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„Muzyka w Rynku” - lipiec
Pierwszy na scenie zaprezentowa³ siê rodzimy zespó³ Rok Starsi, potem wyst¹pili

Niewinni z Wroc³awia. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ klub motocyklowy Predators Chojnów.

Koloniœci w £azach nad morzem
100 dzieci z terenu naszego miasta wypoczywa³o w tym roku nad morzem
w ramach zorganizowanego wypoczynku przez Caritas Diecezji Legnickiej.

Wyró¿nieni przez w³adze miasta
Uhonorowani stypendiami naukowymi i artystycznymi oraz nagrodami sportowymi za osi¹gniêcia w roku szkolnym 2013/2014 (alfabetycznie):

Aleksandra Baranowska, Klaudia B¹k, Nikola Drozd, Oliwia Dziurbiel, Katarzyna Furmanek, Alicja Ga³as, Konstancja Iwañska, Przemys³aw
Karczmarek, Jowita Klimkiewicz, Edwin Kolotilov, Gabriela Kur, Dawid Laskowski, Piotr Lizak, Weronika Matwiejewa, Sebastian Misi¹g, Kamil

Mroczkowski, Aleksandra Najda, £ukasz Niemczyk, Daria Opiela, Jakub Ostropolski, Nikola Pawlikowska, Dominika Paw³owska, Marta Piaskowy,
Martyna Radwan, Karol Rokus, Julia Silldorff, Anita Smoleñ, Micha³ Smoliñski, Marta Sobiechowska, Kacper Szczepanowski, Anna Szewczyk,

Izabela Wielgucka, Kacper Wolski, Kacper Zahary, Marta Zatwarnicka, Karolina Ziomek, Adrian ¯ytniewski.

Œwiêto Wojska Polskiego
W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³ Kompaniê Honorow¹ X Brygady Kawalerii Pancernej 

im. gen. broni Stanis³awa Maczka ze Œwiêtoszowa. ¯o³nierze wspólnie z mieszkañcami obchodzili œwiêto Wojska Polskiego.
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Przyznano dotacjê
25 kwietnia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
c³awiu, Miasto Chojnów odebra³o oficjalne
potwierdzenie w sprawie przyznania dofinan-
sowania w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktury i Œrodowiska, oœ priorytetowa I - gos-
podarka wodno-œciekowa, dzia³anie 1.1 - gos-
podarka wodno-œciekowa w aglomeracjach po-
wy¿ej 15 tys. RML na realizacjê projektu „Mo-
dernizacja oczyszczalni œcieków w Goliszowie dla
Aglomeracji Chojnów - opracowanie dokumen-
tacji projektowej”. Aleksander Marek Skorupa,
prezes zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu przekaza³
12 potwierdzeñ na unijne dotacje dla nowych
beneficjentów Programu Infrastruktura i Œro-
dowisko.
Nasze miasto otrzyma³o 125 tysiêcy z³otych
na przygotowanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej na potrzeby przebudowy i roz-
budowy oczyszczalni œcieków w Goliszowie 
i przystosowanie jej do m.in. przyjêcia dodat-
kowo œcieków komunalnych z Gminy Chojnów.

Dokumentacja projektowa pozwoli na ubie-
ganie siê o kolejne œrodki i na modernizacjê
wybudowanego w 1996 roku obiektu, który
s³u¿yæ bêdzie kolejne lata mieszkañcom
miasta i gminy Chojnów.

Basen chwilowo nieczynny
Kierownictwo miejskiej p³ywalni przy Szkole
Podstawowej nr 4 informuje, i¿ w zwi¹zku 
z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac kon-
serwacyjno-porz¹dkowych w dniach od 25 sierp-
nia do 4 wrzeœnia basen bêdzie nieczynny. 
W pierwszy weekend wrzeœnia obiekt bêdzie
ju¿ udostêpniany na sta³ych zasadach. Szcze-
gó³y na http://basen.chojnow.eu/

III Chojnowski 
Konkurs Poetycki

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Oœro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w III Choj-
nowskim Konkursie Poetyckim.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ mieszkañcy
(byli i obecni) miasta i gminy Chojnów w wieku
od 15 lat. Pod uwagê bêd¹ brane wy³¹cznie
utwory nie publikowane i nie nagradzane 
w innych konkursach. Ka¿dy z uczestników mo¿e
nades³aæ maksymalnie 3 wiersze o dowolnej
tematyce. £¹cznie objêtoœæ przes³anych utworów
nie mo¿e przekraczaæ 6 stron standardowego
maszynopisu.
Prace konkursowe nale¿y nades³aæ w 4 egzem-
plarzach na adres: Miejska Biblioteka Pub-
liczna; Pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów do
30 wrzeœnia 2014r. (decyduje data stempla
pocztowego).
Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie
nagród odbêdzie siê w listopadzie 2014 r. 
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Chojnowie, o czym autorzy nagrodzonych
i wyró¿nionych utworów zostan¹ powiadomieni.
Informacja o laureatach konkursu zamieszczona
zostanie na stronach internetowych MBP 
i MOKSiR w Chojnowie: www.biblioteka.choj-
now.eu i www.moksir.chojnow.eu
Organizatorzy planuj¹ wydanie pokonkursowego
tomiku zawieraj¹cego nagrodzone i wyró¿nione
utwory bez prawa do honorarium. W przypadku
ma³ej liczby nagrodzonych utworów pojawi¹ siê
one w zbiorowym wydawnictwie, np. z okazji 
V edycji konkursu.

Szczegó³owy regulamin III Chojnowskiego
Konkursu Poetyckiego zainteresowani znajd¹
na stronach internetowych organizatorów. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz. U.
z 2014 r. poz. 518/ Wydzia³ Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejs-
kiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu
na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu;
- w dniach od 14.07.2014 r. do 04.08.2014 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzeda¿y na rzecz najemcy znajduj¹cego
siê w budynku po³o¿onym przy ul. Ma³achow-
skiego 5 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2014 r. 
Nr 75/2014.
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 25.08.2014 r.
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SIERPIEÑ
22.08. - otwarcie wystawy „Malarstwo Juliana Pamu³y”; MBP, godz. 18.00
24.08. - Benefis Juranda Kowalskiego; Rynek, godz. 16.00
31.08. - recital pieœni w³oskich „Tutto Amore”; koœció³ pw. Niepokalanego Poczêcia NMP, 

godz. 18.00

WRZESIEÑ
15.09. - „Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz”; Dom Schrama
wrzesieñ - paŸdziernik - „Jolanta Anton - grafika” - wystawa akwafort i akwatint choj-
nowskiej plastyczki; Muzeum Regionalne 
wrzesieñ - paŸdziernik - „Mój dom, moje miasto” - wystawa fotograficzna Dariusza
Matysa; Miejska Biblioteka Publiczna

Kalendarz imprez w mieœcie 
sierpieñ - wrzesieñ

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp
do drogi publicznej. Przez dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny
do nich dostêp  w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
23 wrzeœnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 17 wrzeœnia 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie

do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem 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 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
370,00 z³ - dot. dz. 457/7, 900,00 z³ - dot. dz. 377/3. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 23 kwietnia
2014 r., drugi 26 czerwca 2014 r. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomie-
niu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-
sadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

“Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze, 
bo zostawili œlady w naszych sercach.”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami smutek 
i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci

oraz uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej Kochanego Mê¿a, Taty,

Dziadka i Pradziadka

Œp. Stanis³awa Janczyn
Rodzinie, Przyjacio³om, Delegacjom, 

S¹siadom, Znajomym wyra¿amy ogromn¹
wdziêcznoœæ, ¿e byliœcie z nami w tych

najtrudniejszych chwilach. 

Rodzina

Pragniemy wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystoœciach pogrzebowych naszego kochanego Taty, Mê¿a i Dziadka

Œp. Stanis³awa OLSZÓWKI
Dziêkujemy Ksiêdzu Dziekanowi Markowi Osmulskiemu i Ksiêdzu

Proboszczowi Miros³awowi Makowskiemu wraz z Ksiê¿mi Wspó³pracownika-
mi za okazane kap³añskie serce, modlitwê, wszelk¹ ¿yczliw¹ pomoc 

i troskê oraz za skierowane s³owa chrzeœcijañskiej nadziei i otuchy.
Dziêkujemy Wam Drodzy Przyjaciele i Parafianie na czele z Panem
Burmistrzem Janem Serkiesem i Jego Wspó³pracownikami za wszelkie
dowody ¿yczliwoœci, pamiêci, obecnoœci i modlitewnego wsparcia.

Dziêkujemy Orkiestrze Dêtej pod batut¹ pana Piotra Koziara 
za uœwietnienie uroczystoœci pogrzebowej.

Dziêkujemy Wszystkim, którzy przez swoj¹ postawê, trud i zaanga¿owanie
pokazali nam, ¿e w tym bolesnym momencie ¿ycia nie jesteœmy sami...

Bóg zap³aæ za wszelkie doœwiadczone od Was dobro. 

