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Malarski Œwiat Juliana Pamu³y
Przygotowanie do jego autorskiej wystawy trwa³y niemal rok. 

Czêœæ prac nie dotrwa³o do tego wydarzenia - zosta³y kupione. 

Rowerem wzd³u¿ granicy zachodniej
Takie podró¿e nie wymagaj¹ wielkich przygotowañ, a dostarczaj¹ wielU

wspania³ych wra¿eñ i prze¿yæ. Prawie jak podró¿ za jeden uœmiech.

Benefis Juranda Kowalskiego
Jurand Kowalski - multiinstrumentalista, kompozytor, autor tekstów, wokalista, chojnowianin, w tych dniach obchodzi³ 45.lecie dzia³alnoœci artystycznej.

Bidziñski i Deja dla chojnowian
To by³ niesamowity koncert. 31 sierpnia, w koœciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP rozbrzmiewa³ wspania³y tenor Bogus³awa Bidziñskiego,

który wspólnie z akompaniatorem Stanis³awem Dej¹ przeniós³ zas³uchan¹ publicznoœæ w œwiat w³oskiej opery.
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ Wydzia³ Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu;
- w dniach od 26.08.2014 r. do 16.09.2014 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczo-
nego do sprzeda¿y na rzecz najemców znaj-
duj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Jana III Sobieskiego 8 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 26 sierpnia 2014 r.  Nr 97/2014.
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 Chojnowie w terminie do dnia  07.10.2014 r.

W rocznicê
1 wrzeœnia, w 75. rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej w³adze miasta i gminy oraz dele-
gacje zwi¹zków kombatanckich i sybirackich
z³o¿y³y kwiaty pod obeliskiem przy ul. Chmiel-
nej. Symboliczny gest by³ wyrazem pamiêci
o wydarzeniu i jego bohaterach oraz sza-
cunku dla przelewaj¹cych krew. 

Z wizyt¹ u partnerów
19 wrzeœnia, na zaproszenie przyjació³ z Egels-
bach, do partnerskiego miasta uda³a siê dele-
gacja z Chojnowa. Niemieccy partnerzy za-
prosili w³adze samorz¹dowe i przedstawicieli
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³
Miast Partnerskich na spotkanie, podczas które-
go omawiano dalsz¹ wspó³pracê. 
W przysz³ym roku mija 10 lat polsko-niemiec-
kiego partnerstwa. Przez ten czas wiele siê
wydarzy³o. Partnerstwo przyczyni³o siê do
wzajemnego poznania, wymiany doœwiad-
czeñ, idei, kultury i obyczajów, do nawi¹za-
nia trwa³ych przyjaŸni. Nasze spo³ecznoœci
wielokrotnie spotyka³y siê na gruncie towa-
rzyskim dziel¹c siê praktykami na ró¿nych
p³aszczyznach - spo³ecznych, sportowych, kul-
turalnych, artystycznych. Nie ulega w¹tpli-
woœci fakt, ¿e partnerstwo naszych miast jest
inicjatyw¹ korzystn¹ dla obu stron i obie strony

pragn¹ je kontynuowaæ. Spotkanie w Egels-
bach to potwierdzi³o. Zaplanowano kolejne
œrodowiskowe wymiany i wspólne przedsiê-
wziêcia. W listopadzie bêdziemy goœciæ dele-
gacjê, która przedstawi plan dalszej wspó³-
pracy miast partnerskich i ramowy program
przysz³orocznej wizyty mieszkañców Choj-
nowa w Egelsbach. O wynikach tego spotka-
nia poinformujemy. 

Wakacje siê skoñczy³y
W miniony poniedzia³ek do chojnowskich
placówek oœwiatowych wrócili uczniowie, by
przez kolejnych 10 miesiêcy zdobywaæ
wiedzê. Rok szkolny 2014/2015 rozpoczê³o
1471 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych, w Powiatowym Zespole Szkó³ ok. 420.
Okres wakacji placówki wykorzysta³y na nie-
zbêdne remonty (szczegó³y w sprawozdaniu
na str. 5). I chocia¿ smutno, ¿e lato dobiega
koñca, to w perspektywie wiele ciekawych
szkolnych zdarzeñ i niema³o wolnych dni od
nauki. A do kolejnych wakacji, wbrew
pozorom, niedaleko. ¯yczymy wszystkim
powodzenia, rozwijania pasji, sukcesów 
i dobrego humoru. 

PPU Narzêdziowiec Sp. z o.o. 
ma nowego w³aœciciela.

Firma Narzêdziowiec, jedna z najbardziej zna-
nych na chojnowskim rynku obróbki metali
od czerwca 2014 r. ma nowego w³aœciciela.
Jest ni¹ firma STAHLBAU Sp. z o.o. z ¯ar. Nowy
w³aœciciel to wieloletni klient Narzêdziowca,
a zatem doskonale zna wszelkie atuty firmy -
doœwiadczon¹ kadrê, a tak¿e wysok¹ jakoœæ
wykonywanych produktów oraz œwiadczo-
nych us³ug. 
Nowy w³aœciciel zdecydowa³ siê na zakupie-
nie udzia³ów w firmie, gdy¿ widzi ogromny
potencja³ w ludziach, wieloletniej marce
spó³ki, ale nie zamierza poprzestaæ wy³¹cznie
na utrzymaniu dobrej pozycji zak³adu - sta-
wia na rozwój, innowacjê i nowoczesnoœæ. 
Zak³ad Konstrukcji Stalowych STAHLBAU
jest dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê polsk¹ firm¹,
z wieloletnim doœwiadczeniem na rynku
obróbki metali. Specjalizuje siê w projekto-
waniu i produkcji konstrukcji spawanych 
i hal stalowych oraz w obróbce skrawaniem metalu
za pomoc¹ urz¹dzeñ CNC. Ponadto w swojej
strukturze, oprócz dzia³ów produkcyjnych,
posiada w³asne biuro konstrukcyjne, co po-
zwala kompleksowo wykonywaæ z³o¿one
projekty, od fazy projektowania, wizualizacji
a¿ po wykonawstwo we w³asnym zak³adzie
produkcyjnym. 
Do najwa¿niejszych klientów firmy STAHLBAU
nale¿¹ firmy z bran¿y odnawialnych Ÿróde³
energii, budowy maszyn, konstrukcji stalo-
wych, obróbki szk³a oraz automotive. 
O zaanga¿owaniu firmy STAHLBAU œwiad-
czy miêdzy innymi d¹¿enie do unowoczeœnie-
nia linii produkcyjnej Narzêdziowca. Nowy
w³aœciciel zainwestowa³ w tokarki i frezarki
numeryczne, które powiêkszy³y dotychcza-
sowy park maszynowy chojnowskiej firmy.
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Wrzesieñ
15.09. - „Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz”; Dom Schrama; godz. 18.00
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

PaŸdziernik
03, 10, 17, 24, 31.10. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama
04-05.10. - IV Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹; Dom Schrama
17.10 - Spotkanie z Wojciechem Drzewickim „ Ignacy Domeyko – wybitny badacz na
obczyŸnie”; Miejska Biblioteka Publiczna 
paŸdziernik - V edycja zawodów MTB ; Park Piastowski
paŸdziernik-listopad - „Emocje” - wspólna wystawa dwóch chojnowian: Mariusza G³oda
(fotografie) i Miros³awa Zatorskiego (pastele); Muzeum Regionalne 

Kalendarz imprez w mieœcie 
wrzesieñ - paŸdziernik

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:



Zakup nowych maszyn pozwoli³ w znacz¹cy
sposób zwiêkszyæ mo¿liwoœci produkcyjne
przedsiêbiorstwa co w znacz¹cy sposób wp³y-
nê³o na iloœæ zleceñ, a tak¿e na powiêkszenie
bazy kontrahentów. Ponadto nowy inwestor
planuje zakup nowoczesnych urz¹dzeñ spa-
walniczych, aby uruchomiæ masow¹ produk-
cjê elementów spawanych.
Zmiana w³aœciciela w firmie Narzêdziowiec
to du¿a szansa dla mieszkañców Chojnowa -

od pocz¹tku sierpnia trwa intensywna rekrutacja
na stanowiska operatorów maszyn CNC, nie-
bawem ruszy nabór na nowe stanowiska pra-
cy, zwi¹zane z zakupem nowych maszyn.
Wszystkich zainteresowanych prac¹, posia-
daj¹cych doœwiadczenie i znajomoœæ rysunku
technicznego zapraszamy do przesy³ania CV
i listów motywacyjnych na adres: 

sekretariat@narzedziowiec-chojnow.pl.

„Szlachta na Œl¹sku” 
- wystawy w Legnicy, Görlitz 
i Wroc³awiu z chojnowskim

akcentem
W 2014 roku Œl¹sk i £u¿yce Górne prezentuj¹ swe
“szlacheckie” oblicze. Polsko-niemiecki projekt
wystawienniczy porusza jeden z wa¿niejszych
tematów wspólnej historii. Muzea w Legnicy,
Wroc³awiu i Görlitz przedstawiaj¹ cenne eks-
ponaty z okresu siedmiu stuleci: dzie³a sztuki,
klejnoty i cenne sprzêty koœcielne, ksiêgi i rêko-
pisy, broñ i wyposa¿enie szlacheckich dwo-
rów. Wy³ania siê ¿ywy obraz codziennego
¿ycia szlachty, jej dzia³alnoœci gospodarczej,
s³u¿by na dworach ksi¹¿êcych, wojen, polowañ,
œwi¹t. Obecny jest jednak równie¿ w¹tek postaw
szlachty w obliczu wyzwañ wynikaj¹cych 
z rozwoju kultury mieszczañskiej od koñca
XVIII wieku, a tak¿e z tragicznych wydarzeñ
XX wieku. Sieæ transgranicznych powi¹zañ
szlacheckich rodów by³a wa¿nym czynnikiem
na drodze do wspó³czesnej Europy. Aspekt ten
pojawi³ siê w badaniach naukowych ostatnich
lat, a zw³aszcza w dorobku rozleg³ego polsko-
niemieckiego projektu badawczego “Szlachta
na Œl¹sku”. Do którego nawi¹zuj¹ wystawy.
Trud ich organizacji podjê³y Muzeum Miedzi
z Legnicy, Muzeum Uniwersytetu Wroc³wskiego,
Muzeum Œl¹skie z Görlitz oraz Muzeum Historii
i Kultury Miasta Görlitz. Wystawom towarzyszy
dwujêzyczny katalog w dwóch tomach.
Krótka notatka opisuj¹ca ciekawy projekt
wystawienniczy w trzech miastach, nie infor-
muje o pochodzeniu eksponatów, ale i nie taka
jej rola. Tymczasem wœród zbiorów s¹ cenne
okazy z chojnowskiego muzeum. Znajdziemy tu
15 kafli piecowych z XVI wieku, pochodz¹ce
z zamku piastowskiego i renesansowe sgraffita
z dworu Schellendorfów w Zagrodnie.
Gor¹co zachêcamy do obejrzenia trzech spój-
nych kolekcji. Ka¿da z nich asygnowana jest
w³asnym podtytu³em. W Legnicy - „Rycerze

