Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Pierwszy recital
To moja forma podziêkowania za pomoc,
wsparcie i cenne wskazówki.

Radosnych, spokojnych i zdr owych
Œwi¹t W ielkiej Nocy,
nadziei i wiary, szczêœcia i mi³oœci dzielonych
w gr onie najbli¿szych ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Kolejny sukces
Za dydaktyczne stanowisko pneumatyki
i elektropneumatyki SP-201 firma Kret i S-ka otrzyma³a
dyplom i wyró¿nienie.

Bur mistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Dzielê siê tym, co tworzê
Rozmowa z Justyn¹ Koziar.

Ponadto w numerze:
* Na XXXVI sesji; * Wroc³awskie i warszawskie historie; * Chcia³bym wróciæ do tamtych lat;
* Dobry pocz¹tek

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Prace przy budowie basenu miêdzyszkolnego przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Czêœæ prac wykonano wczeœniej ni¿ przewidywa³ plan. Obecnie szalowane i zbrojone s¹ stropy stanu „0”.

rozmaitoœci

skiego 17 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
18 marca 2009 r. Nr 28/2009),
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 Chojnowie
w terminie do dnia 29.04.2009 r.

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e
w ka¿dy wtorek w godzinach od
9.00 do 11.00 burmistrz Jan Serkies
pe³ni telefoniczny dy¿ur pod numerem
(076) 818-82-85 lub 818-86-77.

Kolejny sukces
Pierwsza runda za nami

* Podpisano umowê z wykonawc¹ wy³onionym w przetargu nieograniczonym na
modernizacjê kaplicy na cmentarzu komunalnym. Firma przyst¹pi³a ju¿ do prac
rozbiórkowych we wnêtrzu kaplicy.
* Podpisano tak¿e umowê z firm¹, która
tu¿ po œwiêtach rozpocznie prace przy
budowie sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami do granic posesji w ul. Okrzei.
* W Starostwie Powiatowym z³o¿ono
zg³oszenie robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê dotycz¹ce wykonania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3.
Jednoczeœnie w Ministerstwie Sportu
z³o¿ono wniosek o dofinansowanie tej
inwestycji.
* Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotycz¹cych
budowy ulic: Boh. Powst. Warszawskiego, Bielawskiej, Jana Matejki oraz odcinka ul. Tuwima.
Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 18.03.2009 r. do
21.03.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o¿onych przy ul. Wojska Pol-
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Jak to drzewiej mawiano - z turnieju
wróciliœmy z tarcz¹, czyli - zwyciêscy!
W promowanym od kilku tygodni radiowym Turnieju Miast, Chojnów rywalizuj¹cy z ¯arowem zdecydowanie wygra³
przechodz¹c do kolejnego etapu.
Niew¹tpliwie jest to zas³ug¹ chojnowian
i sympatyków naszego miasta, gdy¿
w ostatecznym rozrachunku liczy³o siê
jedno - sms-y o treœci PRW.CHOJNOW,
wys³ane pod nr 7160. A tych - dziêki
Pañstwa ¿yczliwoœci - mieliœmy sporo.
Co dalej? Tak do koñca nie wie chyba
nikt. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po fazie
eliminacyjnej te miasta, które zwyciê¿¹
w pierwszym etapie, bêd¹ siê potykaæ ze
sob¹. Z pewnoœci¹ bêdzie trudniej - ostatecznie sms-y wysy³aæ tam bêd¹ “zaprawieni w bojach” turniejowi “harcownicy”, czyli równie mocno zwi¹zani ze
swoimi miejscowoœciami lokalni patrioci,
co i u nas. Ale to dopiero w bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci.
A ¯arów? Nasi sympatyczni przeciwnicy
zmierz¹ siê z nami w turnieju szachowym najprawdopodobniej w Dni
Chojnowa, czyli 6 czerwca br. w chojnowskim rynku. Zreszt¹ w samorz¹dowych planach jest zacieœnienie wspó³pracy z ¿arowianami. I to z pewnoœci¹ najlepszy efekt turniejowych zmagañ - zadzierzganie wiêzi sympatii pomiêdzy
mieszkañcami!

PIT-y w Chojnowie
Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim
dzia³a punkt przyjmowania zeznañ
podatkowych. W ka¿dy czwartek
w godz. 8.00 - 15.00 mieszkañcy Chojnowa mog¹ sk³adaæ swoje rozliczenia
w pokoju nr 3 na parterze. W urzêdzie s¹
tak¿e dostêpne druki PIT-ów.

Na pocz¹tku marca br. odby³y siê II Targi
Pneumatyki, Hydrauliki, Napêdów
i Sterowañ PNEUMATICON 2009
w Kielcach. Firma Kret i S-ka z Chojnowa bra³a czynny udzia³ w tych Targach
przedstawiaj¹c referat na temat mechatronicznych stanowisk przeznaczonych dla
dydaktyki i egzaminów. Wystawia³a
tak¿e stanowiska mechatroniczne. Za
dydaktyczne stanowisko pneumatyki
i elektropneumatyki SP-201 firma otrzyma³a dyplom i wyró¿nienie targów.

W³aœciciel Firmy Kret i S-ka
odbieraj¹cy nagrodê.

Przedszkolaki zapraszaj¹
W najbli¿sz¹ sobotê sympatyków popularnego przegl¹du piosenki przedszkolnej
„Bambiniada” uczestnicy i organizator
serdecznie zapraszaj¹ na wystêpy najm³odszych artystów chojnowskiej sceny. Ods³ona barwnej „Bambiniady” 4 kwietnia
o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Twoje piêæ minut
Restauracja „Niebieski Parasol” (by³e
Milenium) proponuje m³odym, chojnowskim artystom wystêp w kameralnych
salach swojego lokalu. W ramach cyklicznych spotkañ organizatorzy pragn¹ daæ
szansê wszystkim, którzy maj¹ coœ ciekawego do zaoferowania w sferze szeroko pojêtej kultury. Ide¹ przedsiêwziêcia jest promocja m³odych talentów i prezentacja lokalnego œrodowiska artystycznego. Zainteresowani t¹ propozycj¹
i chêci¹ wyst¹pienia odsy³amy pod numer tel. (076) 818-82-56.
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Chojnowskie
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego
na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

rozmaitoœci
INFORMACJA
Burmistrza Miasta Chojnowa
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z póŸn. zm.)

informujê
o odst¹pieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko
dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa
na lata 2007-2013”.

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt odbêdzie siê w dniu
20 kwietnia 2009 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli
wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci do dnia 16 kwietnia 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.
UWAGA: Na dowodzie
wp³aty wadium nale¿y wpisaæ
numer gruntu do dzier¿awy.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at
z tytu³u czynszu dzier¿awnego, 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 dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki
zwi¹zane z wydzier¿awion¹
nieruchomoœci¹.
Pierwszy przetarg na dzier¿awê odby³ siê dnia 06-01-2009 r., drugi 06-03-2009 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Zgodnie z brzmieniem art. 57 pkt 2 art. 58 pkt 2
w zwi¹zku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wyst¹piono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu oraz Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroc³awiu z wnioskiem o zajêcie
stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla w/w Programu.
Postanowieniem nr ZNS-JW-621-67/09 z dnia 4 lutego 2009 r. Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wroc³awiu postanowi³ odst¹piæ od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla omawianego Programu.
Pismem nr RDOŒ_02-WSI-6617-2/7/09/ag z dnia 4 lutego 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska wyrazi³ opiniê, ¿e dla w/w Programu nie jest
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Informacjê o odst¹pieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko
dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa
na lata 2007-2013” umieszczono na stronie internetowej: bip.chojnow.net.pl oraz na tablicach og³oszeñ w siedzibie tut. urzêdu.

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Koledze Ryszardowi Kosiñskiemu
z powodu œmierci

Ojca
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Chojnowskiego Chóru “SKORANTA”.

Dziêkujê rodzinie bliskiej i dalszej,
s¹siadom, przyjacio³om, kolegom
– wszystkim, którzy wziêli udzia³
w ostatniej drodze na miejsce spoczynku

