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Ostatnie przedwakacyjne spotkania 
z klubowymi lekturami 

3 czerwca, spotkali siê m³odzi klubowicze. Na m³odzie¿y najwiêksze
wra¿enie wywar³ wiersz o przemijaniu uczucia pt. "Perspektywa"

Sportowe zmagania chojnowskich szkó³
W czerwcu mia³y miejsce sportowe rozgrywki w ramach

Szkolnego Dnia Sportu.

Fina³ na Chojnowiance
Walka o Puchar Polski na szczeblu Dolnego Œl¹ska rozegra³a siê 

w Chojnowie. Naprzeciw siebie stanêli zawodnicy Górnika Wa³brzych 
i Motobi K¹ty Wroc³awskie. 

Marsza³ek z wizyt¹ w Chojnowie
29 czerwca, przez kilka godzin przedpo³udniowych w Chojnowie goœci³ wicemarsza³ek województwa dolnoœl¹skiego Grzegorz Roman.

Miejskie  inwestycje



Remonty w rynku i okolicach
Oko³o 13 lipca rozpoczn¹ siê roboty przy wymia-
nie i budowie sieci wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych w rynku i przyleg³ych ulicach: Rejtana,
Niemcewicza, P. Skargi, Chmielnej, Pl. Zamko-
wego, K. Jadwigi. Roboty bêd¹ prowadzone
sukcesywnie w kolejnych ulicach. Zakoñczenie
inwestycji przewidywane jest na koniec listopa-
da. Wykonawca i inwestor czyli urz¹d miejski
przepraszaj¹c za spodziewane niedogodnoœci
zapewniaj¹ jednoczeœnie, ¿e do³o¿¹ starañ, aby
roboty by³y jak najmniej uci¹¿liwe.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
(j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie infor-
muje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu:
1) w dniach od 26.06.2009 r. do 17.07.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³-
ki nr 170/8 i 173/96, po³o¿one przy ul. I. Pa-
derewskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 czerwca
2009 r. Nr 74/2009).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 07.08.2009 r.

Marsza³ek z wizyt¹ 
w Chojnowie
29 czerwca, przez kilka godzin przedpo³udnio-
wych w Chojnowie goœci³ wicemarsza³ek woje-
wództwa dolnoœl¹skiego Grzegorz Roman.

Cz³onek zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego
¿ywo interesuje siê rozwojem regionalnym st¹d
wizyta w grodzie nad Skor¹.
Wicemarsza³ek pozna³ historiê Chojnowa w pi-
gu³ce za spraw¹ dyrektora muzeum Jerzego
Janusa. Przegl¹d sal placówki i jej eksponatów
szczerze zaskoczy³ wicemarsza³ka. 
- Nie spodziewa³em siê tak ró¿norodnych i cen-
nych zbiorów - powiedzia³ G. Roman - choj-
nowianie mog¹ byæ dumni z dziejów miasta 
i œwiadcz¹cych o nich do dziœ dowodach.
Wra¿enie na goœciu zrobi³a te¿ postêpuj¹ca
budowa miejskiej p³ywalni, na któr¹ nie tak
dawno Urz¹d Marsza³kowski przyzna³ 3,1 mln z³
dofinansowania. 
O rozwijaj¹cej siê przedsiêbiorczoœci w Chojnowie,
marsza³ek przekona³ siê wizytuj¹c specjaln¹

strefê ekonomiczn¹ i firmê Feerum, która 
w przeci¹gu kilku miesiêcy postawi³a na tere-
nach strefy ogromn¹ halê produkcyjn¹. 
Ogl¹daj¹c barwne centrum miasta G. Roman
dowiedzia³ siê o planowanej rewitalizacji 
w rynku i okolicznych terenach.
- Wkrótce rozpoczynamy roboty w tej czêœci miasta
polegaj¹ce na przebudowie kanalizacji i wody.
To inwestycja, któr¹ nale¿y wykonaæ przed
planowan¹  rewitalizacj¹ rynku - wyjaœnia³ bur-
mistrz. - Wykonawca, wy³oniony w drodze prze-
targu zacznie prace w okolicach 13 lipca. Na
rewitalizacjê miasta posiadamy ju¿ pe³n¹ doku-
mentacjê techniczn¹ wraz z pozwoleniem na bu-
dowê, a w chwili obecnej jesteœmy na etapie opra-
cowywania studium wykonalnoœci, które zosta-
nie z³o¿one w og³oszonym przez Dolnoœl¹ski
Urz¹d Marsza³kowski naborze wniosków w prio-
rytecie „Miasta”, z nadziej¹ na dofinansowanie
tej inwestycji.

Nowoczesne USG 
Przychodnia Rejonowa zakupi³a nowy sprzêt
ultrasonograficzny. Poprzednie urz¹dzenie
wyeksploatowane wieloletni¹ prac¹ zast¹pi³a
maszyna najnowszej generacji. Badanie tym
USG jest dok³adniejsze - przekazuje lepszy obraz,
aparat ma wiêcej mo¿liwoœci technicznych.
Wykorzystywany jest g³ównie do badañ gineko-
logicznych i ortopedycznych, ale nie tylko.

- Ultrasonografia staje siê standardow¹ metod¹
diagnostyczn¹ - wyjaœnia dr Ewa Doniewicz-
Rudziak. Badania s¹ nieinwazyjne, bezpieczne 
i maj¹ szerokie zastosowanie w diagnostyce
wielu chorób. To USG daje nam np. mo¿liwoœæ
badania przezciemi¹czkowego u niemowl¹t.
Nowy nabytek, sfinansowa³a przychodnia przy
wsparciu urzêdu miejskiego. Korzystaæ z niego
mo¿e ka¿dy posiadaj¹cy skierowanie.

Skora w korycie
Aura z pocz¹tkiem lata nie by³a dla nas zbyt
przychylna. Kilkudniowe opady deszczu w wielu

miejscach Polski spowodowa³y powa¿ne pod-
topienia niszcz¹c uprawy i nieruchomoœci.
Chojnowianie z uwag¹ œledzili podnosz¹c¹ siê
Skorê wci¹¿ maj¹c w pamiêci powódŸ sprzed 
12 lat. Rzekê monitorowa³y tak¿e miejskie
s³u¿by. Najwy¿szy poziom wody - 180 cm,
odnotowano na punktach pomiarowych 25 czerwca
oko³o godz. 14.00. Stan ostrzegawczy na naszej
rzece wynosi 120 cm, alarmowy 150 cm.
Chocia¿ groŸnie to brzmi, procedura w takiej
sytuacji ogranicza siê do ca³odobowej obser-
wacji i kontroli stanu rzeki. W Chojnowie na
szczêœcie Skora nie wyrz¹dzi³a ¿adnych szkód.
Wprawdzie w kilku miejscach wyla³a poza
koryto, ale w strefie nie zagra¿aj¹cej ani lu-
dziom ani mieniu.

Wolne miejsca w przedszkolu
Przedszkole Miejskie nr 3 informuje, ¿e posiada
wolne miejsca w “0” - 5 godzinnej bez wy-
¿ywienia dla 5 i 6 latków. 
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt:
Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie, 
ul. Krasickiego 1; tel. (076) 81-88 -490

Komunikat dla osób
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
rodzinnych
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie zawiadamia, ¿e z uwagi na zmianê
przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
wnioski o przyznanie dodatku z tytu³u roz-
poczêcia roku szkolnego 2009/2010 nale¿y
sk³adaæ w terminie do 31 paŸdziernika 2009r.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie zawiadamia tak¿e, ¿e wszystkie osoby,
które maj¹ przyznane œwiadczenia rodzinne do
dnia 31 sierpnia 2009 r. powinny niezw³ocznie
zg³osiæ siê w siedzibie MOPS w celu dokonania
formalnoœci zwi¹zanych z przed³u¿eniem upraw-
nieñ do œwiadczeñ rodzinnych do 31.10.2009 r.
(Sekcja Œwiadczeñ Rodzinnych MOPS w Choj-
nowie, ul. Kolejowa 9, pokój nr 8; interesanci
przyjmowani s¹ w poniedzia³ki, œrody, czwartki
i pi¹tki w godz.8-13, we wtorki godz.8-16). 
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4 lipca o godzinie 16:00 
na terenie KS Chojnowianki

odbêdzie siê mecz pi³ki no¿nej 
o Puchar Prezesa Dolnoœl¹skiego
Stowarzyszenia Niebieski Parasol 

pomiêdzy 
reprezentacj¹ stowarzyszenia 

a klientami restauracji Niebieski
Parasol dawne Milenium.

Po meczu odbêdzie siê wspólne
grilowanie na terenie oœrodka -

wstêp 10,00 PLN, 
zapisy chêtnych w restauracji.
Zapraszamy tak¿e kibiców.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, 

dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³u-
gê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, od-
bêdzie siê w dniu 3 sierpnia 2009 r. o godz. 1100

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ do-
kumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne do-
datkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³-
nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 28 lipca 2009 r. na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie
tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spo-
woduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹-
zane 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 
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Zarz¹dzenie Nr 72/ 2009 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie  ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego gruntów komunalnych, na których posado-
wione s¹ gara¿e oraz stawek czynszu gara¿y komunalnych i budynków gospodarczych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa  zarz¹dza co nastêpuje:

§ 1. Ustalam miesiêczne stawki  czynszu dzier¿awnego gruntów, na których posadowione s¹ gara¿e
oraz stawki czynszu gara¿y komunalnych i budynków gospodarczych, z tytu³u:

1) najmu gara¿u murowanego 3,60 z³ za 1m2,
2) najmu gara¿u blaszanego 3,00 z³ za 1m2,
3) dzier¿awy gruntu pod gara¿ami wybudowanymi ze œrodków w³asnych ludnoœci  2,00 z³ za 1m2,
4) najmu gara¿u lub dzier¿awy gruntu pod gara¿em przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹  5,00 z³ za 1m2,
5) u¿ytkowania gara¿u lub terenu pod gara¿em: zlokalizowanego bez wymaganego zezwolenia, bez
tytu³u prawnego, uzyskanego w drodze zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia, kiedy
ustalono fakt podnajmowania osobom trzecim bez wymaganej zgody wynajmuj¹cego (wydzier¿awiaj¹cego)
lub fakt innego u¿ytkowania ni¿ to wynika z umowy:

- je¿eli u¿ytkownik zg³osi ten fakt do CHZGKiM 

- przed dniem 31 sierpnia 2009 r 2,00 z³ za m2,
- od dnia 1 wrzeœnia 2009 r. w wysokoœci stanowi¹cej  2-krotnoœæ bowi¹zuj¹cego czynszu.

