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Alleluja, Alleluja!
Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³

Ciep³ych, s³onecznych i spokojnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy,
obfitoœci i radoœci
przy œwi¹tecznym stole
oraz wielu szczêœliwych chwil,
du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz
Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Prace na basenie postêpuj¹ zgodnie z harmonogramem. Kontynuowane s¹ roboty wykoñczeniowe. U³o¿ono ju¿ p³ytki na œcianach, malowana jest hala basenowa. Dobiegaj¹ koñca prace w saunie, trwa monta¿
sufitów podwieszanych, opraw oœwietleniowych i kratek wentylacyjnych.

rozmaitoœci

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 26.03.2010 r. do 16.04.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat dzia³ki nr 3, 5, 19/2, 23, 26, 32, 37, 43/1,
43/3, 45/3, 45/5, 45/7, 45/9, 48/3, 84/2, 105,
po³o¿one w obrêbie 1 miasta Chojnowa
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 marca 2010 r. Nr 27/2010).

Dotacje na Basztê Tkaczy

* W sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2
pomalowano ju¿ œciany, po³o¿ono p³ytki
w pomieszczeniach sanitarnych. Wykonawca
przygotowuje siê do po³o¿enia parkietu.

Na wniosek Miasta, dotycz¹cy przyznania dofinansowania przeznaczonego na realizacjê
zadania pn. Renowacja i adaptacja Baszty
Tkaczy w Chojnowie dla potrzeb muzealnictwa,
w zwi¹zku z planowanym remontem Baszty,
przyznana zosta³a dotacja w kwocie 100.000 z³
w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010 - Dziedzictwo
kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków.
Miasto z³o¿y³o równie¿ wniosek o dofinansowanie do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego otrzymuj¹c z bud¿etu
Województwa dotacjê w kwocie 40.000 z³,
przyznan¹ w oparciu o uchwa³ê Sejmiku Samorz¹dowego w sprawie okreœlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Budynek do rozbiórki

* Nowa ulica ³¹cz¹ca ul. £okietka z ul. Sikorskiego nabiera kszta³tów. W okrawê¿nikowanej jezdni wykonywana jest obecnie
podbudowa z kruszywa kamiennego. Na niej
wkrótce wykonawca bêdzie uk³ada³ nawierzchniê z kostki polbrukowej.

Urz¹d Miejski w Chojnowie prosi o sk³adanie
ofert dotycz¹cych rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Rejtana 6/8 w zamian za
pozyskanie materia³u rozbiórkowego (ceg³y).
Jednoczeœnie informujemy, ¿e przygotowany
jest plan rozbiórki przedmiotowego budynku.
Oferty prosimy sk³adaæ do 9 kwietnia
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Plac Zamkowy 1 pokój nr. 13.

Ruszy³a internetowa telewizja
Na stronie news.chojnow.eu obejrzeæ mo¿na
pierwsz¹ produkcjê grupy filmowców dzia³aj¹c¹ przy MOKSiR. M³odzi chojnowianie
zaanga¿owani w projekt Ogólnoploskiego
Programu Równaæ Szanse 2009 Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolnoœci realizowany
przez Polsk¹ Fundacje Dzieci i M³odzie¿y
wykonali swój debiutancki reporta¿ z Pucharu
Piastów Œl¹skich. Czterominutowy film to
efekt kilkutygodniowych zajêæ z profesjonalistami. Realizowany projekt Chojnews przewiduje
jeszcze kilka filmowych migawek z ¿ycia naszego
miasta. Co to bêdzie? Przekonamy siê œledz¹c
internetow¹ telewizjê na stronie pocz¹tkuj¹cych
filmowców.

Wydzia³ GGiOŒ

Sztandar dla policji

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./

Spo³eczny Komitet Fundacji Sztandaru dla
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy uzyska³ pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki
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publicznej, której œrodki przeznaczone zostan¹ na zakup sztandaru. Zbiórka publiczna
prowadzona bêdzie w formie dobrowolnych
wp³at na konto za³o¿one w tym celu.
Wszyscy, którzy zechc¹ wnieœæ swój udzia³
w uhonorowanie wysi³ków i poœwiêceñ
policjantów, strzeg¹cych bezpieczeñstwa
mieszkañców nie tylko Legnicy, ale powiatu
legnickiego mog¹ dokonywaæ wp³at na konto:
Spo³eczny Komitet Fundacji Sztandaru
dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
60 1930 1044 3280 0253 7090 0001
z dopiskiem: Sztandar dla KMP w Legnicy

***
Oœwiadczam, ¿e pojawienie siê osoby
dr J. Chopkowicza w materiale
telewizyjnym, który opowiada³
o nieprawid³owoœciach w leczeniu Pani
Zofii Sturis, wyemitowanym w programie
Fakty na kanale regionalnym Telewizji
Polskiej oraz w Wiadomoœciach
o godz. 19.30 w TVP w dniu 18.03.2010,
by³o wynikiem dziennikarskiej pomy³ki.
Dr Chopkowicz nie znajduje siê w grupie
czworga lekarzy z chojnowskiej przychodni,
o których traktowa³ program.
Za wszelkie niedogodnoœci wynikaj¹ce
z tej niefortunnej pomy³ki serdecznie
dr Chopkowicza przepraszam.
Z wyrazami szacunku,
Urszula Kochan.

PIT-y
y
w Chojnowie
Urz¹d Miejski
w Chojnowie
w porozumieniu
z Urzêdem Skarbowym
w Legnicy, uruchomi³ punkt
przyjmowania zeznañ
podatkowych.
W ka¿dy pi¹tek
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.
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Chojnowskie
Zapraszamy
***
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza na czwart¹ edycjê
Dolnoœl¹skiego Przegl¹du Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjalnych
„PeKaeSy” 8 kwietnia o godz. 10.00, na scenie sali kinowej
zaprezentuj¹ siê amatorskie kabarety oceniane przez profesjonalne
jury. W tym roku Z³ote, Srebrne i Br¹zowe Pekaesy przyznawaæ bêd¹
cz³onkowie kabaretu „Œwierszczychrz¹szcz”.
Z pewnoœci¹ bêdzie weso³o.

***
10 kwietnia, na tej samej scenie, od godziny 10.00 prezentowaæ siê
bêd¹ wokaliœci - uczestnicy ósmego ju¿ Regionalnego Przegl¹du
Piosenki Dzieciêcej „Rozœpiewane Nutki”. Konkurs z ka¿dym
rokiem przyci¹ga wiêcej solistów, z ró¿nych rejonów naszego województwa. Przed mikrofonem stan¹ trzy grupy wiekowe - szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. Ró¿norodny repertuar,
ciekawe interpretacji i wysoki poziom solistów zapewniaj¹ wspania³¹
rozrywkê na sobotnie przedpo³udnie.

***
Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Chojnowie 17.04.2010 r.
w godzinach od 9.00 do15.00 na boisku „Orlik” w Chojnowie przy
ul. Kiliñskiego - Park Piastowski organizuje I Turniej Pi³ki No¿nej
o Puchar Dzielnicowego Komisariatu Policji w Chojnowie.
W turnieju wezm¹ udzia³ dru¿yny: Urzêdu Gminy w Chojnowie,
nauczycieli chojnowskich szkó³, firmy „Feerum”, „Meko Team”
Chojnów oraz Policji.
Organizacja tego turnieju ma na celu propagowanie aktywnego
spêdzania wolnego czasu oraz dobrej zabawy bez stosowania u¿ywek
takich jak alkohol czy te¿ œrodki odurzaj¹ce.
Wszystkich sympatyków pi³ki no¿nej - i nie tylko, zapraszamy do
kibicowania.

rozmaitoœci
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nastêpuj¹cych
lokali u¿ytkowych gara¿y:

