w miarê potrzeb, deratyzacji na

swoim terenie.  

§ 4

1. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze œniegu i lodu

powinien byæ realizowany przez:

1) odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ

w ruchu pieszym lub pojazdów,

2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej

ograniczaj¹cych œliskoœæ chodnika, przy czym piasek

lub inne materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹t-

n¹æ z chodnika niezw³ocznie po ustaniu przyczyny

jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z chodnika powin-

ny byæ gromadzone w pojemnikach na odpady, 

z zachowaniem postanowieñ § 9 ust. 1 i § 14 ust.1.

3. Zakazuje siê zgarniania œniegu, lodu, b³ota lub

innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.

§ 5

1. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹

siê tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego,

maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub

obiektach koszy na œmieci i ich opró¿niania z czês-

totliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu.

2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 dotyczy tak¿e za-

rz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na

obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów

ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogo-

wym (Dz. U. z dnia 20 czerwca 1997 r. - 2003 r. Nr 58,

poz. 515, z póŸn. zm.) oraz, w odniesieniu do przy-

stanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorców

korzystaj¹cych z takich przystanków.

§ 6

Na nieruchomoœciach lub ich czêœciach takich jak

chodnik, podwórko itp.:

1) mycie samochodów mo¿e siê odbywaæ jedynie pod

warunkiem, ¿e powstaj¹ce œcieki odprowadzane s¹

do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób

umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymaganiami

niniejszego Regulaminu; w szczególnoœci œcieki takie

nie mog¹ byæ bezpoœrednio odprowadzane do zbior-

ników wodnych lub ziemi.

2) odpady z doraŸnych napraw samochodów musz¹

byæ gromadzone w pojemnikach przeznaczonych

do tego celu.

§ 7

1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieru-

chomoœci powinny byæ gromadzone w pojemnikach

odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w ni-

niejszym Regulaminie, natomiast nieczystoœci ciek³e

w zbiornikach bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych

wymaganiom wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,

w szczególnoœci ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹-

ce w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieru-

chomoœci dzia³alnoœci¹ w zakresie us³ug medycz-

nych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone

w pojemnikach s³u¿¹cych do gromadzenia odpa-

dów komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpo-

wania z tymi odpadami okreœlaj¹ odrêbne przepisy.

§ 8

1. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady powin-

ny byæ zbierane do oznakowanych pojemników,

s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Oznakowanie pojemników powinno byæ trwa³e 

i zawieraæ co najmniej adres nieruchomoœci lub adres,

nazwê b¹dŸ logo przedsiêbiorstwa wywozowego.

§ 9

1. Pojemniki nale¿y ustawiaæ w granicach nierucho-

moœci w miejscu ³atwo dostêpnym dla pracowników

przedsiêbiorstwa wywozowego.

2. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany utrzymaæ

miejsce ustawienia pojemników w czystoœci i porz¹dku.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawie-

nia pojemników ponosi w³aœciciel nieruchomoœci.

§ 10

1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek:

1) wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki, o

których mowa w § 9, poprzez zakup, wydzier¿awie-

nie od przedsiêbiorstwa wywozowego lub ChZGKiM,

a tak¿e w inny sposób ustalony w drodze umowy z

przedsiêbiorstwem wywozowym, ChZGKiM lub

innym uprawnionym podmiotem;

2) utrzymania pojemników w stanie porz¹dkowym,

sanitarnym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym korzys-

tanie z nich bez przeszkód. 

2. Liczbê niezbêdnych pojemników okreœla siê w opar-

ciu o zawart¹ umowê z przedsiêbiorstwem wywozowym.

§ 11

1. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany za-

pewniæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowe-

go dostêp do pojemników, w sposób umo¿liwiaj¹cy

opró¿nianie pojemników bez nara¿ania na szkodê

ludzi, budynków b¹dŸ pojazdów.

2. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu

do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœ-

ci ciek³ych.

§ 12

1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny byæ

usuwane z terenu nieruchomoœci okresowo, w termi-

nach uzgodnionych w umowie z przedsiêbiorstwem

wywozowym, nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie.