6) najmu budynków gospodarczych 1,00 z³ za 1 m2.

§ 2. Do wysokoœci czynszu doliczany bêdzie podatek VAT wed³ug stawki wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów.

§ 3. Ustala siê termin wnoszenia czynszu za najem i dzier¿awê gruntów do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca 
z góry za dany miesi¹c.

§ 4. Wymienione w §1 stawki czynszu w przypadku oddawania nieruchomoœci w najem lub dzier¿awê
w drodze przetargu stanowi¹ najni¿sze stawki wyjœciowe do przetargu.

§ 5. W indywidualnych sprawach , na uzasadniony wniosek strony dopuszcza siê obni¿enie stawek
wymienionych w §1. Obni¿ka stawek wymaga zatwierdzenia ich przez Burmistrza Miasta Chojnowa.

§ 6. Stawki op³at, o których mowa w §1, podlegaj¹ corocznej waloryzacji pocz¹wszy od roku 2010 –
w oparciu o œrednioroczny wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych podawanych przez GUS.

§ 7. W przypadku nie opuszczenia nieruchomoœci po wygaœniêciu lub rozwi¹zaniu umowy najmu lub
dzier¿awy, naliczana bêdzie op³ata z tytu³u bezumownego korzystania z nieruchomoœci w wysokoœci
stanowi¹cej 2-krotnoœæ czynszu wynikaj¹cego z dotychczasowej umowy lub obowi¹zuj¹cych stawek.

§ 8. Niniejsze zarz¹dzenie ma charakter aktu wewnêtrznego i zobowi¹zuje Naczelników: Wydzia³u
Rozwoju Gospodarczego i Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska oraz Dyrektora
Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do stosowania stawek w nim
zawartych w sprawach cywilno-prawnych dotycz¹cych dzier¿awy i najmu gara¿y komunalnych 
i budynków gospodarczych.

§ 9. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia trac¹ moc Uchwa³y Zarz¹du Miasta Chojnowa:
1) Nr 2/93 z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie op³at za najem lub dzier¿awê gara¿y komunalnych i komórek, 
2) Nr 26/96 z dnia 15 maja 1996r. w sprawie zmiany uchwa³y nr 2/93 z dnia 15 lutego 1993r.
dotycz¹cej op³at za najem lub dzier¿awê gara¿y komunalnych i komórek, 
3) Nr 96/99 z dnia 28 grudnia 1999r.w sprawie zmiany uchwa³y nr 2/93 Zarz¹du Miasta Chojnowa
dotycz¹cej op³at za najem lub dzier¿awê gara¿y komunalnych i komórek, 
4) Nr 115/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr 2/93 Zarz¹du Miasta
Chojnowa dotycz¹cej op³at za najem lub dzier¿awê gara¿y komunalnych i komórek.

§ 10. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2009 r.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie 

ul. Drzyma³y 30 

zatrudni wykwalifikowanego dekarza. 

Szczegó³owe informacje mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr
tel.076 81 88 370/371/372



Ju¿ 13 lipca czterdzieœcioro dzieci wyjedzie do Radkowa na koloniê
zorganizowan¹ przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Hufiec 
w Chojnowie. Nabór na kolonie przeprowadzi³ Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie. 
Dwadzieœcioro dzieci wakacje spêdzi nad morzem w miejscowoœci
Ustronie Morskie, na kolonii organizowanej przez Caritas Diecezji
Legnickiej. 
Dla pi¹tki dzieci z Chojnowa Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu
przekaza³o piêæ bezp³atnych skierowañ na kolonie w Pobierowie.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Ko³o Para-
fialne przy Parafii pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie,
jak co roku, organizuje na prze³omie lipca i sierpnia pó³koloniê 
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. W zajêciach weŸmie
udzia³ oko³o 80 dzieci. 
M³odzie¿ zainteresowana korzystaniem w okresie wakacji z boisk
szkolnych bêdzie mia³a udostêpnione bezp³atnie do dyspozycji boiska
szkolne. Z boisk szkolnych przy gimnazjach m³odzie¿ bêdzie mog³a
korzystaæ w godz. porannych od 9 do 12, po zg³oszeniu siê w szkole 
u w³aœciwego, wyznaczonego przez dyrektora pracownika. 
W okresie wakacji równie¿ instytucje kultury przygotowa³y ofertê
spêdzenia czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y. 

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza w dniach
22.06 - 03.07 na Turniej 6.pi³karskich, w którym uczestniczyæ bêd¹
uczniowie klas IV, V, VI szkó³ podstawowych i uczniowie gim-
nazjum. Turniej przeprowadzony zostanie na sztucznym boisku
„Chojnowianki”. 
MOKSiR w okresie wakacji prowadziæ bêdzie dla dzieci i m³odzie¿y
w godzinach przedpo³udniowych zajêcia plastyczne, taneczne 
i teatralne. Szczegó³owy harmonogram tych zajêæ znajduje siê na
stronie internetowej Oœrodka. 
W dniu 11 lipca o godz. 17.00 MOKSiR organizuje w Parku Œród-
miejskim „Festyn Wakacyjny”, a 12 lipca podpisana zostanie w sali
widowiskowej umowa partnerska z francuskim miastem Commentry.

Wakacje zakoñcz¹ siê turniejem koszykówki, który odbêdzie siê na
boisku „Orlik” w dniach 24 - 28 sierpnia. 

Miejska Biblioteka Publiczna, proponuje dzieciom i m³odzie¿y:
* 6 lipca o godz. 12.00 zajêcia teatralne „Czym jest teatr” z aktork¹,
lalkark¹ Anna Chojnick¹, 
* 7 i 9 lipca o godz. 12.00 zajêcia teatralne „Bawimy siê w teatr”, 
* 10 lipca o godz. 16.00 przedstawienie teatralne pt. ”Kurtyna w górê”, 
* 13 lipca o godz. 12.00 zajêcia plastyczne „Autoportret na weso³o”, 
* 24 sierpnia o godz. 12.00 zajêcia integracyjne „Teatr r¹k, nóg i g³ów”, 
* 25 i 27 sierpnia o godz.12.00 „Festiwal lalek” zajêcia polegaj¹ce na
wykonywaniu kukie³ek i pacynek do wybranego scenariusza. 
* 28 sierpnia o godz. 16.00 przedstawienie kukie³kowe „Kurtyna w górê”.

Muzeum Regionalne proponuje w okresie wakacyjnym odwiedzenie
dwóch wystaw czasowych: 
* w czerwcu i lipcu „VII Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki”,
* w sierpniu „Karkonosze panoramiczne”. 
Ponadto w Muzeum dostêpne s¹ wystawy sta³e, m.in. „Historia
Chojnowa”, „Lapidarium”, „Pradzieje Ziemi Chojnowskiej”, „Dawne
Œlusarstwo i kowalstwo”. 
Bardzo wa¿n¹ informacj¹ jest fakt, ¿e w okresie wakacyjnym dzieci 
i m³odzie¿ oraz wycieczki zorganizowane bêd¹ mia³y bezp³atny wstêp
do muzeum w soboty i niedziele. Dla grup zorganizowanych przewi-
dziane s¹, na ¿yczenie, projekcje na temat sztuki. 
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Z zakresu Wydzia³u Rozwoju 
Gospodarczego m.in.:

1. Przygotowano i ustawiono 8 szt. kolumn
kwietnikowych: pl. Zamkowy - 2 szt., ul. Rynek
- 2 szt., ul. Reymonta - 1 szt., ul. Reja - 1 szt.,
pl. Dworcowy - 1 szt., ul. Ma³achowskiego - 1 szt.
2. Wykonano dodatkowo 60 szt. uchwytów na
donice do zamontowania na s³upach oœwietle-
niowych. £¹cznie zamontowano 160 szt. donic
z kwiatami w liczbie 800 szt. przy ul. Boles³a-
wieckiej, ul. Chmielnej, ul. P. Skargi, ul. ul. Rynek,
ul. Kolejowej, ul. Wolnoœci, ul. Wojska Polskiego.
3. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu kry-
tego przy Szkole Podstawowej nr 4. Roboty po-
stêpuj¹ zgodnie z harmonogramem.
4. Prowadzone s¹ prace przy modernizacji kaplicy
cmentarnej na cmentarzu komunalnym.
5. Trwa budowa sieci wodoci¹gowej w ul. Okrzei.
6. Rozpoczêto budowê boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej Nr 3.

7. Prowadzone s¹ prace remontowe na kortach
tenisowych. Odbudowano nawierzchniê z maczki
ceglanej, doprowadzono wodê do pielêgnacji
kortów, wykonywane jest ogrodzenie oraz chodnik
wzd³u¿ kortów.
8. Rozpoczêto wymianê zniszczonej nawierzchni
czêœci ul. Tuwima. Nowa nawierzchnia bêdzie
wykonana z betonowej kostki brukowej.
9. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na prze-
budowê sieci wodno-kanalizacyjnej w Rynku 
i przyleg³ych ulicach.
10. Zawarto umowê z PUP na organizacjê prac
interwencyjnych na stanowisko brukarz - przyjêto
5 pracowników.
11. Zawarto porozumienie na organizacjê prac
spo³ecznie - u¿ytecznych dla 35 bezrobotnych 
w okresie 01.06.2009 - 30.11.2009. Dokonano
naboru 24 osób.
12. Na bie¿¹co nastêpuje wykaszanie traw na
terenach zielonych nie objêtych przetargiem -

koryto rzeki Skory, ogrodów zabaw, terenów
komunalnych w obrêbie budynków mieszkalnych.
13. Wykonano ogrodzenie pawilonów sanitarnych
przy boisku wielofunkcyjnym na ul. Kiliñskiego.
14. U³o¿ono ruroci¹g wodny i kabel energetyczny
do sterowania podlewaniem na placu zielonym
MOKSiR i kortach tenisowych.
15. Trwaj¹ prace remontowo - malarskie w po-
mieszczeniach USC, kancelarii tajnej, magazy-
nie gospodarczym Urzêdu; oddelegowano 2 pra-
cowników do wykonywania prac malarskich 
w Gimnazjum Nr 2.