œp. Stanis³awa Dziadusza
i tym wszystkim, którzy w tym momencie
³¹czyli siê z nami w bólu.
Podziêkowania sk³adaj¹
W³. Dziadusz z dzieæmi.
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Na XXXVI sesji
Wiod¹cymi tematami marcowej sesji by³ stan bezpieczeñstwa
w mieœcie, sprawozdanie z prac Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej i sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla
miasta Chojnowa za lata 2007-2008.
Komendant chojnowskiego komisariatu, nadkom. Maciej Januszkiewicz przedstawi³ radnym statystyki dotycz¹ce zagro¿eñ przestêpczoœci¹ oraz wykroczeñ, jakie mia³y miejsce od 1 stycznia
tego roku. Z relacji komendanta wynika, ¿e aktywnoœæ funkcjonariuszy prewencji w ujawnianiu sprawców wykroczeñ spo³ecznie
uci¹¿liwych wzros³a w porównaniu do 2008 roku. £¹cznie ujawniono 121 sprawców wykroczeñ - wiêcej, co podkreœli³ komendant, ni¿ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szczególny
wzrost dotyczy liczby osób zatrzymanych z powodu zaœmiecania
miejsc publicznych i niszczenia terenów zielonych.
Czêœciej ujawniano sprawców wykroczeñ z zakresu nieobyczajnych wybryków w miejscach publicznych.
W tym krótkim okresie chojnowska policja ujawni³a a¿ trzynastu
nietrzeŸwych kierowców - to zdecydowanie wiêcej ni¿ w tym
samym czasie poprzedniego roku. Niechlubne s¹ tak¿e dane dotycz¹ce osób umieszczonych w Izbie WytrzeŸwieñ. Od 1 stycznia do
17 marca by³o ich 103, a 175 nietrzeŸwych powodowa³o zdarzenia
wymagaj¹ce interwencji funkcjonariuszy.
Odnotowano tak¿e dwa wymuszenia, kilka w³amañ i kradzie¿y
oraz uszkodzeñ mienia czy naruszeñ zakazów s¹dowych.
- W najbli¿szym czasie zamierzamy zwiêkszyæ iloœæ patroli w godz.
18.00 - 02.00, 20.00 - 04.00, 22.00 - 06.00, oraz dyslokowaæ si³y
wsparcia SPPP w Legnicy g³ównie na terenie miasta Chojnowa powiedzia³ w podsumowaniu nadkom. Januszkiewicz. - Ponadto
nadal bêd¹ podejmowane dzia³ania prewencyjne pod nazw¹ “Stop
£obuzom na ulicach”, “Dyskotekom Tak, Narkotykom Nie”, “Miejsca
Strachu”, oraz prowadzona przez dzielnicowych akcja “Posesja”.
Te programy prewencyjne zawieraj¹ zadania ukierunkowane na
konsekwentne przeciwdzia³anie zjawiskom spo³ecznie nieakceptowanym, maj¹cym wp³yw na bezpieczeñstwo lub jego spo³eczn¹ ocenê.
Ponadto celem ich jest równie¿ ograniczenie dostêpu m³odzie¿y do
œrodków odurzaj¹cych poprzez skomasowane dzia³ania prewencyjne i profilaktyczne w tym zakresie.
O dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej mówi³a jej
przewodnicz¹ca Maria Steæ. - W roku 2008 Komisja odby³a
17 spotkañ, na których omówiono 449 spraw mieszkaniowych
dotycz¹cych m.in. przed³u¿enia umowy najmu lokalu socjalnego,
przydzia³u lokalu socjalnego, przydzia³u lokalu komunalnego lub
zamiennego, przydzia³u lokalu komunalnego po œmierci najemcy
lub wyprowadzenia siê najemcy, przydzia³u lokalu do remontu we
w³asnym zakresie, podzia³u lokalu na dwa mieszkania - wyjaœnia³a
przewodnicz¹ca. - W terenie sprawdzono 114 wniosków o przydzia³
mieszkania, podañ i zg³oszonych spraw spornych. Przeprowadzono
weryfikacjê listy przydzia³u lokali komunalnych opracowanej na
rok 2005. Sporz¹dzono listê przydzia³u lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych na rok 2009, w której na pierwszych miejscach znalaz³y siê rodziny z listy 2005 - spe³niaj¹ce nadal warunki
do przydzia³u mieszkania komunalnego. W roku 2008 przydzielono ³¹cznie: 7 lokali mieszkalnych, 7 lokali socjalnych, 5 lokali
zamiennych, 9 lokali po œmierci najemcy, 4 lokale po wyprowadze
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niu siê najemcy, 48 przed³u¿enia umów najmu lokali socjalnych,
przeprowadzono 7 zmian miêdzylokatorskich.
Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wed³ug oceny Komisji,
wynosz¹ aktualnie oko³o 107 mieszkañ, w tym: 12 lokali z wyroków s¹dowych, 35 lokali mieszkalnych, 15 lokali socjalnych,
5 wstêpnie pozytywnie zaopiniowanych przez Spo³eczn¹ Komisje
Mieszkaniow¹, 40 lokali do remontu we w³asnym zakresie.
- Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnoœci s¹ w bardzo z³ym stanie
technicznym. Najczêœciej s¹ to mieszkania zawilgocone, zagrzybione, zdewastowane przez poprzednich najemców, to zdecydowanie utrudnia pracê komisji i przed³u¿a termin w jakim mog¹
zostaæ przekazane do u¿ytkowania kolejnym najemcom.
Z obszernej dokumentacji dotycz¹cej realizacji Planu gospodarki
odpadami wynika, ¿e iloœæ mieszkañców miasta objêtych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych wg stanu na
dzieñ 31 grudnia 2008r. wynosi 97%. Chojnowianie wytworzyli
w roku 2007 - 4.625,60 ton odpadów, w kolejnym roku 4.572,00.
Tworzywa sztuczne na terenie Miasta Chojnowa s¹ zbierane selektywnie od roku 2002. Selektywn¹ zbiórkê papieru i szk³a rozpoczêto
w roku 2006.
W okresie sprawozdawczym zebrano 2,06 tony zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego zawieraj¹cego odpady niebezpieczne oraz zebrano 30,50 ton odpadów wielkogabarytowych.
Wa¿n¹ informacj¹ dla mieszkañców jest z pewnoœci¹ wskazanie
miejsc odbioru nietypowych odpadów.
Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzêt gospodarstwa domowego) mo¿na wystawiaæ do wywiezienia w uzgodnionym dniu z Chojnowskim Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzyma³y 30 tel. 076 8 188 418.
Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
przy ul. Kraszewskiego 1. Odpady s¹ odbierane nieodp³atnie od
mieszkañców, którzy posiadaj¹ zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Odpady niebezpieczne czyli zbiórka zu¿ytych baterii jest prowadzona w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2,
gdzie zainstalowano na koszt Miasta odpowiednie pojemniki.
Odpady budowlane pochodz¹ce z gospodarstw domowych s¹
odbierane przez firmy posiadaj¹ce zezwolenia na odbiór odpadów
komunalnych. Za przedmiotow¹ us³ugê pobierana jest op³ata przez
firmê - podstawienie specjalistycznego kontenera i transport
w zale¿noœci od iloœci odebranych odpadów.
opr. eg
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Na XXXVI sesji
Sprawozdanie 2/2009 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 stycznia 2009 r. do dnia 25 marca 2009 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie.
2. Zakoñczono II etap budowy kompleksu boisk
sportowych „Orlik - 2012” przy ul. Kiliñskiego.
3. Zakoñczono wymianê pokrycia dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym.
4. Przeprowadzono przetarg nieograniczony
na modernizacjê kaplicy na cmentarzu komunalnym. Z³o¿ono 4 oferty - najkorzystniejsz¹ z³o¿y³ PRO-BUD J. Paw³owski i Wspólnicy
sp. jawna z Legnicy.
5. Przeprowadzono przetarg nieograniczony
na budowê sieci wodoci¹gowej w ul. Okrzei.
Z³o¿ono 12 ofert - najkorzystniejsz¹ z³o¿y³
INSTAL-LUBIN Sp. z o.o. z Lubina.
6. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 3.
Z³o¿ono wniosek o dofinansowanie przez
Ministra Sportu.
7. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Boh. Powst.
Warszawskiego, ul. Matejki, ul. Bielawskiej od ul. Boles³awieckiej do ul. Kusociñskiego
z drogami dojazdowymi do planowanego zespo³u budynków jednorodzinnych i w³¹czeniem do ul. Solskiego.
8. Opracowywana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem socjalno - sanitarnym
przy Gimnazjum Nr 2.
9. Zakupiono 120 sztuk donic i zamówiono
60 szt. uchwytów podwójnych do zamontowania
na s³upach oœwietlenia ulicznego przy ulicach:
Kolejowej - 20 szt., Chmielnej i P.Skargi - 28 szt.,
W. Polskiego - 12 szt.
10. Przekazano do CHZGKiM dotacjê celow¹
w kwocie 63.500 z³ na zakup zamiatarki
chodnikowo - ulicznej, planowany termin
zakupu kwiecieñ 2009.
11. Zabezpieczono wejœcia i okna do budynku przy ul. Koœciuszki 26 (by³y „Hosmet”).
12. Przed³u¿ono 6 umów najmu lokali socjalnych, przekazano 1 lokal Spó³dzielni Mieszkaniowej na realizacjê wyroków s¹du, przydzielono 5 lokali mieszkalnych, w tym 2 po
œmierci najemcy.
13. Zawarto umowê na prace interwencyjne
od 18.02.2009 na okres 24 miesiêcy na stanowisko konserwator.
14. Zawarto porozumienie z PUP, na podstawie którego dokonano naboru na prace spo³ecznie - u¿yteczne dla 35 bezrobotnych.
15. Zawarto umowê o prace interwencyjne od
23.03.2009 na stanowisko sprz¹taczki - 1 osoba
i meliorant - 3 osoby.
16. Zakupiono 1840 kg masy asfaltowej na
zimno, któr¹ uzupe³niane s¹ ubytki w jezdniach
asfaltowych. Prace te wykonywane s¹ przez
pracowników spo³ecznie - u¿ytecznych.
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17. Zakupiono 100t kruszywa drogowego
przeznaczonego do napraw dróg o nawierzchni
gruntowej.
18. Wymieniane i uzupe³niane jest oznakowanie pionowe (przez pracowników spo³ecznie u¿ytecznych).
19. Prowadzony jest przegl¹d stanu studni kanalizacyjnych oraz upustów ulicznych wspólnie
z CHZGKiM pod k¹tem remontów powy¿szych urz¹dzeñ.
20. Wyst¹piono pisemnie do wszystkich zarz¹dców dróg o przeprowadzenie napraw cz¹stkowych nawierzchni jezdni po okresie zimowym.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 10 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem magazynowym po³o¿on¹ przy ul. Drzyma³y,
- 2 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Zielonej,
- 3 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Bielawskiej.
3. Przygotowano i przeprowadzono przetargi
na sprzeda¿:
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Królowej Jadwigi, zakoñczony wy³onieniem nabywcy,
- 9 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Bielawskiej, zakoñczony wy³onieniem nabywców na trzy dzia³ki,
- 4 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej, zakoñczony wy³onieniem dwóch nabywców.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia o przetargach:
- na dzier¿awê 7 miejsc z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
po³o¿onej przy ul. Legnickiej przeznaczonej
pod zabudowê gara¿ow¹,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej.
5. W wyniku wydania przez Wojewodê Dolnoœl¹skiego decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie drogi
krajowej nr 94 Gmina uzyska³a odszkodowanie w wysokoœci 88.407 z³ za czêœci nieruchomoœci o ³¹cznej powierzchni 1.568 m2,
które na podstawie wymienionej decyzji przesz³y
na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
6. Wydano decyzjê na podzia³ nieruchomoœci
przy ul. W. Polskiego 17, w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
7. Wydano decyzjê o wygaœniêciu u¿ytkowania
nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Ma³achowskiego dla KS „Chojnowianka”,