Ksi¹dz Piotr Olszówka - syn
wraz z Mam¹ Barbar¹ i Siostr¹ Wiol¹ z Rodzin¹.
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Œwiêto Wojska Polskiego
Wminiony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³ Kompaniê

Honorow¹ X Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni
Stanis³awa Maczka ze Œwiêtoszowa. ¯o³nierze wspólnie 

z mieszkañcami obchodzili œwiêto Wojska Polskiego. 

Uroczystoœci przypadaj¹ce w rocznicê zwyciêskiej bitwy warszawskiej
w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, odbywaj¹
siê w naszym kraju od 1992 roku. Tego dnia we wszystkich koœcio-
³ach polowych w Polsce odprawiane s¹ uroczyste Msze œw. w intencji
poleg³ych na polu chwa³y, dla uczczenia pamiêci ¿o³nierzy Apele
Poleg³ych, a w stolicy przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza odpra-
wiana jest z udzia³em Najwy¿szych W³adz Pañstwowych Honorowa
Zmiana Warty.

W Chojnowie uroczystoœci œwiêta Si³ Zbrojnych RP rozpoczê³a Eucha-
rystia w koœciele Niepokalanego Poczêcia NMP. Niezwykle uroczysta
Msza œw. upamiêtniaj¹ca Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny 
i Œwiêto Wojska Polskiego, odprawiona by³a m.in. w intencji poleg³ych
za Ojczyznê. Koncelebrowali j¹ chojnowscy proboszczowie - 
Ks. dr Miros³aw Makowski i Ks. Dziekan dr Marek Osmulski.

Z koœcio³a mieszkañcy wspólnie z orkiestr¹ dêt¹ pod batut¹ Piotra
Koziara i ¿o³nierzy, przeszli ulicami miasta by stan¹æ przed
obeliskiem poœwiêconym rodakom walcz¹cym o niepodleg³oœæ, gdzie
z³o¿ono im ho³d. 

- Trudno ukryæ wzruszenie w chwili, gdy
dzisiejsze œwiêto odbywa siê w tak uroczystej
oprawie - z udzia³em Kompanii Honorowej 
X Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni
Stanis³awa Maczka ze Œwiêtoszowa, komba-
tantów, Sybiraków, Pocztów Sztandarowych 
i mieszkañców Chojnowa. Wszyscy mo¿emy
byæ dumni z dziejów naszej Ojczyzny, z doko-
nañ pokoleñ ¿o³nierzy. Mo¿emy byæ dumni 
ze swoich przodków i spokojnie myœleæ o przy-
sz³oœci naszego kraju - mówi³ w swoim wy-
st¹pieniu burmistrz miasta. - Dzisiejsze œwiêto,
to nie tylko œwiêto ¿o³nierzy - to dzieñ radoœci
dla ca³ego narodu mog¹cego ¿yæ w bezpiecznych

granicach, posiadaj¹cego
siln¹ pozycjê miêdzynaro-
dow¹ oraz bêd¹cego cz³on-
kiem NATO - najpotê¿niej-
szego sojuszu obronnego
na œwiecie.
Pochylamy g³owy nad
bohaterami tamtych dni,
pamiêtamy o wielu innych
pokoleniach Polaków
sk³adaj¹cych ofiarê krwi w walce o niepodleg³oœæ, o przetrwanie pañ-
stwa polskiego i nienaruszalnoœæ Jego granic. Wspó³czesne ¿o³nier-
skie pokolenie stoi na stra¿y bezpieczeñstwa odrodzonego po 1989
roku niepodleg³ego i demokratycznego pañstwa, s³u¿y spo³eczeñstwu
nie tylko gotowoœci¹ do obrony, ale równie¿ ratunkiem w trudnych
sytuacjach zagro¿eñ ¿ywio³ami. 
Z okazji dzisiejszego œwiêta sk³adam wszystkim ¿o³nierzom gor¹ce podziê-
kowania za trudn¹, a czasem niebezpieczn¹ s³u¿bê, za ofiarnoœæ i po-
œwiêcenie. ¯yczê, spokoju i stabilizacji, zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Szanowni Pañstwo!
Dziêkuj¹c za dzisiejsze uczestnictwo w narodowym œwiêcie, ¿yczê nam
wszystkim kolejnych lat w pokoju, aby ka¿dy dzieñ przynosi³ wiele
radoœci, ¿yczê zdrowia i powodzenia w ¿yciu osobistym i zawodowym.
Wszystkiego dobrego.
Z³o¿one pod obeliskiem kwiaty, Apel Poleg³ych i salwy ku czci tych,
którym zawdziêczamy wolnoœæ, dope³ni³y uroczystoœæ.

Nastêpnie zbrzmia³a muzyka, w centrum miasta chojnowianie, bawili
siê przy dŸwiêkach wojskowych oraz estradowych standardów w wyko-
naniu Orkiestry Dêtej z Mi³kowic pod batut¹ Piotra Koziara. Wieczorne
granie zapewni³ natomiast zespól F.A.N.T. Wroc³awska grupa
sk³adaj¹ca siê z piêciu muzyków da³a koncert oryginalnej folkowo-
szantowej mieszanki. 
Dodatkow¹ atrakcjê stanowi³a gastronomia, „dmuchañce” dla dzieci i ciesz¹ce
siê sporym zainteresowaniem stanowisko ¿o³nierzy ze Œwiêtoszowa,
gdzie duzi i mali, mogli przymierzyæ siê do broni ró¿nego kalibru.
15 sierpnia, w Chojnowie, z pewnoœci¹ mo¿na uznaæ za atrakcyjny. 
A przed nami wiele jeszcze ciekawych propozycji kulturalno-rozrywkowych.
Szczegó³y o najbli¿szych, zainteresowani znajd¹ w Kalendarzu imprez
na str. 2, na oficjalnym portalu miejskim www.chojnow.eu i na plakatach.

eg
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Mog³o siê wydawaæ, ¿e tegoroczny festyn z “Mu-
zyk¹ w Rynku” siê nie odbêdzie. Niedzielny
jak¿e ³adny dzieñ, zak³óci³o pojawienie siê
burzy. A w³aœnie na ten dzieñ - 27 lipca 
o godzinie 16, zaplanowano pocz¹tek plene-
rowej imprezy. Jednak matka natura okaza³a
siê ³askawa i o wskazanej godzinie burza
przesz³a, i choæ start zosta³ przesuniêty o pó³
godziny, to nic ju¿ wiêcej nie zak³óci³o zabawy. 
Tegoroczna edycja” Muzyki w Rynku” mia³a
dla mieszkañców Chojnowa do zaoferowania
oprócz wystêpów scenicznych, dodatkow¹
atrakcjê. By³o ni¹ pojawienie siê cz³onków,
m³odego w naszym mieœcie, klubu motocyk-
lowego, Predators Chojnów. Jakby ¿ywcem
wziêci z filmu akcji, b¹dŸ z “Ch³opców”
Æwieka, przyjechali na miejsce imprezy
swoimi wspania³ymi maszynami. Warkot sil-
ników i widok motocykli musia³ zwracaæ
uwagê chojnowian, dlatego zaciekawieni
licznie zbierali siê w centrum miasta. Do-
ciekliwsi obserwatorzy, mogli zauwa¿yæ
równie¿ motocykle nale¿¹ce do goœci z Leg-
nicy. To nie by³o pierwsze spotkanie Preda-
torów z mieszkañcami miasta. Swoj¹ paradê
mieli podczas Dni Chojnowa, jad¹c za barw-
nym korowodem. Ju¿ wtedy wzbudzili ogromne
zainteresowanie i entuzjazm wœród uczest-
ników uroczystoœci. Tym razem jednak towa-
rzyszyli nam przez ca³¹ imprezê, bawi¹c siê
razem z innymi przy dŸwiêkach wystêpu-
j¹cych zespo³ów muzycznych. 