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej, netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 22%
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 kwietnia 2010r. o godz 10:00
w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, 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 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 20 kwietnia 2010r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
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 mo¿na ogl¹daæ w dniach od 22.03.2010r. do 20.04.2010r.
w godz.10:00 - 14:00
Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM przy ul. Drzyma³y 30, tel. 076
81-88-370, 371
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publiczej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- kwiecieñ, maj 2010
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 04.04.10, 01.05.10, 23.05.10,
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
05.04.10, 02.05.10, 30.05.10,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
11.04.10, 03.05.10,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
18.04.10, 09.05.10,
5. Apteka ,,Stokrotka”:
25.04.10, 16.05.10,
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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Na LI sesji
Posiedzenie piêædziesi¹tej pierwszej sesji,
radni rozpoczêli oficjalnym powitaniem
nowej kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Ma³gorzaty Matli. Wrêczaj¹c
symboliczny bukiet kwiatów ¿yczyli owocnej
wspó³pracy i sukcesów w zawodowych
zamierzeniach.
Marcowa sesja dotyczy³a mi.in. dzia³alnoœci
Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w minionym roku.
Sprawozdanie z podjêtych dzia³añ w zakresie
gospodarki wodno-œciekowej i remontowej
zda³ radnym dyrektor jednostki Edward
Koœnik.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - administruj¹cy komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta
Chojnowa w okresie I-XII 2009 r. przeprowadzi³ prace remontowe i konserwacyjne na
budynkach administrowanych przez CHZGKiM
na ³¹czn¹ kwotê 1.304.018 z³ (w porównaniu
do roku 2008 nak³ady na remonty wzros³y o 28%).
Na podstawie podjêtych przez wspólnoty
mieszkaniowe uchwa³ w sprawie wykonania
kapitalnych remontów dachów w ramach
prac zleconych (wykonawcy wy³onieni
w drodze przetargów) przeprowadzono prace
na 10. budynkach, w ramach prac zleconych
s³u¿bom ChZGKiM na 30 budynkach.
W omawianym okresie ChZGKiM wykona³
m.in.
* wewnêtrzne instalacje gazowe w trzech
budynkach,
* doszczelnienie instalacji gazowej w trzech
budynkach
* likwidacji szamba przy dwóch budynkach
oraz prze³¹czono wewnêtrzne instalacje kanalizacyjne do kanalizacji ogólnosp³awnej, wykonano tak¿e nowe pod³¹czenie kanalizacji,
* wymiany poziomej lub pionowej instancji
kanalizacyjnej w czterech budynkach,
* nowe przy³¹cze wodne i pion wodny
w dwóch budynkach,
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* wc w siedmiu lokalach oraz rozebrano
dotychczasowe wc sta³e znajduj¹ce siê poza
budynkami,
* wymiany instalacji elektrycznej w siedmiu lokalach oraz wykonano czêœciowej
wymiany w dwóch budynkach,
* uzupe³nienie tynków w dziewiêciu budynkach
* remont wiatro³apów w trzech klatkach,
* podjazd dla osób niepe³nosprawnych,
* pod³ogi w szeœciu lokalach,
* przemurowanie kominów na oœmiu
budynkach,
* prace remontowe i przygotowanie do
zasiedlenia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych,
* wymianê rynien na 10 budynkach,
* wymianê instalacji kanalizacyjnej
w Bibliotece Miejskiej oraz obróbki blacharskie
na Urzêdzie Miejskim.
Na bie¿¹co s³u¿by konserwatorskie usuwa³y
awarie, dokonywa³y niezbêdnych napraw na
zg³oszenia mieszkañców oraz innych drobnych prac polegaj¹cych na czyszczeniu rynien
i rur spustowych, czyszczeniu studzienek
kanalizacyjnych i opró¿nianiu zbiorników
szamb, zabezpieczaniu przed zim¹ okienek
piwnicznych, szkleniu okien na klatkach
schodowych i strychach, naprawach drzwi
wejœciowych do budynku, przygotowaniu
instalacji centralnego ogrzewania do sezonu
grzewczego itp.
W 2009 roku zakwalifikowano i wymieniono
160 szt. stolarki okiennej i 4 szt. drzwi balkonowych (otrzymana refundacja z Urzêdu
Miasta - 74 945,60 z³).
Zgodnie z inicjatyw¹ mieszkañców w zakresie odnawiania klatek schodowych systemem
gospodarczym tj. przy bezpoœrednim zaanga¿owaniu mieszkañców wykonano prace
w 15. budynkach.
W zwi¹zku z wypowiedzeniem dostawy
ciep³a przez WPEC Legnica wspólnoty mieszkaniowe w budynkach przy ul. D¹browskiego 12
oraz W. Witosa 10-16, Bohaterów Getta 2-4
podjê³y decyzje o zmiany sposobu ogrzewania - z centralnego na indywidualne.
Inwestycja objê³a 17 lokali komunalnych
i jest w trakcie realizacji.
W ramach gospodarki wodno-œciekowej
w roku 2009 Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wykona³ nastêpuj¹ce remonty:
* wymieniono ruroci¹g wodny azbestocementowy? 80 o du¿ej awaryjnoœci przy

ul. Tuwima na sieæ wodoci¹gow¹ PCV ? 80
oraz niektóre przy³¹cza,
* u³o¿ono nowy ruroci¹g PE w ul. Okrzei
wraz z przy³¹czami wodnymi,
* wykonano przy³¹cze wodne ? 80 PE do
miejskiego basenu przy ul. Kiliñskiego,
* wykonano nowe przy³¹cze wodne do kot³owni
osiedla miejskiego przy ul. Kiliñskiego,
* wymieniono pojedyncze przy³¹cza stalowe
do budynków mieszkalnych na sieæ PE ? 32 i 40
przy szesnastu ulicach o ³¹cznej d³ugoœci 310mb.,
* montowano lub wymieniano w miarê potrzeb
w³azy uliczne,
* wymieniano, w miarê mo¿liwoœci przerobowych oddzia³u, urz¹dzenia pomiarowe do poboru
wody o przekroczonym terminie legalizacji,
* wymieniano instalacjê wodn¹ i odnowiono
zbiorniki ciœnieniowe (hydrofory) w hydroforii osiedlowej - ul. Sikorskiego.
Pracownicy oddzia³u uczestniczyli w ponad
40 awariach sieci wodno-kanalizacyjnej (monta¿ opasek naprawczych na uszkodzonych
ruroci¹gach, wymiana uszkodzonych fragmentów ruroci¹gów przez zastosowanie ³¹czników rurowo-ko³nierzowych, nawiercanie
ruroci¹gów, czyszczenie i udra¿nianie sieci
kanalizacyjnej, opró¿nianie osadników bocznych, czyszczenie kratek œciekowych).
Jak w ubieg³ym roku pielêgnowano miejsk¹
zieleñ radni dowiedzieli siê ze sprawozdania
Józefa Kowalskiego - inspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Utrzymaniem zieleni miejskiej w ubieg³ym roku
zajmowa³a siê firma PHU Kazimierz Doro¿yñski. Niezale¿nie od tego miejskie s³u¿by
realizowa³y zakres prac nieobjêtych przetargiem. W tym zakresie m.in. zamontowano na
s³upach oœwietleniowych 160 donic z pelargoniami, w kilku miejscach miasta ustawiono
efektowne kolumny kwiatowe.
Utrzymaniem terenów zielonych na terenie
Chojnowa w bie¿¹cym roku, podobnie jak
w ubieg³ym zajmowaæ siê bêdzie firma PHU
Kazimierza Doro¿yñskiego.
Radni wys³uchali tego dnia tak¿e informacji
jednostek kulturalnych o planowanych tegorocznych wydarzeniach. Jak wiele imprez,
wystaw, koncertów, przegl¹dów i konkursów
czeka nas w najbli¿szych miesi¹cach mówili
dyrektorzy miejskich placówek. Szczegó³owe
kalendarium zainteresowani znajd¹ wkrótce
na stronach miejskiego portalu:
www.chojnow.eu w zak³adce „promocja”.
opr. eg
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Na LI sesji
Sprawozdanie 2/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 28 stycznia 2010 r. do dnia 24 marca 2010 r. z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 25 marca 2010 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu
krytego przy SP nr 4 - prowadzone s¹ prace
wykoñczeniowe - uk³adanie p³ytek na œcianach i posadzkach, malowanie, monta¿
sufitów podwieszanych, wykonano oœwietlenie zewnêtrzne.
2. Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w Rynku i przyleg³ych ulicach.
3. Rozpoczêto remont sali gimnastycznej
z zapleczem socjalnym w Gimnazjum Nr 2.
4. Rozpoczêto budowê ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego z zatokami parkingowymi i chodnikami.
5. Podpisano umowê na budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Po³udniowa,
Z³otoryjska - wykonawca jest w trakcie przygotowañ do inwestycji.
6. Zakoñczono wymianê nawierzchni chodnika wokó³ Placu Zamkowego.
7. Uzyskano pozwolenie na budowê ul. Matejki.
8. Og³oszono przetargi na najem 3 gara¿y.
9. Zlecono wycinkê 3 szt. drzew zagra¿aj¹cych i œrutowanie 16 pniaków przy ul. D¹browskiego.
10. Sprawy mieszkaniowe:
- przydzielono 2 lokale socjalne, 3 lokale
mieszkalne na czas nieokreœlony, 5 lokali po
œmierci najemcy i po wyprowadzeniu siê
najemcy,
- przed³u¿ono 17 umów najmu lokali socjalnych.
11. Zawarto umowê na zarz¹dzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego na okres od
11.02.2010 r. do 10.03.2010 r.
12. Zawarto porozumienie dotycz¹ce organizacji prac spo³ecznie - u¿ytecznych dla 35
bezrobotnych na okres od 01.03.2010 r. 31.08.2010 r. Dokonano naboru spoœród
bezrobotnych wytypowanych przez MOPS.
13. Trwa weryfikacja osób do zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych na okres
6 miesiêcy od dnia 01.04.2010 r. Zatrudnionych zostanie 12 osób - 5 brukarzy, 5 malarzy,
2 konserwatorów terenów zielonych.
14. Rozpoczêto naprawy cz¹stkowe nawierzchni jezdni mas¹ asfaltow¹ na zimno
wykonywane przez pracowników prac
spo³ecznie-u¿ytecznych.
15. Wykonano 8 szt. miejsc parkingowych
dla osób niepe³nosprawnych na terenie miasta.
16. Przeprowadzono interwencyjny od³ów
bezdomnych psów na terenie miasta. Wy³apano 15 psów.
17. Trwa opracowywanie projektu remontu
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ul.
Legnickiej i Kolejowej niezbêdnej do dofi-
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nansowania wykonania remontu nawierzchni
jezdni i chodników w/w ulic ujêtych w ramach narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy 20 lokali mieszkalnych przy
zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym po³o¿on¹ przy
ul. Z³otoryjskiej 3,
- lokal u¿ytkowy przy ul. Wolnoœci 1,
- dzia³kê pod budowê gara¿u przy ul. Parkowej.
3. Dokonano zamiany dzia³ek z osob¹ fizyczn¹
w celu uregulowania przebiegu drogi - ul. G³owackiego (powierzchnia zamienianych dzia³ek wynosi 26 m2 ka¿da).
4. Przeprowadzono przetargi na:
- sprzeda¿ 2 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Solskiego, zakoñczone wy³onieniem nabywców,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26 (teren by³ego
Hosmetu), zakoñczony wy³onieniem nabywcy,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanych
przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”), zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 28B (teren by³ej
Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska),
zakoñczony wynikiem negatywnym.
5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4B/1,
- na sprzeda¿ 11 dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej,
- na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Broniewskiego,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
na terenie LSSE,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej.
6. Na wniosek Gminy, Wojewoda Dolnoœl¹ski
nieodp³atnie przekaza³ nam prawo w³asnoœci
9 dzia³ek w obrêbie 4 i 6 miasta o ³¹cznej
powierzchni 4,37 ha stanowi¹cych drogi
gminne.
7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Miasta przyzna³o kwotê