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

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty na ³¹czn¹
kwotê 67.641 z³.
2. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:

Na sesji o wakacjach
Tematem przewodnim czerwcowej sesji by³a propo-
zycja zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y w okresie wakacji
organizowanych przez jednostki podleg³e. 
Chojnowskie dzieci, dziêki miejskiej dotacji bêd¹
mog³y wypoczywaæ w tym roku nad morzem i w górach,
ciekawe zajêcia przygotowa³ tak¿e MOKSiR, Miejska
Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne.

Sprawozdanie 4/2009 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 30 kwietnia 2009 r. do dnia 24 czerwca 2009 r.
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- siedmiu dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹
przy ul. Solskiego, zakoñczony wy³onieniem
nabywców na cztery dzia³ki, za ³¹czn¹ kwotê
221.950 z³,
- dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Ko-
pernika, zakoñczony wy³onieniem nabywcy za
kwotê 48.480 z³,
- dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy 
ul. Z³otoryjskiej, zakoñczony wy³onieniem na-
bywcy za kwotê 35.350 z³,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy
ul. Lubiñskiej, zakoñczony wy³onieniem nabywcy
za kwotê 89.890 z³.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiado-
moœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o-
¿onej przy ul. Koœciuszki 26 (by³y „Hosmet”),
zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 przy 
ul. D¹browskiego 11, zakoñczony wynikiem ne-
gatywnym,
- na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul. Wol-
noœci 1, zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej ramp¹
betonow¹ przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolza-
metu”), zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem magazynowym przy ul. Fabrycznej
(teren by³ego „Dolzametu”), zakoñczony wyni-
kiem negatywnym,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym i gospodarczym po³o¿onej
przy ul. Z³otoryjskiej 3, zakoñczony wynikiem
negatywnym,

- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem u¿yt-
kowym po³o¿onej przy ul. Chmielnej 17A, zakoñ-
czony wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ przy ul. M³ynarskiej, ul. Broniewskiego.
4. Wydano 3 decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Boh. Getta Warszawskiego na wniosek
osoby fizycznej w celu zniesienia wspó³w³asnoœci,
- przy ul. Paderewskiego (z urzêdu) w celu sprze-
da¿y dzia³ki na poprawê warunków zagospo-
darowania nieruchomoœci przyleg³ej,
- przy pl. Zamkowym (z urzêdu) w celu wydzie-
lenia dzia³ki zabudowanej budynkiem Biblioteki.
5. Z³o¿ono wniosek do Wojewody o przekazanie
na rzecz gminy 16 dzia³ek po³o¿onych w obrê-
bie 1 miasta, uzytkowane rolniczo.
6. W wyniku wydania przez Wojewodê Dolno-
œl¹skiego decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie drogi
krajowej nr 94 gmina uzyska³a odszkodowanie
w wysokoœci 27.101 z³ za nieruchomoœæ o po-
wierzchni 433 m2, która na jej podstawie prze-
sz³a na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
7. Wydano 5 zaœwiadczeñ, w tym 3 o zmianie
nazwy ulicy, 2 o nadaniu numeru porz¹dkowego.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. D¹browskiego - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie 2 szt. usychaj¹cych i zagra-
¿aj¹cych drzew gatunku kasztanowiec dla Rzym-
skokatolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Poczê-
cia NMP w Chojnowie w zamian za nasadzenie,
- przy ul. Bielawskiej - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie 1 szt. zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku jesion dla osoby fizycznej,

- przy ul. Chmielnej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie 1 szt. zagra¿aj¹cego drzewa gatun-
ku klon dla osoby fizycznej.
9. Wydano decyzjê umarzaj¹c¹ postêpowanie 
w sprawie œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pn. „Zagos-
podarowanie ci¹gu pieszego wzd³u¿ rzeki Skory
wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od
ul. Wolnoœci do ul. Legnickiej.

Z zakresu Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 101 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpa-
trzono 100 wniosków, przyznaj¹c dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 11.503,19 z³, (wydano 95 de-
cyzji pozytywnych i 5 decyzji negatywnych). Za
miesi¹c V i VI 2009 wyp³acono dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 82.823,16 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 155 wniosków,
wydano 123 dowody osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 19 decyzji administracyjnych, 5 za-
œwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagra-
nic¹, 35 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 27 aktów ma³-
¿eñstwa, 12 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 80 spraw z biurem ewidencji ludnoœ-
ci i USC, 163 wnioski o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego, 3 korespondencje konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 25 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.

Na sesji o wakacjach

Nieruchomoœæ wolna jest od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Nieruchomoœæ zagospo-
darowana jest jako lokal miesz-
kalny, a w planie zagospo-
darowania przestrzennego
miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 
o charakterze willowym oraz us³ugi komercyjne, dopuszcza siê wykorzystnie
budynków pod mieszkalnictwo wielorodzinne.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 3 sierpnia 2009 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28 lipca
2009 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przenie-
sieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia 18 maja 2009 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 06-28.07.2009 r.  w godz. 1000 do 1400

– klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 076 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem 076 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 7 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 

4-kondygnacyjnym przy ul. D¹browskiego 11 w Chojnowie, 
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 277/4 o pow. 420 m2,

wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 17-10-2102 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 20438:
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Miejskie inwestycje
Wraz z zakoñczeniem roku szkolnego na terenie
Szko³y Podstawowej nr 3 rozpoczê³y siê prace
przy budowie boiska wielofunkcyjnego. To
kolejna placówka oœwiatowa, która bêdzie
udostêpniaæ swoim uczniom nowoczesne i co
wa¿ne, bezpieczne boisko do gry w pi³kê rêczn¹,
koszykówkê, siatkówkê i tenisa ziemnego. 

Wykonawca obecnie, mimo niesprzyjaj¹cych
warunków pogodowych, sprawnie uk³ada pod-
budowê z kruszywa pod przysz³¹ nawierzchniê
poliuretanow¹. Obiekt bêdzie ogrodzony siatk¹
o wysokoœci 4 m, za bramkami, bêd¹ te¿ pi³-
kochwyty z siatki polipropylenowej o wysokoœci
5,5 m. Zakoñczenie prac przewidziano w po³o-
wie sierpnia.

***
Deszczowa pogoda utrudnia prace budowlane
przy miejskiej p³ywalni, nie zak³óca to jednak
harmonogramu robót. Mury noœne parteru i piêtra
basenu ju¿ stoj¹, trwaj¹ prace przy kominach 

i œciankach dzia³owych. W czwartek rozpoczêto
monta¿ dachu, który potrwa oko³o 10 dni.
Wówczas bêdzie mo¿na dokoñczyæ roboty przy
œcianach szczytowych dopasowuj¹c je do kon-
strukcji dachu.

***
W ulicy Okrzei zakoñczono prace przy budowie
sieci wodoci¹gowej. Wykonano now¹ sieæ z rur
PE o œrednicy 160 mm, która poprowadzi wodê
z ujêcia wody w Michowie do miasta. Zast¹pi
ona mocno skorodowany poniemiecki ruroci¹g
o œrednicy 80 mm, który przesta³ spe³niaæ swoj¹
funkcjê. W chwili obecnej wykonawca odtwarza
nawierzchniê asfaltow¹. 

***
Po wymianie odcinka sieci wodoci¹gowej z rur
azbestocementowych na ulicy Tuwima, przy-
st¹piono do uk³adania nowej nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. 

***
W kaplicy cmentarnej zakoñczono prace przy
renowacji drewnianego sufitu. Po wymalowaniu
œcian i demonta¿u rusztowañ, wykonawca roz-
pocznie prace przy uk³adaniu posadzki z p³yt
granitowych i piaskowca. Równolegle trwaj¹ prace
przy tworzeniu witra¿y, które bêd¹ wstawione 
w okna, a tak¿e renowacja drzwi wejœciowych.

***
Na kortach miejskich przy KS Chojnowianka
zakoñczono odtwarzanie nawierzchni z m¹czki
ceglanej, obecnie trwa budowa ogrodzenia 
z siatki oraz dojœcia z betonowej kostki brukowej.
Po zamocowaniu w pod³o¿u plastikowych linii
wyznaczaj¹cych boiska inwestycja bêdzie
zakoñczona.



Wyje¿d¿asz na wakacje? A mo¿e twoje dziecko, za kilka
dni wyjedzie autokarem na koloniê? Inspekcja Transportu
Drogowego we wspó³pracy z Policj¹ oraz Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Kierowca.PL przygotowa³a kilkunas-
tominutowy film edukacyjny. Film „Bezpieczny Autobus”
mo¿na obejrzeæ na stronie: http://www.kierowca.pl

Dowiedz siê jak nale¿y zachowaæ siê przed wyjazdem, w czasie
podró¿y oraz w chwili jej zakoñczenia. Film „Bezpieczny
Autobus” trwa kilkanaœcie minut i ma do spe³nienia zadanie
profilaktyczne. Jego motywem przewodnim jest zachowanie
siê w autobusie podczas zorganizowanych wyjazdów. 

- Myœlê, ¿e przygotowany przez nas film w znacznym stopniu
mo¿e pomóc rodzicom przygotowaæ dzieci do podró¿y, tak
aby by³y œwiadome nowego otoczenia. Na to warto znaleŸæ kil-
kanaœcie minut przed komputerem - mówi Marek Rupental,
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, wspó³inicja-
tor projektu. 