Pierwsi zaprezentowali siê Rok Starsi - m³oda
rodzima kapela wystêpuj¹ca ju¿ na szkolnych
i miejskich scenach. Przy wykonywanych
przez nich coverach, m. in. zespo³u Wilki,
mogliœmy spêdziæ pierwsz¹ godzinê zabawy. 
Po krótkiej przerwie wyst¹pi³ drugi zespó³ -
Niewinni z Wroc³awia. Ten rockowo-bluesowy
zespó³, znany bywalcom chojnowskiej „Jubi-
latki”, uraczy³ nas wykonaniem znanych
kawa³ków: „Sweet Home Alabama” Lynyrd
Skynyrd, “Czarny chleb i czarna kawa” Stra-
chów na lachy, czy te¿ popularnej piosenki 
z Filmu Blues Brothers - “ Everybody needs
somebody”. Niewinni towarzyszyli nam ju¿
do koñca imprezy. 
Festyn uzupe³nia³a gastronomia i atrakcje dla
dzieci: dmuchany zamek do skakania zje¿-
d¿alnia i basen z ³ódkami. Odwa¿niejsze 

maluchy mog³y poskakaæ na trampolinie,
przy czym mogli im towarzyszyæ rodzice.
Jednak to nie koniec atrakcji. Motocykliœci 
z Predators oferowali dzieciom przeja¿d¿ki
po rynku, z czego nasi milusiñscy skrzêtnie

korzystali. Do maszyn ustawia³y siê kolejki
¿¹dnych wra¿eñ malców. Doroœli wykazywali
siê równie wielkim entuzjazmem co dzieci,
wiêc kilku z nich tak¿e odby³o tak¹ jazdê.
Motycykliœci chêtnie rozmawiali z innymi
uczestnikami imprezy i opowiadali o sobie 
i swojej pasji. Mo¿na by³o obejrzeæ ich b³ysz-
cz¹ce maszyny, oraz zrobiæ sobie przy nich
zdjêcie. Predatorzy zaszczycili nas równie¿
grupowym zdjêciem, wspaniale prezentuj¹c
siê w swych klubowych koszulkach, których
logo stanowi³ rzeczony Predator - kosmiczny
³owca znany z filmów sf. 
Wbrew pocz¹tkowym obawom, tegoroczna
edycja “Muzyki w Rynku” by³a udana i stano-
wi³a wyj¹tkowo mi³y sposób na spêdzenie
niedzielnego popo³udnia. Wielu liczy, ¿e
obecnoœæ klubu Predators Chojnów bêdzie jej
sta³ym dodatkiem. 
Festyn “Muzyka w Rynku” staje siê sta³ym
elementem kalendarza imprez w naszym
mieœcie. Czy bêdzie doroczn¹ tradycja, zale¿y
od nas - naszego zainteresowania i zaanga-
¿owania.

MK

„Muzyka w Rynku” - lipiec
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Wakacje w mieœcie
*****************

… z MOKSIR
Na pierwszy tydzieñ sierpniowych wakacji Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji zaproponowa³ aktywny wypoczynek.
Zajêcia rozpoczêto od sportowych
zabaw na p³ycie miejskiego sta-
dionu, na terenowej si³owni i placu
zabaw. Sportowe konkurencje na
œwie¿ym powietrzu zmêczy³y, ale
da³y te¿ du¿o uciechy.
We wtorek, 5 sierpnia, dzieci by³y
goœæmi chojnowskiej Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej PSP. Obiekt,
w którym mieœci siê stra¿ po¿arna 
i pogotowie ratunkowe z pewnoœci¹
by³ nie lada atrakcj¹. Nie co dzieñ
bowiem i nie ka¿dy ma okazjê po-
dejrzeæ pracê ratowników i stra-
¿aków od tzw. zaplecza. 

Dwa kolejne dni, intensywnie uruchamia³y dzieciêc¹ wyobraŸniê.
Praca przy niezwykle kolorowych witra¿ach wymaga³a od m³odych
plastyków inwencji twórczej, skupienia i precyzji manualnej.
Tworzenie szmacianych sów natomiast uczy³o podstaw krawiectwa,
estetyki i cierpliwoœci. 

Efektem zajêæ artystycznych jest kolekcja mozaikowych postaci 
z bajek i zwierz¹t oraz spora rodzinka sów, sówek i sóweczek…
Wakacyjny tydzieñ w mieœcie zakoñczy³ pobyt w indiañskiej wiosce.
Dzieci mia³y za zadanie same j¹ wybudowaæ, ozdobiæ, a na koniec od-
tañczyæ wykreowany przez siebie taniec deszczu. Zadanie nie³atwe,
ale dzieci poradzi³y sobie znakomicie. W ma³ym parku stanê³y orygi-
nalne tipi, w³asnorêcznie skonstruowane, pomalowane i ozdobione. 

eg

*****************

… z MBP
„Dlaczego Grecy budowali œwi¹tynie, a Rzymianie nosili togi?”
Ju¿ za nami drugi tydzieñ wakacyjnych przygód w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. Na tych kilka dni - od  czwartego do siódmego sierpnia -
przenieœliœmy siê do staro¿ytnej Grecji i Rzymu.W poniedzia³ek
zapoznaliœmy siê z krótk¹ histori¹ i zwyczajami panuj¹cymi w Grecji.
Tego dnia na zajêciach zadaniem plastycznym by³o wykonanie staro¿ytnej
amfory. Dzieci tworzy³y z plastikowych butelek, papieru i kleju z m¹ki
dzie³a godne staro¿ytnych twórców. W dniu nastêpnym, po przeczytaniu

mitu Grzegorza Kasdepke „ Po nitce do… wyjœcia” niczym Tezeusz
rozpl¹tywaliœmy niæ Ariadny bawi¹c siê w „Pajêcz¹ sieæ”. Po zabawie
dzieci ochoczo zabra³y siê do malowania swoich wyschniêtych ju¿
amfor. W œrodê dowiedzieliœmy siê co ma wspólnego kot Fetorek ze
stajniami Augiasza. Czytaliœmy fragment ksi¹¿ki Francesca Simona „Haruj¹c
z Herkulesem. Mitologia dla fanów koszmarnego Karolka”. Po prze-
czytaniu opowiadania wszyscy z radoœci¹ wykonywaliœmy dwanaœcie
prac Herkulesa.W czwartek przenieœliœmy siê do staro¿ytnego Rzymu.
Po wys³uchaniu  fragmentów ksi¹¿ki” Ciekawe dlaczego Rzymianie
nosili togi?” ch³opcy zabrali siê z wielkim zaanga¿owaniem do robienia
stroju staro¿ytnego ¿o³nierza, a dziewczynki cierpliwie nawleka³y
koraliki tworz¹c fantazyjn¹ bi¿uteriê. Natomiast w pi¹tek ósmego
sierpnia dzieci uczestniczy³y w warsztatach wakacyjnych prowadzonych

przez Szymona Teluka - rysownika, malarza i ilustratora. Uczy³y siê jak
stworzyæ krótki komiks. Goœæ udzieli³ kilku cennych uwag uczestnikom
warsztatów. Dzieci samodzielnie narysowa³y wymyœlone przez siebie
historyjki, które zadziwi³y oryginalnoœci¹ i pomys³owoœci¹. Program zajêæ
pokaza³ im, jak w ciekawy sposób spêdziæ czas i nauczy³ wielu przy-
datnych umiejêtnoœci.

ml,at
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Wyró¿nieni przez w³adze
Poraz pierwszy w Chojnowie odby³a siê

uroczystoœæ wrêczania nagród i stypen-
diów dla najlepszych uczniów i sportowców
szkó³ z terenu naszego miasta. 
Uroczystoœæ odby³a siê 4 sierpnia w Domu
Schrama, gdzie rozdano stypendia naukowe 
i artystyczne oraz nagrody sportowe Burmistrza
Miasta Chojnowa za rok szkolny 2013/2014.
Uhonorowani to uczniowie szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
którzy osi¹gnêli najwy¿sze wyniki w nauce, 
a tak¿e wysokie miejsca w organizowanych
konkursach i olimpiadach naukowych czy
konkursach artystycznych. Nie zabrak³o
równie¿ wyró¿nieñ w postaci nagród dla
uczniów, którzy uzyskali wysokie miejsca 
w zawodach sportowych. 

Stypendia naukowe za wyniki 
w nauce otrzymali:

1. Marta Zatwarnicka
2. Konstancja Iwañska
3. Marta Sobiechowska
4. Daria Opiela
5. Dawid Laskowski
6. Oliwia Dziurbiel 
7. Aleksandra Najda
8. Kacper Zachary
9. Weronika Matwiejewa

10. Kacper Szczepanowski
11. Julia Silldorff
12. Piotr Lizak
13. Gabriela Kur
14. Izabela Wielgucka
15. Jowita Klimkiewicz
16. Klaudia B¹k
17. Katarzyna Furmanek
18. Anita Smoleñ
19. Marta Piaskowy

Stypendia naukowe 
za osi¹gniêcia w nauce otrzymali:

1. Marta Sobiechowska
2. Dawid Laskowski
3. Micha³ Smoliñski

Stypendium artystyczne otrzyma³a:
1. Dominika Paw³owska

Nagrodê sportow¹ otrzymali:
1. Nikola Drozd
2. Anna Szewczyk
3. Kacper Wolski
4. Adrian ¯ytniewski
5. Martyna Radwan
6. Jakub Ostropolski
7. Alicja Ga³as
8. Edwin Kolotilov
9. Karolina Ziomek

10. Przemys³aw Kaczmarek
11. Aleksandra Baranowska

12. Karol Rokus
13. Nikola Pawlikowska
14. Sebastian Misi¹g
15. Kamil Mroczkowski
16. £ukasz Niemczyk.

Stypendia naukowe za wyniki w nauce
przys³uguj¹ uczniom klas V i VI szkó³ podsta-
wowych, którzy w danym roku szkolnym
uzyskali œredni¹ ocen co najmniej 5,80 na
œwiadectwie szkolnym, uczniom szkó³ gim-
nazjalnych, którzy w danym roku szkolnym
uzyskali œredni¹ ocen co najmniej 5,60 na
œwiadectwie szkolnym, uczniom szkó³ ponad-
gimnazjalnych, którzy w danym roku szkol-
nym uzyskali œredni¹ ocen co najmniej 5,40
na œwiadectwie szkolnym. 
Stypendia naukowe za osi¹gniêcia w nauce
przys³uguj¹ uczniom klas V i VI szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych, którzy w danym roku szkolnym
byli laureatami olimpiad i konkursów nauko-
wych o zasiêgu co najmniej wojewódzkim.
Stypendia artystyczne natomiast przys³uguj¹
uczniom klas V i VI szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych,
którzy w danym roku szkolnym uzyskali indy-
widualnie miejsca od I do III w konkursach,
przegl¹dach i festiwalach artystycznych 
o zasiêgu co najmniej wojewódzkim. 
Nagroda sportowa przys³uguje uczniom klas
V i VI szkó³ podstawowych, uczniom szkó³
gimnazjalnych i uczniom szkó³ ponadgimna-
zjalnych, którzy w danym roku szkolnym
byli finalistami miêdzynarodowych, ogólno-
polskich i wojewódzkich (do 3 miejsca)
zawodów sportowych w sportach indywidual-
nych wynikaj¹cych z cyklicznych klasyfikacji
zwi¹zków sportowych b¹d¿ te¿ zakwalifiko-
wali siê do kadry reprezentacji kraju. 