100.000 z³ na realizacjê zadania pn. renowacja i adaptacja Baszty Tkaczy dla potrzeby
muzealnictwa - dofinansowanie w ramach
Programu Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona
Zabytków.
8. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci na rzecz osób fizycznych.
9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Bielawskiej 2 - wydano decyzjê
odmawiaj¹c¹ zezwolenia na usuniecie 1 szt.
drzewa gatunku jesion dla osoby fizycznej.
10. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego:
- przeprowadzono trening Sta³ego Dy¿uru na
wypadek zagro¿enia.
11. Wydano decyzjê w sprawie œrodowiskowych uwarunkowañ zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pn. „Rewitalizacja obszaru œródmiejskiego obejmuj¹cego: Rynek, pl. Zamkowy, ul. Wolnoœci (do skrzy¿owania
z ul. Królowej Jadwigi), ul. Królowej Jadwigi,
ul. Konarskiego, ul. Grottgera, ul. Œciegiennego, ul. Legnicka (do skrzy¿owania
z ul. Miko³aja Reja)”

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 163 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 147 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 20.562,15 z³, (wydano 141 decyzji pozytywnych i 6 decyzji
negatywnych).
Za miesi¹c II, III 2010 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 102.379,97 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 174 wnioski,
wydano 151 dowodów osobistych.
3. Sprawy wojskowe - w okresie 11.02. 16.02.2010 r. odby³a siê kwalifikacja
wojskowa. 131 osób podlega³o obowi¹zkowi
stawienia siê przed Powiatow¹ Komisjê
Lekarsk¹ w Legnicy.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
1. Wydano: 15 decyzji administracyjnych,
1 zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 17 zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 3 akty urodzenia, 9 aktów
ma³¿eñstwa, 16 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 95 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 172 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 3 korespondencje konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 70 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
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Œwiêtowanie czas zacz¹æ!
Nareszcie! Po 40 ciê¿kich, postnych dniach nadszed³ czas
malowania pisanek, œwiêcenia koszyczków, sk³adania
sobie ¿yczeñ czy w koñcu polewania siê wod¹, czyli d³ugo
wyczekiwane i powszechnie lubiane Œwiêta Wielkanocne.
 Trochê historii
Wielkanoc jest najstarszym i najwa¿niejszym
œwiêtem chrzeœcijañskim. Jest to œwiêto
ruchome, wypada pomiêdzy 22 marca a 25
kwietnia, w pierwsz¹ niedzielê po wiosennej
pe³ni ksiê¿yca. W tym obchodzimy je w pierwszy
weekend kwietnia.

 Tradycja i obyczaje
Wielki Tydzieñ rozpoczyna siê tradycyjnie
Niedziel¹ Palmow¹, która upamiêtnia przybycie Jezusa do Jerozolimy. Nastêpnym jego
wa¿niejszym etapem jest Wielka Œroda, kiedy
to wspominamy s³ynn¹ zdradê Judasza, który
sprzeda³ Jezusa Faryzeuszom za 30 srebrników. Z kolei w Wielki Czwartek odbywa
siê wieczorna Msza Wieczerzy Pañskiej, która
rozpoczyna Triduum Paschalne. W Wielki
Pi¹tek wspominamy œmieræ i mêkê Chrystusa.
Wielka Sobota to czas adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu, która odbywa siê w kaplicy
w specjalnie do tego celu przygotowanym
Grobie Pañskim. Natomiast Wielka Niedziela
jest pierwszym dniem rzeczywistych Œwi¹t
Wielkanocnych, a zarazem ostatnim dniem
Triduum Paschalnego. W tym dniu œwiêtujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Drugi dzieñ œwi¹t, tzw. lany poniedzia³ek
tudzie¿ Œmigus - Dyngus to czas odpoczynku
i robienia psikusów.
Wielki Tydzieñ, a zw³aszcza jego ostatnie
dni, kojarz¹ nam siê, poza sfer¹ duchow¹,
tak¿e z ca³kiem przyziemnymi, ale chyba
bardzo lubianymi œwi¹tecznymi zajêciami,
takimi jak np. malowanie pisanek w rodzinnym gronie, wspólne pieczenie wielkanocnych babek i mazurków czy wreszcie wzajemne oblewanie siê wod¹ “ na szczêœcie”.
Oprócz tego w polskiej tradycji mo¿na odnaleŸæ, obecnie ju¿ nieco zapomniane, typowo
wielkanocne zabawy. Ich elementami s¹
w zdecydowanej wiêkszoœci wielkanocne jajka

i pisanki. Jedn¹ z takich zabaw jest “walatka”
- zabawa w parach; ka¿dy uczestnik musi
mieæ w³asn¹ pisankê, ewentualnie zwyk³e
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jajko bez ozdób. Przeciwnicy siadaj¹ naprzeciwko siebie i tocz¹ pisanki, a zwyciêzca,
czyli ten, którego pisanka nie bêdzie zbita,
w nagrodê odbiera jajko przeciwnika. Inna
zabawa (“ kto dalej”) to prawdziwe “wyœcigi”
pisanek: zawodnicy staj¹ na starcie i na dany
sygna³ popychaj¹ swoje wielkanocne jajko;
wygrywa ten, którego pisanka potoczy siê
najdalej.

 Jajka, mazurki i co jeszcze?
W wielkanocnym menu od lat nieprzerwanie
króluje jajko podawane w ró¿norakich postaciach. Tradycja mówi, ¿e im wiêcej jajek na
wielkanocnym stole, tym lepiej bêdzie siê
rodzinie wiod³o. Nie oznacza to jednak, ¿e na
naszych sto³ach brakuje innych potraw. Po
d³ugim okresie postu w Wielkanoc z radoœci¹
wracamy do spo¿ywania miêsa, kie³bas,
szynek i pasztetów. Nie mo¿e zabrakn¹æ
tak¿e chrzanu i æwik³y oraz przepysznych
babek i mazurków. Tradycyjna wielkanocna
zupa to ¿ur z ziemniakami, czasem podaje siê
tak¿e rosó³ z rêcznie robionym makaronem.

W³ochy
“Bo¿e Narodzenie spêdzaj z rodzin¹, Wielkanoc - z kim chcesz” - to stare przys³owie
jest ci¹gle we W³oszech aktualne i W³osi
w wiêkszoœci siê do niego stosuj¹. Wielu spêdza
œwiêta na po³udniu, w najcieplejszej czêœci
pañstwa. Nietypow¹ wielkanocn¹ atrakcj¹,
praktykowan¹ we Florencji, jest gigantyczny
pokaz fajerwerków strzelaj¹cych z rydwanu
ci¹gniêtego przez bia³e wo³y.
A my ¿ycz¹c Pañstwu zdrowych, spokojnych
i prze¿ytych na w³asny, szczêœliwy sposób
Œwi¹t Wielkanocnych polecamy oryginalny
przepis na œwi¹teczny stó³ - mo¿emy nim
zaskoczyæ!