wolnoœci, stra¿nicy prawa. Szlachta na Œl¹sku
w œredniowieczu i czasach nowo¿ytnych. W Görlitz
- „Trwanie wœród przemian. Szlachta na Œl¹sku 
i Górnych £u¿ycach od XVII wieku”. We Wro-
c³awiu - „Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej.
Dzia³alnoœc Hrabiny Friederike von Reden”.
Obejrzeæ je mo¿na jednego dnia. Dziêki
zmodernizowanej linii kolejowej i wspó³pracy
organizatorów wystawy z Kolejami Dolno-
œl¹skimi i Przewozami Regionalnymi jest to
mo¿liwe i ekonomiczne. Ka¿dy kto kupi bilet
kolejowy na trasie Wroc³aw-Legnica Görlitz,
bêdzie mia³ zni¿kê na bilety do muzeów. Do-
datkowo bilet z jednego muzeum uprawnia
do zni¿ek w pozosta³ych. 
To mo¿e byæ wspania³a przygoda. Wystawy
czynne bêd¹ do 9 listopada, jest zatem czas by
zaplanowaæ transgraniczn¹ wyprawê - eduka-
cyjno-historyczno-krajoznawcz¹.

Zapisy do Ogniska
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
og³asza nabór w roku szkolnym 2014/2015 na
nastêpuj¹ce instrumenty: pianino, skrzypce,
keyboard, gitara klastyczna, akordeon, klarnet,
saksofon. Zapisy w godz. od 12.00 do 16.00
Plac Zamkowy 2 (I piêtro) tel. 76-81-88-352.

Bal charytatywny
Sekcja tañca towarzyskiego dzia³aj¹ca przy
Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Chojnowie zaprasza na Bal Charytatywny
pod patronatem Burmistrza Miasta Chojnowa,
który odbêdzie siê 18 paŸdziernika 2014 r. 
o godz. 20.00 w Domu Schrama; Rynek 20.
Informacje pod nr tel. 602-15-11-35.

W Jubilatce punk-rockowo
W sobotê 6 wrzeœnia w kawiarni Jubilatak
odbêdzie siê kolejny wieczorek muzyczny. Tym
razem jednak w karcie dañ pojawi³a siê nazwa
chojnowskiej formacji Polish Fiction. Bêdzie
wiêc punk-rockowo. Cena biletów 10 z³. Po-
cz¹tek imprezy godz. 20.00. szczegó³owe infor-
macje pod numerem tel.  76 8188561.

Znaleziono pieska
1.09.2014 na terenie jednego z marketów zna-
leziono psa. Mieszaniec ma czarn¹, krótk¹
sierœæ z bia³¹ ³at¹ na klatce piersiowej. Na szyi
mia³ ¿ó³t¹ obro¿ê. Jest przyjazny, sympatyczny,
ale z pewnoœci¹ têskni za swoim panem. Obec-
nie przebywa w Micha³owie. W³aœciciela lub
osobê znaj¹c¹ w³aœciciela prosimy o kontakt
pod numerem tel. 608-368-929.
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KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic 

m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

zarz¹dzonych na dzieñ 16 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego
Burmistrz Miasta Chojnowa wyznacza na
obszarze miasta Chojnowa nastêpuj¹ce
miejsca przeznaczone na bezp³atne umiesz-
czanie urzêdowych obwieszczeñ wybor-
czych i plakatów komitetów wyborczych:
1. S³upy og³oszeniowe przy nastêpuj¹cych
ulicach:
- ul. Rynek (w pobli¿u parkingu),  
- ul. St. Ma³achowskiego (przed MOKSiR),
- plac Dworcowy, 
- skrzy¿owanie ul. Wolnoœci - ul. Miko³aja
Reja (obok mostu),
- ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego
(obok sklepu „Anna”),
- ul. Samorz¹dowa,
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Lidl),
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Polomarket). 
2. Tablica informacyjna przy ul. Grodzkiej
(obok targowiska).
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Na XLIII sesji
Nasierpniowej sesji, radni zapoznali siê z analiz¹ gospodarki

odpadami pierwszego pó³rocza br., w œwietle obowi¹zuj¹cej
ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach, któr¹ przed-
stawi³ insp. ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Józef
Kowalski.

Odbiór odpadów z terenu Miasta Chojnowa w roku 2014 prowadzi
Firma A.S.A. EKO Polska sp. z o.o. z Zabrza z baz¹ w Lubinie.
Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych 
i niezamieszka³ych.
Umowa zosta³a zawarta na rok, od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 

W okresie od 1 stycznia 2014r do 30 czerwca 2014r z terenu Miasta
Chojnowa 10.558 osób zadeklarowa³o segregowanie odpadów i op³atê
miesiêczn¹ w wysokoœci 11 z³, a 339 osób, które nie bêd¹ odpadów
segregowaæ zadeklarowa³o op³aty miesiêczne po 18 z³. 

W pierwszym pó³roczu 2014r. z³o¿one przez mieszkañców deklaracje
o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doty-
czy³y ³¹cznie 10.897 osób, w zwi¹zku z tym za³o¿ono 5.218 indywi-
dualnych kont bankowych. Zaleg³oœci op³at na dzieñ 30.06.2014r.
wynosi³y - 163.999,53 z³. Natomiast wydatki poniesione na odbiór 
i sk³adowanie odpadów w tym okresie wynios³y ok. 1.007.000 z³ - 
w tym m.in.: na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez firmê
A.S.A., zakup 110 szt. pojemników, utrzymanie i eksploatacjê Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz na zbiórkê selektywn¹ odpadów, szk³a,
plastiku i papieru.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e od momentu obowi¹zywania ustawy œmieciowej
tj. od 01.07.2013 r. do grudnia 2013 r. odbiór i zagospodarowanie
odpadów z terenu Miasta Chojnowa prowadzi³a firma MPO Sp. z o.o.
Miasta Lubina, która odbiera³a odpady bez zak³óceñ i regularnie
wed³ug harmonogramu.
Od dnia 01.01.2014 r. obowi¹zek odbioru odpadów przejê³a, w drodze
przetargu nieograniczonego, firma ASA, która wprowadzi³a inny har-
monogram odbioru odpadów. 
Okaza³o siê wówczas, ¿e pojemniki metalowe okr¹g³e o pojemnoœci
110 l., które by³y na wyposa¿eniu wielu nieruchomoœci, przewa¿nie domów
jednorodzinnych, nie spe³nia³y norm europejskich i nie pasowa³y do
uchwytów œmieciarki. Zgodnie z przepisami wyposa¿enie nierucho-
moœci w pojemnik na odpady nale¿y do w³aœciciela lub u¿ytkownika.
firma Van-gansewinkel zabra³a swoje pojemniki z posesji mieszkañ-
ców, domów jednorodzinnych, z którymi posiada³a wczeœniej umowy,
nale¿a³o wiêc zakupiæ pojemniki. W zwi¹zku z tym w ChZGKiM by³a
prowadzona sprzeda¿ interwencyjna pojemników 120 i 240 litrowych,
w cenach hurtowych, sprzedano ³¹cznie 25 pojemników.
Na przestrzeni pierwszego pó³rocza tego roku zebrano 32,37 ton plastiku,
15,69 ton papieru i 42,78 ton szk³a. Ponadto wywieziono 51 ton
gruzu, 0,5 tony ga³êzi, 22 tony trawy i 1,7 tony elektroodpadów.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Trwa przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji. 
2. Prowadzone s¹ prace przy modernizacji sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 4. 
3. Kontynuowana jest rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kiliñ-
skiego - „Morskie Oko”. 
4. Rozpoczêto budowê ci¹gów pieszo-jezdnych w ul. Rac³awickiej 
i Brzozowej do k³adki nad rzek¹. 
5. Zakoñczono budowê ul. Krótkiej i wymianê nawierzchni chodni-
ków przy ul. Szpitalnej i Wojska Polskiego. 
6. Rozpoczêto budowê obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacj¹
boiska w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej
(dofinansowanie w wysokoœci 350.000 z³. ze œrodków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej). 
7. Rozpoczêto budowê oœwietlenia drogowego w:
- ul. Kiliñskiego - g³ówna aleja w Parku Piastowskim,
- ul. Parkowej - droga do zespo³u gara¿y,
- ul. Samorz¹dowej - w pobli¿u „alei lipowej”, 
- ul. Bielawskiej i Solskiego, 
8. Rozpoczêto wymianê punktów oœwietleniowych w ulicach: Kiliñskiego
- 15 szt. oraz Gen. Maczka i W³. £okietka - 7 szt. 
9. Naprawiono i zakonserwowano elementy drewniane ogrodów zabaw. 
10. Zakoñczono odnawianie oznakowania poziomego ulic. 
11. Wykaszane s¹ tereny zielone w mieœcie, nie objête przetargiem ca³orocznym.
12. Zlecono wykonanie dokumentacji na budowê oœwietlenia ulicznego
na ul. Kraszewskiego. 