Jedzie autobus… A tu krokodyl
W trakcie kontroli przeprowadzonych od 1 stycznia do 30
kwietnia 2009 r. wojewódzkie inspektoraty transportu drogo-
wego wyda³y ponad 750 decyzji o na³o¿eniu kary na prze-
woŸników, tj. blisko 10 proc. w³aœcicieli skontrolowanych
autobusów (8131 kontrole). I jak to ze statystyk¹ bywa, to
du¿o i zarazem ma³o… Wa¿nym jest, aby stan techniczny
autokarów by³ w³aœciwy, a kierowcy wypoczêci.
- W grupie kontrolowanych pojazdów przewo¿¹cych dzieci
zatrzymujemy œrednio 5 procent dowodów rejestracyjnych.
Naruszeñ przepisów jest znacznie mniej ni¿ w ubieg³ych latach.
- mówi Alvin Gajadhur, rzecznik prasowy G³ównego
Inspektora Transportu Drogowego. - Du¿o gorzej wypadaj¹
autobusy komunikacji miejskiej. W trakcie kontroli zatrzy-
mujemy ponad 60 procent dowodów rejestracyjnych.
Podczas wakacji, w ramach akcji „Bezpieczny autokar”,
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego bêd¹
prowadzili wzmo¿one kontrole drogowe autokarów turysty-
cznych. Sprawdzany bêdzie przede wszystkim stan tech-
niczny pojazdów, czas pracy kierowców oraz trzeŸwoœæ
prowadz¹cych pojazd. Istnieje mo¿liwoœæ zg³oszenia do
kontroli autokaru przed wyjazdem. W tym celu rodzice,
organizatorzy wyjazdów powinni z kilkudniowym
wyprzedzeniem osobiœcie lub telefonicznie skontaktowaæ
siê z w³aœciwym wojewódzkim inspektoratem transportu
drogowego lub z dy¿urnym najbli¿szej jednostki policji.
Inspektorzy lub policjanci przyjad¹ na miejsce odjazdu
autokaru lub wska¿¹ sta³y punkt kontrolny, na który autokar
powinien podjechaæ. 

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/700 7

Bezpieczny autokar

Uchwa³y w³aœcicieli lokali s¹ podejmowane
na zebraniu, lub w drodze inwidualnego
zbierania g³osów przez zarz¹d, b¹dŸ w trybie
mieszanym. Pierwsze zebranie we wspól-
nocie zawi¹zanej w dawnym budynku ko-
munalnym powinna zwo³aæ gmina (Miasto),
które z regu³y posiada wiêkszoœæ udzia-
³ów w nieruchomoœci wspólnej. Powinno
to nast¹piæ najpóŸniej w pierwszym kwar-
tale roku nastêpuj¹cego po tym, kiedy
mia³o miejsce pierwsze sprzedanie lokalu.
Pierwsze spotkanie s³u¿y g³ównie wybo-
rowi zarz¹du lub zarz¹dcy, który to bêdzie
zwo³ywa³ kolejne zebrania w³aœcicieli. Do
skutecznoœci uchwa³ jest potrzebna wiêk-
szoœæ g³osów w³aœcicieli lokali, liczona
wed³ug wielkoœci udzia³ów. Od tej regu³y
zosta³ przewidziany w przepisach jeden
wyj¹tek, który pozwala na podejmowanie
uchwa³ wed³ug regu³y: jeden w³aœciciel -
jeden g³os. Mo¿e ona zostaæ wprowa-
dzona w umowie lub w uchwale podjêtej
przez cz³onków wspólnoty. G³osowanie
wed³ug zasady, ¿e na ka¿dego w³aœciciela
przypada jeden g³os, wprowadza siê tak¿e
na ka¿de ¿¹danie w³aœcicieli lokali posia-
daj¹cych ³¹cznie co najmniej 1/5 udzia³ów
w nieruchomoœci wspólnej.
W tym przypadku najbardziej dotkliwym
dla Miasta (samorz¹du) pojawia siê pro-
blem ustalania wysokoœci sk³adek na fun-
dusz remontowy. Budynki komunalne 
i znajduj¹ce siê w nich lokale zazwyczaj s¹
w z³ym stanie technicznym i potrzebuj¹
natychmiastowych remontów. Byli na-
jemcy, a teraz w³aœciciele mog¹ wiêc pod-
j¹æ uchwa³ê o drastycznym podniesieniu

sk³adek i chocia¿ sami bêda p³aciæ wiêcej,
zmusz¹ Miasto do tego, aby pokry³o nawet
80% kosztów remontów czêœci wspólnych. 

Zaskar¿anie uchwa³
Ka¿dy z cz³onków wspólnoty (w tym
Miasto) mo¿e uznaæ, ¿e podjêta na zebra-
niu ogó³u w³aœcicieli uchwa³a narusza
jego interesy i zakskar¿yæ j¹ do s¹du. Pod-
staw¹  zaskar¿enia mo¿e byæ tak¿e nie-
zgodnoœæ uchwa³y z przepisami prawa lub
z umow¹ w³aœcicieli lokali albo fakt, ¿e
narusza ona zasady prawid³owego zarz¹dza-
nia nieruchomoœci¹ wspóln¹. W takiej
sytuacji powództwo powino byæ wytoczone
przeciwko wspólnocie, któr¹ w s¹dzie
bêdzie reprezentowa³ w imieniu pozosta-
³ych cz³onków zarz¹d. Uchwa³ê mo¿na
zaskar¿yæ w termnie szeœciu tygodni od
dnia podjêcia uchwa³y na zebraniu ogó³u
w³aœcicieli albo od dnia powiadomienia,
wytaczaj¹cego powództwo (niezadowo-
lonego w³aœciciela lokalu) o treœci uch-
wa³y podjêtej w trybie inwidualnego zbie-
rania g³osów. S¹dem w³aœciwym do roz-
patrywania spraw o uchylenie uchwa³ cz³on-
ków wspólnoty mieszkaniowej jest s¹d okrê-
gowy w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce po-
³o¿enia budynku. Podjêta uchwa³a podle-
ga wykonaniu  nawet mimo jej zaskar¿e-
nia. Miasto mo¿e wnioskowaæ o wstrzy-
manie wykonania takiej uchwa³y do czasu
zakoñczenia sprawy s¹dowej. O zasadnoœ-
ci takiego ¿¹dania jednak zadecyduje s¹d. 
W kolejnym artykule omówimy prawa
w³aœciciela oraz obowi¹zki gminy (Miasta).

Wszystko o…
Tryb podejmowania uchwa³ Wspólnot Mieszkaniowych

Tartak
w Zamienicach 
– Henryk Szapowa³

oferuje:
**  wwiiêêŸŸbbêê  ddaacchhooww¹¹  ++  ³³aattyy
**  ppooddbbiittkkii  ddaacchhoowwee
**  ppoodd³³ooggêê  ((ssuucchh¹¹))
**  mmeebbllee  ooggrrooddoowwee
**  uuss³³uuggoowwee  ssuusszzeenniiee  

ddrreewwnnaa

Kontakt telefoniczny:
0660-418-596
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Norbert P³ociñski,
absolwent Gimna-
zjum Nr 1 im. Jana
Paw³a II w Chojno-
wie zosta³ kolejnym
stypendyst¹ Funda-
cji Smak Sukcesu.
Stypendium zosta³o
przyznane przez
Zarz¹d Fundacji,
który w swojej uch-
wale uzasadni³: 
w bie¿¹cym roku
szkolnym Norbert
uzyska³ najwy¿szy
wynik w szkole 
w ramach ca³orocz-
nych zajêæ fakulta-
tywnych. Ponadto
bra³ udzia³ w wielu
konkursach mate-
matycznych, fizycz-
nych i chemicznych,
uzyskuj¹c wysokie
lokaty. Uczestni-
czy³ tak¿e w pro-
jekcie „Budujemy
kolektor s³oneczny”
realizowanym przez
Fundacjê Smak
Sukcesu. 
Norbert jest ch³op-
cem pracowitym, 
m¹drym, bardzo 

grzecznym i skrom-
nym; w pe³ni zas³u-
¿y³ na nagrodê w po-
staci stypendium.
Pocz¹wszy od wrzeœ-
nia 2009 przez ko-
lejnych piêæ miesiê-
cy tj. do stycznia
2010 Norbert bê-
dzie otrzymywa³
100 z³ miesiêcznie. 
We wrzeœniu 2009 r.
Norbert rozpocznie
naukê w Powiato-
wym Zespole Szkó³
w Chojnowie. Wie-
rzymy, ¿e bêdzie
móg³ w pe³ni wy-
korzystaæ swój po-
tencja³ i nie raz
przyniesie chlubê
swojej nowej szkole.

(f)

Kolejny stypendysta

Przedstawienie dedykowane rodzicom przygo-
towa³a szkolna spo³ecznoœæ SP4. To kolejna
edycja znanej ju¿ w mieœcie imprezy pn. Dzieci
- Rodzicom, podczas której uczniowie prezen-
tuj¹ artystyczne talenty, a grono pedagogiczne 
i rodzice wzorow¹ wspó³pracê.

Chojnowska królewna to rozkapryszona, znudzona
i przykra dla otoczenia nastolatka, któr¹ para
królewska, w obawie przed spe³nieniem kl¹twy,
zamknê³a w zamku. Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e
królewska córka - odizolowana od œwiata
zewnêtrznego, „zieje ogniem” i „rozstawia
wszystkich po k¹tach”.
W tej wersji bajki Charlesa Perraula bohaterka
nie zasypia na 100 lat, przez lata œpi¹ natomiast
jej pozytywne uczucia. Ale jak ka¿da bajka, tak
i ta, ma swój szczêœliwy fina³ i m¹dr¹ puentê -
królewna odkrywa przyjaŸñ, która budzi w niej
troskê i ¿al, wspó³czucie i ¿yczliwoœæ. Te uczu-
cia zdejmuj¹ z niej czar z³ej wró¿ki.
W obsadzie przedstawienia wziê³o udzia³ ponad
100 uczniów. Dodaj¹c do tego zaanga¿owanych
w spektakl nauczycieli i rodziców - ekipa
rozrasta siê do pokaŸnych rozmiarów, jak przys-
ta³o na powa¿n¹ produkcjê. 

Zaanga¿owanie tak wielu osób mia³o odbicie na
scenie. Wspania³e kostiumy, charakteryzacja 
i efekty specjalne doskonale uzupe³nia³y scena-
riusz i grê m³odych aktorów. 