Troska o rozwój dzieci i m³odzie¿y wybitnie
uzdolnionych jest wyrazem œwiadomoœci 
i poczucia odpowiedzialnoœci za spo³eczeñst-
wo przysz³oœci. Od w³aœciwego rozpoznania
potencja³u drzemi¹cego w najm³odszych
mieszkañcach miasta zale¿y, w jakiej
spo³ecznoœci bêdziemy ¿yæ za kilkanaœcie lat.
W dobie wielu zmian i szybkiego postêpu 

technologicznego ludzie o wszechstronnym 
wykszta³ceniu, dla których praca jest odkry-
wan¹ i pog³êbian¹ przez lata pasj¹, maj¹
szansê na osi¹gniêcie sukcesu i wniesienie
znacz¹cego wk³adu w rozwój spo³ecznoœci
lokalnej. W zwi¹zku z tym szeroko rozumiane
wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych sta-
nowi jeden z priorytetów dzia³ania samorz¹du.
Dzieci i m³odzie¿ zdolna powinny mieæ mo¿-
liwoœæ korzystania z odpowiednich warun-
ków kszta³cenia, które pozwol¹ im w pe³ni
rozwin¹æ zdolnoœci - z po¿ytkiem dla siebie,
rodziny i ca³ego spo³eczeñstwa. Celem nad-
rzêdnym dzia³añ wynikaj¹cych z programu
jest u³atwienie uzdolnionemu dziecku drogi
do osi¹gniêcia sukcesów w ró¿norodnych
dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, naukowego,
artystycznego.
Stypendia i nagrody uchwalone przez Radê
Miejsk¹ przyznawane od tego roku, obowi¹-
zywaæ bêd¹ tak¿e w latach kolejnych. Ka¿dy
zatem ma szansê wpisaæ siê w kryteria wyka-
zuj¹c siê nieprzeciêtn¹ wiedz¹, talentem arty-
stycznym lub ambicj¹ sportow¹ i otrzymaæ
jedno z wyró¿nieñ. ¯yczymy powodzenia.

red.



Krótko przed tegorocznymi Dniami Chojnowa, wzorem ubieg³ego
roku, na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, swoje namioty rozbili
kamiennogórscy krótkofalowcy. Trzyosobowa ekipa zaprzyjaŸnio-
nych z Chojnowem hobbystów, wykorzystuj¹c swoj¹ pasjê, umiejêt-
noœci i doœwiadczenie, przez kilka dni promowa³a miejskie œwiêto,
walory grodu nad Skor¹ i zalety krótkofalarstwa. W tym czasie ich
stacjê odwiedzi³o oko³o 450 mieszkañców Chojnowa. Krótkofalowcy
– Henryk Karczewski SN0CHD (SP6OPZ), Marek Kowalczyk
SN0DCH (SP6FRF) i Dariusz Kasiura SQ8MFN, z zadowoleniem
podkreœlaj¹, ¿e wœród setek osób, z którymi rozmawiali, zdecydowan¹
wiêkszoœæ stanowi³a m³odzie¿. Znak to, ¿e krótkofalarstwo wraca do
³ask i jest nadzieja, ¿e amatorskie radio, w dobie Internetu, nie
zamilknie.

Jaka jest si³a przekazu œwiadczyæ mog¹ statystyki, które, po pobycie
w Chojnowie opracowali krótkofalowcy.
W okresie od 30 maja do 9 czerwca nawi¹zano 1648 po³¹czeñ na
wszystkich kontynentach z 95 krajami. Imponuj¹ce liczby przek³adaj¹
siê bez w¹tpienia na promocjê naszego miasta. Kamieniogórzanom zatem
nale¿¹ siê gor¹ce podziêkowania za, nie bójmy siê tego s³owa, global-
n¹ reklamê Chojnowa. Takie podziêkowania krótkofalowcy otrzymali
od w³adz naszego miasta. My do nich do³¹czamy, dziêkuj¹c jedno-
czesnie za uatrakcyjnienie œwiêta naszego miasta. 

redakcja
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100dzieci z terenu naszego miasta wy-
poczywa³o w tym roku nad morzem

w ramach zorganizowanego wypoczynku
przez Caritas Diecezji Legnickiej. Dziêki
dobrej wspó³pracy miêdzy Urzêdem Miasta,
MOPS-em oraz naszymi parafiami uda³o siê
pozyskaæ dofinansowanie dla ponad po³owy
uczestników, którzy dziêki temu mieli
mo¿liwoœæ wyjazdu nad morze. Dwutygod-
niowy pobyt na prze³omie lipca i sierpnia
zawiera³ wiele atrakcji. Zosta³y zorganizo-
wane dwie ca³odzienne wycieczki do Wioski
Hobbitów w Sierakowie S³awieñskim oraz do

Ogrodów Hortulusa w Dobrzycy, poszcze-
gólne grupy udawa³y siê na wyprawy rowe-
rowe oraz piesze wzd³u¿ morza, odby³o siê
wiele konkursów i pokazów (np. konkurs
budowli z piasku, pokaz talentów). Oczywiœ-
cie nie mog³o zabrakn¹æ dyskotek, które
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, ponie-
wa¿ by³a to okazja, ¿eby poznaæ tak¿e innych
kolonistów, którzy przybyli do Oœrodka
POSEJDON z ró¿nych czêœci Polski. Nikt te¿
chyba nie móg³ narzekaæ na doskona³¹ infra-
strukturê oœrodka z nowym basenem, bardzo
dobre jedzenie oraz co najwa¿niejsze wspa-
nia³¹ s³oneczn¹ pogodê, która towarzyszy³a
przez dwa tygodnie wypoczynku. Wiele trudu
w organizacjê programu w³o¿yli tegoroczni
wychowawcy kolonijni, którzy wraz z kie-
rownikiem kolonii oraz ks. Jaros³awem Górec-
kim czuwali nad bezpieczeñstwem dzieci.
Jako koordynator pragnê zatem podziêkowaæ
paniom: Urszuli Bisiorek, Helenie Malak-

Fotiadis, Ma³gorzacie Wierzbickiej, Annie
Grabek, Iwonie Kruk, Aleksandrze Ba³aj za
poœwiêcony czas oraz trud wychowawcy
kolonijnego. Nale¿y tak¿e pochwaliæ dzieci 
z Chojnowa, które w wielu momentach okaza³y
kulturê wypoczynku budz¹c podziw wypo-
czywaj¹cych turystów. Serdeczne podziêko-
wania nale¿¹ siê tak¿e Pracownikom Urzêdu
Miejskiego z burmistrzem Janem Serkiesem
na czele, Pracownikom MOPS-u pod prze-
wodnictwem Pani Ma³gorzaty Matli oraz
naszym chojnowskim ksiê¿om. Wszyscy
wymienieni mieli swój du¿y wk³ad w zorga-
nizowanie tegorocznych koloni. Czas szybko
p³ynie, zatem odliczamy ju¿ kolejne dni, aby
w nastêpne wakacje znowu razem wypoczywaæ.

Ks. Jaros³aw Górecki
Fot.: Anna Grabek

Koloniœci w £azach nad morzem

Globalna promocja
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Ludwika Suchecka
- zajmuje siê malarstwem
artystycznym i rysunkiem.
Z zami³owania tworzy poezjê,
a i proza te¿ nie jest jej obca.
Tworzy równie¿ z ró¿nych
materia³ów prace przestrzenne.

Przyk³adem jest kompozycja plastyczna przed-
stawiaj¹ca na plastikowej butelce postaæ
dziewczyny z kwiatami. Nie lubi monotonii 
w kreowaniu i tworzeniu prac plastycznych. 