2. Nieczystoœci ciek³e powinny byæ usuwane z nie-

ruchomoœci z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³-

nieniu zbiornika bezodp³ywowego i wyp³ywowi tych

nieczystoœci do ziemi i wód gruntowych.

UCHWA£A Nr XLIV/205/05 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta Chojnowa
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§ 13

1. W sytuacjach wyj¹tkowego krótkotrwa³ego zwiêk-

szenia iloœci odpadów komunalnych dozwolone jest

gromadzenie ich obok pojemników w szczelnych

workach z tworzywa.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny

byæ usuwane jak najszybciej, w terminach uzgod-

nionych z przedsiêbiorstwem wywozowym lub pod-

miotem prowadz¹cym zak³ad utylizacji.

3. Kosze na odpady, ustawione na drogach pub-

licznych, przystankach komunikacyjnych oraz

innych terenach u¿ytku publicznego, powinny byæ

opró¿niane z czêstotliwoœci¹ wykluczaj¹c¹ ich

przepe³nienie.

§ 14

1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na

odpady komunalne œniegu, lodu, gor¹cego popio³u 

i ¿u¿la, gruzu budowlanego, szlamów, substancji

toksycznych, ¿r¹cych oraz wybuchowych, a tak¿e

odpadów wytwarzanych w procesie dzia³alnoœci

gospodarczej, je¿eli w/w podmiot nie posiada

umowy zawartej z przedsiêbiorstwem wywozowym.

2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkol-

wiek odpadów komunalnych i roœlinnych.

3. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1 – 2 stosuje siê od-

powiednio do koszy na odpady, ustawionych na

drogach publicznych, przystankach komunikacyj-

nych oraz innych terenach u¿ytku publicznego.

§ 15

1. Dla potrzeb dobrowolnej, nieodp³atnej, selektywnej

zbiórki odpadów organizuje siê centralne punkty

zbiórki (lokalizacja CPZ – za³¹cznik nr 1 do niniej-

szego Regulaminu).

2. Centralne punkty zbiórki wyposa¿one s¹ 

w pojemniki:

1) niebieskie – do zbiórki czasopism, ksi¹¿ek, papieru;

2) bia³e – na szk³o opakowaniowe bia³e;

3) zielone – na szk³o opakowaniowe kolorowe;

4) ¿ó³te – na opakowania plastikowe typu PET;

5) lub inne – stosownie do lokalnych mo¿liwoœci

zagospodarowania i rynku odbiorców.

Rozdzia³ 3

Prowadzenie Sk³adowiska Odpadów Komunalnych

w Bia³ej k/Chojnowa i Oczyszczalni Miejskiej

oraz rozliczanie us³ug w zakresie postêpowania 

z odpadami komunalnymi i nieczystoœciami

ciek³ymi z tytu³u œwiadczenia tych us³ug 

przez ChZGKiM.

§ 16

1 Zarz¹dzaj¹cym Sk³adowiskiem Odpadów

Komunalnych w Bia³ej k/Chojnowa jest ChZGKiM

w Chojnowie.

2. Zarz¹dzaj¹cym Miejsk¹ Oczyszczalni¹ Œcieków

jest ChZGKiM w Chojnowie.

§ 17

1. Stawki op³at za unieszkodliwianie odpadów 

i nieczystoœci ciek³ych ustalane s¹ w drodze umowy

pomiêdzy ChZGKiM a przedsiêbiorstwem posia-

daj¹cym stosowne zezwolenie na œwiadczenie us³ug 

w zakresie odbioru, transportu odpadów oraz nie-

czystoœci ciek³ych.

Rozdzia³ 4

Obowi¹zki w³aœcicieli zwierz¹t domowych

§ 18

1. Osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów

i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do

sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêta-

mi, w szczególnoœci nie pozostawiania ich bez dozoru,

je¿eli zwierzêta nie s¹ na uwiêzi lub nie znajduj¹ siê

w pomieszczeniach zamkniêtych b¹dŸ na terenie

ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich sa-

modzielne wydostanie siê.