Korczakowcy znani s¹ ze swoich oryginalnych,
barwnych i dynamicznych projektów. Nie dziwi
zatem fakt, ¿e d³ugo jeszcze po opadniêciu kurtyny,
w kuluarach komentowano i oceniano przedstawie-
nie, gratuluj¹c twórcom i wykonawcom.

eg

Œpi¹ca Królewna
Œpi¹ca czyli bezustannie ziewaj¹ca i bez przerwy marudz¹ca - tak¹ kon-
wencjê znanej bajki wymyœlili sobie twórcy spektaklu jaki odby³ siê 18 czerwca
w MOKSiR.

3 czerwca, ju¿ w wakacyjnym nastroju, spotkali
siê m³odzi klubowicze - uczniowie z Gimnazjum
nr 2. Tym razem rozmawialiœmy o tomiku poetyckim
W. Szymborskiej „Dwukropek” i ksi¹¿ce S. Mro¿ka
„Uwagi osobiste”. 
Na m³odzie¿y najwiêksze wra¿enie wywar³ wiersz
o przemijaniu uczucia pt. „Perspektywa”, a wœród
utworów Mro¿ka spodoba³ siê najbardziej tekst
„Mamdzidaje”- satyra oœmieszaj¹ca sposób mówie-
nia wspó³czesnej m³odzie¿y. 
Na tym spotkaniu po¿egnaliœmy te¿ kilku trzecio-
klasistów, którym ¿yczyliœmy dostania siê do wyma-
rzonej szko³y ponadgimnazjalnej. 
Natomiast w naszej bibliotece 19 czerwca doroœli
klubowicze rozmawiali o powieœci wspó³czesnego
polskiego pisarza Edwarda Pasewicza - „Œmieræ 
w darkroomie”.
Do Poznania przyje¿d¿a warszawski policjant
Marcin Zielony. Chce on wyjaœniæ okolicznoœci
œmierci brata Igora, który by³ gejem. Œledztwo 

w tej sprawie zosta³o umorzone. W swoich poszu-
kiwaniach Zielony koncentruje siê na odnalezieniu
osób, które mog³yby pomóc mu w wyjaœnieniu
okolicznoœci œmierci Igora. Jednak te poszukiwa-
nia nie przynosz¹ zamierzonych rezultatów i tylko
przypadek sprawia, ¿e dowiaduje siê, kto odpo-
wiada za to zabójstwo.
Zwróciliœmy uwagê, ¿e autor ksi¹¿ki bardzo plas-
tycznie nakreœla zró¿nicowane œrodowisko poznañ-
skich homoseksualistów. Powieœæ ta sta³a siê dla
nas punktem wyjœcia do dalszej dyskusji o homosek-
sualizmie w Polsce i na œwiecie. 
Nastêpne spotkania dyskusyjnych klubów  odbêd¹
siê dopiero we wrzeœniu. 
A wszystkim naszym czytelnikom ¿yczymy jak
najwiêcej s³oñca w czasie wakacyjnego wypoczynku.

Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK

przy MBP w Chojnowie

Ostatnie przedwakacyjne spotkania z klubowymi lekturami



Marek Tworzyd³o i Ryszard Sa³uga, to jedni z nielicznych, jeœli nie
jedyni, w naszym mieœcie hoduj¹cy rasowe króliki. To hobby wymaga
zaanga¿owania przez okr¹g³y rok, to z kolei prowadzi do profesjonalizmu
i licznych nagród.
W miniony weekend, chojnowianie wystawiali swoje zwierzêta na XIV
Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych w Piotrowicach. Marek Tworzy³o
prezentowa³ przed jury i szerok¹ publicznoœci¹ trzy króliki wiedeñskie,
Ryszard Sa³uga natomiast a¿ 16 królików kalifornijskich i dwa belgi
olbrzymie. Wielu z nas wie jak du¿a konkurencja zje¿d¿a na tê imprezê.
Sêdziowie jednak docenili chojnowskich wystawców - obaj panowie zostali
wicemistrzami w swoich kategoriach. 
- Liczy³em na wy¿sz¹ pozycjê - mówi R. Sa³uga - zale¿a³o mi, aby w³aœnie tu
w Piotrowicach Chojnów okaza³ siê najlepszy. Có¿ nie uda³o siê, mo¿e za rok…
Trudno zrozumieæ rozgoryczenie wicemistrza, tym bardziej, ¿e na swoim
koncie ma tak¿e tytu³y miêdzynarodowe. A mo¿e to w³aœnie dlatego?

My ze swojej strony gratulujemy drugich lokat obu hodowcom i uwa¿a-
my, ¿e honor grodu nad Skor¹ nie zosta³ naruszony.

eg
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Kolejne spotkanie Chojnowskiego Klubu
Literackiego odby³o siê 26 czerwca 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tema-
tem przewodnim tych warsztatów, pro-
wadzonych przez p. Tadeusza Sznercha,
by³y lekkie formy poetyckie, czyli fraszki,
limeryki oraz ¿arty poetyckie. W krót-
kich wyst¹pieniach swoje utwory przed-
stawili: Ma³gosia Krzywda, Jola Giza-
Gawron, Ela Karpiñska, Ela Graban i Jarek
Domañski. Poni¿ej próbki naszych lite-
rackich dokonañ.

LIMERYKI:

Cz³onek Klubu Literackiego
mia³ napisaæ coœ niewielkiego.
Mimo wielu m¹k
wyszed³ z tego zonk
i nie bêdzie z Tuwimem koleg¹.

Stara panna ze ¯nina
narzeka³a, ¿e mê¿a ni ma:
„Co z tego, ¿e ja stara?
Mo¿e byæ nawet niezdara!”
Ale nadal chêtnego ni ma.

Szykowna dama z Szanghaju
chcia³a na skrzyd³ach do raju.
Ale by³a w k³opocie,
bo m¹¿ lata³ w Locie,
co rusz do innego kraju.

Jest w Chojnowie niewiasta,
która wa³kiem do ciasta
tradycyjnie mê¿owi
robi masa¿ lêdŸwiowy,
gdy nad rankiem powraca on z miasta. 

By³ m³ody chojnowianin,
co rozrywki ³ó¿kowe mia³ za nic.

Dziwi³y siê ró¿ne doktory:
„G³upi on mo¿e, czy chory,
¿e nie rajcuje go ¿adna pani?!”

FRASZKA:

Hobbysta
Zamiast u kobiet podziwiaæ
piêkne ty³y i przody,
on z zachwytem patrzy
na stare samochody. 

Po prezentacji naszych krótkich form
poetyckich zapoznaliœmy siê z limeryka-
mi takich twórców literatury jak: Wis³awa
Szymborska, Stanis³aw Barañczak i Maciej
S³omczyñski. Ten ostatni, o czym chyba
ma³o kto wie, stworzy³ oko³o czterech
tysiêcy limeryków i tylko znikoma ich
czêœæ zosta³a wydana, ju¿ po œmierci
autora, w tomiku pt. „Limeryki plugawe”.
Nastêpnie wys³uchaliœmy utworów
Andrzeja Waligórskiego w interpretacji
Ma³gosi Krzywdy oraz wierszy Andrzeja
Baki (XVII-wiecznego twórcy) odczy-
tanych przez p. Tadeusz Sznercha; dow-
cipne i pikantne limeryki z ksi¹¿ki Anny
Bikont i Joanny Szczêsnej pt. „Limeryki
czyli o plugawoœci i promienistych
szczytach nonsensu” przeczyta³ nam
swoim basem Jarek Domañski.
Spotkanie zakoñczyliœmy stwierdze-
niem, ¿e pisanie limeryków to œwietna
zabawa s³owem, której mog¹ spróbowaæ
wszyscy. A wiêc, drodzy Czytelnicy,
czytajcie i piszcie limeryki! 

Zachêcaj¹:
Ela Karpiñska i Ma³gosia Krzywda. 

„FRASZKI, LIMERYKI, ¯ARTOBLIWE WIERSZYKI...”

Mistrzowski króliki

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu
u¿ytkowego nr 2 o powierzchni u¿ytkowej 18,70 m2, po³o-
¿onego w Chojnowie przy  ul. Kolejowej 27 na dzia³ce oznaczo-
nej numerem geodezyjnym 22/10, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Cena wywoawcza miesicznego czynszu najmu wynosi -
150,00 z³ (w tym podatek VAT 22%)
Wadium - 30,00 z³

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu
uytkowego nr 3, o powierzchni uytkowej 171,3 m2, pooonego 
w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 9A na dziace oznac-
zonej numerem geodezyjnym 23/16, z przeznaczeniem na
prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.
Cena wywoawcza miesicznego czynszu najmu wynosi -
752,00 z³ (w tym podatek VAT 22%)
Wadium -  150 z³
Okres najmu – czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 31 lipca 2009 r. o godz 1000 w sali
nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Choj-
nowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne,
je¿eli wp³ac¹  do kasy lub na konto   Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 
27 lipca  2009 r. 
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³ przy licytacji lokalu pooonego
przy ul. Kolejowej 27/2 i nie mniej ni¿  30,00 z³ przy licytacji
lokalu pooonego  przy ul. Wojskiego 9A.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹
nieruchomoœci¹. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Lokale mona oglda w dniach od 06.07.2009r. do  27.07.2009r.
w godz. 1000 - 1400. 
Klucze dostpne s¹ w ChZGKiM ul. Drzymay 30, tel. 076 81-88-370.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 13 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetar-
gach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.



W sobotê 27 czerwca w naszym przedszkolu
odby³ siê “FESTYN RODZINNY”. G³ówn¹
atrakcj¹ by³ zaproszony “TEATR HUMORU” 
z Wa³brzycha. Prowadz¹cy przygotowali liczne
niespodzianki w postaci zabaw muzyczno- rucho-
wych, konkursów, zagadek. O wyznaczonej
godzinie dzieci mog³y obejrzeæ przedstawienie
pt. “Gagatek”. w trakcie krótkich przerw rodzice
wraz ze swoimi pociechami mogli odwiedziæ
liczne stoiska np.: kawiarenkê z domowymi
wypiekami, napojami, sokami i lodami, punkt
z frytkami i tostami, loteriê fantow¹, grill z kie³-
baskami oraz malowanie twarzy.