Portrety  
nnaasszzyycchh  aarrttyyssttóóww

W samym epicentrum wakacji czyli z po-
cz¹tkiem sierpnia, chojnowscy twórcy
zrzeszeni w GILDII ARTYSTÓW CHOJ-
NOWA po raz kolejny spotkali siê w “KU�NI
TALENTÓW”. Tego dnia potwierdzi³y siê
pog³oski o s¹siedzkich odwiedzinach - na
spotkaniu pojawili siê legniccy artryœci. Do-
datkowo, wœród goœci rozpoznaæ mo¿na
by³o chojnowskich twórców z innych bran¿
artystycznych. Jaros³aw Domañski - nale¿¹-
cy do Chojnowskiego Klubu Literackiego 
i miejskiej grupy teatralnej w sierpniow¹
œrodê przedstawi³ dwa autorskie wiersze. 
Z kolei Rafa³ Wyciszkiewicz - fotograf -
zaprezentowa³ ksi¹¿kê pt. “Grunt to bunt 2”.
S¹ tam zamieszczone wspomnienia muzyków,
którzy grali podczas Festiwalu w Jarocinie
w latach 80 i 90 tych. Jeden z rozdzia³ów tej
pozycji jest poœwiêcony legnickiej grupie
MARIA NEFELI - laureatowi jarociñskiego
festiwalu w 1990r. W tamtych latach Rafa³
Wyciszkiewicz gra³ w tym zespole na perkusji. 
Chojnowskich twórców odwiedzili artyœci
legniccy w sile piêciu osób. Nowe twarze to:
Anna Olchowiecka - by³a chojnowianka - zaj-
muje siê g³ównie rêkodzielnictwem. Piotr
Burchan - wokalista bluesrockowy i poezji 

œpiewanej, okazjonalnie wspó³pracuje ze
znan¹ nam Jolant¹ Trawnik. Te znakomite
odwiedziny œwiadcz¹ tylko o tym, ¿e o Gildii
zaczyna byæ g³oœno za miedz¹. 
Zapraszamy do Internetu na: gildia.chojnów.eu
oraz na nasz fanpage na Facebooku. Tam na
bie¿¹co mo¿na obserwowaæ nowe dokonania
miejscowych twórców. Nastêpne spotkanie
- 3 wrzeœnia w “KuŸni Talentów” o go-
dzinie 18:00. Zapraszamy!

pm

Sierpniowa Gildia

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmio-
tem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Dzia³ka znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym bez przy³¹czy na
dzia³ce i  posiada dostêp do drogi publicznej. Przez dzia³kê przebiegaj¹
sieci infrastruktury technicznej: gazowa, wodna, kanalizacyjna, energe-
tyczna-oœwietleniowa, telekomunikacyjna oraz znajduj¹ siê studzienki
rewizyjne i kanalizacyjne. Liczne wystêpowanie sieci ogranicza w czêœci
mo¿liwoœæ zabudowy dzia³ki. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny
do nich dostêp  w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieci uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielami tych sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na w³asny koszt.
Na dzia³ce od strony ul. Samorz¹dowej znajduje siê lampa oœwietlenia
ulicznego. Jej ewentualne przeniesienie i pokrycie wszelkich kosztów 
z tym zwi¹zanych le¿y po stronie nabywcy. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 wrzeœnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 17 wrzeœnia 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹-
pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce 
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³a-
nia lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu,
o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
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 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, 

po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa przy ul. Samorz¹dowej:



„Grom przetacza³ siê tam i z powrotem po
ciemnych, ch³ostanych deszczem wzgórzach.
To by³a dobra burza. Cechowa³a j¹ godna
uwagi ¿ywio³owoœæ i pasja. W takie noce
czarownice wyruszaj¹ w œwiat...”

Tak malowniczej aury na V Nocy Œwiêto-
jañskiej Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki „£garz”
nie by³o. Spotkaliœmy siê 30 czerwca, w piêk-
ny, s³oneczny wieczór. W tym roku tematem
naszej zabawy by³y czarownice. Wczeœniej
ustaliliœmy pewne zasady, m.in. dotycz¹ce
stroju i makija¿u.
Przed godzin¹ osiemnast¹, z ró¿nych za-
k¹tków miasta, do biblioteki zaczê³y przyby-
waæ, z miot³ami w rêkach, czarownice.
Pomys³ów, jak wygl¹da ta postaæ, by³o tyle
samo, ilu uczestników. I dlatego znalaz³y siê
wœród nas: zielarki, typowe Baby Jagi, ko-
chane cioteczki i stechnicyzowane, wspó³-
czesne wiedŸmy. 
Niestety, nasz wiedŸmin Jaro nie dotar³ na tê
Sobótkê, i z tego powodu œwiêtowaliœmy
wy³¹cznie w ¿eñskim gronie. 
Tradycyjnie £garsk¹ Noc Œwiêtojañsk¹ roz-
poczêliœmy od plecenia wianków. Kiedy
uwiliœmy ju¿ swoje ozdoby i zasiedliœmy
przy stole pe³nym smako³yków, wys³uchal-
iœmy historii o czarownicach, np. sk¹d siê
wziê³y i czym siê zajmowa³y.
Oczywiœcie, nie zapomnieliœmy o czerw-
cowej, klubowej lekturze. By³a to powieœæ
Krzysztofa Vargi „Nagrobek z lastryko”.
Naszym zdaniem, ksi¹¿ka nie jest naj³at-
wiejsza do przeczytania, ale na pewno warto
po ni¹ siêgn¹æ. Po czytelniczych refleksjach,
przyszed³ czas na dalsz¹ zabawê.
Ka¿da szanuj¹ca siê czarownica posiada
miot³ê, na której pokonuje przestworza. I my
przygotowaliœmy swoje podniebne pojazdy,
które zaprezentowaliœmy na specjalnym
pokazie. Okaza³o siê, ¿e niektóre z miote³ s¹
dwuosobowe, inne s¹ bardzo zwinne, a jesz-
cze inne fantastycznie zamiataj¹. Ustaliliœmy,
¿e wyprawiaj¹c siê do miasta, jednak nie sko-
rzystamy z tego œrodka lokomocji.
Kiedy na dworze ju¿ zmierzcha³o, z zapa-
lonymi pochodniami, z koszami pe³nymi zió³
i kwiatów, pieszo ruszyliœmy po ulicach choj-
nowskiej starówki. Tak rozpoczê³a siê œwiê-
tojañska wyprawa czarownic. Wszystkim
spotkanym przechodniom wrêczaliœmy
kwiaty oraz pakieciki suszonych zió³, przy-
datnych w kuchni. Mieszkañcy miasta napo-
tykaj¹c nasz¹ niezwyk³¹ grupê byli zdzi-
wieni, rozbawieni, a niektórzy nawet lekko
wystraszeni. Kiedy ju¿ opró¿niliœmy kosze 
z upominkami, skierowaliœmy siê nad nasz¹
rzekê Skorê - na Œwiêtojañski Wyœcig Wian-
ków. Na komendê, przygotowane przez nas
wianki, zosta³y rzucone do wody. Mimo go-
r¹cych dopingów, p³ynê³y sobie tak jak chcia³y
i nie zwa¿a³y na wykrzykiwane s³owa zachêty.
Po tym emocjonuj¹cym wyœcigu powróci-
liœmy do biblioteki I przyst¹piliœmy do cza-

rów przy kocio³ku. Te czarownice, które
oczywiœcie chcia³y, zaprezentowa³y swoje
zaklêcia. Nagrodzono je entuzjastycznymi
oklaskami. 
A oto zaklêcie - fragment wiersza napisany
przez Jolê Gizê-Gawron:
Na Sabat ju¿ nadesz³a pora 
odprawiaæ czary i paliæ magiczne zio³a.
W kocio³ku bêdzie dzisiaj wrza³o,
¿eby czarownicom i œwiatu dobrze siê dzia³o.
Niech siê Ziemi i ludziom darzy!
Niech siê spe³ni, co siê skrycie marzy!
Lukrecja, lubczyk i garœæ dziewanny
sprowadza uœmiech na lico panny.
Rumianek, nagietek i koper w³oski
sprawi¹, ¿e bêd¹ weseliæ siê ch³opcy.
Oczywiœcie nie oby³o siê bez harców i tañ-
ców ³amañców. Tegorocznym przebojem
zosta³o tango miotlando.
I tak na wie¿y wybi³a pó³noc... godzina
duchów. Ale to ju¿ inna opowieœæ.

Z ³garskim, wakacyjnym pozdrowieniem - Ahoj!

PS. 1. Fragment na pocz¹tku artyku³u pochodzi
z ksi¹¿ki Terrego Pratchetta „Trzy wiedŸmy”. 
PS. 2. Jedn¹ z umiejêtnoœci czarownic jest
naginanie czasu, co w pe³ni zosta³o wyko-
rzystane na naszym spotkaniu.

PS. 3. Jeœli po przeczytaniu tego tekstu ktoœ
bêdzie mia³ jakiekolwiek w¹tpliwoœci, od-
sy³amy do S³ownika Jêzyka Polskiego - has³o:
³garz. Mo¿emy tylko podpowiedzieæ, ¿e za-
warta tam informacja, to szczera prawda.