8. Wydano decyzjê uchylaj¹c¹ ustanowienie
trwa³ego zarz¹du dla MDK.
9. Przekazano w u¿yczenie dla MOKSiR nieruchomoœci zabudowane przy ul. Ma³achowskiego 7 - zielone boisko oraz stadion.
10. Wydano 6 decyzji na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych na kwotê 5.535 z³.
11. Na wniosek Gminy w drodze komunalizacji uzyskano nieodp³atnie prawo w³asnoœci
dzia³ek nr 15 i 19 o powierzchni 17.890 m2,
po³o¿one przy ul. Parkowej.
12. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numerów porz¹dkowych dla nieruchomoœci przy
ul. Leœnej i ul. Solskiego.
13. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 szt. zagra¿aj¹cych drzew
gatunku topola dla firmy „POLERS” SJ
w Chojnowie w zamian za nasadzenie,
- przy ul. Wyspiañskiego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 szt. uschniêtego
drzewa gatunku ja³owiec dla osoby fizycznej.
14. Sporz¹dzono plan reagowania kryzysowego
dla miasta Chojnowa, który zosta³ zatwierdzony przez Starostê Powiatu Legnickiego.
15. Przeprowadzono eliminacje konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y pod has³em
„Klêska - powódŸ czy huragan - Stra¿ Po¿arna
ci pomaga”.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 122 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 127 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 14.391,88 z³, (wydano
123 decyzje pozytywne i 4 decyzje negatywne). Za miesi¹c II i III 2009 wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 78.297,59 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 152 wnioski,
wydano 133 dowody osobiste.
Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 13 decyzji administracyjnych, 3 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zagranic¹, 14 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 7 aktów
ma³¿eñstwa, 21 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 143 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 182 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 3 korespondencje konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 70 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 3 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
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Wyœpiewane nutki
Za nami siódma ju¿ edycja „Rozœpiewanych nutek” - Regionalnego
Konkursu Piosenki Dzieciêcej. 21 marca, a wiêc na swoiste powitanie
wiosny, scenê MOKSiR zala³a ca³a gama utalentowanych wykonawców.
Wœród solistów 10. reprezentowa³o szko³y podstawowe, 16. gimnazja.
Nie dopisa³y zespo³y - w sumie jurorzy oceniali, a widzowie oklaskiwali tylko 3. prezentacje - dwie ze szkó³ podstawowych i jedn¹ z gimnazjum. A wyniki?
Grand Prix siódmej edycji jurorzy (Bogumi³a Wawrzyñska - przewodnicz¹ca oraz panowie Piotr Koziar i Grzegorz Kruk) postanowili
przyznaæ Julii ¯¹d³o ze Szko³y Muzycznej w Legnicy. Ta solistka
zachwyci³a ich interpretacj¹ piosenki „Kropka”.
W kategorii solistów szkó³ podstawowych pierwszym miejscem
ex aequo nagrodzono Ma³gorzatê Hanieck¹ z SP4 Chojnów (za
„Szufladê tajemnic”) i Paulinê Hajdun z SP3 Z³otoryja (za „Banalny
blues”).
Drugie miejsce wyœpiewa³a Weronika WoŸniak z M³odzie¿owego
Centrum Kultury w Legnicy (piosenka „Pawie piórko”), a trzecie Emilia Tchorowska ze Z³otoryjskiego Oœrodka Kultury i Rekreacji
(utwór „Mama dobrze wie”).
Jeszcze wiêkszy t³ok panowa³ na gimnazjalnym podium dla solistów.
Natalia Kowzan z M³odzie¿owego Domu Kultury w Jeleniej Górze
sw¹ interpretacj¹ „Ma³goœki” zachwyci³a i widowniê i jurorów, ale
najwy¿sze podium podzieli³a z równie dobr¹ Ma³gorzat¹ Cybulsk¹ z
M³odzie¿owego Centrum Kultury w Legnicy (utwór „Rêkawiczki”).
Tak¿e na drugim stopniu podium znalaz³y siê dwie wykonawczynie.
Patrycjê Kamolê z Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Legnicy nagrodzono za interpretacjê piosenki „Na pierwszy znak”, natomiast Jagodê
Januszko ze Scholi Parafialnej w Legnicy za utwór „Bojê siê”.
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Na miejscu trzecim uplasowa³a siê Marcelina D¹browicz z Gimnazjum nr 4 w Legnicy (piosenka „Szklane domy”). Przyznano te¿
wyró¿nienie; wyœpiewa³a je Emilia Kowalewska z M³odzie¿owego
Domu Kultury w Jeleniej Górze interpretacj¹ piosenki „Tyle s³oñca
w ca³ym mieœcie”.
Wœród zespo³ów ze szkó³ podstawowych najwy¿ej (pierwsze miejsce)
oceniono VOCAL z SP3 w Z³otoryi (utwór „Stonoga”). Na drugim
miejscu sklasyfikowano naszych reprezentantów - ALLEGRO z SP4
w Chojnowie (utwór „Nasze miejsce na ziemi”). Zespo³owi MAYS
z M³odzie¿owego Centrum Kultury w Legnicy (kat. gimnazjum) jury
przyzna³o wyró¿nienie za piosenkê „Delikatnie jak wiatr”.
Indywidualne nagrody przyzna³a te¿ radna Krystyna Czapska.
Otrzymali je: Ma³gorzata Haniecka i Adam Gola.
Na oficjalnej stronie miasta pod wizytówk¹ MOKSiR mo¿na obejrzeæ
zdjêcia wszystkich wykonawców, a zwyciêzców - pos³uchaæ na portalu youtube. Zapraszamy!
sh
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Pierwszy recital
„Promocja m³odych chojnowskich artystów” - pod takim has³em restauracja
„Niebieski Parasol” (by³e Milenium,)
zorganizowa³a recital m³odej, pocz¹tkuj¹cej wokalistki, rozpoczynaj¹c cykl artystycznych spotkañ w kameralnych klimatach swojego lokalu.
- Pomys³ dojrzewa³ od kilku miesiêcy –
wyjaœnia prezes Ma³gorzata Cz³onka. W Chojnowie mamy naprawdê wiele talentów artystycznych, które, mam nadziejê,
poprzez tak¹ formê prezentacji, dadz¹ siê
poznaæ szerszej publicznoœci. Na inauguracyjne spotkanie zaprosiliœmy Majê Grzeœkowiak, która ujê³a nas swoim g³osem
podczas jednego z wystêpów w naszym
oœrodku. Doceniaj¹c nie tylko jej talent,
ale te¿ zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne
- wiemy, ¿e chêtnie w³¹cza siê we wszelkiego rodzaju przedsiêwziêcia charytatywne
- uznaliœmy, ¿e to postaæ, która nie mo¿e
byæ anonimowa.
W naszym œrodowisku artystycznym Maja
z pewnoœci¹ nie jest osob¹ anonimow¹.
Jej nazwisko od kilku lat przewija siê na
listach nagrodzonych recytatorów i rankingach solowych tancerzy. Baczni obserwatorzy lokalnej estrady, na pewno
dostrzegli tak¿e jej flirt z hip-hopem

wraz ze sk³adem -BLOKI-CENTRUMPARK. Jak wiêc na 17-latkê przysta³o,
jest to wulkan energii. T¹ energi¹ Maja
dzieli³a siê podczas swojego pierwszego
recitalu.
Niewielka sala w restauracji “Niebieski
Parasol” szybko i szczelnie zape³ni³a siê
zaproszonymi goœæmi. Swój wystêp bohaterka wieczoru podzieli³a na dwie czêœci.
W pierwszej mo¿na by³o us³yszeæ piosenki jakie m³oda wokalistka prezentowa³a dotychczas na przegl¹dach i konkursach, w drugiej ods³onie przypomnia³a przeboje znanych polskich wykonawców. Z g³oœników p³yn¹³ zatem ró¿norodny repertuar od nieœmiertelnej “Mi³oœæ
Ci wszystko wybaczy” poprzez utwory
Krystyny Proñko, Kasi Kowalskiej czy