 Jak to wygl¹da u innych?

 Jajka zapiekane z ryb¹

Niemcy
W kraju naszych zachodnich s¹siadów symbolem Wielkanocy jest zaj¹c, który zostawia
jajka, czekoladowe zaj¹czki oraz ma³e
prezenty. Szukanie wymienionych gad¿etów
jest elementem póŸniejszej zabawy wielka-

4 jajka na twardo, 20 dag filetów z dorsza,
2/3 szklanki œmietany 18%, 1/3 szklanki bulionu,
10 dag startego ¿ó³tego sera,1 ³y¿ka natki pietruszki, 2 ³y¿ki soku z cytryny, mas³o do smarowania formy, sól, pieprz
Filety z dorsza skropiæ cytryn¹ i gotowaæ
w bulionie przez ok. 15 min. Wyj¹æ filety,
a bulion gotowaæ dalej, a¿ zostanie ok. 40 ml. Jaja
przekroiæ na po³ówki i wyj¹æ ¿ó³tka. Filety
posiekaæ i utrzeæ na masê z ¿ó³tkami, sol¹
pieprzem i sokiem z cytryny. Masê rybn¹ na³o¿yæ
do bia³ek. Bulion wymieszaæ ze œmietan¹. ¯aroodporny pó³misek wysma-rowaæ mas³em nalaæ sos
i u³o¿yæ na nim jajka. Posypaæ ¿ó³tym serem
i zapiekaæ przez 15 minut. Podawaæ na gor¹co.

nocnej, w której bior¹ udzia³ wszyscy cz³onkowie rodziny, bez wzglêdu na wiek. Wa¿n¹
tradycj¹ jest tak¿e dekorowanie zarówno
wnêtrza, jak i czêœci zewnêtrznej domów
œwi¹tecznymi drzewkami. Nie wszyscy
potrafi¹ jednak zachowaæ umiar. W 2006 r.
ma³¿eñstwo z Kalkheim w Hestii ustawi³o na
swojej posesji 1111 pisanek i 55 zaj¹czków
wielkanocnych.

Na podstawie informacji
w Internecie opracowali
Angelika Krajnik i £ukasz D¹browski
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Pierwszy jubileusz chojnowskich literatów
Czas mija niepostrze¿enie i oto okaza³o siê,
¿e up³yn¹³ rok od utworzenia Chojnowskiego
Klubu Literackiego przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie. W trakcie naszego
lutowego spotkania uznaliœmy, ¿e tak¹ rocznicê nale¿a³oby uczciæ w szczególny sposób.
Zdecydowaliœmy, ¿e nasz pierwszy jubileusz
uœwietnimy spotkaniem w restauracji „KuŸnia”.
Skromna „biesiada literacka” (przy kawie,
herbacie i ciasteczkach) odby³a siê 18 marca uczestniczyli w niej klubowicze oraz zaproszeni
sympatycy ChKL i osoby wspieraj¹ce w ró¿noraki sposób nasze dzia³ania.
Spotkanie rozpoczê³a Barbara Landzberg,
dyrektor MBP, przedstawiaj¹c Tadeusza
Sznercha, merytorycznego opiekuna Klubu
i wrêczaj¹c mu symboliczne pióro jako wyraz
uznania za pracê zwi¹zan¹ z rozwojem
dzia³añ literackich w naszym mieœcie.

Nastêpnie w kilku zdaniach zostali przedstawieni pozostali uczestnicy jubileuszowej
uroczystoœci.
Niezwykle sympatycznym akcentem tej czêœci
spotkania by³o wyst¹pienie radnej Krystyny
Czapskiej, która autorskim wierszem podziêkowa³a T. Sznerchowi za pracê na rzecz chojnowskiego œrodowiska literackiego:
Chojnów choæ niewielki, w kluby obfituje
Ca³e spo³eczeñstwo klubom kibicuje
Jest tu klub pi³karski, jest te¿ i kolarski
S¹ kluby szachowe, s¹ i te¿ ksi¹¿kowe.
Ale chlub¹ nasz¹ jest Klub Literacki,
W który Pan Tadeusz w³o¿y³ swoje macki
Uwierzyli w siebie klubowi maniacy
I pod okiem Tadzia wziêli siê do pracy.
I ju¿ tak od roku, tworz¹ coœ nowego
A to felietonik, a to coœ innego
Dramat te¿ jest form¹ literack¹ znan¹
Dziœ jest Jubileusz, hymn form¹ pisan¹.
Niech wiêc Pan Tadeusz sto lat nam panuje
W Klubie Literackim noblistów szykuje,
Bo w naszym Chojnowie wszystko jest mo¿liwe
W klubie ludzie zdolni i serca wra¿liwe.
Piêkne dekoracje z wiosennych kwiatów,
zapalone œwiece oraz p³yn¹ca w tle nastrojowa
muzyka podkreœla³y donios³oœæ uroczystoœci.
Podsumowuj¹c rok pracy Chojnowskiego

Klubu Literackiego przypomnieliœmy tematy
inspiruj¹ce nas do tworzenia utworów poetyckich i prozatorskich prezentowanych w trakcie klubowych spotkañ oraz na ³amach „Gazety
Chojnowskiej”. Nastêpnie cz³onkowie Klubu
zaprezentowali po kilka utworów, od powa¿nych wierszy po ¿artobliwe teksty proz¹
i limeryki. Na zakoñczenie Gra¿yna Anna
Dudziñska zaœpiewa³a swój liryczny utwór
poetycki. ¯yczymy Ani dalszych tak pomys³owych prezentacji, a tak¿e wielu odbiorców
- mi³oœników s³owa i muzyki.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do uœwietnienia
naszego jubileuszu i zapewniamy, ¿e postaramy siê sprostaæ pok³adanym w nas
oczekiwaniom zawartym w cytowanym
powy¿ej utworze Krystyny Czapskiej.
El¿bieta Karpiñska, Ma³gorzata Krzywda