Pomimo deszczowej pogody zabawa by³a bardzo
udana. Wszyscy bawili siê wewn¹trz budynku,
a tak¿e na tarasie, w mi³ej wrêcz rodzinnej
atmosferze. Mamy nadzieje, ¿e ten dzieñ po-
zostanie wszystkim na d³ugo w pamiêci.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie
wraz z personelem sk³adaj¹ serdeczne podziêkowa-
nia wszystkim sponsorom, którzy wsparli nasz
festyn: Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies,
PHU “CLAUDIA” Robert Oleœ, “KRASKÓR”
P.P.H.U. KRAUZOWICZ Sp.J., “PERFEKT”
Jaros³aw Szczêsny, PHU „NARZÊDZIOWIEC”,
“GOLDEN” Rafa³ Chorap, “SKLEP SPO¯YWCZY”
Ewa Chorap, “SKLEP WARZYWNICZY” Ireneusz
Krzyków, SKLEP “ANMAR” Andrzej Lubych, PIE-
KARNIA Stanis³aw Kryszczuk, “PA£ACYK” Gra-
¿yna i Norbert Chêciñscy, Joanna i Ireneusz Wiêc³aw.
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim nr 1?
Przyjaciele, znajomi i rodzina byli goœæmi
drugiego spotkania pn. „Promocja m³odych
chojnowskich artystów”, którego bohaterami
byli kabareciarze Kacper Majoch i Krzysztof
Bobacz oraz wokalistka Ma³gorzata Haniecka.

Spotkania tego typu organizuje restauracja
“Niebieski Parasol” chc¹c w ten sposób daæ
szansê m³odym, lokalnym talentom na prezen-
tacjê na szerszym forum. 
Wystêpy artystów-amatorów oklaskiwali bliscy
i zaproszeni goœci, m.in. nauczyciele, którzy
rozbudzili w nich pasje i dali pierwsze wskazówki.

Kacper i Krzysztof, to absolwenci Szko³y Pod-
stawowej nr 3, którzy satyr¹ paraj¹ siê od nie-
dawna. Zaczynaj¹ od tekstów znanych kaba-
retów, sami jednak je interpretuj¹ i próbuj¹ nieco
modyfikowaæ, chocia¿by na potrzeby lokalne.
Wystêp w Parasolu nie by³ ich pierwszym - po-
kazywali siê przed szkoln¹ publicznoœci¹, wys-
têpowali na festynach, brali udzia³ w chojnow-
skiej edycji „Mam talent”. W ich przypadku trud-
no jeszcze mówiæ o rutynie, z pewnoœci¹ jednak
wzbudzaj¹ sympatiê i, co wa¿niejsze, œmiech. 

Ma³gorzata Haniecka, która w³aœnie skoñczy³a
edukacjê w Szkole Podstawowej nr 4, warsztat
wokalny szkoli od kilku lat. W swoim dorobku
ma wiele nagród i czêsto goœci na chojnowskich
scenach. Jej nazwisko znane jest nie tylko w gro-
dzie nad Skor¹, Gosia bowiem czêsto wystêpuje
tak¿e poza granicami naszego miasta. M³od¹
piosenkarkê czêsto te¿ us³yszeæ mo¿na podczas
ró¿nego typu imprez organizowanych przez miejskie
instytucje - wokalistka nigdy nie odmawia udzia³u.

Dyrekcja restauracji Niebieski Parasol bêdzie
kontynuowaæ spotkania z m³odymi, utalentowany-
mi. Drzwi lokalu s¹ otwarte dla ka¿dego, kto
chce siê podzieliæ swoj¹ pasj¹, osi¹gniêciami 
i uzdolnieniami. Parasol zaprasza! eg

Artyœci pod Parsolem

Wypoczêci diabetycy dziêkuj¹
40.osobowa grupa cz³onków chojnowskiego stowarzyszenia diabetyków, 2czerwca wróci³a 
z dwutygodniowego pobytu w nadmorskiej miejscowoœci. Dziêki wsparciu w³adz samorz¹do-
wych i powiatowych diabetycy mogli podreperowaæ swoje zdrowie na turnusie rehabilitacyjnych
w Mielnie-Unieœciu. 
Za poœrednictwem „Gazety Chojnowskiej”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o Terenowe
w Chojnowie serdecznie dziêkuje burmistrzowi Janowi Serkiesowi, przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej Janowi Skowroñskiemu oraz staroœcie legnickiemu Jaros³awowi Humennemu za pomoc
w organizacji wyjazd.
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Niecodzienny mecz
Zagra³ vabank 
28.letni chojnowianin wybi³ szybê w salonie gier na
terenie miasta Chojnowa chc¹c wejœæ do œrodka. 
W tym momencie na miejsce zdarzenia przyjechali
policjanci - mê¿czyzna widz¹c ich zacz¹³ uciekaæ.
Policjanci podjêli poœcig za uciekaj¹cym, w wyniku
czego zatrzymali mê¿czyznê, który spêdzi³ weekend
w policyjnym areszcie. Za usi³owanie w³amania
sprawca mo¿e us³yszeæ wyrok do 10 lat pozbawienia
wolnoœci. 

Sprawcy rozboju zatrzymani
Funkcjonariusz z KP w Chojnowie w ramach dy¿uru
operacyjnego jecha³ do pobliskich Mi³kowic celem
ustalenia okolicznoœci rozboju do jakiego dosz³o
tego dnia i w wyniku, którego ma³oletni straci³ rower
górski. Po drodze min¹³ samochód osobowy, w któ-
rym jecha³o czterech mê¿czyzn, a z baga¿nika wys-
tawa³a kierownica roweru. Policjant postanowi³
sprawdziæ pojazd wszystko bowiem wskazywa³o na
to, ¿e mog¹ byæ to sprawcy rozboju. Podj¹³ poœcig
za kierowc¹, który nie chcia³ zatrzymaæ siê do kon-
troli. Funkcjonariusz nie dawa³ za wygran¹ zatrzy-
ma³ pojazd i pomimo tego, ¿e kierowca oraz trzej
pasa¿erowie auta byli pod wp³ywem alkoholu i po-
cz¹tkowo nie stosowali siê do poleceñ policjanta - jego
opanowanie, stanowczoœæ i determinacja pozwoli³y
wszystkich zatrzymaæ. Sprawcy rozboju w asyœcie drugie-
go radiowozu zostali przewiezieni na KP w Chojnowie,
a nastêpnie do MIW w Legnicy. Rower odzyskano 
i powróci³ on do w³aœciciela. Za dokonanie rozboju
grozi do 10 lat pozbawienia wolnoœci. S¹d w stosunku
do dwóch sprawców zastosowa³ dozór policyjny.

Stop w³amaniom do samochodów
Co roku w okresie wakacyjnym wzrasta iloœæ drobnych
w³amañ do samochodów parkowanych w okolicach
galerii handlowych i du¿ych sklepów. Ofiarami w³a-
mywaczy s¹ najczêœciej osoby przyjezdne. £upem
przestêpców padaj¹ przedmioty pozostawione w po-
jazdach: telefony komórkowe, radioodtwarzacze, na-
wigacje satelitarne, zakupy, elementy odzie¿y. Ape-
lujemy o niepozostawianie wartoœciowych przed-
miotów w samochodach. Prosimy o przekazanie apelu
Waszym goœciom i krewnym, którzy w okresie letnim
odwiedz¹ Was w domach. Nawet uchwyt na telefon
czy nawigacjê satelitarn¹ pozostawiony w samocho-
dzie mo¿e skusiæ z³odzieja do wybicia szyby i prze-
szukania schowków naszego auta.

„Present” uderzy³ przeciwko pedofilom
W ramach ogólnopolskiej akcji dotycz¹cej porno-
grafii dzieciêcej, dolnoœl¹scy policjanci zatrzymali
trzy osoby podejrzane o posiadanie lub rozpowszech-
nianie takich treœci. Podczas przeszukania mieszkañ
funkcjonariusze zabezpieczyli 7 komputerów, laptopa
oraz blisko 500 p³yt. Policjanci na terenie ca³ego kraju
w jednym czasie, zapukali do drzwi mieszkañ osób
podejrzanych o posiadanie oraz rozpowszechnianie
pornografii dzieciêcej. Dolnoœl¹scy funkcjonariusze
sprawdzili kilka takich adresów. Na terenie powiatu
wroc³awskiego, legnickiego oraz oleœnickiego polic-
janci zatrzymali trzech mê¿czyzn w wieku od 23 do
28 lat. Wszystkie zabezpieczone przedmioty zostan¹
przekazane i poddane analizie przez bieg³ych z tego
zakresu. Obecnie policjanci wyjaœniaj¹ wszystkie
okolicznoœci w tych sprawach. Za rozpowszechnianie
treœci pornograficznych z udzia³em dzieci do lat 15
grozi kara pozbawienia wolnoœci do 8 lat, a za posiadanie
takich treœci kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat. 