13. Z³o¿ono wniosek do Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu
dot. budowy chodnika przy drodze z Chojnowa do Michowa oraz pod-
pisano porozumienie z Gmin¹ Chojnów w sprawie wspó³finansowania
realizacji  tej budowy (po 25%).
14. Prowadzono prace remontowe w szko³ach i przedszkolach, m.in.:
- w Szkole Podstawowej Nr 3 wymalowano 2 pomieszczenia klasowe,
gabinet wicedyrektora, odnowiono front elewacji œwietlicy przy ul. Koœciuszki, 
- w Szkole Podstawowej Nr 4 wymalowano 5 pomieszczeñ klasowych,
kuchniê, sekretariat, œwietlicê, 2 sanitariaty, klatkê schodow¹; wymieniono
p³ytki w ceramiczne w dwóch toaletach w g³ównym budynku szko³y, 
- w Przedszkolu Nr 3 wykonano renowacjê schodów, wymalowano
pion kuchenny i szatniê. 
15. Pracownicy interwencyjni wykonuj¹ prace w oddziale remon-
towym w ChZGKiM oraz na Cmentarzu Komunalnym. 
16. Otrzymano dofinansowanie w wysokoœci 125.460 z³. w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na opracowanie
dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja oczyszczalni
œcieków dla Aglomeracji Chojnów”. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej - na rzecz dotychczasowych najem-
ców 8 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat. 
2. Sprzedano  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- prawo u¿ytkowania wieczystego dzia³ki niezabudowanej przy ul Fabrycz-
nej za kwotê 50.140 z³.,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ przy ul. Legnickiej 81 za kwotê
41.410 z³.,

Sprawozdanie 4/2014 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 czerwca 2014 r. do dnia 27 sierpnia 2014 r.
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- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. S³o-
wiañskiej za kwotê 58.240 z³.
3. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. S³o-
wiañskiej, ul Samorz¹dowej, ul. Witosa i ul. M³ynarskiej, 
- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 34/5,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Samorz¹dowej
przeznaczonej pod us³ugi komercyjne.
4. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu do 8 nieruchomoœci niez-

abudowanych, przeznaczonych pod zabudowê szeregow¹, po³o¿onych
przy ul. Sikorskiego od nr 6 do 13, dzia³ki o pow. od 315 m2 do 324 m2,
stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych, a zbywanych po cenach
22.000 z³.
5. Wydano 7 decyzji na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Baczyñskiego, z urzêdu, w celu  regulacji stanu prawnego dzia³ek,
- przy ul. Paderewskiego, z urzêdu, w celu wydzielenia dzia³ki przez-
naczonej do sprzeda¿y w drodze przetargu,
- dwie decyzje przy ul. Baczyñskiego  dla osób fizycznych w celu regulacji
stanu prawnego nieruchomoœci,
- przy ul. Z³otoryjskiej i ul. Fabrycznej dla osób fizycznych w celu
wydzielenia dzia³ek do sprzeda¿y.
6. Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru porz¹dkowego dla  nieru-

cho-moœci po³o¿onej przy ul. Baczyñskiego.
7. Wydano zgodê na wykreœlenie hipoteki  ustanowionej w zwi¹zku 
z zastosowaniem bonifikaty przy wykupie lokalu  mieszkalnego przy
ul. Legnickiej.
8. Wydano 13 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta i postanowienie pozytywnie opiniuj¹ce podzia³ dzia³ki
pod wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. 
9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Broniewskiego  - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
usychaj¹cego drzewa gatunku œwierk dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. £okietka i ul. Sikorskiego - wydano decyzje zezwalaj¹ce na
usuniêcie uschniêtych dwóch drzew gatunku wierzba dla Spó³dzielni Miesz-

kaniowej „M£ODOŒÆ” w Chojnowie, z obowi¹zkiem nasadzenia 
4 drzew,
- przy ul. Parkowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniê-
tego drzewa gatunku topola dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
we Wroc³awiu, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Kolejowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie usycha-
j¹cych 9 drzew gatunku olcha, brzoza i grab dla firmy „Metal-Cynk-
Konstrukcje”, z obowi¹zkiem nasadzenia 18 drzew,
- przy ul. Sempo³owskiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa gatunku wierzba dla osoby fizycznej, z obowi¹z-
kiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Rac³awickiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie drzewa
gatunku  œwierk dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 84 wnioski o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego; rozpatrzono 68 wniosków przyznaj¹c dodatki mieszka-
niowe na kwotê 10.471,19 z³. (wydano 66 decyzji pozytywnych i 4 decyzje
negatywne). Wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 82.893,14 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 64 wnioski o przyz-
nanie dodatku energetycznego 
3. Dowody osobiste: przyjêto 275 wniosków, wydano 269 dowodów
osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 30 decyzji administracyjnych, zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹z-
ku ma³¿eñskiego zagranic¹ oraz 27 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 11 aktów urodzenia, 33 akty ma³¿eñstwa, 15 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 217 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 2 korespon-
dencje konsularne, 210 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 185 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Z³o¿ono wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie. 

Na XLIII sesji

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem 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, potwier-
dzenie 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 fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego

rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równo-
znaczne 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, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 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 przeniesie-
niem 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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Bidziñski i Deja dla chojnowian

To by³ niesamowity koncert. Chojnowia-
nie nie czêsto maj¹ okazjê uczestni-
czyæ w tak profesjonalnym i wyœmieni-

tym, muzycznym spektaklu.
31 sierpnia, w koœciele pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP, przez kilkadziesi¹t minut,
rozbrzmiewa³ wspania³y tenor Bogus³awa
Bidziñskiego, który wspólnie z akompaniato-
rem Stanis³awem Dej¹ przeniós³ zas³uchan¹
publicznoœæ w œwiat w³oskiej pieœni.
„Tutto amore” czyli wszystko o mi³oœci, to
zestawienie 14 kompozycji ze s³onecznej Italii,
twórców z prze³omu XIX i XX wieku. Wszystkie
opowiadaj¹ o mniej lub bardziej szczêœliwej
mi³oœci, o ludzkich dramatach, rozstaniach,
spotkaniach i wielkich uczuciach. Niezale¿nie
od treœci pieœni, w wykonaniu B. Bidziñskiego
ka¿da z nich by³a przejmuj¹ca i ujmuj¹ca.
Wspania³y g³os chojnowskiego tenora prze-
szywa³, wzrusza³ i zadziwia³.
Bogus³aw Bidziñski od ponad 10 lat jest solist¹
Opernhaus Zurych w Szwajcarii. Us³yszeæ go
mo¿na na wielu scenach w kraju i zagranic¹.
To niezwyk³e, ¿e znalaz³ czas i chêæ spotka-
nia z mieszkañcami rodzinnego Chojnowa. 
Z pewnoœci¹, ka¿dy, kto tego dnia zasiad³ 
w ³awce œwi¹tyni czu³ wdziêcznoœæ i satys-
fakcjê, ¿e móg³ braæ udzia³ w tak niecodzien-
nym wydarzeniu. 
Wybitny tenor zaprezentowa³ chojnowianom
m.in. Giacomo Puccini „Intermezzo Manon
Lescaut”, Stanislao Gastaldon ”Musica prohi-
bita”, Cezare Andrea Bixio „Parlami d’amore,
Mariu”, Gaetano Errico Pennino „Pecche”,

Salvatore Cardillo „Core ‘ngrato”. Wirtuo-
zowsko wykonane na bis (nie jedyny zreszt¹)
“O sole mio” Eduardo Di Capua dope³ni³o
szczêœcia i zadowolenia kilkuset mieszkañców
oklaskuj¹cych na stoj¹co wspania³ych, wybit-
nych artystów.

Bogus³aw Bidziñski zadebiutowa³ jako
solista w roku 1998 na scenie Opery na
Zamku w Szczecinie w tytu³owej roli hra-
biego Rene w operetce F. Lehara „Graf
Luxemburg.” W latach 1994-2000 studiowa³

na Wydziale Woklanym Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
gdzie równie¿ uzyska³ tytu³ magistra sztuki.
Podczas letnich festiwali w latach 1999-2000
w Kammeroper Schloss Rheinsberg odniós³
sukces jako hrabia Almaviva w premierze
Iibarbiere di Siviglia G. Rossiniego, nastêp-
nie otrzyma³ roczne stypendium w Opernstudio
Zürich, aby móc dalej doskonaliæ swój warsz-
tat artystyczny. W tym samym czasie Sony
Music Poland wyda³a jego debiutanck¹ p³ytê
„Sono”. Od sezonu 2001/02 zosta³ zaanga¿o-
wany jako solista Operhaus Zürich, gdzie
wyst¹pi³ w wielu rolach. 

Artysta ma na swoim koncie liczne nagrania
DVD wspó³pracowa³ z re¿yserami, takimi
jak: Götz Friedrich, R. Wilson, J. Flimm, S.E.
Bechtolf, N.Lehnhoff, D. Pountney, G. Deflo,
M. Treliñski, D. Herzog, J. Miller, K. M. Grüber,

G. del Monaco, N. Brieger, D. Michieletto, 
P. Konwitschny, P. Stein, H. Kupfer. Wystê-
powa³ na wielu krajowych i zagranicznych
scenach m.in. Opery Narodowej w Warsza-
wie, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Royal
Festival Hall w Londynie, Bunkamura w Tokio,
Opernhaus w Bayreuth, Rotterdamse Opera,
Tonhalle w Zurychu, Chatelet w Pary¿u,
Konzerthaus w Wiedniu.

Stanis³aw Deja urodzi³ siê w Gdañsku, gdzie
od pi¹tego roku ¿ycia zacz¹³ pobieraæ lekcje
muzyki: najpierw na akordeonie, potem na
fortepianie. Dostrze¿one wczeœnie przez 

pierwsz¹ nauczycielkê, Barbarê Okoniewsk¹,
nadzwyczajne zdolnoœci zaowocowa³y przyz-
naniem mu niebawem spo³ecznego „Stypen-
dium im. Fryderyka Chopina”, które otrzy-
mywa³ do skoñczenia Œredniej Szko³y Mu-
zycznej w Gdañsku. Sukcesy na ogólnopols-
kich przes³uchaniach m³odych solistów poz-
woli³y na zaliczenie Stanis³awa Deji do pols-
kiej czo³ówki pianistycznej najm³odszej gene-
racji. Doprowadzi³o to do wys³ania m³odego
artysty na studia w renomowanym Konserwa-
torium im. Miko³aja Rimskiego-Korsakowa
w Leningradzie (Petersburgu). Dalsze studia
zaprowadzi³y Dejê do Berlina Zachodniego
oraz do Monachium, gdzie ukoñczy³ klasê
mistrzowsk¹ u Ludwiga Hofmanna (ucznia
Arturo Benedetti-Michelangeli). Stanis³aw
Deja jest laureatem miêdzynarodowych kon-
kursów pianistycznych w Vercelli (W³ochy)
oraz Jaen (Hiszpania). Krytycy zaliczaj¹ go
do wybitnych interpretatorów muzyki Mozarta
i Chopina, ale Deja ceniony jest te¿ jako
kameralista i jako wra¿liwy akompaniator 
w ansamblach wokalnych. Koncertuje g³ównie
na terenie Niemiec i Skandynawii oraz w Kali-
fornii (San Diego). Coraz czêœciej te¿ goœci 
w Polsce, dok¹d przeprowadzi³ siê w 2006r.
W 2007 wystêpowa³ w Niemczech ze s³ynnym
kompozytorem i dyrygentem Krzysztofem
Pendereckim. Wraz z Andrzejem Zieliñskim
stworzy³ duet „Skaldowie na 2 fortepiany”,
którego podwójny album CD opublikowa³o
w 2008 Polskie Radio. W 2009 roku, przy udziale
polskich placówek dyplomatycznych pianista
zainaugurowa³ w Turkmenistanie i Azerbejd¿anie
obchody Roku Chopinowskiego.
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Benefis Juranda Kowalskiego
Deszczyk i s³onko. Wiatr, ulewa i znowu s³onko - aura w niedzielê 
24 sierpnia mog³aby byæ analogi¹ 45.letniej, artystycznej dzia³alnoœci
Juranda Kowalskiego, który tego dnia, w centrum miasta mia³ swój
benefis. 