Palmy Wielkanocne
Pod takim tytu³em odby³y siê zajêcia plastyczne 27 marca
(sobota) w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dzieci
wykona³y po kilka kolorowych palemek i obieca³y obdarowaæ nimi rodziców i babcie. Siedemnaœcioro uczestników zajêæ pozna³o równie¿ z jakich ga³êzi tradycyjnie
przygotowuje siê palmy wielkanocne i czym mo¿na je
przystroiæ.
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Grecki w¹tek chojnowskiej historii cz. III
Kolejn¹ czêœæ cyklu o Grekach
w Chojnowie zredagowa³ Dionisios Sturis, który w niezwykle
przejmuj¹cy sposób opowiada
historie swojej babci.
W chojnowskiej szkole rolniczej, blisko
cmentarza, gdzie dziœ znajduje siê internat,
w gabinecie geograficznym wisia³y obok
siebie trzy nowe, p³ócienne mapy: fizyczna
mapa œwiata, polityczna Europy i administracyjna Polski. Zajmowa³y pó³ œciany.
Stare, nieco tylko zniszczone, ale od jakiegoœ czasu nieaktualne, zwiniêto w rulony,
przeniesiono do gabinetu historycznego
i wciœniêto do k¹ta.
Moja babcia po skoñczonej robocie, to jest
po tym, jak wytar³a kurze na pó³kach, wypró¿ni³a œmietnik z ogryzków jab³ek i papieru œniadaniowego, po tym, jak uzupe³ni³a kredê, wyp³uka³a g¹bki, zamiot³a
i umy³a pod³ogê, gasi³a dra¿ni¹ce j¹, sycz¹ce
œwiat³o jarzeniówki, podchodzi³a do œciany
z mapami, wpatrywa³a siê w nie przez
chwilê, po czym zamyka³a oczy. „Mo¿e
tym razem siê uda” - myœla³a. Przyk³ada³a
do map obie rêce i wolno przesuwa³a je to
w górê, to w dó³, w prawo, w lewo, na
pó³noc, na po³udnie. „Tym razem musi siê
udaæ!” Nie otwieraj¹c oczu, sunê³a d³oñmi
po morzach i górach, z kontynentu na kontynent, z miasta do miasta, z powiatu do
powiatu. W kó³ko, delikatnie, powoli. By³
listopad – klasê miejscami rozjaœnia³ ogieñ
tl¹cych siê na cmentarzu zniczy.
Moja babcia wiedzia³a, ¿e gdzieœ na tej
wielkiej mapie jest te¿ ona sama. Czu³a to.
I musia³a znaleŸæ to miejsce. Jedna, malutka
kropka, mo¿e nawet niewidzialna, ale
wyczuwalna - szko³a, w której pracuje, ten
gabinet, jej ojciec, m¹¿, dzieci, ich ma³a
s³u¿bówka w piwnicy. Nareszcie w jednym
miejscu, a nie w ci¹g³ym ruchu, nareszcie
œpi¹cy spokojniej i w komplecie, jak dawniej.
Moja babcia pragnê³a spokoju. Po tych
wszystkich ucieczkach noc¹ i d³ugich marszach przez góry. Po tych poci¹gach, które
ca³ymi dniami wioz³y j¹ niewiadomo
dok¹d; na które nie kupowa³o siê biletu; do
których zaganiano ca³e rodziny; do których
wsiada³o siê w tajemnicy; w których spa³o
siê na s³omie; które nie mia³y okien;
z których œwiat mo¿na by³o ogl¹daæ jedynie
przez w¹skie szpary miêdzy deskami; które
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nie kursowa³y wed³ug ustalonego rozk³adu;
które nie dowozi³y tam, gdzie siê chcia³o;
które dezorientowa³y, otumania³y, gubi³y
swoich pasa¿erów; z których po cichu,
w tajemnicy kazano wysiadaæ; nie na dworcach, w œrodku pola.
By³a przekonana, ¿e jej wêdruj¹ce po
mapach rêce nie zawiod¹ jej, ¿e prêdzej czy
póŸniej j¹ odnajd¹, zaprowadz¹ do chojnowskiego „tu i teraz” oraz poka¿¹ greckie
„tam i wtedy”. Nie chcia³a przegapiæ tej
jednej, krótkiej chwili, tego pojedynczego
znaku, wyraŸniejszego impulsu, o którym
wiedzia³a, ¿e na pewno nast¹pi - ¿e przejdzie przez jej palce, jak delikatne pora¿enie
pr¹dem; od mapy, od tego, co na niej, do
g³owy, do œwiadomoœci. Nie chcia³a przegapiæ Grecji i Chojnowa.
Tam by³aœ, a teraz jesteœ tu - tyle by to
znaczy³o. Samonamierzenie.
Tam by³aœ, tam siê urodzi³aœ, tam mieszka³aœ przez prawie czterdzieœci lat swojego
¿ycia, stamt¹d przez prawie czterdzieœci lat
siê nie rusza³aœ, tyle co do s¹siedniej wioski.
Tam urodzi³o siê czworo z piêciorga twoich
dzieci. Tam pochowa³aœ pierwszego mê¿a.
Tam ukrywa³aœ siê przed Niemcami
i W³ochami, a póŸniej przed wojskiem
greckim. Tam noc¹ zanosi³aœ swoim braciom, którzy byli w partyzantce, jedzenie
i swetry robione w ci¹gu dnia. Tam ciê
pobili, gdy nie chcia³aœ siê do tej pomocy
przyznaæ. Tam, pobita, prawie straci³aœ
dziecko, które w sobie nosi³aœ. Stamt¹d
musia³aœ uciekaæ.
A teraz jesteœ tu. Od kilku tygodni. W Chojnowie. Nie znasz tutejszego jêzyka, tutejszego jedzenia, ludzi, którzy tu mieszkaj¹.
Nie wiesz, co sadz¹ na polach, czy maj¹
pomarañcze i granaty, czy hoduj¹ owce.
Nie wiesz, z czego zrobisz œwi¹teczn¹ pitê.
Czujesz, ¿e „tu” jest du¿o zimniej ni¿ „tam”
- choæ tam przecie¿ mieszka³aœ w górach.
Jesteœ „tu” i wygl¹da na to, ¿e jeszcze d³ugo
tu zostaniesz. W zasadzie nie masz nic
przeciwko temu. Nawet ci siê tu podoba.
Praca jest du¿o l¿ejsza ni¿ tam - co to dla
ciebie posprz¹taæ kilka klas i zmyæ pod³ogê
na korytarzach? Twój m¹¿ pracuje w tej
samej szkole co ty, jest palaczem, macie
s³u¿bowe mieszkanie. Pieniêdzy wystarcza
na jedzenie. Twoje dzieci - Sultana i Petros
- s¹ zdrowe, chodz¹ na sanki z tutejszymi
dzieæmi. Janula ju¿ doros³a, ma greckiego

narzeczonego. Jak jeszcze tamta dwójka
tutaj dojedzie, to nareszcie odetchniesz
i mo¿e wszystko siê dla ciebie u³o¿y.
Tyle by znaczy³ ten impuls. Gdyby siê
pojawi³. Odnalezienie samej siebie.
Moja babcia nie umia³a przeczytaæ nazw na
mapach, nie rozumia³a, co to skala.
Równole¿niki i po³udniki znaczy³y dla niej
tyle, co linie rzek czy granice. Nie
wiedzia³a, gdzie koñczy siê jedno pañstwo,
a zaczyna inne. Jedyne, co wydawa³o jej siê
na mapach znajome, to kolory. Potrafi³a je
rozró¿niæ, ale nie wiedzia³a, ¿e niebieski to
morze, ¿e góry s¹ na br¹zowo, ¿e zielony to
nizina, a ¿ó³ty pustynia. Bia³y kolor na
krañcach map, na biegunach - czy to mo¿e
byæ œnieg? Jeœli tak, to mo¿liwe, ¿e to
Chojnów, a tym samym ona. Bo tamtego
roku, 1954, zima by³a bardzo mroŸna
i napada³o mnóstwo œniegu - miasto pozosta³o bia³e przez trzy miesi¹ce. W Grecji te¿
czasami prószy³o, ale nigdy wczeœniej nie
widzia³a takich zasp, nigdy wczeœniej nie
zamarza³y jej brwi i rzêsy, gdy wychodzi³a
po zakupy. Na szczêœcie dziadek by³ palaczem i w mieszkaniu zawsze by³o ciep³o.
Moja babcia, spogl¹daj¹c na mapê, próbowa³a szacowaæ. Pamiêta³a, ¿e do Jugos³awii przez góry szli kilkanaœcie godzin, ¿e
przeprawa do Czechos³owacji trwa³a cztery
dni, a z Czechos³owacji do Chojnowa
dodatkowe pó³ dnia. St¹d tam - da³oby siê
za ten czas czy za daleko? Ile kilometrów
mo¿na zrobiæ w trochê ponad piêæ dni?
A st¹d tam? A stamt¹d tu?
Zastanawia³ j¹ te¿ Szczecin. „Twoje dzieci
s¹ w sierociñcu pod Szczecinem - us³ysza³a
na dwa tygodnie przed przyjazdem do
Chojnowa. - Na pó³nocy Polski, prawie nad
morzem. Od czterech lat. Chodz¹ do szko³y
i s¹ zdrowe. Ioannis Sturis i Kiriaki Sturis.
Lat 19 i 17. Ale nie mo¿emy ich sprowadziæ
do nas, Polska jest wiêksza ni¿ Czechos³owacja. Jak chcesz byæ z dzieæmi, musisz
jechaæ do Polski. S¹ tam ju¿ i inni Grecy.
Du¿o Greków, ca³e rodziny, nie bêdzie
wam Ÿle.”
Co to znaczy „na pó³nocy Polski”, nad
morzem, nad którym morzem? I na dodatek
ta szeleszcz¹ca nazwa, któr¹ ledwo umia³a
wypowiedzieæ. Szczecin. Pod Szczecinem.
Ile by siê jecha³o z Chojnowa do Szczecina?
A z Grecji? Na której mapie? Jaki to mo¿e
byæ kolor?
Dionisios Sturis
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Potomkowie Inków w SP3 „Bez pracy nie ma ko³aczy”
19 marca Szko³ê Podstawow¹ nr 3 odwiedzili prawdziwi
Indianie. By³a to wizyta w ramach cyklu koncertów
„W Krainie Pani Muzyki” organizowanych przez Lubuskie
Biuro Koncertowe p. Bogumi³y Tarasiewicz. By³a ju¿
m.in. „Lista przebojów muzyki klasycznej”, „Graj¹ce
pi³y, rury i kieliszki”, „Instrumenty, które warto poznaæ”
i „Baœñ o 12 miesi¹cach”. Tym razem potomkowie Inków
z Peru zaprezentowali program pod nazw¹ „Na indiañskiej
œcie¿ce”. Przedstawili uczniom melodie i instrumenty
muzyczne Indian Ameryki Po³udniowej. Dziêki prowadz¹cemu dzieci mog³y te¿ poznaæ skrótowo historiê
Inków, Majów i Azteków oraz ich losy po wojnach

z Hiszpanami. Wszystko okraszone by³o muzyk¹
wykonywan¹ przez naszych goœci. Muzyk¹, która ³¹czy
w sobie rytmy wielu plemion i narodów Ameryki.
Uczniowie wspólnie z muzykami zaœpiewali piosenkê
„Negro” i pos³uchali chyba najbardziej znanej „El condor
pasa”. W najbli¿szym czasie planowane s¹ jeszcze dwa
koncerty - „Z wizyt¹ w ¯elazowej Woli” i „Od bluesa
do rock and rolla”.