(witryna KMP w Legnicy)

Fina³ Pucharu Polski na chojnowskim stadionie
nie zdarza siê czêsto. 21 czerwca kibice pi³ki
no¿nej mieli zatem niecodzienn¹ okazjê dopingo-
waæ dru¿yny walcz¹ce o zwyciêstwo na szczeblu
Dolnego Œl¹ska.
Tego dnia naprzeciw siebie stanêli zawodnicy

Górnika Wa³brzych i Motobi K¹ty Wroc³awskie.
Obsadzone trybuny œwiadczy³y o randze meczu.
Od pierwszych minut spotkania lekk¹ prze-
wagê wykazywa³ Górnik Wa³brzych, który 
w 19 minucie spowodowa³, ¿e obroñca dru¿yny
Motobi K¹ty Wroc³awskie zrobi³ rêkê na polu
karnym i sêdzia podyktowa³ rzut karny. Piotr
Przerywacz, kapitan dru¿yny wykorzysta³ tê
szansê i strzeli³ pierwsz¹ w tym spotkaniu bramkê.
Gra siê wyrówna³a z lekk¹ przewag¹ tym razem
Motobi, która stwarza³a doœæ dobre sytuacje
do zdobycia bramki. W 25 minucie, w dogodnej
chwili Marek Kowalczyk z Motobi trafi³ w s³upek.
Kilka minut póŸniej Adam Mostowski z tej
samej dru¿yny z oko³o 18 metrów strzeli³
wyrównuj¹c¹ bramkê. Do koñca pierwszej
po³owy gra by³a wyrównana. 
W przerwie, podczas gdy zawodnicy odpoczywali
w szatni, na murawê wybiegli m³odzi zawod-
nicy Chojnowianki. Dru¿yna trampkarzy

grupy pierwszej KS Chojnowianki prowa-
dzonej przez Micha³a Grz¹dkowskiego kilka dni
wczeœniej zajê³a pierwsze miejsce w swojej
grupie, która sk³ada³a siê z 10 zespo³ów, m.in.
Stal Chocianów, Sparta Rudna, Sparta Przedroœ-
cie, Zamet Przemków. Z r¹k wiceprezesa DZPN
Andrzeja Padewskiego i burmistrza Chojnowa
m³odzi pi³karze otrzymali okaza³y puchar 
i gratulacje. 
Przerwê w meczu wype³ni³y tak¿e wystêpy
chojnowskich zespo³ów tanecznych, które
pierwszy raz mia³y okazjê tañczyæ na murawie 
i w takiej przestrzeni.
Druga po³owa meczu rozpoczê³a siê od ataku
Motobi. Dru¿yna narzuci³a swoje tempo i styl
gry. Górnik z ka¿d¹ minut¹ traci³ si³y i coraz
bardziej by³a widoczna przewaga dru¿yny 
z Wroc³awia. W 74 minucie potwierdzi³ j¹
Arkadiusz Pó³ch³opek strzelaj¹c bramkê, jak siê
póŸniej okaza³o zwyciêsk¹. W ostatnich minu-

tach spotkania prowadz¹cy ju¿ tylko kontro-
lowali grê skutecznie zatrzymuj¹c ataki prze-
ciwnika. 
Do kolejnego etapu Pucharu Polski przesz³a zatem
dru¿yna z Wroc³awia. Puchary i nagrody rzeczo-
we otrzyma³y tego dnia jednak obie dru¿yny.

Wiceprezes Andrzej Padewski i burmistrz Jan
Serkies wrêczyli dru¿ynom i trenerom nagro-
dy za ducha walki.

Sk³ad Górnika Wa³brzych
1. Jaros³awski Damian, 2. Michalak Dariusz, 
19. Przerywacz Piotr, 3. Gromiak B³a¿ej, 
14. Smoczyk Marcin, 20. Starczukowski Micha³,
6. Wepa Tomasz, 7. Wojtarowicz Marek, 
5. Wood Maciej, 8. Konarski Bartosz, 15. Janik
Dominik, 12. Wodziñski Rafa³, 11. Czechura
Tomasz, 10. Zazulak Marcin, 4. Orzech S³awomir

Sk³ad Motobii - Bystrzyca K¹ty Wroc³aw
1. Marcin Foltyn, 3. Krzysztof Kotwicki, 14. Piotr
Jawny, 5. Adam Samiec, 2. £ukasz RoŸeñ, 
6. Damian Szczepaniak, 13. S³awomir Rosiecki,
17. Adam Mostowski, 8. Marek Kowalczyk,
15. Grzegorz Rajter, 11. Arkadiusz Pó³ch³opek, 
26. Karol Chwastyk, 7. Przemys³aw Nuckowski,
9. Piotr Janusz

Sk³ad sêdziowski: Sêdzia Roman Roœci-szewski,
Asystent 1 Piotr Bajer, Asystent II £ukasz
Nalepa, Sêdzia techniczny Arkadiusz Karaban

Droga Górnika Wa³brzych do fina³u dol-
noœl¹skiego.
1/8 Bia³y Orze³ Miroszów - Górnik W. 0:7
Polonia Sparta Úwidnica II - G.W 3:13
MKS Szczawno Zdrój - G.W     0:3

Fina³ okrêgu III liga
Górnik W. - Polonia Sparta Œwidnica  2:0
Górnik W. - Zag³êbie Lubin 2:1

Na szczeblu OZPN - Wroc³aw
1. Œroda Œl¹ska - Motobi K¹ty Wroc³aw 1:4
2. Orze³ Sadkowo - Motobi 1:7
3. Œlê¿a Wroc³aw - Motobi 3:6
4. Brzeg Dolny - Motobi 2:4
5. Barycz Milicz - Motobi 0:5
6. Karkonosze Jelenia Góra - Motobi   1:6
5. miejsce w III lidze dolnoœl¹sko - lubuskiej 

ZZZZeeee    ssssttttrrrroooonnnn    kkkkoooommmmeeeennnnddddyyyy
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych 
-Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 

e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu

ZAPRASZA
- na pokonkursow¹ wystawê „KSZTA£TY I BARWY MOJEGO
ŒWIATA” - na wystawie zaprezentowano wybrane prace kon-
kursu plastycznego, w którym wziêli udzia³ uczniowie gimna-
zjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z Legnicy i powiatu legnickiego -
Galeria M³odych, termin: do 10 lipca 2009 r.

NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
SERIA: CIEKAWE DLACZEGO
Seria ksi¹¿ek dla dzieci ciekawych œwiata. Tu znajd¹ odpowiedzi
na wszystkie trudne i  podchwytliwe pytania. Ksi¹¿ki te zachêc¹
malców do czytania, dostarcz¹ im wielu ciekawostek, rozbawi¹
i zachwyc¹.
Obecnie posiadamy m.in. nastêpuj¹ce tytu³y:
Deborah Chancellor - „Ciekawe dlaczego cytryny s¹ kwaœne 
i inne pytania na temat zmys³ów”
Jackie Gaff - „Ciekawe dlaczego stalaktyty rosn¹ w dó³ i inne
pytania na temat jaskiñ”
Barbara Taylor - „Ciekawe dlaczego zamki b³yskawiczne maj¹
zêby i inne pytania na temat wynalazków”

„Wêdrówka przez s³ówka: antologia twórczoœci dla dzieci”
(koncepcja, uk³ad i wybór tekstów Dagmara Œmia³kowska).
Mowa jest jedn¹ z najwa¿niejszych umiejêtnoœci nabywanych
przez dziecko w procesie dorastania. Antologia obrazuje w³aœnie
naturalny rozwój dzieciêcego jêzyka - w 30 rozdzia³ach zebrane
zosta³y utwory zwi¹zane z konkretnym s³owem pojawiaj¹cym
siê w kolejnych etapach rozwoju mowy. Na pocz¹tku jest oczy-
wiœcie „mama”, dalej „tata”, „babcia”, „dziadek”, „lala” i inne.
Ksi¹¿kê zdobi¹ rysunki dzieci hospitalizowanych w szpitalu
przy ul. Litewskiej w Warszawie. Ich dzie³a znakomicie
odzwierciedlaj¹ potrzeby i marzenia ma³ych twórców.

Dzia³ dla Doros³ych:
Sarah Carr-Gomm - „Arcydzie³a œwiatowego malarstwa:
mity, postacie, symbole”
Ksi¹¿ka ma pomóc w rozumieniu dzie³ sztuki. Wiêkszoœæ
omawianych obrazów pochodzi z okresu od œredniowiecza do
pocz¹tków XX wieku, a wiêc do czasów, w których przewa¿a³a
sztuka figuralna. I to postaci w³aœnie s¹ najczêœciej noœnikami
g³ównego przes³ania obrazu czy rzeŸby. Dlatego te¿ wiêkszoœæ
hase³ w ksi¹¿ce poœwiêcono ludziom: œwiêtym, postaciom histo-
rycznym czy mitologicznym.

WAKACJE 2009 z MOKSiR
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza w czasie wakacji:

22.06 - 03.07.2009 - Turniej 6. pi³karskich (dla uczniów klas IV-VI szkó³ 
podstawowych i I-III gimnazjum; zapisy 22 czerwca 
2009, godz. 10.00, sztuczne boisko na „Chojnowiance”)

22.06 - 26.06.2009 - Kuchlandia (zajêcia plastyczne - godz. 10.00 - 12.30 
- kawiarenka MOKSiR)

11.07.2009 - Festyn Wakacyjny (Park Œródmiejski, od godz. 17.00)

12.07.2009 - Podpisanie umowy partnerskiej z Commentry (sala widowiskowa 
MOKSiR, godz. 16.00)

13.07 - 17.07.2009 - Tañczyæ ka¿dy mo¿e (zajêcia taneczne - godz. 10.00 - 12.00 
- sala recitalowa)

20.07 - 24.07.2009 - Rysujemy, malujemy (zajêcia plastyczne - godz. 10.00 - 12.00
- kawiarenka MOKSiR)

03.08 - 07.08.2009 - W krainie baœni (zajêcia teatralne - godz. 10.00 - 12.00 
- sala widowiskowa)

10.08 - 14.08.2009 - Rysujemy, malujemy (zajêcia plastyczne - godz. 10.00 - 12.00
- kawiarenka MOKSiR)

17.08 - 21.08.2009 - S³oneczne rytmy (zajêcia taneczne - godz. 10.00 - 12.00 
- sala recitalowa)

24.08 - 28.08.2009 - Turniej koszykówki (boisko „Orlik”)

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
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W czerwcu na Stadionie Miejskim Chojnowianka
mia³y miejsce sportowe rozgrywki w ramach
Szkolnego Dnia Sportu. Impreza, ju¿ druga tego
typu, ma na celu integracjê m³odzie¿y choj-
nowskich szkó³ gimnazjalnych i œrednich, daje -
w formie zabawy - mo¿liwoœæ pokazania swoich
sportowych umiejêtnoœci. Podobnie jak w ubieg-
³ym roku inicjatorem tej imprezy by³a Rada
Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkó³ -
stawiano na wspóln¹ zabawê, mnóstwo wra¿eñ,
liczono na uczciw¹ rywalizacjê. 
Tu¿ po oficjalnym rozpoczêciu imprezy emo-
cjom nie by³o koñca. Uczestnicy mogli wykazaæ
siê w wielu dyscyplinach sportowych. Repre-
zentantów szkó³ dzielnie dopingowali koledzy,
nauczyciele, a tak¿e zaproszeni goœcie: Starosta
Powiatu Legnickiego, pan Jaros³aw Humenny,
Burmistrz Miasta Chojnowa, pan Jan Serkies,
Sekretarz Gminy, pan Janusz Cygan, Dyrektor
PZS, pan Kazimierz Grabowski, Dyrektor Gim-
nazjum nr 1 w Chojnowie, pani El¿bieta Fa³at,
oraz Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
pan Andrzej Urban.
Duch sportowej rywalizacji ogarn¹³ zarówno
sportowców, jak i kibiców.
Rozgrywki rozpoczêto od meczu pi³ki no¿nej.
W tej dyscyplinie wygra³a dru¿yna PZS przy 
ul. Witosa, na drugiej pozycji znalaz³a siê dru-
¿yna Gimnazjum nr 2, natomiast na III miejscu
Gimnazjum nr 1. 