Pogoda, jak wena twórcza - kapryœna, zmienna i nieprzewidywalna.
Ale w podsumowaniu bilans wyszed³ na plus. Koncert jubilata, tak jak
jego dorobek artystyczny, by³ bogaty. Chwilami wzruszaj¹cy, chwila-
mi zabawny lub refleksyjny.

Podczas niedzielnego benefisu, œwiêtowaliœmy 45.letni¹ twórczoœæ
Juranda Kowalskiego. Jubilat zaprosi³ na swój koncert uczniów, 
z którymi pracowa³ przez ostatnie lata i zaprzyjaŸnionych muzyków. 
Rynek wype³nia³y covery znanych, polskich wokalistów, autorskie
kompozycje jubilata, ballady i popowe przeboje.
Koncert rozpoczê³a Grupa Juranda. W jej wykonaniu us³yszeliœmy
znane i lubiane hity z lat 80 - 90. Nastrojowy klimat wprowadzi³a Jola
Trawik - artystka, która balladami i poezj¹ œpiewan¹ przenios³a wiêk-
szoœæ s³uchaczy w refleksyjn¹ przesz³oœæ.
Po niej szacowny jubilat zaprezentowa³ cz¹stkê swojego bogatego
repertuaru.
- W imieniu samorz¹dowych w³adz miasta Chojnowa z ogromn¹ przy-
jemnoœci¹ sk³adam Panu serdeczne gratulacje z okazji kolejnego
jubileuszu dzia³alnoœci artystycznej. - mówi³ na scenie burmistrz Jan
Serkies wrêczaj¹c jubilatowi okolicznoœciow¹ statuetkê. -
Gratulujemy bogatego dorobku kompozytorskiego i autorskiego.
Ró¿norodny repertuar s³owno-muzyczny prezentowany przez Pana
podczas imprez organizowanych w naszym mieœcie, zawsze po mistrzow-
sku wykonany, wzrusza, zachwyca i pozostaje w pamiêci na d³ugo.
Chcia³bym wyraziæ wdziêcznoœæ za godne reprezentowanie Chojnowa,
równie¿ poza jego granicami. Za to, ¿e nie zapomina Pan o swoich
korzeniach, o swoim rodzinnym mieœcie. Dla nas jest Pan bardem,
który chêtnie swoje recitale dedykuje chojnowianom.
Kompozycje Juranda - lekkie i melodyjne - ³atwo trafiaj¹ do
s³uchaczy, zapadaj¹ w pamiêæ, sk³aniaj¹ do wtórowania. Mówi¹ 
o piêknie otaczaj¹cego nas œwiata, o ciep³ych uczuciach do matki, 
o mi³oœci i wielu innych emocjach.

Na kolejnych wykonawców przysz³o nam d³ugo czekaæ - koncert 
przerwa³ ulewny deszcz. Najwytrwalsi mogli jednak us³yszeæ nowy
repertuart chojnowskiego zespo³u Rok Starsi. M³odzi ch³opcy, którzy
coraz czêœciej goszcz¹ na lokalnej scenie, maj¹ swoich wiernych

fanów i wydaje siê, ¿e ich liczba roœnie. Niedzielny wystêp Rok
Starszych móg³ zaskoczyæ - siêgnêli bowiem po covery rocka - 
a zaskoczenie z pewnoœci¹ by³o pozytywne.
Benefis zakoñczy³a ponowna prezentacja Grupy Juranda.

Mimo kapryœnej pogody, popo³udnie z muzyk¹, w mi³ym towarzyst-
wie, mo¿na uznaæ za udane. Szkoda tylko, ¿e to jedna z ostatnich
plenerowych imprez tego lata. Przed nami wiele jednak jeszcze intere-
suj¹cych wydarzeñ kulturalno-muzycznych, o których informowaæ
bêdziemy na bie¿¹co. 

eg

Jurand Kowalski - multiinstrumentalista, kompozytor, autor tekstów,
wokalista, urodzi³ siê w lutym  w Radomyœlu. Pierwsze kroki w mu-
zyce stawia³ w latach 60. dziêki gitarze kupionej przez mamê. Pier-
wsza w³asna kompozycja - “Zagubiona mi³oœæ” - powsta³a, gdy
mia³ 16 lat. Wkrótce pojawi³y siê nastêpne. Dolegliwoœci zdrowotne
zmusi³y go do przerwania nauki w legnickiej szkole muzycznej I i II
stopnia, gdzie doskonali³ siê w klasie tr¹bki i kontrabasu u Andrzeja
Galika. W 1971 r., wraz z kilkoma kolegami, powo³a³ do ¿ycia for-
macjê “To my”, z któr¹ wystêpowali zarówno w Chojnowie, jak 
i poza jego granicami. Najwiêkszym sukcesem tamtych lat by³a
wygrana w przegl¹dzie piosenki big beatowej organizowanym przez
fabrykê Agromet Dolzamet. PóŸniej przez szereg lat by³ zwi¹zany
prac¹ instruktorsk¹ z Miejskim Domem Kultury oraz muzykowa-
niem w lokalach. Aktualnie prowadzi powo³any przez siebie zespó³
“Fakt”, który wykonuje m.in. kompozycje lidera. Jego dotychcza-
sowy dorobek to ponad 100 utworów, do których skomponowa³
zarówno teksty, jak i muzykê. Mo¿na ich pos³uchaæ na wydanych
przez niego p³ytach. Dwie doros³e ju¿ córki posz³y w œlady ojca.
Ukoñczy³y œredni¹ szko³ê muzyczn¹, a swe zawodowe ¿ycie zwi¹za³y
z muzyk¹.



To ju¿ 9 edycja imprezy pod has³em „ Turniej tañca i œpiewu”, któr¹
organizuje Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny „Nie-
bieski Parasol”. W zamyœle organizatorów jest, by ka¿da kolejna
ods³ona imprezy mia³a okreœlone, muzyczne t³o. Co roku patronuje jej
zatem inny artysta polskiej sceny muzycznej. Rola patrona nie ogra-
nicza siê wy³¹cznie do asygnowania imprezy w³asnym nazwiskiem,
ale przede wszystkim do osobistego udzia³u w tym nietypowym
konkursie. W Chojnowie goœciliœmy ju¿ Piotra Szczepanika, Lidiê
Stanis³awsk¹, Tercet Egzotyczny.

29 sierpnia, na scenie i parkiecie brzmia³y utwory Alicji Majewskiej.
Uczestnicy konkursu tañczyli i œpiewali do melodii Majewskiej, 
a publicznoœæ nie tylko podziwia³a wystêpy, ale te¿ z rozrzewnieniem
oddawa³a siê ciep³ym, wspania³ym klimatom piosenek pani Alicji. 
Z honorowym goœciem przyby³ naturalnie jej wieloletni akompaniator
i kompozytor - pianista, aran¿er W³odzimierz Korcz. Niespodziank¹
by³a obecnoœæ na widowni gwiazdy europejskiego formatu - naszego
wybitnego tenora Bogus³awa Bidziñskiego, który wspolnie z w³adzami
miasta, gminy i powiatu oklaskiwa³ wykonawców.

Do tegorocznego konkursu zg³osi³o siê 22 tancerzy i 8 wokalistów 
z 9 zaprzyjaŸnionych oœrodków. Mieliœmy goœci z Prz¹œnika, Jawora,
Legnickiego Pola, G³ogowa, Lubina, Boles³awca, odleg³ej Opolnicy 
i oczywiœcie z dwóch oœrodków chojnowskich. 
Artystyczne popisy ocenia³o ¿yczliwe jury, które najchêtniej wszyst-
kich uplasowa³oby na najwy¿szym podium, ale ka¿da rywalizacja ma
swoje regu³y, werdykt zatem musia³ byæ z klasyfikacj¹. Sêdziowie -
Alicja Majewska i W³odzimierz Korcz, Bogus³aw Bidziñski, Mieczys³aw
Kasprzak, Jaros³aw Humenny, Jan Skowroñski, Jagoda Zderska,
Bo¿ena Makar - oceniaj¹cy poszczególne kategorie, z trudem typowali 
najlepszych. Ostatecznie w kategorii taniec pierwsze miejsce zdoby³a 

grupa z Niebieskiego Parasola, w  kategorii œpiew - wokalistka 
z Lubina.
Tradycj¹ turnieju s¹ te¿ pokazy tañca i œpiewu w konfiguracji pod-
opieczny-opiekun. Tu najwy¿ej oceniono choreografiê Opolnicy i wo-
kalny wystêp duetu z Lubina. 
Publicznoœæ niecierpliwie oczekuje tak¿e widowiskowych popisów
tanecznych w wykonaniu personelu poszczególnych oœrodków. W tej
kategorii te¿ przyznawane s¹ nagrody. Tym razem, nie po raz pierwszy
zreszt¹, najefektowniej wypad³y pracownice Niebieskiego Parasola.
Wyró¿nieni obdarowani zostali wspania³ymi pucharami, dyplomami okolicz-
noœciowymi i drobnymi upominkami. Nagrody fundowa³ starosta,
burmistrz, Drukarnia Unifot i firma Tena. Nagrod¹ dla wszystkich nato-
miast by³ wspania³y koncert Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza.
Publicznoœæ wspaniale siê bawi³a oklaskuj¹c gwiazdê i wtóruj¹c jej
przy znanych melodiach.

eg
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Ostatnio œwiat ogarnê³a moda na
sportow¹ sylwetkê i zdrowy tryb
¿ycia. Pod tym wzglêdem nasze
miasto nie pozostaje dalekie w obec-
nych trendach. „Joga. Dla tych,
którzy chc¹ panowaæ nad
sob¹” to zajêcia organizowane
w Domu Schrama w ka¿dy
wtorek o godzinie 17:30.