2. Zakazuje siê szczucia psami lub doprowadzania

ich do stanu, w którym  mog¹ staæ siê niebezpieczne

dla ludzi lub zwierz¹t.

§ 19

1. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ

wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze

smyczy jest dozwolone pod warunkiem, ¿e pies ma

kaganiec, a w³aœciciel (opiekun) ma mo¿liwoœæ spra-

wowania bezpoœredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych

zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, na

place zabaw, tereny szkolne oraz do placówek

handlowych lub gastronomicznych, je¿eli zakaz taki

wynika z wyraŸnego oznakowania dokonanego

przez w³aœciciela nieruchomoœci (placówki lub obiektu).

§ 20

1. W³aœciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani

do usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczysz-

czeñ na klatkach schodowych lub innych pomiesz-

czeniach budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicz-

nego, a tak¿e na terenach u¿ytku publicznego,

takich jak ulice, chodniki i tereny zieleni miejskiej.

2. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic

i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.

Rozdzia³ 5

Warunki i wymagania dla utrzymywania

zwierz¹t gospodarskich na terenach gminy

wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 21

1.Wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu i utrzy-

mywania zwierz¹t gospodarskich w jednostce œród-

miejskiej Miasta Chojnowa. 

2. Poza jednostk¹ œródmiejsk¹ Miasta Chojnowa

dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich,

przy zachowaniu warunków sanitarnych.„

§ 3

1 Kontrolê przestrzegania postanowieñ zawartych w

Regulaminie powierza siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa.

2. Burmistrz Miasta Chojnowa w I kwartale ka¿de-

go roku przedstawia Radzie informacjê o wykony-

waniu zadañ w zakresie utrzymania czystoœci i po-

rz¹dku w mieœcie, a tak¿e wnioski wyp³ywaj¹ce 

z analizy sprawowanej kontroli i nadzoru nad prze-

strzeganiem postanowieñ Regulaminu wraz z pro-

pozycjami jego zmian, je¿eli takie bêd¹ konieczne.

3. Burmistrz Miasta Chojnowa podejmie dzia³ania

niezbêdne dla przestrzegania postanowieñ Regulaminu.

§ 4

Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/153/97 Rady

Miejskiej w Chojnowie z dnia 17 grudnia 1997 r., w

sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci

i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. 

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego, z wyj¹tkiem przepisów 

§ 15, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 lipca 2006 r., 

i podlega rozplakatowaniu na tablicach og³oszeñ 

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie oraz og³oszeniu

w Gazecie Chojnowskiej. 

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Maciej Cieœla

Uchwa³y Nr XLV/210/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 21 lipca 2005 r.

w sprawie udzielenia porêczenia kredytu

bankowego dla Samodzielnego Publicznego

Zak³adu Opieki Zdrowotnej - Przychodni

Rejonowej w Chojnowie

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)
z zwi¹zku z art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.
874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264,
Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, 
poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz. 414, Nr 64, poz.565),
Rada Miejska Chojnowa  uchwala, co nastêpuje :

§ 1.

1. Udziela siê porêczenia kredytu bankowego wraz

z odsetkami do wysokoœci 442.695 z³ (s³ownie: czte-

rysta czterdzieœci dwa tysi¹ce szeœæset dziewiêæ-

dziesi¹t piêæ z³otych), który bêdzie udzielony Samo-

dzielnemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej - Przy-

chodni Rejonowej w Chojnowie przez Bank Gospo-

darstwa Krajowego.

2. Wysokoœæ sp³aty zad³u¿enia okreœli harmonogram

sp³at zad³u¿enia w poszczególnych latach okresu

kredytowania bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ umowy

kredytowej.
§ 2.

Porêczenie obowi¹zuje w okresie kredytowania i sp³aty

ca³ego zad³u¿enia.
§ 3.

Pokrycie ewentualnej sp³aty zad³u¿enia nast¹pi 

z dochodów w³asnych.

§ 4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim

w Chojnowie oraz przez og³oszenie w Gazecie

Chojnowiskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Tadeusz Bobyk
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