Ewy Bem. Dobór utworów by³ wiêc
wed³ug klucza piosenek spokojnych acz
ambitnych.
- Swój pierwszy recital zadedykowa³am
wszystkim tym, którym w mniejszym czy
wiêkszym stopniu coœ zawdziêczam -powiedzia³a w krótkiej rozmowie Maja. To moja forma podziêkowania za pomoc,
wsparcie i cenne wskazówki. Cieszê siê,
¿e dano mi tak¹ mo¿liwoœæ.
Sobotê z Maj¹ Grzeœkowiak uznajemy
wiêc za artystyczne rozpoczêcie wiosny
w Chojnowie - muzyczne i rozrywkowe.
Organizatorzy zapowiadaj¹ kolejne prezentacje. Kto bêdzie promowany w najbli¿szym czasie? To tymczasem tajemnica,
ale z naszych Ÿróde³ wiemy, ¿e rozmowy
s¹ ju¿ w toku...
pm

Wroc³awskie i warszawskie historie
Marcowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki up³ynê³y pod
znakiem polskiej prozy. Doroœli klubowicze dyskutowali
o nagrodzonej przez Fundacjê Kultury ksi¹¿ce wroc³awianina
Jacka Bieruta „PiT”, a m³odzie¿ o powieœci Grzegorza
Gortata „Do pierwszej krwi”.
„PiT” to dwie odrêbne historie, o Marku i o Tonym, którzy s¹
przeciêtnymi mieszkañcami Wroc³awia. Nie znaj¹ siê, chocia¿
codziennie mijaj¹ siê na ulicy, w tym samym miejscu.
Pewnego dnia nie dochodzi do spotkania. Ten moment staje siê
prze³omem w ¿yciu obu mê¿czyzn. Nie wszyscy klubowicze
przeczytali tê ksi¹¿kê. Lektura by³a dla nich zbyt nu¿¹ca.
Natomiast ci, którzy jednak j¹ przeczytali, byli zachwyceni,
zw³aszcza warstw¹ filozoficzn¹ powieœci. Autor poprzez
ukazanie losów takich bohaterów, ujawnia swoj¹ postawê
odnosz¹c¹ siê do relacji kobieta - mê¿czyzna, rodziny i roli
przypadku w ludzkim ¿yciu. Podziwiali tak¿e wyobraŸniê
prozaika, przedstawiony przez niego œwiat miejskiej metropolii
jest bardzo plastyczny i sugestywny.
Ksi¹¿ka „Do pierwszej krwi” Grzegorza Gortata przedstawia
œrodowisko warszawskich dresiarzy, licealistów z tzw. dobrych
domów. Autor porusza tak¿e problem “innoœci”. Powieœæ jest
przestrog¹ przed dzieleniem œwiata na nasz i obcy, poniewa¿
w takim œwiecie wrogiem bardzo ³atwo mo¿e zostaæ zarówno
imigrant z Wietnamu, jak i mieszkaniec innej dzielnicy.
M³odzi klubowicze byli jednomyœlni. Zarzucili tej ksi¹¿ce
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schematyzm i nieciekaw¹ fabu³ê. Mieli wra¿enie, ¿e autor nie
potrafi³ umiejêtnie zakoñczyæ swojej wielow¹tkowej powieœci.
Zastanawiali siê nawet, czy ksi¹¿ka - ze wzglêdu na tematykê nie powsta³a na zamówienie wydawnictwa.
Nastêpne spotkania naszego klubu odbêd¹ siê: MDKK 15 kwietnia i porozmawiamy o „Dawcy” Lois Lowry, uznanej
przez krytyków za „Folwark zwierzêcy” dla m³odzie¿y, DKK
(doroœli) - 24 kwietnia i zastanowimy siê nad powieœci¹
lapoñskiego twórcy, Ailo Gaup`a „Podró¿ na dŸwiêkach szamañskiego bêbna”.
Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK przy MBP w Chojnowie
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Z cyklu „Warto poznaæ”
Justyna Koziar – zajmuje siê rêkodzie³em artystycznym, absolwentka
Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu. Swoje prace wystawia
w Muzeum Etnograficznym we Wroc³awiu i Muzeum Etnograficznym
w Szreniawie. Uczestniczy w Festiwalach Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego w Chojnowie. W 2006 r. zajê³a II miejsce w XVIII Ogólnopolskim
Konkursie „Pisanka - Kraszanka”, w 2007 r. i 2008 r. zosta³a wyró¿niona
w Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Micha³a Kowalskiego.

Dzielê siê tym, co tworzê
Z Justyn¹ Koziar rozmawia Barbara
Landzberg.

Jak to jest? Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne. Zazwyczaj kupujemy jakieœ
ozdoby, którymi stroimy nasze sto³y
i mieszkania, aby by³o ³adniej, inaczej ni¿
w zesz³ym roku. A Pani zabiera z domu
najpiêkniejsze pisanki i wyje¿d¿a z nimi
na wystawy do Wroc³awia i Szreniawy.
Dzielê siê z innymi tym, co tworzê. Bardzo
lubiê jeŸdziæ na wystawy. Spotykam siê
z innymi ludŸmi, którzy równie¿ zajmuj¹
siê rêkodzie³em. Uwielbiam chodziæ
i ogl¹daæ. A po drugie, lubiê przekazaæ
tê moj¹ upartoœæ w tym, ¿e coœ stworzy³am
i lubiê pokazywaæ te rzeczy. Ale nie wszystko - s¹ rzeczy, które robiê tylko dla siebie.
Jak to siê sta³o, ¿e zajê³a siê Pani rêkodzie³em?
Mama i m¹¿, to s¹ osoby, które mnie
w ¿yciu poprowadzi³y. Wyros³am w domu,
gdzie ci¹gle coœ siê robi³o. Jak nie pisanki,
kwiaty, to mama na œcianach - zamiast
tapety - malowa³a postacie bajkowe. Trochê
w tym pomaga³am, ale moja w³asna przygoda z rêkodzie³em zaczê³a siê dopiero
kilkanaœcie lat temu. Nie pracowa³am
zawodowo, prowadzi³am dom i zajmowa³am siê dzieæmi. Gdy podros³y i mia³am
wiêcej czasu, zaczê³am robiæ stroiki, potem kwiaty. Jak m¹¿ zobaczy³, ¿e coœ
tworzê, kupi³ mi ksi¹¿kê „Jak malowaæ
na szkle”. Namalowa³am swój pierwszy
talerz, XIX-wieczny po prababci i zafascynowa³am siê malowaniem na szkle.
Stroiki, kwiaty, potem malowanie na
szkle. A pisanki, za które Pani zdobywa
nagrody w ogólnopolskich konkursach?
Kilka lat temu pomyœla³am, ¿e skoro malujê na butelkach, to spróbujê i na jajkach.
Pierwsze moje pisanki by³y malowane
i malowa³am je farbami do szk³a. Potem
zastosowa³am równie¿ inne techniki,
np. rytownicz¹.
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Ale pisanki to jeszcze nie wszystko?
Tak, zaczê³am tworzyæ ksi¹¿ki ozdobne,
a ostatnio zainteresowa³am siê zdobieniem
metod¹ decoupage. Lubiê tworzyæ. Nie
potrafiê siê jedn¹ rzecz¹ zaj¹æ, bo robi¹c
jedn¹ rzecz, widzê j¹ na innej i chcia³abym
spróbowaæ. Wydaje mi siê, ¿e te moje
prace s¹ niedoskona³e, ci¹gle widzê b³êdy.
W domu mówi¹ „³adne jest”, ale ja chcia³abym jeszcze lepiej. Chocia¿ ... czasami
jestem zadowolona, ¿e ten pomys³ tak
wygl¹da, ¿e go zrealizowa³am.
A sk¹d czerpie Pani pomys³y?
Mam pomys³ów bardzo du¿o. Czêœciowo
s¹ to pomys³y w³asne. Ulubionym moim
motywem s¹ kwiaty. Z wielu wzorów,
które kiedyœ widzia³am, powstaje coœ nowego. Inspiruj¹ce s¹ wystawy, kiermasze,
na których bywam. Je¿d¿ê te¿ na targi
staroci. M¹¿ kocha stare rzeczy i zarazi³
mnie t¹ mi³oœci¹. Chodzê, wybieram
ramki do moich obrazów, ogl¹dam stare
rzeczy - to pobudza moj¹ wyobraŸniê.
Korzystam te¿ z ksi¹¿ek.
Internet te¿ siê tutaj przydaje?
Bardzo mi pomaga, ale tylko jako Ÿród³o
wiedzy dotycz¹cej techniki prac oraz innych
informacji na temat, którym siê zajmujê.
Uda³o siê Pani zainteresowaæ kogoœ
swoj¹ pasj¹?
Staram siê namawiaæ ludzi, na przyk³ad
na wystawach, ¿eby spróbowali. Zw³aszcza
dzieci, które maj¹ wiele chêci.
A Pani dzieci?
Syna namawia³am, ale nie chce. Ma inny
talent, do rysowania. Trochê to u nas
rodzinne. Obrazy mojej babci wisz¹
u mnie w domu, kuzyn te¿ piêknie maluje.
Natomiast córka interesuje siê, tym co
tworzê, ale wiele rzeczy robi naraz. Taka
¿ywa dusza.