Relaksuj¹ce æwiczenia korzystnie
wp³ywaj¹ m.in. na uk³ad nerwo-
wy, pomagaj¹ w walce z choles-

terolem i zwalczaj¹ wysoki po-
ziom cukru we krwi. Oprócz
korzyœci zdrowotnych joga
wspiera walkê ze zbêdnymi kalo-
riami i doskonale sprawdza siê
przy utrzymaniu po¿¹danej wagi
i wygl¹du.

Zainteresowanych serdecznie
zapraszamy we wtorki, o godzi-
nie 17:30 do Domu Schrama,
b¹dŸ na stronê internetow¹:
www.joga.legnica.pl. 

Wszelkie informacje 
s¹ tak¿e udzielane 

pod numerem telefonu:
783-776-813.

Nie siedŸ w miejscu: zapracuj

na swoje cia³o, zdrowie i lepsze

samopoczucie!!!

JOGA - zdrowe cia³o i umys³

Popo³udnie z gwiazdami w Niebieskim Parasolu
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Danuta Scheneling
- urodzona w Chojnowie. Zakochana
w naszym mieœcie. Pasjonatka lite-
ratury, tworzy prozê i poezjê. Obecnie
szuka wydawcy swojej ksi¹¿ki pod
roboczym tytu³em “Z³odziejka czasu”.
Od 19 lat mieszka poza Chojnowem.

PPoorrttrreettyy  
nnaasszzyycchh  aarrttyyssttóówwSpe³nieniem marzeñ ka¿dego arty-

sty-malarza jest wernisa¿. Takiego
zaszczytu, dost¹pi³ Julian Pamu³a.

Finalnie nast¹pi³o to w pi¹tek 22 sierp-
nia w Galerii M³odych Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Nasz chojnowski twórca
na co dzieñ zajmuje siê zawodowo reno-
wacj¹ i odrestaurowywaniem starych
mebli. Malarstwo to jego pasja. 
Przygotowanie do jego autorskiej wys-
tawy trwa³y niemal rok. Czêœæ prac nie
dotrwa³o do tego wydarzenia - zosta³y
kupione. Na popyt artysta wiêc nie na-
rzeka. Mi³oœæ do malowania zaszczepi³a
m³odemu Julkowi jeszcze w Szkole
Podstawowej nr 2 pani Joanna Dul.
Uczucie to by³o na tyle silne, ¿e przet-
rwa³o do dziœ. 
S³owem wstêpnym, przyby³ych na otwar-
cie wystawy przywita³a Agnieszka
Tworzyd³o. Licznie przyby³a tego dnia
na wernisa¿ publicznoœæ, mog³a podzi-
wiaæ kilkadziesi¹t prac chojnowskiego
twórcy. Charakterystyczny klimat obra-
zów jest na tyle wyrazisty, i¿ odró¿nia
go od innych naszych malarzy. Sama
technika powstawania kompozycji plas-
tycznych zale¿y np. od pogody danego
dnia i nastroju jaki ma Julian. Gdy za
oknem jest pochmurno - chwyta za
plakatówki. Jak naturê zalewa s³oñce

w ruch id¹ pastele. Obraz mo¿na stwo-
rzyæ w ci¹gu trzech godzin. A gdy wena
jest opiesza³a to i pó³ roku trzeba czekaæ
na koñcowy efekt. Motywami przewod-
nimi prac jest chojnowska architektura -
zabytkowa i wspó³czesna. Pojawiaj¹ siê
te¿ widoki i scenki rodzajowe z przy-
rod¹ w tle.
Po obejrzeniu wystawy, w Czytelni,
przy szwedzkim stole, mo¿na by³o, 
w artystycznym gronie, podzieliæ siê
wra¿eniami i refleksjami. 

Wystawa potrwa do koñca wrzeœnia -
gor¹co polecamy. 

p.m
foto b.m

Malarski Œwiat Juliana Pamu³y

Poczta Polska S.A. serdecznie zaprasza do skorzysta-
nia z us³ugi “SPERSONALIZOWANY ZNAK
OP£ATY POCZTOWEJ”. Spersonalizowany znak
op³aty pocztowej to nowa, atrakcyjna us³uga, któr¹
Poczta Polska proponuje swoim Klientom. Dziêki niej
ka¿dy bêdzie móg³ zaprojektowaæ swój w³asny znak,
to us³uga, która daje klientowi mo¿liwoœæ promowania
firmy, us³ugi lub produktu. Wartoœæ nominalna jed-
nego znaku op³aty pocztowej odpowiada op³acie za
przesy³kê listow¹, nierejestrowan¹, ekonomiczn¹ 
w obrocie krajowym gabaryt “A” do 350 g.

Us³uga polega na nadruku wizerunku zapropono-
wanego przez Klienta. Po³¹czenie tej formy znaczka
pocztowego z wybran¹ przez Pañstwa fotografi¹ lub
rysunkiem (grafik¹), nadaje mu osobisty i bardzo
wyj¹tkowy charakter. Warto dodaæ, ¿e znaczek jest
oficjalnym wydawnictwem i mo¿e byæ wykorzystany
do potwierdzenia op³acenia us³ug pocztowych œwiadc-
zonych przez Pocztê Polska S.A. - mo¿na umieszczaæ
go w polu op³aty na kopertach i kartach pocztowych.

Uprzejmie informujemy, ¿e zamówienie na “mój
znaczek” mo¿na sk³adaæ w ka¿dym Urzêdzie Pocz-
towym. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty 
w placówce pocztowej.

Naczelnik Urzêdu 
Henryka Szczupak.

Osobisty znaczek



Na wyprawê rowerow¹ po granicy zachodniej
wyruszy³em z koleg¹ Staszkiem Luboñskim.
Nasza trasa zaczê³a siê od punktu styku
trzech granic - Polski, Czech i Niemiec, tj.
Hradek nad Nisou. Pierwszy dzieñ zakoñ-
czyliœmy w Zgorzelcu. Drugiego dnia do³¹-
czyli do nas nastêpni uczestnicy: Halina
Bierwiaszczonek, Teresa Czechowska i Iza
Uniatowicz. Wspólnie zwiedziliœmy Görlitz,
które jest piêknym miastem z renesansowymi
i barokowymi kamienicami oraz przyci¹ga-
j¹cym wzrok ratuszem. Warto te¿ by³o zwie-
dziæ gotycki koœció³ wznosz¹cy siê na potê¿-
nej skale nad sam¹ Nys¹. Przemierzaliœmy
wspólnie ca³¹ granicê zachodni¹ ciekawym
szlakiem rowerowym Oder-Neiße-Radweg,
mijaj¹c parki krajobrazowe, lasy, miasta 
i wsie. W wiêkszoœci szlak prowadzi³ po
wa³ach przeciwpo¿arowych, przez dzikie
nadrzeczne tereny, sk¹d rozci¹ga³ siê wspa-
nia³y widok na Nysê, Odrê i ich rozlewiska.
Kieruj¹c siê z po³udnia na pó³noc poznaliœmy
wiele atrakcyjnych miejsc turystycznych:
Zgorzelec, Bad Muckau, Forst, Gubin, Fran-

kfurt, S³ubice, Kostrzyñ, Cedyniê, Schwedt,
Blankensee, Ueckermünde, Uznam, Œwino-
ujœcie, Karsibór, Ahlberk, Herngsdorf,
Trassenheide. 
Najbardziej utkwi³ nam w pamiêci ogród
ró¿any w Forst, licz¹cy ponad 100 lat trady-
cji, zajmuj¹cy ponad 17 ha. Wspania³e kom-
pozycje sztuki ogrodowej, architektury krajo-
brazu i bogactwa botanicznego. Dziesi¹tki
tysiêcy ró¿ w ponad 950 odmianach. Ró¿e
pn¹ce, kar³owe bengalskie, czterolistne, wyso-
kopienne i wiele innych. Po tych wra¿eniach
warto by³o usi¹œæ wœród starych drzew, ro-
bi¹c przerwê nad fili¿ank¹ kawy, rozkoszuj¹c
siê spokojem i morzem zapachów. 
Nastêpne miasto na szlaku, które warto
zwiedziæ to Frankfurt i S³ubice. G³ówn¹ wi-
zytówk¹ Frankfurtu jest najwiêkszy œrednio-
wieczny Koœció³ Mariacki. Na uwagê zas³u-
guje te¿ najstarszy cmentarz ¿ydowski w Europie
Œrodkowo-Wschodniej z oko³o 1399r. 
Polskim miastem wartym odwiedzenia jest
natomiast Kostrzyn nad Odr¹, gdzie znajduje
siê ogromna twierdza.