Przys³owie to znamy wszyscy, bo wiemy, ¿e na sukces nale¿y zapracowaæ,
a nawet okupiæ go wyrzeczeniami
i poœwiêceniem.
Uczniowie klasy III a Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika doskonale
zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e niczego
nie mo¿na osi¹gn¹æ bez entuzjazmu.
Dlatego, inwestuj¹c wolny czas, swoj¹
wiedzê i umiejêtnoœci, bardzo aktywnie dzia³aj¹ na rzecz œrodowiska i we
wszystkie projekty ekologiczne wk³adaj¹ wiele serca. Zrealizowali ju¿ wytyczne takich konkursów jak: „Drugie
¿ycie elektroœmieci” organizowanego
przez Europejsk¹ Platformê Recyklingu,
„Dbajmy o œrodowisko - to takie proste”
zainicjowanego przez Tesco, w których
zajêli czo³owe miejsca na fina³ach
ogólnopolskich.

„z odzysku”, wraz z Samorz¹dem
Uczniowskim przeprowadzili konkurs
dla wszystkich uczniów na pojemniki
zwi¹zane z segregacj¹ papieru. Przekonali siê, ¿e wiele rzeczy mo¿e byæ
wykorzystanych ponownie i nie zawsze trzeba kupowaæ nowe produkty.

W bie¿¹cym roku szkolnym zadecydowawszy wraz z opiekunk¹ - Pani¹
Ma³gorzat¹ Potacza³¹ o przyst¹pieniu
do pilota¿owego programu 3R, znaleŸli
siê w grupie 180 klas z terenu 10 województw i rozpoczêli aktywn¹ promocjê idei 3R, która oznacza: REDUCE,
REUSE, RECYCLE, a w wersji spolszczonej to tzw. Zasada 3 U: Unikaj
kupowania zbêdnych rzeczy, U¿yj
powtórnie, Utylizuj. Cz³onkowie ekologicznej grupy „Or³y” wziêli udzia³
w warsztatach pakowania prezentów,
zachêcili wszystkich cz³onków spo³ecznoœci szkolnej do w³asnorêcznego
przygotowania ozdób choinkowych

Z podjêtych dzia³añ, wspieranych
przez Spó³kê KGHM „Ecoren”, powsta³ reporta¿ filmowy, który zosta³
doceniony przez jury konkursu i nasi
ekolodzy ponownie bêd¹ reprezentowaæ szko³ê na arenie ogólnopolskiej,
jako najlepsze gimnazjum z województwa dolnoœl¹skiego. Po raz kolejny
gimnazjaliœci przekonali wszystkich
o tym, ¿e wystarcz¹ dobre chêci, odrobina zapa³u i motywacji do dzia³ania,
by wspó³praca ró¿norodnych osób,
o odmiennych upodobaniach i uzdolnieniach mog³a przynieœæ wymierne
efekty.
L.S.

Wiosenne œwiêtowanie w Trójce
Przysz³a wiosna, a wraz z ni¹ zrodzi³ siê
pomys³ upiêkszenia i tak ju¿ ³adnej „Galerii
na piêtrze” - miejsca, w którym dzieci z klas
I-III eksponuj¹ swoje prace plastyczne. W ten
sposób z inicjatywy p. Uli Chmielewskiej
i p. Bogusi Kruk powsta³a wyj¹tkowa, œwi¹teczno-wiosenna wystawa, dla której zosta³
wykorzystany jeden ci¹g schodów. Tak,
w³aœnie schodów. Ach, czegó¿ tutaj nie ma!
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S¹ bazie i palmy, zaj¹czki i baranki, œwi¹teczne stroiki i pisanki. Ca³oœæ zaœ dope³niaj¹
bardzo ³adne i ciekawie wykonane prace
plastyczne najm³odszych uczniów. Podobne
prace dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3
ozdabiaj¹ obecnie I piêtro Urzêdu Miejskiego.
Zapraszamy do zwiedzania naszej wystawy
i ¿yczymy wszystkim cieplutkich, radosnych
i rodzinnych Œwi¹t Wielkanocnych.
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„Dobrze jest oprzeæ siê o drugiego,
bo nikt nie dŸwiga ¿ycia sam”
Motto zacytowane w tytule mo¿e staæ siê
swoistym podsumowaniem zaplanowanych
na styczeñ i luty dzia³añ podjêtych przez
Radê Rodziców Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika. Wi¹¿e siê ono z organizacj¹
balu charytatywnego, który odby³ siê 6 lutego
w Domu Chemika. Wszystkim osobom
zaanga¿owanym w przygotowanie balu
dŸwiêcza³a w uszach linia melodyczna
piosenki œpiewanej niegdyœ przez Majkê
Je¿owsk¹ pt. „Wszystkie dzieci nasze s¹”,
poniewa¿ z inicjatywy Przewodnicz¹cej
Rady Rodziców - Pani Teresy Siniak
zaplanowano, ¿e ca³kowity dochód

z imprezy tanecznej, loterii fantowej zostanie
procentowo przeznaczony na: realizacjê
zadañ statutowych szko³y, ale te¿ na pomoc
dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub znajduj¹cych siê w ciê¿kiej
sytuacji ¿yciowej.
3 marca 2010 roku uczniowie klasy specjalnej wraz z rodzicami, nauczycielki Panie: Marta Cuch, Jadwiga Kranc oraz
dyrektor szko³y - Pan Andrzej Urban spotkali siê z przedstawicielkami Rady Rodziców - Paniami: Teres¹ Siniak, Bogus³aw¹
Stroceñ i Jadwig¹ Bi³yk i nast¹pi³o uroczyste przekazanie informacji o mo¿liwoœci
zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci:
chusty „Klanza” do zajêæ integracyjnych,
pi³eczek do æwiczeñ sensorycznych, pi³ek
i taœm rehabilitacyjnych oraz materia³ów
biurowych do zajêæ plastycznych. Udzielone wsparcie finansowe wzbogaci ofertê
edukacyjn¹ dla uczniów, urozmaici zajêcia
edukacyjne i wniesie wiele radoœci do
æwiczeñ.
Niemo¿liwa by³aby realizacja wielu
pomys³ów i projektów bez dobrych ludzi
wokó³…
Dziêkujemy burmistrzowi Miasta Chojnowa Panu Janowi Serkiesowi i Sekretarz
miasta Pani Brygidzie Mytkowskiej
za pozytywne rozpatrzenie próœb i apeli.
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Szczególne s³owa podziêkowañ kierujemy do:
*Wszystkich rodziców, którzy pomogli
podczas przygotowañ do balu charytatywnego, pomagaj¹c w kuchni, piek¹c ciasta
i stroj¹c salê balow¹;
* Sponsorów wspieraj¹cych finansowo,
rzeczowo lub „us³ugowo” nasze dzia³ania.
S³owo „dziêkujê” sk³adamy na rêce:
Pañ: Ewy R¹bkowskiej, Ma³gorzaty
Wêgrzyn, Anny Wiszniewskiej - w³aœcicielki apteki „Pod S³oñcem”, Haliny Chyb
- w³aœcicielki ksiêgarni „Alfa”, Ma³gorzaty
Darmoros - w³aœcicielki sklepu „Smyk”,

Zdzis³awy Grel, Kamili Koby³ka, Wies³awy
Macowicz, Janiny Kozakowskiej, Barbary
Wiêcek, Wandy Papiñskiej, Iwony Borys,
Haliny Jaworskiej, Justyny Koziar, Jolanty
Jaszczur, Alicji Michalskiej, Beaty
Mroziñskiej, Beaty Podolskiej, Bogus³awy
Stroceñ, Agnieszki Sypniewskiej, Beaty
Œwiat³owskiej, Wioletty Gibas, Jadwigi
Bi³yk, Doroty Haniszewskiej, Agnieszki
Sypniewskiej, Wies³awy Korol, Krystyny
B³asiak;
Panów: Jana Kurenia - w³aœciciela sklepu
spo¿ywczego „U Jana”, Alfreda Gruszki w³aœciciela apteki „Salix”, Andrzeja Ubych
- w³aœciciela firmy „Anmar”, Tadeusza
Bijaka, Ireneusza Krzyœków, Paw³a Giersoka, Jerzego Ruty - w³aœciciela sklepu
„Mikro”, Jacka Wiœniewskiego - w³aœciciela sklepu „Nietoperek”, Jerzego Jadacha,
S³awomira Laskowskiego - w³aœciciela
sklepu „Mega”, Artura Rychliñskiego,
Janusza Czapskiego, Adama Odziomek,
Ryszarda Chmielowskiego, Józefa Korol,
Jerzego Paku³a, Adama Sankiewicza,
Zenona Naumczyk, Dariusza Go³êbiewskiego, Adama Iwanickiego;
Pañstwa: Rudziak, Byczkowskich - w³aœcicieli apteki „Stokrotka”, Równanek w³aœcicieli sklepu „Tabakiera”, M¹czniewskich - w³aœcicieli sklepu wielobran¿owego
„Dobry kolor”;
W³aœcicieli firmy handlowej „Sobkowiak”.