Pisanki z jajek kurzych, gêsich i strusich
wykonane ró¿n¹ technik¹: wyciête, skrobane oraz typowe kraszanki: czerwone,
zielone, pomarañczowe, ró¿owe, magenta.
Na tych imprezach warto byæ, bo mo¿na
zobaczyæ i kupiæ ró¿ne ciekawe wyroby
zwi¹zane z Wielkanoc¹. Co roku jest
mnóstwo osób wystawiaj¹cych i zwiedzaj¹cych. Dziêki wystawom nawi¹za³am
du¿o kontaktów, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ
zaistnienia. Mia³am nawet propozycjê od
firmy zajmuj¹cej siê reklam¹ rêkodzie³a
na ca³y œwiat - chcia³a u mnie kupowaæ,
ale nie by³am w stanie temu sprostaæ,
poniewa¿ nie mia³am firmy.
A nie ma Pani takich planów?
Moim marzeniem jest stworzenie w Chojnowie galerii, ale nie tylko swoich rzeczy.
Chcia³abym chojnowskich artystów œci¹gn¹æ w jedno miejsce. W galerii mogliby
siê wystawiaæ i sprzedawaæ swoje prace.
Ten pomys³ dojrzewa we mnie trzeci rok.
W 2007 roku zrobi³am kurs prowadzenia
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, potem
kurs prawa jazdy oraz obs³ugi nowoczesnego biura. Obecnie szukam lokalu.
To bardzo konkretne marzenie?
Tak, chcia³abym je zrealizowaæ jeszcze
w tym roku.
Bardzo dziêkujê za rozmowê.

Po mamie?
Tak mi siê wydaje, w zesz³ym roku pomaga³a mi robiæ pisanki malowane - witra¿owe.
Za kilka dni pojedzie Pani na wystawê
Wielkanocn¹ do Wroc³awiu, potem na
VIII Jarmark Wielkanocny do Szreniawy.
Co Pani tam zaprezentuje?

Te dwie oryginlne kraszanki s¹ nagrod¹
dla tego Czytelnika, który jako pierwszy
poda definicjê kraszanki. Czekamy!
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
zabudo-wanej 4 budynkami: administracyjno-produkcyjnym
o pow. u¿yt.1979,30 m2, 2 halami warsztatowymi o pow. u¿yt.
235,50 m2 i 313,20 m2 i magazynem o pow. u¿yt. 341,20 m2,
po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26 w Chojnowie (teren by³ego
„Hosmetu”), oznaczonej numerem geodezyjnym 64/15
o pow. 3514 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14656.

Cena wywo³awcza – 299.000,00 z³.
Wadium - 59.800,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿
w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci,
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako us³ugi z preferencj¹ dla us³ug
komercyjnych. W czêœci przyleg³ej do ul. Koœciuszki dopuszcza
siê mo¿liwoœæ adaptacji obiektów dla funkcji mieszkaniowej.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu zawartymi na
czas nieoznaczony z 1-miesiêcznym okresem wypowiedzenia.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 maja 2009 r. o godz. 11 00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a
podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
do dnia 28 kwietnia 2009 r. na konto - Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/. 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¿ 3.000,00 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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od
podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 17 marca 2008 r., drugi przetarg odby³ siê dnia 19 czerwca 2008r., trzeci 23 paŸdziernika
2008 r., czwarty 20 lutego 2009 r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.04.2009 r. 28.04.2009 r. w godz. 10 00 do 14 00 . Klucze dostêpne s¹
w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem(0-76) 81-86-680. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Zapisy pierwszaków
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie uprzejmie informuje, ¿e 22 kwietnia 2009 r. (œroda) o godz. 17.00 w budynku
szko³y przy ul. Koœciuszki 30 odbêd¹ siê zapisy uczniów do klasy I
na rok szkolny 2009/2010.
Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie im. Marii Konopnickiej to:
- doskonali nauczyciele i pedagodzy
- dobrze wyposa¿one sale lekcyjne
- przyjazna atmosfera
- bardzo dobra wspó³praca szko³y z rad¹ rodziców
- nauka 2 jêzyków obcych
- zajêcia informatyczne od klas I
- smaczne obiady w sto³ówce szkolnej
- du¿y wybór zajêæ dodatkowych dla uczniów (zajêcia akrobatyczne, taneczne, teatralne, historyczne, ekologiczne, matematyczne,
plastyczne, wokalne, redakcyjne, wspomagaj¹ce, logopedyczne,
korekcyjne)
- uczestnictwo w projektach miêdzyszkolnych z krajami europejskimi.
Zapraszamy!

Gimnazjalisto, ju¿ czas
na podjêcie decyzji
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
proponuje:
ul. PoŸniaków 2
·
Liceum Ogólnokszta³c¹ce – 3 letnie
Oferujemy kszta³cenie w klasach:
- humanistycznej,
- dziennikarskiej,
- turystycznej,
- biologiczno-chemicznej,
- politologicznej
·
Technikum Hodowli Koni – 4 letnie
·
Technikum Ochrony Œrodowiska – 4 letnie
·
Technikum Rolnicze – 4 – letnie
ul. Witosa 1
·
Technikum Agrobiznesu – 4 letnie
·
Technikum Hotelarstwa – 4 letnie
·
Technikum Ekonomiczne – 4 letnie
·
Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa – 4 letnie
·
Zasadnicza Szko³a Zawodowa – 3 letnia
- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
ul. Wojska Polskiego 16
·
Technikum Handlowe – 4 letnie
·
Technikum Mechaniczne – 4 letnie
·
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
- operator obrabiarek skrawaj¹cych – 3 letnia,
- sprzedawca – 2 letnia
·
Zasadnicza Szko³a Wielozawodowa
Uczniowie uzyskuj¹ kwalifikacje do pracy w wyuczonym zawodzie, np.:
- fryzjer,
- sprzedawca,
- cukiernik,
- kucharz ma³ej gastronomii,
- kucharz,
- piekarz, itp.
·
Szko³y dla doros³ych
- Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce – 2 letnie
- Studium Policealne – Technik Organizacji Reklamy – 2 letnie.
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Co s³ychaæ w przedszkolu nr 1?
⌦ Przedszkolaki w szkole
Rozpoczêcie nauki szkolnej jest niezapomnianym prze¿yciem dla dziecka opuszczaj¹cego mury przedszkola i wa¿nym
momentem w jego ¿yciu. Aby u³atwiæ
dziecku przejœcie w ten nowy etap warto
jest zadbaæ o to, ¿eby dziecko wczeœniej
zapoznaæ z now¹ placówk¹, jej charakterem, zadaniami i rol¹, jak¹ bêd¹ pe³niæ
jako uczniowie. Z uwagi na to z przyjemnoœci¹ odpowiedzieliœmy na zaproszenia do chojnowskich szkó³ podstawowych i uczestniczyliœmy w Dniach
Otwartych organizowanych przez dyrekcjê, nauczycieli i uczniów SP Nr 3 i SP
Nr 4. Spotkania w szko³ach pozwoli³y
dzieciom na nawi¹zanie bli¿szych kontaktów z uczniami, przysz³ymi kolegami.
Zajêcia te zainspirowa³y równie¿ dzieci
do ró¿norodnych dzia³alnoœci w przedszkolu -takich jak: zabawy tematyczne
w szko³ê, prace plastyczne. Mamy nadziejê, ¿e wyeliminuj¹ w przysz³ych uczniach poczucie lêku i obawy przed nowym œrodowiskiem.
27 lutego zwiedziliœmy SP Nr 3. Po
szkole oprowadza³y nas dwie wró¿ki.
Uczniowie z poszczególnych klas przedstawili krótkie programy artystyczne.
Zobaczyliœmy wystêpy grupy akrobatycznej „Piramida”, wystêp zespo³u „Synkopa”
oraz przedstawienie w jêzyku angielskim
przygotowane przez grupê teatraln¹
„Aja”. Na po¿egnanie otrzymaliœmy
prezenty- korony, medale i zak³adki.
11 marca odwiedziliœmy SP Nr 4, gdzie
równie¿ spotkaliœmy siê z bardzo mi³ym

przyjêciem. W szkolnej œwietlicy obejrzeliœmy przedstawienie pt.: „Œmieszna
wiosna” przygotowane przez uczniównaszych dawnych kolegów i kole¿anki
z przedszkola. Rozwi¹zywaliœmy równie¿
zagadki zadawane nam przez starszych
kolegów i wygrywaliœmy nagrody. Potem
zwiedzaliœmy szko³ê, widzieliœmy ró¿ne
sale lekcyjne, bibliotekê szkoln¹ oraz
rozmawialiœmy z pani¹ pielêgniark¹.
Bardzo zaciekawi³a nas budowa basenu,
któr¹ widzieliœmy przez okna.
Wycieczki po obu szko³ach bardzo nam siê
podoba³y! Dziêkujemy serdecznie dyrekcji,
nauczycielom oraz uczniom SP Nr 3
i SP Nr 4 - 6.latki wraz z nauczycielkami Przedszkola Miejskiego Nr 1.