Choæ pogoda dopisywa³a, zdarzy³a siê te¿ 
i burza. Schowaliœmy siê przed ni¹ do gospody
w Blankensee, której w³aœcicielk¹ by³a nasza
krajanka z Chojnowa. Poczêstowa³a nas
pyszn¹ kartoflank¹ i mi³o pogawêdziliœmy.
Wspania³ym akcentem naszej wyprawy by³
Festiwal rzeŸb piaskowych w Ahlbek o tema-
tyce religijnej. Byliœmy zachwyceni!
Zwieñczeniem, tej fascynuj¹cej przygody by³
nasz wyjazd do Trassenheide, gdzie znajduje
siê najwiêksza w Europie Farma Motyli pro-
wadzona od 150 lat przez rodzinê Lehmann.
Egzotyczne roœliny, motyle to niezapomniane
wra¿enia. 
Takie podró¿e nie wymagaj¹ wielkich przy-
gotowañ, a dostarczaj¹ wielu wspania³ych
wra¿eñ i prze¿yæ. Prawie jak podró¿ za jeden
uœmiech. Nigdy nie wiadomo co bêdzie na-
stêpnego dnia. Polecam wszystkim, którzy
lubi¹ aktywny wypoczynek. Nie wiadomo
kiedy przejechaliœmy ponad 750 km.

pw
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Rowerem wzd³u¿ granicy zachodniej
- opowieœæ Paw³a Wróblewskiego

Min¹³ ledwie tydzieñ od wycieczki rowerowej wzd³u¿ granicy
zachodniej, a ju¿ uczestniczy³em w dwudziestej czwartej edycji popu-
larnej w œrodowisku kolarskim - Diallo UpHill Race Œnie¿ka. Wjazd
na Œnie¿kê - najwy¿szy szczyt Sudetów (1602 m. n. p m.), to
wyzwanie pokonywa³em wœród setek zawodników sprawdzaj¹c
w³asne si³y i umiejêtnoœci na tle innych. Podje¿d¿aj¹c pod górê od
samego pocz¹tku do œwi¹tyni Wang, dalej przez Karkonoski Park
Narodowy a¿ do Strzechy Akademickiej, Dom Œl¹ski i na sam szczyt
Œnie¿ki - w czternastokilometrowej trasie to a¿ 1000 m ró¿nicy w pio-
nie. Ten dzieñ by³ upalny, mêcz¹cy; pokonuj¹c brukow¹, kamienist¹,
granitow¹ drogê, jej przewy¿szenia oraz zmiennoœæ sprawiaj¹ trudnoœci,
które trzeba pokonaæ. 
To wspania³a impreza i pe³na satysfakcja. Jako amator turystyki
rowerowej, jecha³em obok zawodowców i podobnie jak oni wje-
cha³em na szczyt nie zsiadaj¹c z roweru. Zajê³o mi to godzinê, czter-
dzieœci trzy minuty i osiem sekund. Uœmiech i szczêœcie przeogromne.
Na szczycie odebra³em medal, nieco siê posili³em, potem zjecha³em 

na dó³ z ca³ym peletonem, gdzie otrzyma³em dyplom i pami¹tkow¹
koszulkê. 
Zachêcam do tej formy rekreacji…

pw

Na szczyt
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Co mo¿e zrobiæ szko³a?

W szkole powinny byæ wydzielone odrêbne
strefy wy³¹cznie dla dzieci m³odszych - szat-
nia, miejsce na boisku, czêœæ œwietlicy. Sale
lekcyjne powinny byæ dostosowane do po-
trzeb psychofizycznych szeœciolatków po-
przez wyodrêbnienie w nich miejsca do pracy,
nauki, zabawy i odpoczynku, wyposa¿one 
w odpowiedniej wielkoœci i lekkie, daj¹ce siê
przesuwaæ meble, a tak¿e atrakcyjne pomoce
dydaktyczne. Takie nawi¹zanie do prze-
strzeni, z któr¹ dziecko mia³o dotychczas do
czynienia w przedszkolu, a niekiedy i w domu,
pozwoli mu nie tylko z wiêksz¹ ³atwoœci¹
zaadaptowaæ siê do nowego otoczenia i polu-
biæ je, ale tak¿e wyzwoli jego ró¿norodn¹
aktywnoœæ i zachêci do uczenia siê. 
Bezwzglêdnym warunkiem odniesienia przez
dziecko sukcesu edukacyjnego jest wspó³praca
szko³y z rodzicami. Dobra wspó³praca opiera
siê na zaufaniu oraz na niepodwa¿aniu kom-
petencji drugiej strony. Oznacza to, ¿e nauczy-
ciele interesuj¹ siê tym, co robi dziecko 
w domu, a rodziców interesuje to, co dzia³o
siê w szkole, na lekcjach czy w œwietlicy. Syste-
matyczne wspó³dzia³anie dwóch najbli¿szych
dziecku œrodowisk (rodzinnego i szkolnego)
to podstawowy warunek jego udanej adap-
tacji do szko³y i pomyœlnego rozwoju.
Wzajemne informowanie siê o postêpach
dziecka, lecz tak¿e o jego trudnoœciach, to
najlepsza strategia postêpowania, szczególnie
w niwelowaniu ewentualnych problemów.
Wa¿nym zadaniem wychowawcy jest dostar-
czanie rodzicom wiedzy na temat prawid³o-
woœci rozwojowych, nowoczesnych œrodków
i technik uczenia siê, metod wychowawczych, 
w tym rozwijania i wzmacniania samokontroli,
wzmacniania u dziecka poczucia w³asnej
wartoœci i w³asnej skutecznoœci, uœwiadamia-
nia rodzicom zagro¿eñ wspó³czesnoœci (np. mass
media), aby ich oddzia³ywania wychowawcze
stawa³y siê bardziej efektywne i przynosi³y
im samym poczucie zadowolenia. 
Szczególnie wa¿ny jest pocz¹tek tej wspó³-
pracy. Rodzice musz¹ nabraæ nie tylko przeko-
nania, ¿e ich dziecko bêdzie bezpieczne na
lekcjach, w czasie przerw, na boisku szkol-
nym, na korytarzach, w szkolnej sto³ówce
czy œwietlicy. Chc¹ te¿ byæ pewni, ¿e w sytuacji,
gdy ich dziecko natrafi na rozmaite problemy,
pracownicy szko³y przyjd¹ mu z pomoc¹. 
I wreszcie, ¿e oni sami, gdy zajdzie taka po-

trzeba, znajd¹ odpowiedni¹ pomoc i wsparcie
ze strony ró¿nych specjalistów na terenie
szko³y lub do takich specjalistów zostan¹
przez szko³ê skierowani.

 Co mog¹ zrobiæ rodzice?

Aby dziecko dobrze poczu³o siê w szkole,
aby odnosi³o sukcesy, aby zdobywanie wiedzy
by³o dla niego przyjemnoœci¹, rodzice przy-
gotowuj¹ je do tego poprzez:
- dostrzeganie osi¹gniêæ dziecka,
- rozmawianie z dzieckiem o jego umiejêt-
noœciach, dziêki czemu staje siê coraz bardziej
œwiadome tego, co umie i z satysfakcj¹ z tego
korzysta,
- pozwalanie na podejmowanie decyzji doty-
cz¹cych spraw dziecka, np. przy wyborze
ubrania, podejmowanej aktywnoœci, rodzaju
zabawy,
- wyznaczanie rozmaitych „specjalnych zadañ”,
np. karmienie i dbanie o domowe zwierz¹tko,
- pokazanie na w³asnym przyk³adzie, ¿e nie
wszystkie zadania i plany udaje siê zrealizowaæ,
- pokazanie, ¿e równie¿ doros³y napotyka na
ró¿ne trudnoœci i niepowodzenia,
- rozmawianie o tym, ¿e wa¿ne jest „mierzenie”
siê z kolejnymi wyzwaniami, poniewa¿ ka¿de
z nich niesie za sob¹ wa¿ne doœwiadczenia,
daje now¹ wiedzê,
- umo¿liwianie kontaktów z ró¿nymi osobami
doros³ymi w domu i poza nim,
- umo¿liwianie kontaktów z dzieæmi, 
- rozmawianie z dzieckiem o zasadach i zwy-
czajach komunikowania siê,
- omawianie z dzieæmi nowych dla nich regu³
¿ycia spo³ecznego,
- sygnalizowanie mo¿liwych niebezpieczeñstw,
np. kontakt z osobami nieznanymi,
- najwa¿niejszym zadaniem rodziców jest pomoc
dziecku w formu³owaniu celów oraz wsparcie 
w utrzymaniu odpowiedniej motywacji do ich
realizacji,
- w³¹czanie dziecka w ró¿ne czynnoœci domowe
i pilnowanie, by je koñczy³o oraz pomaganie
mu w tym, gdy traci zapa³,
- wspólne planowanie tego, co nale¿y zrobiæ
w jakiejœ sytuacji, np. robienie zakupów czy
planowanie wakacyjnego wyjazdu.
Postêpuj¹c wed³ug w/w zasad sprawimy, ¿e

dziecko stanie siê bardziej pewne siebie,
zaradne, a samodzielny szeœciolatek z ³atwoœci¹
bêdzie radziæ sobie z zadaniami czekaj¹cymi
go w szkole. Dziecko stanie siê bardziej wy-

trwa³e, nauczy siê szukaæ pomocy, a nie
biernie czekaæ, a¿ pojawi siê doros³y. Bêdzie
z wiêksz¹ ³atwoœci¹ akceptowaæ swoje niepo-
wodzenia, a ewentualne szkolne trudnoœci
traktowaæ jako wyzwanie - nie jako zagro¿e-
nie czy przeszkodê nie do pokonania. Nauczy
siê, ¿e aby osi¹gn¹æ jakiœ cel, trzeba pomyœleæ
o tym, jak to zrobiæ. Stopniowo wykszta³ci
siê postawa systematycznoœci, rzetelnoœci,
dok³adnoœci w dzia³aniu.

Wskazówki u³atwiaj¹ce start szkolny dziecka:
1. Nie strasz szko³¹.
2. M¹drze motywuj.
3. Nie wyrêczaj, lecz wspieraj.
4. Ufaj swojemu dziecku, nie odtr¹caj go.
5. Doceniaj osi¹gniêcia dziecka, a nie stopnie.
6. Nie chroñ dziecka przed konsekwencjami.
7. Schowaj swoje ambicje do kieszeni.

Pedagog 
Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
mgr Danuta Rabiej

Szeœciolatek w szkole
Ka¿de dziecko, gdy rozpoczyna naukê w szkole, niezale¿nie od
tego, ile ma lat, potrzebuje czasu, by tê szko³ê poznaæ i dobrze
siê w niej poczuæ.

POWIATOWA 

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO

-PEDAGOGICZNA 

W CHOJNOWIE

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 2

tel.76 8188564

email:

naszaporadnia.sekretariat@wp.pl,

www.pppp-chojnow.pl

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Chojnowie 

ZAPRASZAJ¥
wszystkich chêtnych, a w szczegól-

noœci Dzieci, Rodziców, Opiekunów 

i Nauczycieli na Dzieñ Otwarty 

- „Rozumiemy, wspieramy,

pomagamy”, który jest po³¹czony 

z uroczystym rozpoczêciem

dzia³alnoœci 

Sali Doœwiadczania Œwiata 

i odbêdzie siê 

23 wrzeœnia o godzinie 11:30.
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Dziœ po czterdziestu latach tylko starsi kibice

pamiêtaj¹, ¿e dru¿yna z Chojnowa walczy³a 

o II ligê pi³karsk¹, a m³odzi mi³oœnicy pi³ki

no¿nej po raz pierwszy dowiaduj¹ siê, ¿e coœ

takiego mia³o miejsce. Rok nastepny i dla

chojnowskich pi³karzy nie by³ szczêœliwy.