Z paj¹kami za pan brat
18 marca 2010 r. uczestnicy projektu ,,Nie taki
paj¹k straszny, czyli objazdowa konferencja naukowa” oraz uczniowie nale¿¹cy do szkolnego
kó³ka biologicznego wziêli udzia³ w wycieczce
do wroc³awskiego ZOO.

Spod szko³y wyjechaliœmy o 8.00 i po dwóch
godzinach jazdy dotarliœmy do celu. Na miejscu
podzieliliœmy siê na dwie grupy. Jedna z nich
uda³a siê do terrarium, gdzie wziê³a udzia³ w
wyk³adzie na temat ¿ycia, rozwoju i budowy
stawonogów. Pozostali ruszyli w teren, aby
zwiedziæ ZOO. PóŸniej nast¹pi³a zmiana.
Podczas wyk³adu mieliœmy okazjê dowiedzieæ
siê wielu ciekawostek o pajêczakach oraz obejrzeæ z bliska niektóre okazy. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o odwiedzenie motylarnii.
20 marca po raz kolejny wybraliœmy siê do
Wroc³awia. Tym razem odwiedziliœmy Instytut
Zoologii. Celem wyjazdu by³o pog³êbienie wiedzy
o paj¹kach. Uczestnicy naszego projektu mieli
okazjê poczuæ siê jak prawdziwi studenci.
O godz.10.00 zajêliœmy miejsca w sali wyk³adowej, gdzie przywita³a nas dr hab. prof. Wanda
Weso³owska.
Z prelekcji dowiedzieliœmy siê miêdzy innymi
jakie s¹ cechy paj¹ków, do czego u¿ywaj¹ one
swojej przêdzy, które paj¹ki mog¹ byæ niebezpieczne, jakie s¹ objawy ich ugryzienia. Aby
lepiej zobrazowaæ poszczególne zagadnienia
pani profesor skorzysta³a z projektora. Czêœæ
z nas sporz¹dza³a notatki, inni starali siê zapamiêtaæ najwa¿niejsze rzeczy. Jedno jest pewne,
wyk³ad by³ bardzo zajmuj¹cy, a zdobyt¹ wiedzê
wykorzystamy w przysz³oœci.
Oko³o 11.30 nasza ,,studencka lekcja” dobieg³a
koñca. Chc¹c siê trochê zrelaksowaæ przed
wyjazdem, odbyliœmy spacer po mieœcie. Trzeba
przyznaæ, ¿e by³o na co popatrzeæ, Wroc³aw ma
swój niepowtarzalny urok. Oko³o godziny 16.00
byliœmy w Chojnowie.
Chcielibyœmy podziêkowaæ p. Bo¿enie Zawadzkiej,
p. Jadwidze Paszkowskiej i p. Monice Inglot za
opiekê oraz zorganizowanie wycieczki.
P. Maziak, K. Giwojno, E. Karpiñska,
E. Szapowa³ - Gimnazjum nr 1
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Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1?
„Z wizyt¹ w Szkole Podstawowej Nr 4”
17 marca odwiedziliœmy Szko³ê Podstawow¹ Nr 4, gdzie spotkaliœmy siê z bardzo
mi³ym przyjêciem. Powita³y nas bajkowe
postacie, które oprowadzi³y nas po szkole.

Widzieliœmy ró¿ne sale lekcyjne, pracownie:
komputerow¹ i jêzyka angielskiego, bardzo
podoba³a nam siê sala audiowizualna, byliœmy
w bibliotece szkolnej, a nawet mieliœmy okazjê
uczestniczenia w lekcji u naszych starszych
kolegów. W szkolnej œwietlicy obejrzeliœmy
zabawne przedstawienie pt.: „Zuzia uwa¿aj!”
przygotowane przez uczniów pod opiek¹
Pani B. Szarek.
Wycieczka po szkole bardzo nam siê podoba³a! Dziêkujemy serdecznie dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom SP Nr 4 - 6-latki wraz
z nauczycielkami Przedszkola Miejskiego Nr 1.

w nale¿yty sposób - i op³aci³o siê. Od tego dnia,
najprawdziwsza wiosna zagoœci³a nie tylko w
kalendarzu, ale równie¿ w parkach i ogrodach.
W przedszkolu nr 1, wszelkie uroczystoœci
zwi¹zane z powitaniem nowej pory roku

odby³y siê w przedszkolnym ogrodzie. Zgodnie
z tradycj¹, zainaugurowane zosta³y one spaleniem s³omianej marzanny symbolizuj¹cej zimê.
Czynnoœci tej towarzyszy³y œpiewy i tañce,
które przy jednoczesnym ¿egnaniu siê ze
„star¹” por¹ roku, powitaæ mia³y z niecierpliwoœci¹ oczekiwan¹ wiosnê.
Z przedszkolnego ogrodu, oprócz dzieciêcych œpiewów, rozchodzi³ siê dŸwiêk instrumentów, którymi to mali mieszkañcy Choj-

„Pierwszy dzieñ wiosny w Przedszkolu
Miejskim nr 1 w Chojnowie”
Tegorocznych oznak wiosny, maj¹cych nadejœæ
po wyj¹tkowo d³ugiej i uci¹¿liwej zimie,
skwapliwie oczekiwa³y nie tylko dzieci. Jak
co roku postanowi³y uczciæ jej nadejœcie

nowa ochoczo sobie przygrywali. Wiele z nich
recytowa³o wiersze, poœwiêcone oczywiœcie
wioœnie i tego wszystkiego, co przynosi ona
wraz ze swoim nadejœciem.
Uroczyste œwiêto zakoñczy³y zabawy i gry
odbywaj¹ce siê na wolnym powietrzu, mo¿liwe dziêki wspania³ej, s³onecznej pogodzie
towarzysz¹cej temu wyj¹tkowemu dniu.
„Przedœwi¹teczny czas”
Czynne uczestniczenie w uroczystoœciach
zwi¹zanych z tradycj¹ œwi¹teczn¹ oraz poznanie tradycji ludowych stanowi jedno
z zadañ edukacyjnych naszego przedszkola.
Od wielu ju¿ lat podejmujemy szereg dzia³añ
maj¹cych na celu kultywowanie wœród naszych wychowanków tych¿e tradycji i zwyczajów, aby przetrwa³y jak najd³u¿ej.
Wielkanoc jest najstarszym i najwa¿niejszym
œwiêtem chrzeœcijañskim w naszym kraju.
Wi¹¿e siê ono z licznymi obrzêdami i zwyczajami
zachowanymi do dnia dzisiejszego. W naszym
przedszkolu kultywuj¹c tradycje wielkanocne
organizujemy szereg zajêæ z dzieæmi maj¹cych
na celu zapoznanie naszych podopiecznych
z twórczoœci¹ ludow¹, strojami, zwyczajami
i tradycjami ludowymi. Podczas tych zajêæ
dzieci maj¹ okazjê czynnie uczestniczyæ
w przygotowaniach do Œwi¹t Wielkanocnych.
W trakcie zajêæ poprzedzaj¹cych œwiêta nie
zabrak³o twórczoœci plastycznej dzieci. W ka¿dej
grupie wiekowej przedszkolaki tworzy³y
prace zwi¹zane z Wielkanoc¹ wykorzystuj¹c
do tego celu ró¿norodne techniki plastyczne.
Dziêki temu powsta³a wspania³a wystawa
prac dzieciêcych. Kolorowy wystrój korytarza
wprowadzi³ wszystkich w œwi¹teczny nastrój.
par.

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

Ziemia Œwiêta
Zapraszamy na wystawê fotograficzn¹
Krystyny Czapskiej „Ziemia Œwiêta”
- Galeria M³odych,
termin: od 8 kwietnia do 8 maja.

- DKK (doroœli) w MBP - 22 kwietnia,
godz.16.00, Monika Szwaja „Gosposia prawie
do wszystkiego”.
Szczegó³owe informacje: Anna Kopyra,
Dzia³ dla Doros³ych.

** Nowoœci **
Haiku w teorii i praktyce
30 kwietnia o godz.16.00 odbêdzie siê kolejne
spotkanie Chojnowskiego Klubu Literackiego.
Zajêcia na temat: „Haiku - japoñski trzywersowy poemat. Teoria i praktyka poetycka.”
poprowadzi Tadeusz Sznerch, literaturoznawca
i krytyk literacki.