⌦ Powitanie wiosny
...Czym powitaæ ciê wiosenko,
gdy zielona wracasz znów.
Chyba tañcem i piosenk¹,
bo to milsze jest od s³ów...
20 marca radoœnie i uroczyœcie powitaliœmy
wiosnê. Wszystkie przedszkolaki przygotowa³y siê do tego dnia bardzo starannie. Dzieci ze starszych grup wykona³y
kuk³ê-Marzannê, a dzieci z m³odszych
grup wiosenne kolorowe kwiaty. Œpiewaj¹c
piosenki o nadchodz¹cej wioœnie przedszkolaki wysz³y do ogrodu. Stoj¹c w wielkim kole dzieci mówi³y wiersze, œpiewa³y piosenki. Nastêpnie przy weso³ych
okrzykach ¿egnaliœmy zimê, wypêdzaliœmy j¹ przy u¿yciu instrumentów perkusyjnych. Nastêpnie spaliliœmy s³omian¹

kuk³ê z okrzykiem na ustach: “Zimo,
Marzanno, s³omiana panno zrób miejsce
wioœnie, idŸ gdzie pieprz roœnie!!!” Na
koniec kolorowy korowód przedszkolaków ruszy³ na poszukiwanie oznak
wiosny w najbli¿szym otoczeniu.
Troszeczkê zmarzniête dzieci wróci³y do
przedszkola, gdzie czeka³a na nie ciep³a
herbatka i s³odki poczêstunek.

Trójka ma przyjació³
1 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 3
w Chojnowie spotka³o siê 22 pracowników i sympatyków tej placówki. Zebrani
postanowili utworzyæ Stowarzyszenie
Przyjació³ Trójki w Chojnowie. Na zebraniu za³o¿ycielskim wybrano zarz¹d
stowarzyszenia. Prezesem zosta³ pan Adam
Bielecki, ojciec jednej z uczennic.
Sformu³owano nastêpuj¹ce cele stowarzyszenia:
1. Prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej,
szczególnie wœród m³odzie¿y i dzieci.
2. Inicjowanie i wspieranie projektów
inwestycyjnych i edukacyjnych istotnych
dla spo³eczeñstwa lokalnego w szczególnoœci w dziedzinie edukacji, kultury,
sportu i rekreacji.
3. Udzia³ w akcjach o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i dobroczynnym
szczególnie z uwzglêdnieniem potrzeb
dzieci i m³odzie¿y.
4. Pozyskiwanie œrodków materialnych
na statutow¹ dzia³alnoœæ stowarzyszenia.
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5. Wspomaganie wszelkich dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwoju kultury regionu
i promocji miasta i gminy Chojnów,
w szczególnoœci przez propagowanie jej
walorów krajobrazowych, turystycznych,
wypoczynkowych oraz folklorystycznokulturowych.
6. Wspomaganie organizacyjno-rzeczowe
dzia³alnoœci Szko³y Podstawowej nr 3
w Chojnowie.
7. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wœród dzieci i m³odzie¿y oraz kszta³towanie w³aœciwych postaw wobec problemów ochrony œrodowiska.
8. Promocja zdrowego i higienicznego
stylu ¿ycia oraz rozwijanie kultury i sprawnoœci fizycznej dzieci i m³odzie¿y.
9. Wspieranie dzia³añ kszta³tuj¹cych
w³aœciw¹ postawê wobec odmiennoœci
religijnej i etnicznej.
10. Wspieranie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê trudnej sytuacji materialnej uczniów.

19 stycznia 2009r. w S¹dzie Rejonowym
we Wroc³awiu pod pozycj¹ 1 dokonano
wpisu do Rejestru Stowarzyszeñ. 25 lutego
w Urzêdzie Skarbowym w Legnicy nadano
numer identyfikacji podatkowej. Od tej
chwili istnienie Stowarzyszenia Przyjació³ Trójki sta³o siê faktem.
Lista cz³onków stowarzyszenia jest
otwarta. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie sercu s¹ losy naszej szko³y!
Sekretarz Stowarzyszenia
Miros³awa Spes
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Z k si¹¿ki wydarzeñ
Zapadniêta droga
24 marca pracownik ChZGKiM w Chojnowie
powiadomi³ dy¿urnego, ¿e w trakcie prac melioracyjnych, udra¿niania przepustu znajduj¹cego siê
pod jezdni¹ dosz³o do wyp³ukania ziemi pod
1/3 szerokoœci drogi. Fakt ten zagra¿a³ bezpieczeñstwu kierowców, na miejsce zdarzenia przybyli zatem pracownicy Zarz¹du Dróg Powiatowych w Legnicy. Drogê zamkniêto organizuj¹c
jednoczeœnie bezpieczny objazd.
Potrzebowa³ fajek, alkoholu i gotówki
W nocy z 23 na 24 marca miêdzy godz. 20:00
a 05:30, nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu szyby oraz wy³amaniu zamków, dosta³ siê do
wnêtrza sklepu spo¿ywczego, sk¹d skrad³ papierosy ró¿nych marek, alkohole ró¿nego asortymentu, zapalniczki oraz pieni¹dze w kwocie
1450 z³, czym spowodowa³ ³¹czn¹ wartoœæ strat
w wysokoœci 9784 z³ na szkodê w³aœcicieli.
Znalaz³a siê zguba
26 marca funkcjonariusze Referatu Prewencji KP
w Chojnowie ujawnili na podwórku przy ul. Z³otoryjskiej, porzucony, skradziony w dniu
02.01.2009 r. z terenu Chojnowa samochód marki
Fiat 126p. Po wykonaniu czynnoœci pojazd przekazano w³aœcicielowi.

Marzec w Przedszkolu Miejskim nr 3
20 marca hucznie przywitaliœmy
pierwszy dzieñ wiosny, co prawda
astronomicznej, ale zawsze to wiosny.

Wiosenny korowód przeszed³ z marzannami ulicami naszej miejscowoœci.
G³oœno wypêdziliœmy zimê przy
u¿yciu instrumentów perkusyjnych,
a okrzykom radoœci nie by³o koñca!
Przedszkolaki wytrwale szuka³y

zwiastunów wiosny. Znalaz³y krokusy,
przebiœniegi, pierwsze p¹ki na drzewach. Ze œpiewem na ustach wróciliœmy do przedszkola.
Mi³o by³o obejrzeæ zdjêcia oraz portrety Pani Wiosny namalowane przez
dzieci. Dziêki nim w przedszkolu
ju¿ w ten ch³odny dzieñ zapanowa³a
prawdziwie zielona wiosna.

***
Szeœciolatki z naszego przedszkola coraz czêœciej rozmawiaj¹ o szkole.
Wiêkszoœæ z nich ju¿ wie, do której szko³y bêdzie uczêszczaæ od wrzeœnia.
Aby rozpoczêcie nauki by³o dla dzieci jak najmniej stresuj¹ce zosta³y
zaproszone wraz z nauczycielkami do Szko³y Podstawowej nr 3 i Szko³y
Podstawowej nr 4. Dzieci obejrza³y klasy, bibliotekê, œwietlicê, pracowniê
komputerow¹. Przedszkolaki bardzo serdecznie dziêkuj¹ za zaproszenie
i bardzo mi³e przyjêcie.

Kradzie¿ w piekarni
27 marca nieznani sprawcy pomiêdzy godz. 15:50,
a 19:00, wykorzystuj¹c nieuwagê pracowników
chojnowskiej piekarni, z pomieszczenia szatni,
skradli dwie kurtki mêskie. Straty wynosz¹ 450 z³
na szkodê mieszkañców Chojnowa.
Z³odzieje z podstawówki
Chojnowscy policjanci zatrzymali dwóch ch³opców, którzy ukradli motorower. 12 i 13-latek
mieli ju¿ wczeœniej kontakt ze stró¿ami prawa!
28 marca ok. godz. 09.30, chojnowscy policjanci
zostali poinformowani o w³amaniu do pomieszczenia gospodarczego. Jak poinformowa³a w³aœcicielka pomieszczenia, skradziony zosta³ motorower marki Yamaha warty ok. 500 z³otych.
Tu¿ po tym, jak kobieta zg³osi³a przestêpstwo,
dzielnicowi rozpoczêli przeszukiwanie pobliskich ulic. W pewnym momencie funkcjonariusze
zauwa¿yli dwóch ch³opców prowadz¹cych skradzion¹ motorynkê. Obaj chojnowianie byli znani
policji. 12-latka zatrzymywano ju¿ wczeœniej
w zwi¹zku z napadami na kobiety w podesz³ym
wieku. Jego starszy,13-letni, kolega poszukiwany
by³ przez policjantów z Brzegu Dolnego za
ucieczkê z placówki wychowawczej. M³odszego
ze sprawców przekazano matce, 13-latek trafi³
do Policyjnej Izby Dziecka. Motorower zwrócono w³aœcicielowi.
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Newsletter ZUS
Chcesz byæ na bie¿¹co z przepisami z
zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych? Szukasz informacji o wysokoœci sk³adek,
œwiadczeniach czy aktualnych progach
dochodowych? Ju¿ teraz zamów elektroniczny Newsletter ZUS. Znajdziesz
w nim odpowiedzi na wszystkie swoje
pytania.
Newsletter to rozsy³any, od prawie
dwóch lat, elektroniczny biuletyn informacyjny Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Adresowany jest zarówno do
p³atników sk³adek, ubezpieczonych jak
i œwiadczeniobiorców. Aby staæ siê jego
odbiorc¹, wystarczy zarejestrowaæ siê
w serwisie e-inspektorat.zus.pl.
Z takiej mo¿liwoœci skorzysta³o ju¿
blisko 25 tys. osób.