Czêœæ zawodników podstawowej jedenastki

rozpoczê³o s³u¿bê wojskow¹ w O.W.K.J.

Wroc³aw, a Pan Bronis³aw Burzyñski koñczy

karierê pi³karsk poœwiêcaj¹c siê pracy zawo-

dowej. Zaistnia³a sytuacja w klubie spowo-

dowa³a, ¿e pi³karze z Chojnowa musieli zna-

leŸæ siê w klasie ni¿szej. Kadencja ta nie

trwa³a d³ugo, bowiem ju¿ w nastêpnym roku

znów Chojnów znalaz³ siê w III lidze i wal-

czy³ w niej a¿ do roku 1959. Po zaciêtej 

i wyrównanej walce z J.K.S “Œlê¿a” Wroc³aw.

Pi³karze chojnowscy musieli po¿egnæ siê na

d³ugie lata z czo³owymi dru¿ynami Dolnego

Œl¹ska. Pomimo zaciêtych spotkañ z pi³karzami

Bielawy, Dzier¿oniowa, Oleœnicy, Œwidnicy,

Jawora, Œwiebodzic, czy Legnicy, dopiero 

w 1966 r. Chojnowska dru¿yna znalaz³ siê 

w lidze tym razem w lidze okrêgowej, gdy¿

w tym okresie III liga zosta³a rozwi¹zana. Warto

wspomnieæ, ¿e w 1960 r. wraz z Panem

Stanis³awem Dobrowlañskim powracaj¹cym

ze s³u¿by wojskowej z “Czarnych” ¯agañ

przybyli bracia Jerzy i Henryk Galusowie,

obecny trener chojnowskiej dru¿yny Pan

Gerard Nowak oraz trener “Czarnych” Pan

Erwin Moskosz, a w 1966 r. z Legnicy przy-

byli Panowie Jerzy Kubicki i Wilhelm S³owik.

Mimo tak znacznego wzmocnienia sk³adu

dru¿yny, spad³a ona do klasy A i dopiero 

w roku 1971 po utworzeniu II grupy i drama-

tycznych spotkaniach z rezerw¹ “Zag³êbia”

Wa³brzych, pi³karze z Chojnowa znów

znaleŸli siê w lidze okrêgowej. Rok 1971

okaza³ siê dla chojnowskiej dru¿yny nie tylko

rokiem 25 - lecia jej powstania, ale jednym ze

znacz¹cych w historii tego klubu. W tym

roku chojnowscy pi³karze znaleŸli siê w lidze

okrêgowej, zdobyli Mistrzostwo Dolnego

Œl¹ska w Pucharze Polski i prawo reprezento-

wania go na szczeblu centralnym. Stoczyli

dwa niezwykle zaciête i wyrównane spotka-

nia. Najpierw pokonali III ligowe “Zag³êbie”

Konin 3:2, a póŸniej spotkali siê z I ligow¹

“Poloni¹” Bytom, dru¿yn¹ która mimo, ¿e obec-

nie znajduje siê w II lidze w dalszym ci¹gu

cieszy siê du¿¹ sympati¹ w ca³ym kraju.

Dru¿yna z Bytomia pomimo, ¿e wyst¹pi³a 

w Chojnowie w swoim najsilniejszym sk³adzie

du¿o nie brakowa³o, a zosta³aby wyelimino-

wana z dalszych rozgrywek, bowiem dopiero

rzuty karne zadecydowa³y, ¿e do dalszej gry

awansowali I ligowcy. W normalnym czasie

spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem remiso-

wym 1:1. Na te dwa spotkania nale¿y zwróciæ

uwagê równie¿ i pod wzglêdem ich sêdzio-

wania. Sêdziowie klasy miêdzynarodowej

Panowie Gawlik z Katowic, Brzeziñski 

z Warszawy pokazali chojnowskiej publicz-

noœci jak nale¿y spotkanie pi³karskie sêdzio-

waæ. Pomimo, ¿e spotkania te by³y bardzo

zaciête ich decyzje nigdy nie by³y podwa¿ane

i po zakoñczeniu spotkañ publicznoœæ

oklaskami ¿egna³a ich schodz¹cych do szatni.

Te wyniki i ca³a historia 25-lecia Klubu do-

wiod³y, ¿e dru¿yny wywodz¹ce siê z ma³ych

miasteczek posiadaj¹ w swoich szeregach

wartoœciowych zawodników. Przecie¿ za-

wodnicy wywodz¹cy siê z chojnowskiej

dru¿yny jak Panowie: Edward Pietrasiñski,

Ryszard Spodzieja, Józef Janyga, Tadeusz

Kobia³ko, Edwar Kicior, czy Jan Domaga³a,

zasilili szeregi takich dru¿yn jak: “Budowlani”

Lublin, “Cracovia” Kraków, “Unia” Tarnów,

“O.W.K.S.” Wroc³aw, “Zag³êbie” Lubin,

“Zag³êbie” Wa³brzych, a wiêc dru¿yny II

ligowe. Sukces jaki odniós³ klub w swojej 25

letniej karierze zawdziêcza nie tylko od-

danym dzia³aczom i jej prezesom jak Panowie:

Kazimierz Grabowski, Kazimierz Magusiak,

czy Felicjan Gawin, ale przede wszystkim

ogromnemu przywi¹zaniu zawodników do

klubu. Po zakoñczeniu kariery pi³karskiej

wielu zawodników swoje umiejêtnoœci pi³-

karskie przekazywa³o m³odszym nastêpcom -

zostaj¹c trenerami i dzia³aczami. Spotykamy

w klubie i takie przypadki, ¿e przedstawiciele

trzeciego ju¿ pokolenia zaczêli swoj¹ przy-

godê z pi³k¹ no¿n¹ graj¹c w dru¿ynach junio-

rów. Pan Jerzy Rabanda po zakoñczeniu kariery

pi³karskiej by³ trenerem, a jego dwaj synowie

Eugeniusz i Marian grali w I dru¿ynie. Teraz

syn Pana Mariana Marcin gra w dru¿ynie

juniorów. Podobnie jak Pana Józefa Janickiego,

który po zakoñczeniu kariery pi³karskiej po-

œwiêci³ siê sêdziowaniu. Wnuk Tomasz Stegient

poszed³ w œlady ojca Andrzeja, równie¿ za-

wodnika pierwszej dru¿yny i gra w dru¿ynie

juniorów. Takich przypadków by³o i jest 

w klubie du¿o wiêcej w tej piêknej i bogatej

w wydarzenia sportowe historii 25-lecia choj-

nowskiego Klubu nie sposób zapomnieæ o od-

danych klubowi lekarzach. Panu dr Zbigniewie

Poniatowskim, Pani dr Halinie Socharskiej, 

Panu dr Andrzeju Paw³owskim, który mimo,

¿e jest ju¿ na emeryturze to w dalszym ci¹gu

pomaga klubowi w miarê swoich mo¿liwoœci.

Najwiêcej jednak klub mo¿e zawdziêczaæ

swoim wiernym mi³oœnikom, których nigdy

nie brakowa³o i mam nadziejê, ¿e nie bêdzie

brakowaæ. To dziêki nim Klub istnieje ju¿ od

1945 r. i wkrótce bêdzie obchodzi³ swoje 50-lecie.

Oby tak siê sta³o.

Pisz¹c te wspomnienia chcia³em chocia¿ 

w minimalnym stopniu przypomnieæ historiê

powstawania pi³karstwa w Chojnowie, jego

wzloty i upadki. Za przypomnienie niektó-

rych faktów i dat serdecznie dziêkujê Panom:

Bronis³awowi Burzyñskiemu, Piotrowi Prze-

cherskiemu, Edwardowi Dziekoñskiemu 

i Zygmuntowi Kuliniakowi.

Historiê pierwszych 25 lat istnienia Klubu

stara³ siê napisaæ by³y wieloletni dzia³acz

Klubu, Mieczys³aw Wojciechowski.

Chojnów, marzec 1994

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. 3)
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Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³.
Wadium - 3.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
ujêta jest jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dla potrzeb
mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu  7 paŸdziernika 2014 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 na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamko-
wy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 1 paŸdziernika 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 nierucho-
moœci (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 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wañ 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 post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 150,00 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 wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug. 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 23 lipca 2014 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 08.09.-01.10.2014 r. Klucze dostêpne s¹ 
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-
nicznie 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.

W drugiej kolejce spotkañ o mistrzostwo IV ligi, Chojnowianka po-
jecha³a do Zgorzelca. Trener Paluch zapowiada³ pewne zwyciêstwo.
Jak siê okaza³o gospodarze to mo¿e i przeciêtny zespó³, jednak œredniacy
potrafi¹ zaskoczyæ, zw³aszcza przy wsparciu beniaminka. 
W sk³adzie naszej dru¿yny pojawi³ siê Ireneusz Chrzanowski (obroñca)
i Mateusz Bartczak (pomocnik). Gdy chce siê wygraæ mecz, nie
mo¿na liczyæ na b³êdy przeciwnika, a Nysa Zgorzelec w pierwszej
po³owie zdecydowanie przewa¿a³a i ju¿ w 10 minucie spotkania
objê³a prowadzenie. Zimny prysznic wylany na chojnowsk¹ jede-
nastkê sprawi³, ¿e nasi pi³karze wziêli siê do odrabiania strat. Ale
zabrak³o szczêœcia. Dwa razy bia³o-niebiescy trafiali w poprzeczkê bramki
Nysy. W drugiej po³owie obraz gry siê nie zmieni³. Chojnowianka
wci¹¿ d¹¿y³a do wyrównania. W 65 minucie, po faulu na Serkiesie, 
w polu karnym gospodarzy, rzut karny pewnie egzekwowa³ Jêdrusiak.
Remis - bia³o niebiescy id¹ za ciosem. Bartczak po solowej akcji miniêcia
dwóch pi³karzy przeciwnika, nie zdo³a³ pokonaæ ich bramkarza. 
Cieszy remis i pierwszy zdobyty punkt.
Nysa Zgorzelec - KS Chojnowianka 1:1 (1:0)

W kolejnym wyjazdowym spotkaniu IV ligi Chojnowiance przysz³o siê
zmierzyæ z Górnikiem Polkowice. Gospodarze, w sk³adzie których
graj¹ zawodnicy z przesz³oœci¹ kilku lig wy¿ej na pewno maja apetyt
na 3 lub nawet 2 ligê. Z tymi aspiracjami wcale siê nie kryj¹,
potwierdzaj¹c to zdeterminowana gr¹. Taktyka gry i plany trenerskie
boleœnie uk¹si³y naszych. Ju¿ do przerwy wynik by³ do³uj¹cy - 4:0. Po
przerwie „górnicy” do³o¿yli jeszcze dwa trafienia. Pora¿ki w takim
wymiarze chyba nikt siê nie spodziewa³. Warto wiêc z tego
niepowodzenia wyci¹gn¹æ wnioski. 
Górnik Polkowice - KS Chojnowianka 6:0 (4:0)

Po polkowickiej klêsce sztab szkoleniowy Chojnowianki postanowi³ roze-
graæ sparing. Na boisku bocznym dru¿yna trenera Arkadiusza Palucha
zmierzy³a siê z Czarnymi Rokitki. Pomys³ maj¹cy przywróciæ morale
i przeæwiczyæ taktykê spali³ na panewce. Niespodziewanie to goœcie
okazali siê lepsi wygrywaj¹c 3:1. Na usprawiedliwienie - sk³ad Choj-
nowianki by³ mocno eksperymentalny, Rokitki natomiast wystawi³y
pierwszy garnitur. 