Anna Kopyra 
moderator DKK £GARZ i MDKK

przy MBP w Chojnowie
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W maleñkiej obr¹czce uczuæ œwiat ca³y, 
Mi³oœæ, obowi¹zek, wznios³e idea³y. 
Maleñka obr¹czka, a znaczy tak wiele... 
Na ca³e ¿ycie w³o¿ona w koœciele.
Niech ten Jubileusz milowym bêdzie
kamieniem. 
Czekamy nastêpnego z wielkim w sercu
wzruszeniem.
ZZuuzzaannnniiee  ii  AAnnddrrzzeejjoowwii  ££uucczzaakk z okazji
40.rocznicy œlubu, kolejnych lat w szczêœci,
zdrowiu i wszelkiej pomyœlnoœci ¿yczy
siostrunia z rodzin¹ i zaproszeni goœcie.

KKrroonniikkaa  TToowwaarrzzyysskkaa

V £garska Noc Œwiêtojañska
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Czy ktoœ siê spodziewa³, ¿e impreza muzycz-
na pod nazw¹” Przystanek Woodstock” do-
czeka siê 20 edycji? Na pewno w to wierzyli
chojnowianie. Bardzo du¿a grupa naszych
ziomków, pojecha³a w tym roku do Kostrzyna
nad Odr¹. W³aœnie tam od kilku lat Fundacja
W.O.Œ.P, organizuje to muzyczne œwiêto.
Wed³ug szacunków miejscowej policji, przez
3 dni trwania imprezy, przewinê³o siê blisko
750 tysiêcy ludzi. Na nieczynnym terenie
strefy ekonomicznej rozci¹ga³o siê gigan-
tyczne pole namiotowe z lasem flag. Ka¿da 
z nich informowa³a sk¹d pochodzi przybysz.
“Przystanek Woodstock” - to przede wszys-
tkim rock’n’roll. Ktoœ kto zagra na wood-
stockowej g³ównej scenie - mo¿e mówiæ 
o spe³nieniu marzeñ. Nie wolno te¿
umniejszaæ tzw. Sceny ma³ej. Zainstalowana
jest zawsze na terenie Wioski Krischny. Tam
wielbiciele polskiego punkrocka na pewno
byli w swoim ¿ywiole. Wróæmy jednak do
g³ównej sceny. Trzydniowy zestaw, wygl¹da³
naprawdê imponuj¹co. W³aœnie tam legendar-
na Budka Suflera zagra³a swój po¿egnalny
koncert. Z zagranicznych gwiazd za-

b³yszcza³o Manu Chao. Weterani z Accept
dali czadu a¿ mi³o. To tylko niektóre przy-
k³ady. Teraz kilka s³ów o czêœci intelektual-
nej. Scenariusz “Akademii Sztuk Przepiêk-
nych” polega na spotkaniach z wybitnymi po-
staciami ze œwiata kultury, polityki, itp. Z pew-
noœci¹ do historii przesz³o spotkanie z jak¿e
oryginalnym i charyzmatycznym ksiêdzem
Lemañskim. Same reperkusje tego wydarze-
nia bêd¹ jeszcze d³ugo omawiane w œwiecie
polityki i na salonach. W pierwszy dzieñ fes-
tiwalu, doœæ spontanicznie rozpoczê³a siê
akcja “jedz polskie jab³ka”. To swoista reakcja
na rosyjskie embargo na³o¿one na exprot
naszych jab³ek. O polskich owocach na ca³ym
œwiecie zrobi³o siê g³oœno…
Ci, którym niestraszny jest nocleg pod na-
miotem, mieszanka zapachów ziemi, ludz-
kiego potu i lasu, za rok znów przyjad¹ do
Kostrzyna. “Przystanek Woodstock” jest feno-
menem kulturalnym, na europejsk¹ miarê. 
I pomyœleæ ¿e zawdziêczamy to jednemu
cz³owiekowi - Jurkowi Owsiakowi.
SIEMA.

pm

Jubileuszowy Woodstock

W dniach 17.07 - 20.07 br. Bolków goœci³ Festi-
wal Muzyki Alternatywnej “Castle Party
2014”. By³a to 21 edycja tej imprezy. Kon-
certy odbywa³y siê w trzech miejscach: na
terenie gotyckiego zamku, w klubach oraz 
w miejskim koœciele. Nigdzie nie by³o nudno.
Muzycznie arcyciekawie. Festiwalowa moda
jak zwykle oryginalna. Zjawi³y siê nawet
s³ynne Glinoludy. Chojnowska ekipa by³a
podekscytowana faktem wystêpu legendar-
nego Kapitana Nermo. W latach 80-tych - pre-
kursor w naszym kraju stylu new romantic.
Pod t¹ nazw¹ kryje siê Andrzej Gajkowski.
W doœæ niespodziewanych okolicznoœciach
dosz³o do spotkania chojnowian z tym artyst¹.
Innym mi³ym chojnowskim akcentem w Bol-
kowie by³a obecnoœæ Jacka Zdanowskiego.
Nale¿y do Chojnowskiego Bractwa Rycer-
skiego. Na festiwal jeŸdzi ju¿ od wielu lat.
Pomaga przy organizacji lub robi za ochro-

niarza. Praca przez tych kilka dni ciê¿ka, ale
satysfakcja ogromna. 
W taki oto sposób podczas trwania festiwalu,
od niepamiêtnych czasów, chojnowskie akcenty
wci¹¿ s¹ tam obecne. Organizatorzy docenia-
j¹ ten fakt, nie raz, nie dwa, uwzglêdniaj¹c
chojnowskie zaanga¿owanie i pomys³y.

pm

Castle Party 2014
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Dzia³ki s¹ czêœciowo zakrzaczone, na dzia³ce nr 467/2 znajduj¹
siê pozosta³oœci ogrodzenia. Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni
uzbrojonym. Dostêp do drogi publicznej ul. Wincentego Witosa
zapewniony jest przez dzia³kê nr 467/4 (wydzielon¹ jako drogê
wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
24 wrzeœnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 18 wrzeœnia 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne 

dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z 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 z póŸn. zm./.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  660,00 z³ 
- dot. dz. 467/2 i 780,00 z³ - dot. dz. 467/3. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej  w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001
4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 marca
2014 r., drugi 20 maja 2014 r., trzeci 4 sierpnia 2014 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 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 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, 
po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie:

Dzia³ dla Doros³ych

Hanna Herbich - „Dziewczyny
z Powstania”

S³¹wka do dziœ ¿a³uje, ¿e nie
poca³owa³a m³odego powstañ-
ca, który siê w niej kocha³.
Halina urodzi³a synka tu¿ przed
godzin¹ „W” i cudem ocali³a
mu ¿ycie.

Zosia z³ama³a konspiracyjne
zasady i zdradzi³a swoje imiê
ukochanemu.
Powstanie Warszawskie mia³o
trwaæ kilka dni. Godzina „W”
zasta³a kobiety w codziennych
sytuacjach: na ulicach, w pracy,
w domach. Walczy³y wszys-
tkie, ka¿da na swój sposób.
Ratowa³y rannych, chroni³y
swoje dzieci, chwyci³y za
broñ. Umawia³y siê na randki
w cieniu spadaj¹cych bomb,
bra³y œluby w bia³ych kitlach
sanitariuszek zamiast sukien.
Odnios³y najwiêksze zwyciês-
two - prze¿y³y.

Dzia³ dla Dzieci
Justine Smith - „Jak zostaæ

szpiegiem w 7 dni”
Twoim zadaniem, jeœli je
przyjmiesz, jest zostaæ tajnym
agentem zaledwie w 7 dni. Agent
As oraz Martyna, jego specja-
listka techniczna, opracowali
jednotygodniowy program szko-

leniowy, dziêki któremu zo-
staniesz szpiegiem. Ta zabaw-
na ksi¹¿ka zawiera informacje
o prawdziwych tajnych agentach,
trudnych do z³amania szyfrach,
sposobach maskowania siê oraz
wysy³ania tajnych informacji,
a tak¿e dok³adne instrukcje,
wed³ug których mo¿na wykonaæ
wiele przydatnych dla szpiega
gad¿etów. A wiêc za³ó¿ ciemne
okulary i przygotuj siê na to,
by dzia³aæ potajemnie !

Audiobooki
Jeff Kinney - “Ubaw po pachy”
(seria Dziennik cwaniaczka)
Bohater ksi¹¿ki - Greg Heffley -
brzydzi siê wysi³kiem, a s³owo
“sport” budzi jego przera¿enie.
Wakacje zamierza spêdziæ w za-
ciemnionym pokoju w towa-
rzystwie gier wideo. Niestety,
mama wyobra¿a sobie lato
zupe³nie inaczej ...
Seria dla wszystkich mi³oœni-
ków Miko³ajka!

Miejska Biblioteka Publiczna poleca:
W okresie przygotowawczym do rozgrywek
pi³karskich IV ligi, dru¿yna Chojnowianki pod
wodz¹ trenera Arkadiusza Palucha, rozegra³a
kilka sparingów. Wszystkie mecze odby³y siê
na wyjeŸdzie.