Zawartoœæ Newslettera ZUS

W Newsletterze odnaleŸæ mo¿na m.in.
informacje o obowi¹zuj¹cych lub zmieniaj¹cych siê w³aœnie przepisach dotycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych, aktualne wysokoœci sk³adek, œwiadczeñ, dodatków, jak równie¿ wywiady z ekspertami ZUS. Dociekliwi czytelnicy mog¹ uzyskaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania.
Newsletter zosta³ stworzony, aby zaspokoiæ potrzeby informacyjne klientów
Zak³adu. A zainteresowanie biuletynem
systematycznie roœnie. Od pocz¹tku
2009 r. grono jego odbiorców poszerzy³o siê o ponad pó³ tysi¹ca.
El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy
Oddzia³u ZUS w Legnicy
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
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

Zapraszamy
„Stanê siê tym, co jest mi bliskim”
Zapraszamy na wystawê prac plastycznych
uczniów Gimnazjum nr 2 w Chojnowie:
Natalii Kupczyñskiej, Kacpra Kurzawy, Tomasza Kupca - Galeria M³odych, kwiecieñ

najtrudniejsze, najciekawsze i najwa¿niejsze
podane s¹ odpowiedzi w tej ksi¹¿ce. Dziêki
nieskomplikowanym, zrozumia³ym tekstom
oraz fascynuj¹cym zdjêciom mali „ciekawscy”
dowiedz¹ siê wszystkiego, czego tylko chc¹.
Pozycja ta nadaje siê te¿ jako ksi¹¿ka do czytania dzieciom oraz podrêcznik do pierwszych prób samodzielnego czytania.

Jan Sienkiewicz - „Owadzie opowieœci”
Ta urocza, ciep³a ksi¹¿eczka to debiut literacki m³odziutkiego potomka Henryka Sienkiewicza - Jana Sienkiewicza. Zbiór szeœciu
opowiadañ jest nie tylko przyjemn¹ lektur¹,
ale tak¿e Ÿród³em cennych informacji o owadzim
œwiecie. Piêkny tekst wraz z buchaj¹cymi kolorem ilustracjami tworz¹ unikaln¹ ca³oœæ.
Dzia³ dla Doros³ych:
Maria Eliza Steinhagen - „Steinhagenowie:
historia ze smakiem”
Barwna, pe³na anegdot saga rodzinna: nostalgiczne œwiadectwo ziemiañskich tradycji
i obyczajów minionego czasu. Dzieje polskiej
linii rodu Steinhagenów wywodz¹cego siê
westfalskiej szlachty.
Trzej bracia Steinhagenowie w latach 30.
XIX wieku przybyli do Królestwa Polskiego,
aby tam rozpocz¹æ nowe ¿ycie. Ich potomkowie
zostali przemys³owcami i stworzyli wielki
synod papierniczy „Steinhagen i Saenger SA”
oraz prê¿nie dzia³aj¹c¹ fabrykê silników. Losy
kolejnych pokoleñ splot³y siê z dramatycznymi wydarzeniami XX wieku.

„Kszta³ty i barwy mojego œwiata”
Zachêcamy m³odzie¿ z gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych do udzia³u w powiatowym konkursie plastycznym „Kszta³ty i barwy mojego œwiata”- termin sk³adania prac do
6 maja 2009 r., regulamin konkursu:
http://www.biblioteka.chojnow.eu

Polecamy
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
„Dlaczego galaretka siê trzêsie?: odpowiedzi na nietypowe pytania dzieci”
W momencie, gdy dziecko zaczyna poznawaæ œwiat, stawia pytanie za pytaniem. Na te

Kronika towarzyska
Z okazji 50. rocznicy œlubu wszystkiego
najlepszego, wzajemnego zrozumienia, szczêœcia, zdrowia na naszej wspólnej drodze ¿ycia
ukochanej ¿onie ¿yczy m¹¿ Jerzy Pud³o.
Sukcesów w ¿yciu, szczêœcia w mi³oœci
Du¿o uœmiechu, du¿o radoœci
Spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ
Samych przyjemnych w Twym ¿yciu zdarzeñ.
Wszystkiego najlepszego z okazji imienin
Ryszardowi Malikowi ¿ycz¹ ¿ona, dzieci i wnuki.

Muzeum zaprasza
Muzeum Regionalne w Chojnowie,
wspólnie z Muzeum w Wa³brzychu
przygotowa³o now¹, bardzo interesuj¹c¹ wystawê "Porcelana dolnoœl¹ska
XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum
w Wa³brzychu.
Wyboru eksponatów dokona³a i scenariusz wystawy opracowa³a Krystyna
Nowosiad, starszy kustosz Dzia³u Ceramiki Muzeum w Wa³brzychu.
Na wystawie zgromadzono ponad 300
eksponatów od II po³. XIX w. po lata
60. XX w. z wytwórni (zak³adów, fabryk) dolnoœl¹skich w Wa³brzychu,
Strzegomiu, ¯arach, Jaworzynie Œl¹skiej, Jedlinie Zdroju.

Wystawa potrwa do koñca kwietnia.
Bilety (dla m³odzie¿y po 1 z³, dla
doros³ych po 3 z³) do nabycia przy
wejœciu na zwiedzanie ekspozycji.
W soboty wstêp wolny.

Kiermasz kartek i wyrobów œwi¹tecznych
Kto nie by³, niech ¿a³uje! Wystawcy przygotowali nie tylko nowe, oryginalne wzory

kartek, ale i ca³¹ masê sympatycznych,
czasami zabawnych ozdób œwi¹tecznych
sto³ów. 26 marca br. na kawiarenkowych
sto³ach-ladach dumnie prezentowa³y
wielkie uszy i zêby króliki (wykonane
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z trawy), niemal s³ychaæ by³o, jak piej¹
koguciki (ze sznurka, piórek i patyczków), nie brak³o ciekawie wyko-

wystawcom - i tym indywidualnym, i tym
reprezentuj¹cym ró¿ne instytucje. Gdyby
jeszcze wiêkszym zainteresowaniem
wykazali siê chojnowianie...

nanych - nawet nie wiadomo, jak to
okreœliæ - pisanek, tyle ¿e zrobionych np.
w we³ny. MOKSiR dziêkuje wszystkim
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Dobry pocz¹tek

A Klasa grupa III Legnica

Warunki atmosferyczne, a co za tym idzie stan muraw boisk, pozwoli³y
na rozpoczêcie rundy rewan¿owej w klasach pi³karskich ni¿szego
szczebla. Nas oczywiœcie bêd¹ interesowaæ wyniki Chojnowianki
w IV lidze i A Klasie. Na chojnowskim, pi³karskim pierwszym froncie
w IV Lidze, naszej dru¿ynie przysz³o siê zmierzyæ na wyjeŸdzie
z Lechi¹ Dzier¿oniów - typowy œredniak, plasuj¹cy siê w okolicach
œrodka tabeli, który z pozoru wydaje siê ³atwym ³upem. Ale pozory
myl¹. Po zimowym œnie Lechia wyla³a na przeciwnika kube³ zimnej
wody aplikuj¹c trzy trafienia. Pora¿ka ta jednak mobilizuj¹co
podzia³a³a na chojnowsk¹ ekipê. W kolejnym wyjazdowym meczu to
nasi trafili do siatki gospodarzy dwa razy. Rezerwy Miedzi Legnica
zanotowa³y zero trafieñ. Radoœæ wœród kibiców wygranej dru¿yny
by³a niesamowita.
Lechia Dzier¿oniów – KS Chojnowianka
3:0
MiedŸ II Legnica – KS Chojnowianka
0:2
Baszczak (0:1) Rusin (0:2)
Natomiast nasza druga dru¿yna na pocz¹tek mia³a ciê¿ki orzech do
zgryzienia. Przeciwnik Bobik Burza Go³aczów aspiruje do awansu do
ligi wy¿szej. Mecze na takim terenie s¹ zawsze ciê¿kie i zaciête. Nie
inaczej by³o tym razem. Chojnowianka jednak postawi³a poprzeczkê
wysoko. Mecz zakoñczy³ siê podzia³em punktów 1:1. Nastêpny mecz
kolejki A klasy odby³ siê na w³asnym podwórku czyli w goœcinnych
progach Budziwojowa. Przeciwnikiem by³a Wilkowianka Wilków.
Pi³karze Kujawy powoli siê rozkrêcili. Rozpêdzili siê jednak tak, ¿e
bramkarz goœci musia³ wyci¹gaæ pi³kê z siatki a¿ cztery razy. Oby tak dalej!