Kolejn¹ konkurencj¹ by³ bieg w workach. Mimo
trudnoœci, np. z utrzymaniem równowagi i koor-
dynacj¹ ruchów, zawodnicy dzielnie doskakali
do mety. Zwyciêzcami w tej dyscyplinie okazali
siê reprezentanci Gimnazjum nr 2, na II miejscu
uplasowa³a siê dru¿yna Gimnazjum nr 1, a III
miejsce zajêli uczniowie PZS przy ul. Wojska
Polskiego.
Ogromnym zainteresowaniem (dopingowi i okrzy-
kom radoœci nie by³o koñca!) cieszy³o siê prze-
ci¹ganie liny. Uczestnicy tej konkurencji mieli
okazjê wykazaæ siê si³¹ (g³ównie r¹k) i hartem
ducha. Najmocniejsi okazali siê uczniowie PZS
przy ul. Wojska Polskiego, II miejsce zdobyli

uczniowie PZS przy ul. PoŸniaków, natomiast
III miejsce reprezentanci Gimnazjum nr 1. 
Kibice chêtnie ogl¹dali równie¿ zmagania na
torze rowerowym. Rowerzyœci próbowali prze-
jechaæ w jak najkrótszym czasie drogê z przeszko-
dami. Musieli miêdzy innymi chwyciæ garnek 
z wod¹ i dojechaæ z nim do wyznaczonego miejsca
(oczywiœcie, z jak najmniejsz¹ utrat¹ wody).
Mo¿emy tylko pozazdroœciæ naszym kole¿an-
kom i kolegom zdolnoœci niemal akrobatycz-
nych. I miejsce zdobyli przedstawiciele PZS
przy ul. Witosa, II miejsce Gimnazjum nr 1, 
III miejsce Gimnazjum nr 2.

Równolegle z turniejem pi³ki no¿nej na mniej-
szym boisku rozgrywa³y siê mecze kwadranta.
Dru¿yny zdobywa³y punkty, przebiegaj¹c boisko
i zaliczaj¹c bazy tak, by nie zostaæ uderzonym
pi³k¹ przez przeciwnika. Oto wyniki: I miejsce -
uczniowie PZS z ul. Wojska Polskiego, II -
dru¿yna Gimnazjum nr 2, III - reprezentacja
PZS przy ul. PoŸniaków. 
Na bie¿ni stadionu odbywa³y siê zawody sztafe-
ty 4 x 100 m ch³opców i dziewcz¹t. Bezkon-
kurencyjn¹ w tej dyscyplinie okaza³a siê dru¿yna
Gimnazjum nr 2, która swoich przeciwników
zostawi³a daleko w tyle. II miejsce zdoby³a
dru¿yna PZS przy ul. Witosa, natomiast III -
uczniowie PZS przy ul. PoŸniaków.
Potem przyszed³ czas na ostateczn¹ klasy-
fikacjê. Okaza³o siê, ¿e najbardziej wysporto-
wan¹ m³odzie¿ w swoich szeregach posiada
Gimnazjum nr 1. Reprezentanci tej szko³y
zdobyli 17 punktów, co po podliczeniu zapew-
ni³o im ostateczn¹ wygran¹. Na II miejscu 
z wynikiem 15 punktów znalaz³o siê Gim-
nazjum nr 2, III miejsce i 14 punktów zdoby³
PZS. 

Z naszych obserwacji i rozmów wynika, ¿e
impreza podoba³a siê i stanowi³a ciekaw¹ formê
uczczenia nie tylko Dnia Dziecka, ale sportu 
w ogóle, jako idei wspó³zawodnictwa i zasad
fair play. 

Serdecznie dziêkujemy sponsorom za ufun-
dowanie nagród:
Staroœcie Powiatu Legnickiego, panu
Jaros³awowi Humennemu, za ufundowanie
pucharów i nagród rzeczowych, Dyrektorowi
Powiatowego Zespo³u Szkó³, panu
Kazimierzowi Grabowskiemu, za sprzêt
sportowy, Burmistrzowi Miasta, panu Janowi
Serkiesowi, za nagrody pieniê¿ne, oraz przed-
stawicielowi Rady Rodziców, pani Bo¿enie
Knapik, za dyplomy dla zwyciêzców w
poszczególnych dyscyplinach, Radom Rodziców
wszystkich szkó³ za ufundowanie posi³ku dla
sportowców.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku Szkolny
Dzieñ Sportu bêdzie cieszy³ siê jeszcze wiêk-
szym zainteresowaniem i zaanga¿owaniem ze
strony uczniów - zarówno zawodników, jak 
i kibiców. 
A mo¿e… za rok lub dwa bêdziemy mieli mo¿-
liwoœæ uczestniczenia w podobnej imprezie 
o zasiêgu miejskim? Mo¿e nasza szkolna impreza
przeobrazi siê w œwiêto sportu ca³ego miasta?
Warto rozwijaæ tego typu inicjatywy, ich prze-
s³anie zawsze jest uniwersalne - stanowi¹ po-
chwa³ê samodoskonalenia i d¹¿enia do celu, bo
jak powiedzia³ Vince Lombardi (legendarny
trener futbolu amerykañskiego):

„Duch, wola wygranej i bycia
najlepszym s¹ zjawiskami trwa³ymi. S¹ du¿o
wa¿niejsze ni¿ pojedyncze wydarzenia, które
przemijaj¹.”

xD

Sportowe zmagania chojnowskich szkó³



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w budowie, dzia³ka 20 ar,
Goliszów. Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy 210 m2 w Choj-
nowie, wybudowany w 2007r. Dom posiada: 
4 pokoje, salon, 2 kuchnie, 2 ³azienki, ca³oœæ
ogrodzona i zagospodarowana, do zamieszkania.
Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Sk³o-
dowskiej 2, parterowy, 180 m2, w pe³ni zagos-
podarowany. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.

Kupiê dom do remontu lub do wykoñczenia
rozpoczêt¹ budowê na terenie Chojnowa lub
okolicy. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-15 lub
0889-321-923.

Sprzedam mieszkanie o pow. 56 m2 przy 
ul. Piotra Skargi 6/12 w Chojnowie, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno, po remoncie, do
zamieszkania od zaraz, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-61 lub 0608-506-412.

Sprzedam mieszkanie 48,4m2 w Chojnowie,
Rynek 5, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 0607-425-868 lub 0505-196-903.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe, dobra lokalizacja, w starym budow-
nictwie o pow. 60,5 m2, I piêtro, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, c.o., cena 2500 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0788-918-174.

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, 
w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azien-
ka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi 
+ gara¿. Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
64 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, po remoncie,
bezczynszowe, spokojna dzielnica, Ip., miejsce
parkingowe. Wiadomoœæ: tel. 0604-245-422.

Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
w centrum Chojnowa o pow. 38,18 m2, IIp., cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0793-297-964.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w no-
wym budownictwie – kawalerka o pow. 28,8m2

na wiêksze (2.pokojowe) z dop³at¹. Wiadomoœæ:
tel. 0606-717-985.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.poko-
jowe w Chojnowie, nowe budownictwo. Wiado-
moœæ: tel. (076) 818-67-34.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie w starym
budownictwie o pow. 63 m2, 2 pokoje, ³azienka,
kuchnia, lokal w centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 0725-857-821.

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 0511-348-006.

Auto-moto

Sprzedam skuter JINLUN, rok prod. 2006,
poj. 126 cm3. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.

Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut
osobowych w cenie 30 - 70 z³. Wiadomoœæ: 
tel. (076) 725-87-22 lub 0602-307-249 lub
0604-136-215. 

Sprzedam motorower Aprilia RS 50, rok
prod. 1996, poj. 50 cm3, kolor srebrny, uszkodzony.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-61-13 lub 0693-784-937.

Sprzedam Simsona S 51, stan dobry, rok
prod. 1985, zarejestrowany, ubezpieczony, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0606-695-190.

Praca

Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiadcze-
niem do nowo otwartego salonu fryzjerskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0663-651-362 lub ul. Sikor-
skiego 12 Chojnów.

Us³ugi

Profesjonalne, plenerowe sesje fotograficzne:
œlubne, dzieciêce, ci¹¿owe z 9.miesiêcy, dla modeli,
modelek i osób prywatnych. Promocyjne ceny.
Wiadomoœæ: tel. 0725-857-821.

Inne

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919 
po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmano-
wicach, o pow. 1469 m2 przy drodze od strony
miasta, 400 m od zabudowañ Chojnowa, przek-
szta³cona, woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du.
Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. od 7 do 15 ar,
Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 0609-712-195.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10 ar przy 
ul. Witosa. Wiadomoœæ: tel. 0602-197-254. 

Sprzedam pole k/Chojnowa. Wiadomoœæ: 
tel. (076) 818-87-02.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                        999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –          994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                        991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe   0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  076 819 63 53
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***
Domy w konstrukcji szkieletowej i systemie keramzytowym.
Mo¿liwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia, materia³y

najwy¿szej jakoœci. 
Okna szkockiej firmy Watson Dallas Windows System Ltd.

Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Posiadamy obs³ugê prawn¹, doradztwo finansowe 

oraz pomagamy w za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych 
z uzyskaniem kredytu na dom.

***
Powierzchnia
u¿ytkowa parteru 

i poddasza 89,96 m2

+ gara¿ 20,52 m2

***
Powierzchnia pod³ogi

z gara¿em 140 m2

***
Powierzchnia 

zabudowy 99,9 m2

Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564

D&D Construction Sp. z o.o.

Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym 

i gara¿em (niepodpiwniczony)
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