Konfeks Legnica - KS Chojnowianka Chojnów 0:1
GKS Raciborowice - KS Chojnowianka Chojnów 1:1
Górnik Z³otoryja - KS Chojnowianka Chojnów 2:0
Warta Boles³awiecka - KS Chojnowianka Chojnów 1:1
Orkan Szczedrzykowice - KS Chojnowianka Chojnów 

1:3
W niedzielê 1-sierpnia - chojnowski beniaminek
rozegra³ pierwszy ligowy mecz. Inauguracja
mia³a miejsce na wyjeŸdzie. Gospodarzem
spotkania by³ inny beniaminek - Widawa
Bierutów. Nasza dru¿yna wyst¹pi³a tego dnia
w nieco os³abionym sk³adzie. W 10 min. gry,
gospodarze zdobyli jedynego, zwyciêskiego
gola. Tanio wiêc skóry chojnowscy pi³karze
nie sprzedali. Pierwsze œliwki robaczywki
za nami. Potem mo¿e byæ ju¿ tylko lepiej.

Widawa Bierutów - KS Chojnowianka
Chojnów 1:0 (1:0)

W drugiej kolejce spotkañ o mistrzostwo
IV ligi, Chojnowianka 24 sierpnia, na
wyjeŸdzie, zmierzy siê z dru¿yn¹ Nysy
Zgorzelec.

pm

Pi³ka no¿na
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Nie tylko pi³karze, ale i czêœæ dzia³a-
czy z rozwi¹zanej “Gwardii” przesz³a
do “Garbarnii”, która póŸniej wys-

têpowa³a równie¿ pod nazw¹ KS “W³ók-
niarz”, KS “Zwi¹zkowiec” znów KS “Gar-
barnia”, T.K.S. “Chojnowianka” M.Z.K.S.
“Chojnowianka” i obecnie KS “Chojnowian-
ka”. Warto wspomnieæ, ¿e przed samym
rozwi¹zaniem KS “Gwardia” bardzo po-
wa¿nie wzmocni³a swój sk³ad. Otó¿ z Gór-
nego Œl¹ska do tego Klubu przyszli tacy za-
wodnicy jak: Panowie Józef Janyga, Jerzy
Winkler, Tadeusz Waniek, Ryszard Spodzieja
i Maksymilian Wanczura. Przed przejœciem
niektórych pi³karzy z rozwi¹zanej “Gwardii”
równie¿ “Garbarnia” powa¿nie wzmocni³a
swoj¹ dru¿ynê. Do klubu tego zg³osili siê
tacy zawodnicy jak: Alfred Doktorczyk, Jerzy
Rabanda, Karol Papkala, Józef Kawa, Pawe³
Zdechlik, Piotr Przecherski i wielu innych.
Dobra wspó³praca z Ko³em Sportowym
“Oriens” istniej¹cym od 1948 r. przy
Gimnazjum powoduje, ¿e Klub otrzymuje
m³odych i zdolnych pi³karzy jak: Panowie
Jerzy Kurek, Jerzy Wolañski, Zyg-munt
Popiel, Wies³aw Gniewczyñski, Edward Kicior 
i wielu, wielu innych. Trzon dru¿yny rezer-
wowej i juniorów stanowi¹ równie¿ m³odzi
pi³karze wywodz¹cy siê z Gimnazjum jak:
Panowie bracia Zdzis³aw i W³odzimierz
Kasprzykowie, Bronis³aw Kawicki, Jan
Gêbarowski, Marian Machtura, Czes³aw Wiœ-
niewski i wielu innych. Równie¿ po powo-
³aniu w Chojnowie Zespo³u Szkó³ Rolni-
czych, szko³a ta dostarcza³a Klubowi dobrze
zapowiadaj¹cych siê pi³karzy. Z bardziej zna-
nych pi³karzy wywodz¹cych siê z tej szko³y
byli Panowie: Edward Pietrasiñski, Tadeusz
Chmielowiec i Eugeniusz ¯urawiecki. Naj-
bardziej z tej trójki wyró¿nia³ siê Pan Edward
Pietrasiñski. U boku takich pi³karzy jak
Panowie: Artchman i Spodzieja jego talent
pi³karski zacz¹³ szybko siê rozwijaæ, co by³o
przyczyn¹, ¿e stawa³ siê coraz groŸniejszym
napastnikiem. Po opuszczeniu Chojnowa wy-
stêpowa³ w II ligowych klubach takich jak
“Budowlani” Lublin i “Cracovii” Kraków. 
W tym samym roku KS “Garbarnia” zdobywa
awans do tworzonej klasy A. Klub chojnowski
zosta³ zaliczony do IV grupy klasy A dru¿yn
w okrêgu legnickim i za partnerów otrzyma³:

* Milicyjny Klub Sportowy Wroc³aw,
* “Pafawag” Wroc³aw,
* S³awa Œl¹ska,
* “OMTUR” Lubin,
* Milicyjny Klub Sportowy “Zgorzelec”,
* “OMTUR” Z³otoryja,
* Promieñ “¯ARY”.

Warto przypomnieæ m³odym kibicom, ¿e 
w roku 1950 rozpoczê³a siê prawie 20. letnia
przygoda z pi³k¹ no¿n¹ jednego z najbardziej
zas³u¿onego dla pi³karstwa chojnowskiego
Pana Edwarda Dziekoñskiego. Pi³karz ten
graj¹c na œrodku obrony by³ trudn¹ przeszkod¹
dla przeciwnika w drodze do chojnowskiej
bramki. PóŸniej wystêpowa³ na obronie wraz
ze swoim bratem Witoldem. W roku 1951 na
miejskim stadionie w Legnicy pi³karze choj-
nowscy po raz pierwszy w swojej krótkiej ka-
rierze spotykaj¹ siê z pierwszoligow¹ dru¿yn¹
KS “W³ókniarz” £ódŸ (dzisiejszy £KS). 
W obecnoœci wype³nionego stadionu mi³oœni-
kami pi³ki no¿nej z ca³ego Dolnego Œl¹ska
spotkanie koñczy siê po niezwykle wyrówna-
nej grze zwyciêstwem pi³karzy ³ódzkich 
w stosunku 2:1. W spotkaniu tym pierwszo-
planow¹ postaci¹ by³ P. Bronis³aw Burzyñski,
który graj¹c na pozycji œrodkowego pomocnika
ca³kowicie wyeliminowa³ z gry znanego repre-
zentanta kraju Pana Barana. Dru¿yna choj-
nowska do tego spotkania wyst¹pi³a w nastê-
puj¹cym sk³adzie:
Stanis³aw Zaborniak, Józef Kawa, Tadeusz
Waniek, Boles³aw Panosz, Bronis³aw Murzyñ-
ski, Piotr Przecherski, Alfred Doktorczyk,
Jerzy Winkler, Wac³aw Artchman.
Józef Janyga, Ryszard Spodzieja.
W spotkaniu tym wyst¹pili równie¿ Stanis³aw
Mulewicz i Edward Dziekoñski.
Nowy sukces odnosz¹ pi³karze chojnowscy 
w 1952 r. Tym razem w Pucharze Polski.
Otó¿ o prawo reprezentowania województwa
wroc³awskiego na szczeblu centralnym KS
“Garbarnia” spotyka siê we Wroc³awiu z pi³-
karzami O.W.K.S. Wroc³aw dzisiejszy “Œl¹s-
kiem”. Po zaciêtym i wyrównanym poziomie
dopiero dogrywka zadecydowa³a o sukcesie
wojskowych. Dobra gra w meczach towarzys-
kich w Pucharze Polski, a przede wszystkim
w kl. A przyczyni³a siê, ¿e 1953 r. z chwil¹
powo³ania ligi miêdzy wojewódzkiej wro-