Bobik Burza Go³aczów – KS Chojnowianka II
KS Chjnowianka II – Wilkowianka Wilków

1:1
4:1

pm

1. Chocianów
2. Go³aczów
3. Krzywa
4. Ró¿ana
5. Jadwisin
6. Chojnów II
7. Jawor
8. Jerzmanice Zdrój
9. Pielgrzymka
10. Granowice
11. Rokitnica
12. Wilków
13. Ernestów

14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14

35
28
25
25
25
24
19
19
16
13
9
8
8

47-9
35-16
37-15
43-28
39-26
29-28
18-19
26-36
39-35
32-41
25-47
20-58
15-46

16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

44
38
32
28
26
25
25
25
25
21
19
19
18
14
13
12

50-3
41-17
33-22
25-15
24-21
27-25
37-30
30-21
22-25
18-31
15-26
20-32
21-29
13-34
22-45
22-44

IV Liga
1. Górnik W.
2. Prochowiczanka
3. Œlê¿a
4. Polonia
5. Lechia
6. KuŸnia
7. MiedŸ II
8. Karkonosze
9. Boles³wiec
10. Górnik Z.
11. Szczawno
12. Puma
13. Victoria
14. Chojnowianka
15. Kobierzyce
16. Olimpia

D&D Construction Sp. z o.o.
Dariusz Sywak
+48 888 651 398
59-225 Chojnów, ul. Lubiñska dz.38/1
Tel/fax: 076-818-82-94
Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564
Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

***

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
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Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym
i gara¿em (niepodpiwniczony)

***
Domy w konstrukcji szkieletowej i keramzytowej.
Planowany termin do wprowadzenia 15 maja.
Mozliwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia,
materia³y najwy¿szej jakoœci. Okna szkockiej
firmy Watson Dallas Windows System Ltd.
Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Z 7 domów do wyboru pozosta³o 6.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie, 3 pokoje z kuchni¹ 65 m2, ³azienk¹
i wc osobno, po wymianie okien, cena 170 tys.
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0793-554-501.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 55 m2, 3 pokoje, ³azienka, wc - osobno, przy ul. P. Skargi 6/12, cena 190 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-61 lub 600-355-286.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
bezczynszowe, dobra lokalizacja, w starym
budownictwie o pow. 60,5 m 2 , I piêtro,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, c.o.,
cena 2500 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0788-918-174.
Sprzedam mieszanie bezczynszowe, o powierzchni 48,6m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka + gara¿ wolnostoj¹cy i pomieszczenie
gospodarcze. Wiadomoœæ: Jerzmanowice,
tel. 0601-880-175 lub 0697-319-476.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na
nowym osiedlu w Chojnowie o pow. 74 m2,
Ip., plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi, pod³oga, drzwi drewniane, ³adnie zaaran¿owany taras 11m2, kuchnia na wymiar IKEA.
Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675 lub 0608-434-575.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe
o pow. 25 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój,
piwnica w trakcie remontu.
Wiadomoœæ: tel. 0604-672-111.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie, w starym budownictwie
o pow. 70 m2, trzy pokoje, kuchnia, ³azienka,
centralne ogrzewanie gazowe, IIp., niski
czynsz. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-75-73
lub 0662-034-201.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
bezczynszowe w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, o pow. 64 m2, Ip., w starym
budownictwie, po remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 0604-245-422.
Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe,
spó³dzielcze-w³asnoœciowe, o pow. 75 m2,
IIIp., piwnica, balkon, ³azienka, wc osobno,
wymienione okna plastikowe, cena 2900/m2,
Chojnów, ul. Sikorskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0792-350-630.
Sprzedam kawalerkê o pow. 38,5 m2
w Chojnowie, cena 110 tys. z³. Wiadomoœci:
tel. (076) 818-64-93 lub 0662-317-680.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
3.pokojowe w nowym budownictwie o pow. 63m2,
œrodkowe, ciep³e, s³oneczne, wymienione
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okna, okno balkonowe z rolet¹ antyw³amaniow¹. W mieszkaniu zostaje kuchnia w zabudowie ze sprzêtem (zmywarka, lodówka,
zamra¿arka, kuchenka z czarnym, ceramicznym blatem, piekarnik elektryczny, cena do
uzgodnienia lub zamieniê na kawalerkê w nowym budownictwie (do drugiego piêtra).
Wiadomoœæ: tel. 0515-435-244.
Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe 74 m2
na dwa mniejsze. Wiadomoœæ: tel. 726-281-442.
Zamieniê mieszkanie o pow. 65m2 w³asnoœciowe w Chojnowie, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, po remoncie + 2 komórki, 2 strychy i piwnica, na domek, mo¿e
byæ do remontu w Chojnowie lub okolicy.
Wiadomoœæ: tel. 0662-049-180.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie przy ulicy Witosa - nowe budownictwo, Vp., o pow. 41 m 2 , 2 pokoje, na
wiêksze mo¿e byæ komunalne. Wiadomoœæ:
tel. 0604-258-053.
Posiadam do wynajêcia lokal u¿ytkowy
o pow. 50 m2 przy ul. Komuny Paryskiej (poprzednio agencja reklamowa), lokal podzielony na 5 pomieszczeñ, z mo¿liwoœci¹ dowolnej przebudowy wnêtrz, dogodny dojazd,
miejsce parkingowe przed lokalem, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0602-527-227.
Sprzedam nieruchomoœci przemys³owe,
produkcyjno-biurowe w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0514-266-992.

Auto-moto
Do sprzedania samochód osobowy marki
Missubishi Lancer ,1.5 benzyna + gaz, sk³adak 1997r., elektroniczne opuszczanie szyb,
centralny zamek, stan dobry, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0504-526-657.
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.

Praca
Zatrudniê technika farmacji ze sta¿em do
nowo otwieranego punktu aptecznego w Rokitkach. Wiadomoœæ: tel. 0669-370-054.
Szukam pracy, do opieki nad dzieæmi
i osobami starszymi, doœwiadczenie. Wiadomoœæ: tel. 0660-956-420.

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.
Dzia³ki budowlane uzbrojone, 6 szt. po
12 arów, z widokiem na stawy, Goliszów,
przy granicy z Chojnowem, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0697-781-497.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,1242ha,
uzbrojon¹ (pr¹d, woda) na nowo powstaj¹cym osiedlu w Gniewomierowicach, 5 km od
Legnicy, 3 km od obwodnicy prowadz¹cej do
autostrady A-4. Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675.
Sprzedam kuchenkê gazow¹ na gwarancji. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 0606-231-732.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹
o pow. 0,0751 ha w Chojnowie (w kierunku
Boles³awca). Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.
Sprzedam dzia³kê o pow. 30 arów w Goliszowie (pr¹d, woda, kanalizacja) z budynkiem parterowym o pow. 160 m2, przez dzia³kê przep³ywa strumyk o szerokoœci 3 m.
Wiadomoœæ: tel. 0887-423-200.
Posiadam dwa du¿e gara¿e do wynajêcia
nadaj¹ce siê na auto-naprawê lub coœ podobnego. Wiadomoœæ: tel. 0792-842-303 lub
0515-153-061.
Posiadam gara¿ do wynajêcia przy ul. Sikorskiego. Wiadomoœæ: tel. 0608-352-160.
Sprzedam komplet wypoczynkowy (kanapa, 2 fotele), meble pokojowe firmy Black
Red White (barek, witryna, komoda) linia
pop system. Wiadomoœæ: tel.0888-175-228
lub 0513-162-774.
Firma Feerum S.A. ul. Okrzei 6, odda
bezp³atnie ziemiê nieu¿ytkow¹. Wiadomoœæ:
Edward Gorczyca, tel. 0519-540-455.

Instalacje
elektryczne,
odgromowe
Odziñski Edward

Chojnów
tel. 606-139-032
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PCG Materia³y Budowlane Sp. z o.o.
ul. Z³otoryjska 2, 59-225 Chojnów
Hurtownia og³asza wielk¹ przecenê
od 2.04 do odwo³ania. Artyku³y budowlane
w najni¿szych cenach. Na pewno
znajdziesz coœ do remontu i na budowê.
Zni¿ki do 30% wartoœci. Zapraszamy.
Przyk³adowe ceny:
* suporeks gruboœæ 24 cm - 8 z³/szt.
* ceg³a gruboœæ 24 cm - 50 z³/m2
* karnisze drewniane pojedyncze
i podwójne - od 10 z³/mb
* listwy do glazury - od 4,30 z³/szt.
* CD 60/3 mb - 6 z³/szt.
* rura miedziana - od 10 z³/mb
W ofercie równie¿ farby, kleje, p³yty g/k,
pêdzle, pigmenty i wiele innych.

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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"Budmax"
Fichtel Waldemar

Certyfikaty

tel. 0607-415-847;
(076) 818-63-77

Energetyczne

Firma ogólnobudowlana oferuje:
* remonty mieszkañ i budynków
* monta¿ œcian i sufitów
z p³yt regipsowych (kartonowych)
* monta¿ drzwi, okien, parapetów
* monta¿ instalacji wodno-kanalizacyjnej
* szpachlowanie, malowanie, ocieplanie
budynków, osuszanie budynków
* k³adzenie paneli œciennych i pod³ogowych
oraz pod³ogi drewniane

Ponadto oferujemy:
* fachowe wykonanie za niewygórowan¹
cenê
* szerok¹ gamê us³ug
* znajomoœæ nowych technologii
* fachowe doradztwo

Tel. 0514-266-992
Poszukujemy
wykonawców robót
remontowo-budowlanych
(wykoñczeniowych)
w biurowcu.

Kontakt:
tel. (076) 818-69-11.
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Wyœpiewane nutki

Kiermasz kartek i wyrobów œwi¹tecznych