Z³a passa nie opuœci³a bia³o-niebieskich tak¿e podczas spotkania 
z Orkanem Szczedrzykowice. Spe³ni³ siê czarny scenariusz. Orkan
wynikiem 6:0 zmiót³ Chojnowiankê i jest liderem. Wydaje siê, ¿e ca³y
mechanizm pi³karski chojnowskiej dru¿yny, w której jest kilka

nowych elementów, trzeba dobrze naoliwiæ by zadzia³a³. Do tego
potrzebne jest zgranie i wiara w zwyciêstwo.
Orkan Szczedrzychowice - KS Chojnowianka 6:0 

Nareszcie mo¿emy zaprosiæ kibiców na mech Chojnowianki w Choj-
nowie. W pi¹tej kolejce spotkañ, 6 wrzeœnia, podejmowaæ bêdziemy
Granice Bogatyniê. Pocz¹tek spotkania o godz. 17.00 na boisku
bocznym (przy MOKSiR). Cena biletu 3,00 z³. 

Tabela
1. Orkan Szczedrzychowice 4 12       13:  0
2. KS Polkowice 4 12       12:  1
3. MiedŸ II Legnica 4 12       15:  6
4. Granica Bogatynia        4 9         8:  7
5. Zjednoczeni ¯arów        4 7         8:  6
6. Bobrzanie Boles³awiec     4 6         8:  6
7. Nysa Zgorzelec 4 6         5:  3
8. Orze³ Z¹bkowice Œl.      4 6         6:  6
9. Olimpia Kowary 4 6         6:  7

10. Sokó³ Wielka Lipa       4 4         5:  8
11. Widawa Bierutów 4 4         3:  5
12. LKS Stary Œleszów        4 2         4:  7
13. STK GKS Kobierzyce  4 1         3:  8
14. W³ókniarz Mirsk 4 1         4:10
15. AKS Strzegom 4 1         0:  7
16. Chojnowianka Chojnów  4 1 1:14

Nowi Pi³karze

Do tegorocznego sezonu Chojnowianka
przystêpuje zasilona o kilku nowych za-
wodników. Nast¹pi³y te¿ powroty.
£ukasz Kuczyñski - obroñca (Konrad
Konradówka)
Szymon Szeliga - prawy pomocnik (Pogoñ Œwierzawa)
Filip Górski - œrodkowy obroñca (Orkan Szczedrzykowice)
Micha³ Piwowarczyk - prawy obroñca (Prochowiczanka Prochowice)
Mateusz Bartczak - œrodkowy pomocnik (powrót)
Ireneusz Chrzanowski - lewy obroñca (Jaworzyna Œl¹ska)
Tomasz Rudziñski - obroñca i œrodkowy pomocnik (powrót po 2.let-
niej przerwie)
Krzysztof Kowalczyk - prawy pomocnik (powrót po 4.letniej przerwie).

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em  o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej przy ul. Wincentego
Witosa w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej numerem geodezyjnym 33/13

o pow. 21 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dzia³ki nr 33/28 o pow. 106 m2, 
stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.

Pi³ka no¿na
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹-
zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ka znajduje siê na terenie 
w pe³ni uzbrojonym; uzbrojenie znajduje siê w ul. D¹browskiego, bez przy³¹czy na nieruchomoœci.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej - ul. D¹browskiego.
Przez dzia³kê przebiega sieæ infrastruktury technicznej - energetyczna. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej dostêp w celu jej
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.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr IX/41/11 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r. dzia³ka le¿y na terenie oznaczonym sym-
bolem 8.2.MW,MN, dla którego ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne, drogi wewnêtrzne, miejsca
postojowe,
3) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej w ci¹gu ul. D¹brow-
skiego ustala siê:
a) minimum 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿ytkowe,
b) maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿ytkowe,
c) warunek zachowania nieprzekraczalnej - wysokoœci budynku przy ul. D¹browskiego 32,
d) warunek zachowania jako minimalnej - wysokoœci budynku przy ul. D¹browskiego 34,
e) kszta³t dachu, jak na budynkach historycznych w bezpoœrednim s¹siedztwie inwestycji.
Sposób zagospodarowanie nieruchomoœci - zgodnie z przeznaczeniem w planie. Zasady
zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy opisane s¹ w § 5 ust. 7 i § 9 planu.
Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê z zapisami planu. Na dzia³ce znajduj¹
siê dwie szopy nietrwale zwi¹zane z gruntem. Od strony pó³nocnej (od placu zabaw) znajduje
siê ogrodzenie stanowi¹ce w³asnoœæ gminy. Dzia³ka poroœniêta jest pojedynczymi drzewami.

Prace zwi¹zane  z: wycink¹ drzew, zgodnie z zezwoleniem Starosty Legnickiego na usuniêcie
dwóch drzew gat. grochodrzew, rozbiórk¹ szop i przestawieniem ogrodzenia zostan¹ wyko-
nane przed zawarciem umowy przenosz¹cej w³asnoœæ gruntu. W przypadku kolizji 
z planowan¹ zabudow¹ ewentualna wycinka drzew mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia
w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy drzew, których wiek nie przekracza 10 lat oraz
drzew owocowych).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 paŸdziernika 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 Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 1 paŸdziernika 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 fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 980,00 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. 
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 pra-
wo 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 4 miasta
Chojnowa przy ul. Jaros³awa D¹browskiego:

“FIRMA ZAWISZA TRAVEL ZAPRASZA 
DO KORZYSTANIA Z PRZEWOZU NA TRASIE

LEGNICA- CHOJNÓW”

ul. Œrodkowa 24 a; 59- 220 Legnica tel 76 721 94 53
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie,
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿, piwnica. Dzia³-
ka 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 mieszkanie 3.pokojowe, IVp.,
ul. Kiliñskiego z meblami kuchennymi, 57 m2,
do zamieszkania od zaraz, w pobli¿u basen,
park i szko³a podstawowa. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 728-924-213.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
49,5 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przed-
pokój, nie wymagaj¹ce nak³adów finanso-
wych. Ciep³e, s³oneczne na IIIp., przy ulicy Koœ-
ciuszki. Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.

Sprzedam mieszkanie 3. pokojowe w blo-
ku, na IIIp. przy ul. Sikorskiego, po kapital-
nym remoncie, o pow. 63 m2. Sprzedam pilnie.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, 3 po-
koje, pow. 75 m2. Mieszkanie w kamienicy
na Ip. £adne, zadbane, miejsce na gara¿. Oko-
lice szko³y, ¿wirowni, lasów. Warto obejrzeæ.
Wiadomoœæ: tel. 733-857-689, 733-967-331.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie w bloku
przy ul. Z³otoryjskiej o pow. 34 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica. Niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 723-204-183.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 35 m2

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 wolno-
stoj¹ce 500 m2 oraz 75 m2 przy ul. Zielonej 4.
Lokale po remoncie, idealne na handel, 
us³ugi itp. Okazja. Wiadomoœæ: tel. 733-857-689, 
733-967-331.

Wynajmê komfortowy lokal w nowo
wybudowanym obiekcie, na cele medyczne
lub inne us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpi-
talnej 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, oœwie-
tlony, ogrodzony o pow. 230 m2, lokal znajduje
siê w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Praca

Opiekunki Niemcy, praca od zaraz, wyso-
kie zarobki. Tylko teraz kurs jêzyka niemiec-
kiego. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojno-
wie znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (bocz-
na Bielawskiej), pow. 1036 m2. Dzia³ka uzbro-
jona w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sani-
tarn¹ i deszczow¹. Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.

Inne

Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wew-
nêtrzne, grzejniki CO. 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 ceg³ê now¹, kratówkê, ró¿ne ro-
dzaje i œcianki zbrojone, za po³owê ceny rynko-
wej. Poza tym w sprzeda¿y drewno kominkowe.
Go³aczów 41. Wiadomoœæ: tel. 602-307-249.

Sprzedam piec CO “Zêbiec” 6KW u¿y-
wany cztery lata. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 662-047-085.
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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

Osoba z ponad dziesiêcioletnim doœwiadczeniem w indywidualnym
nauczaniu jêzyka angielskiego dzieci, m³odzie¿y i doros³ych na ka¿dym
poziomie jêzykowym. Zapewniam profesjonalne podejœcie do nauczania
jêzyka po³¹czone z mi³¹ atmosfer¹. Mo¿liwoœæ wystawienia rachunku.

Korepetycje z jêzyka angielskiego

Telefon 665- 499-102



Chojnowskie  Dzieciaki pOPO£UDNIE Z GWIAZDAMI W nIEBIESKIM PARASOLU

Krzyœ Putyra – 9 miesiêcy
Na co dzieñ lubi bawiæ siê swoj¹

ulubion¹ maskotk¹ ma³pk¹ 
i zajadaæ smakowite deserki. Jako
¿e Krzyœ skoñczy³ 9 miesiêcy

zajmuje siê wyczynowo gimnastyk¹
- wytrwale trenuje wstawanie

w swoim ³ó¿eczku.