c³awsko-opolskiej (trzecia liga) dru¿yna choj-
nowska zosta³a do niej zakwalifikowana. Za-
kwalifikowanie siê do tej ligi dru¿yny z ma-
³ego miasteczka by³o nie lada sukcesem, ale 
i niespodziank¹. Warto pamiêtaæ, ¿e dru¿yna
nie posiada³a wówczas trenera ani jak teraz
jak w modzie asystenta, czy koordynatora.
Zawodnicy nie otrzymywali ¿adnych diet.
Sami po po³udniu, po pracy trenowali. Byli
zadowoleni, ¿e moga wyst¹piæ na boisku i graæ.
A jak grali to najlepiej mo¿e œwiadczyæ fakt,
¿e na ich mecze przyje¿d¿ali kibice nie tylko
ju¿ tradycyjnie z Legnicy, ale ze wszystkich
miast i miasteczek wokó³ istniej¹cych, a nawet
z Jeleniej Góry. Przed dzia³aczami stanê³o
trudne zadanie, za³atwiæ dru¿ynie œrodek
lokomocji na mecze wyjazdowe. W tym czasie
na terenie Chojnowa nie by³o ani jednego
samochodu, którego by skrzynia by³a kryta
chocia¿ plandek¹. Dwa zak³ady Browar 
i Garbarnia posiada³y odkryte samochody
wojskowe z demobilu i tymi sachodami dru-
¿yna wyje¿d¿a³a na mecze do “Unii” Kêdzierzyn,
“Unii” Racibórz, “Gwardii” Opole, Ozimka,
Prudnika, czy te¿ do Wroc³awia. Najgorszy
okres wyjazdów to póŸna jesieñ. Od rolników
wypo¿yczano siano, a od zak³adów ko¿uchy 
i tak opatrzeni zawodnicy wyje¿d¿ali na za-
wody. Warunki by³y bardzo trudne, ale nie
by³y one w stanie zniechêciæ zawodników do
gry, ale odwrotnie dru¿yna gra³a coraz lepiej
i w ca³ym województwie by³o o niej g³oœniej.
Zaczêto zawodników z Chojnowa powo³ywaæ
do kadry wojewódzkiej i Zrzeszenia Sporto-
wego “W³okniarz”. I wreszcie nadszed³ rok
1954. Chojnowska dru¿yna odnosi najwiêkszy
dotychczasowy sukces, staje do walki o wejœcie
do II ligi pi³karskiej. Jej przeciwnikiem jest
dru¿yna z niedu¿o wiêkszego miasteczka
“Spójnia” Lubañ. Dopiero mecz na neutral-
nym stadionie w Boles³awcu zadecydowa³, ¿e
dru¿yna z Lubania znalaz³a sie w II lidze,
mimo ¿e pi³karze z Chojnowa do przerwy pro-
wadzili 2:0. Ca³e spotkanie wygrali pi³karze 
z Lubania 4:2. Pobyt “Spójni” w tej klasie nie
by³ d³ugi, w roku nastêpnym spad³a ona do
III ligi, ale pozostaje faktem, pi³karze z Lubania,
a nie z Chojnowa wystêpowali w II lidze.

Chojnów; marzec 1994r.
c.d.n.

Historia Chojnowianki
Awans naszej dru¿yny do IV ligi i niedawny jubileusz 60.lecia dzia³alnoœci chojnowskiego klubu, sk³oni³y
nas do historycznej refleksji. Spisane przez wieloletniego dzia³acza klubu, Mieczys³awa Wojciechowskiego
pierwsze æwieræwiecze Chojnowianki prezentujemy w odcinkach. Z pewnoœci¹ wielu zainteresuj¹ daty,
nazwiska, wydarzenia sprzed kilkudziesiêciu lat…

POCZ¥TKI  PI£KARSTWA  W  CHOJNOWIE (cz. 2)
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. 
Dzia³ka uzbrojona jest w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ 
i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ki). 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 wrzeœnia  2014 r. o godz. 11.00 
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 18 wrzeœnia
2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozo-
staj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadcze-
nie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozos-
ta³ym 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¿ 590,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 czerwca
2012 r., drugi 5 wrzeœnia 2012 r., trzeci 23 paŸdziernika 2012 r., czwarty 
12 lutego 2013 r., pi¹ty 26 marca 2013 r., szósty 11 czerwca 2013 r., siódmy
24 wrzeœnia 2013 r., ósmy 12 lutego 2014 r., dziewi¹ty 9 kwietnia
2014 r., dziesi¹ty 11 czerwca 2014 r., jedenasty 4 sierpnia 2014 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

dwunasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej 
w obrêbie 6 miasta Chojnowa przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojno-
wie; 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿, piw-
nica. Dzia³ka o pow. 623 m2. Wiadomoœæ:
tel. 690-576-155.

Sprzedam dom jednorodzinny w bardzo
dobrym stanie z piêkn¹ dzia³k¹ w Chojnowie,
blisko centrum, przy ul. Rzemieœlniczej 2.
Wiadomoœæ: tel. 515 180 115.

Sprzedam dom jednorodzinny, pow. u¿yt-
kowa 140 m2, gara¿, piwnica. Dzia³ka
1500 m2. Cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 793-328-070.

Sprzedam dom dwukondygnacyjny o pow.
152 m2, z dzia³k¹ 0,15 ha w Jerzmanowicach.
Budynek ocieplony, okna wymienione. Wy-
budowany w latach 80. Piêkny ogród.
Wiadomoœæ: tel. 694-106-212.

Mieszkanie 70 m2 s³oneczne, wysoki
parter, sk³adaj¹ce siê z 4 pokoi, kuchni, wc 
i ³azienka oddzielnie, gara¿, niski czynsz.
Cena do negocjacji. Kontakt po godz. 16.00.
Wiadomoœæ: tel. 600-363-710, 76 818-87-10.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 52 m2,
kamienica, parter, w pobli¿u Rynku, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 784-075-795.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 96,41 m2

na ulicy Krasickiego 6. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 785-231-331.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w sta-
rym budownictwie przy Placu Dworcowym,
IIp., o pow. 49 m2. Umeblowane - 2 pokoje,
kuchnia, aneks ³azienki, przedpokój, piwnica,
strych, komórka. Cena 85.000 z³. Wiado-
moœæ: tel. 608-054-045, 886-558-654.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe 
w bloku na IIIp. przy ul. Sikorskiego, po kapi-
talnym remoncie, o pow. 63 m2. Sprzedam
pilnie. Wiadomoœæ: tel. 661-176-028.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie 
o pow. 49,5 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, nie wymagaj¹ce nak³adów finan-
sowych. Ciep³e, s³oneczne, IIIp., przy ulicy
Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.

Sprzedam mieszkanie na Piekarach 
ul. Przybosia 5/36, 64 m2. Wiadomoœæ: 
tel. 880-554-317.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, 
3 pokoje (75m2). Mieszkanie w kamienicy na
Ip. £adne, zadbane, miejsce na gara¿. Okolice

szko³y, ¿wirowni, lasów. Warto obejrzeæ.
Wiadomoœæ: tel. 733-857-689, 733-967-331.

Zamieniê mieszkanie komunalne w cen-
trum miasta Chojnowa z widokiem na fon-
tannê. 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, piw-
nica. IIp., o pow. 57 m2, na podobne na par-
terze. Wiadomoœæ: tel. 605-959-046.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 35m2 na
ulicy Zielonej (okolice myjni, meblowego).
Lokal idealny pod handel, us³ugi, warsztat,
hurtowniê. Cena 500 z³/mies + op³aty.
Wiadomoœæ: tel. 733-857-689, 733-967-331.

Do wynajêcia lub sprzeda¿y lokale wol-
nostoj¹ce 500 m2 oraz 75 m2 przy ul. Zielo-
nej 4. Lokale po remoncie, idealne na handel,
us³ugi itp. Okazja. Wiadomoœæ: tel. 733-857-689,
733-967-331.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo wy-
budowanym obiekcie, na cele medyczne lub
inne us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalnej 13
(pow. 25 m2 + wspólna poczekalnia, toaleta 
i pomieszczenie socjalne). Wiadomoœæ: 
tel. 515 180 115.

Wynajmê lokal - pomieszczenie na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ np. warsztat itp. Lokal 
o pow. 75 m2, pr¹d 220 - 360 V, alarm zabez-
pieczony, do tego plac utwardzony, oœwietlony,
ogrodzony o pow 230 m2, lokal znajduje siê
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Praca
Opiekunki Niemcy, wyjedŸ teraz i zarób

do 1700 EUR. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Inne
Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wew-

nêtrzne, grzejniki c.o. Kolektory s³oneczne
do ogrzewania ciep³ej wody, zasilania awa-
ryjne do kolektorów i kot³owni. Wiadomoœæ:
tel. 604-817-999, 696-473-721.

Suknie œlubne od 350 z³, tak¿e komisowe,
firmowe, szycie na miarê. Wiadomoœæ: 
tel. 536-376-308.

Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w Czer-
nikowicach, po 21 arów, zbrojone, œwiat³o,
woda, gaz, blisko g³ównej drogi. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 535-260-345,
79-26-10-544.

Sprzedam ceg³ê now¹ kratówkê ró¿ne
rodzaje i œcianki zbrojone, za po³owê ceny
rynkowej. Poza tym w sprzedarzy drewno
kominkowe. Go³aczów 41. Wiadomoœæ: 
tel. 602-307-249.

***
"Wyprzeda¿ koñcówek serii"

* p³ytki pod³ogowe gresowe
od 15 z³ brutto

* p³ytki œcienne od 9,90 brutto

***
"Czyszczenie magazynów"

* p³ytki pod³ogowe gresowe
od 5 z³ brutto
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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; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
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
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                          - 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa                     - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                       - 76 818 66 80

P£YTKI CERAMICZNE

GOLD-ART Polska Rokitki 8
godz.otw. od 8.00 do 16.00



CChhoojjnnoowwsskkiiee    DDzziieecciiaakkii Œwiêto Wojska Polskiego

Wakacje w mieœcie

B³a¿ej  B³oñski
- 9-miesiêcy, 

lubi kolorowe grzechotki 
i zabawki. 