Porozmawiajmy o ksi¹¿kach
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
kwietniowe spotkania Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki:
- M³odzie¿owy DKK w Gimnazjum nr 2 - 15
kwietnia, godz.13.30, Ian McEwan „Marzyciel”,
- M³odzie¿owy DKK w Powiatowym
Zespole Szkó³ - 15 kwietnia, godz.15.15,
Arold Marliese „Chcê ¿yæ!”
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Grzegorz Kasdepke - „Kocha, lubi, szanuje
czyli jeszcze o uczuciach”

Zbiór zabawnych opowiadañ poœwiêconych
m.in. mi³oœci, nienawiœci, strachowi i poczuciu
winy. Na koñcu ka¿dej historii znajduje siê
opis konkretnej emocji oraz praktyczne rady
dla dzieci i rodziców.
Dzia³ dla Doros³ych:
El¿bieta Dzikowska - „Groch i kapusta:
podró¿uj po Polsce: Pó³nocny zachód”
Najlepsza podró¿nicza ksi¹¿ka roku - nagroda
„Bursztynowego Motyla” im. Arkadego Fiedlera.
Na pó³nocnym zachodzie naszego kraju s¹
miejsca, które winien poznaæ ka¿dy Polak.
Przede wszystkim Szlak Piastowski wiod¹cy
od Gniezna przez Ostrów Lednicki, Kruszwicê, Strzelno, Trzemeszno, Mogilno, Czerwiñsk do P³ocka. Warto wybraæ siê te¿ na
Kaszuby z „najd³u¿szym paskiem Polski”,
czyli Pó³wyspem Helskim, przepiêknymi lasami i krêgami megalitycznymi. Na Pomorzu ci¹gle pe³ne tajemnic Borne Sulinowo. Ciekawe zabytki, piêkna przyroda, ludzie z pasj¹.
Warto poznaæ ten region.
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Z ksi¹¿ki wydarzeñ
Za ³apówkê 8 lat
9 marca funkcjonariusze Referatu Prewencji KP w Chojnowie
wspólnie z funkcjonariuszami
Inspekcji Transportu Drogowego
w Legnicy zatrzymali 55.letniego
obywatela Federacji Rosji, który
w zamian za odst¹pienie od czynnoœci s³u¿bowych, to jest za grzywnê, która mia³a byæ na³o¿ona za
brak wymaganego dokumentu
przewozowego, w/w funkcjonariuszom usi³owa³ wrêczyæ korzyœæ
maj¹tkow¹ w postaci 100 euro.

Ju¿ nastêpnego dnia Prokuratura
Rejonowa w Z³otoryi na wniosek
Komisariatu Policji w Chojnowie
wobec podejrzanego o pope³nienie niniejszego czynu zastosowa³a
œrodek zapobiegawczy w postaci
porêczenia maj¹tkowego w kwocie
1900 z³otych.
Obywatelowi Federacji Rosji grozi
do 8 lat pozbawienia wolnoœci.

Wymusi³a
24 marca przy ul. Lubiñskiej
kieruj¹ca samochodem marki
Mercedes Sprinter, 30.letnia
mieszkanka Chojnowa nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cemu motorowerem marki
Hero Majestic - 48.letniemu
mieszkañcowi Lisiec, doprowadzaj¹c do zderzenia pojazdów.
Kieruj¹cy motorowerem dozna³
z³amania koœci piszczelowej i udowej nogi prawej oraz ogólnych
pot³uczeñ cia³a, pozosta³ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Oboje kieruj¹cy
byli trzeŸwi, pojazdy zabezpieczono Pomoc¹ Drogow¹.

Nieuwa¿nie cofa³
25 marca przy ulicy Grodzkiej
kieruj¹cy samochodem marki
Renault Jumper 20.letni mieszkaniec Strupic w trakcie manewru
cofania na ulicy, potr¹ci³ piesz¹
79.letnia mieszkankê Chojnowa,
która dozna³a z³amania szyjki koœci
udowej lewej. Poszkodowana pozosta³a w Wojewódzkim Szpitalu
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Specjalistycznym w Legnicy na
obserwacji.

Pi³eœ nie jedŸ !!!
Funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Chojnowie w miesi¹cu
marcu 2010 roku zatrzymali
oœmiu nietrzeŸwych kieruj¹cych
pojazdami w ruchu l¹dowym
oraz na drogach publicznych
a tak¿e szeœciu kieruj¹cych pojazdami pomimo orzeczonego
zakazu s¹dowego prowadzenia
pojazdów.
Jak informuje asp. Tomasz Jagielski z Komisariatu Policji w Chojnowie w ostatnim okresie na terenie powiatu legnickiego dosz³o
do kilku prób oszustwa osób starszych na du¿e kwoty pieniêdzy.
Schemat “sposobu na wnuczka”
ma zazwyczaj podobny przebieg.
Sprawca telefonuje do wybranej
ofiary i przedstawia siê jako dawno
niewidziany wnuczek lub siostrzeniec. Oszust czêsto korzysta
z ksi¹¿ki telefonicznej, wybieraj¹c
typowe dla starszego pokolenia
imiona, nastêpnie kieruje rozmow¹ w taki sposób, ¿e ofiara
nieœwiadoma niczego sama podaje na „tacy” imiê wnuczka lub
siostrzeñca. Oszust zdobywa zaufanie ofiary u¿ywaj¹c jej imienia
i troszcz¹c siê o jej zdrowie. Podczas rozmowy sprawca opisuje
sytuacjê, w której potrzebuje pilnie pieniêdzy np. opisuj¹c wypadek samochodowy. Po pieni¹dze
do dobrodusznej babci przychodzi
rekomendowany przez “wnuczka”
kolega, gdy¿ on sam w tym czasie
rzekomo za³atwia bardzo piln¹
sprawê zwi¹zan¹ z wypadkiem.
Dobre serce “przyszywanej babci
lub cioci” oszuœci wykorzystuj¹
bez skrupu³ów. B¹dŸmy wiêc
czujni i szczególnie ostro¿ni.

11.03.2010 r. o godz 14.30
na ul. Niemcewicza
w okolicach sklepu
p. Kupczyka mia³o miejsce
zdarzenie, potr¹cenie
pieszego.
Osoby, które by³y œwiadkami
tego zdarzenia
proszê o kontakt.
Telefon: 669 - 997 - 751
698 - 307 - 990
Barbara Kotarba

Muzyczna pomoc z Chojnowa
W kilkunastotysiêcznych miastach, gdy ju¿ powstaj¹ zespo³y muzyczne,
to zazwyczaj jeden muzyk jest w kilku sk³adach.
Zdarza siê te¿ i tak, ¿e obowi¹zki zawodowe, rodzinne lub inne
sprawiaj¹, ¿e trzeba rzuciæ granie. Taki przypadek spotka³ w³aœnie
z³otoryjski zespó³ - DZL. Ich profesjonalne nagrania mo¿na by³o
us³yszeæ w najnowszej edycji “Muzycznej Bitwy” nadawanej na antenie Radia Wroc³aw. Z koncertami te¿ problemu nie ma, o czym np.:
mogliœmy siê przekonaæ podczas ostatniego legnickiego Œwiêta
Ogórka. W zespole jednak ostatnio zrobi³y siê wolne wakaty
w obsadzie gitarzysty basowego i gitarzysty. Zaczê³y siê poszukiwania. Intensywnie szperano te¿ w internecie. Trafiono na stronê
naszego MOKSiRu, gdzie obejrzeæ mo¿na fragmenty wystêpów chojnowskich grup. Z³otoryjanie zwrócili od razu uwagê na basistê
Jaros³awa Hojdycza (Fakt Dokonany, Prolog, Reputacja). Jarek jest
ju¿ po kilku próbach u naszych s¹siadów zza miedzy. To oznacza, ¿e
“za³apa³ siê”. Mia³a te¿ miejsce rewizyta w Chojnowie. Wygl¹da
wiêc, ¿e mo¿e dojœæ do ciekawej wspó³pracy muzycznej pomiêdzy
Chojnowem a Z³otoryj¹.
Na naszych oczach rodzi siê i pisze kolejna kartka kulturalna
(ALMANAHU). Ostatnie dni w ca³ej tej historii dopisa³y swoisty
nowy rozdzia³. Piotr £abowicz - chojnowski gitarzysta zespo³ów
Hardway i Prolog, zosta³ zaproszony na próby z³otoryjskich rockowców. Test przeszed³ pomyœlnie... Bêdziemy wiêc teraz bacznie obserwowaæ rozwój wypadków muzycznych na linii Chojnów - Z³otoryja.
pm
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny ograniczony, do mieszkañców budynku
przy ul. Paderewskiego Nr 10, na najem gara¿u zlokalizowanego
w podwórku budynku przy ul. Paderewskiego Nr 10.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej, netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 22%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 kwietnia 2010r. o godz 11:00 w sali
nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
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
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
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.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publiczej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Zdrowych, radosnych, spokojnych i obfitych
Œwi¹t Wielkanocnych wszystkim swoim klientom
¿ycz¹
W³aœciciele Drukarni
UNIFOT
- Gizela i Andrzej Bobik
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Falstart

I Puchar Piastów Œl¹skich zakoñczony

Wybieg³y ju¿ na murawê dru¿yny czwartoligowe i z A klasy. Bardzo nieudanie rozpoczêli
rundê wiosenn¹ chojnowscy pi³karze. Na obydwu szczeblach zaliczyli falstart. Nerwy kibiców
znowu zosta³y wystawione na ciê¿k¹ próbê.
Miejmy nadziejê, ¿e zimowe zaspanie minie
naszym pi³karzom wraz z wiosennym s³oñcem.

Przez trzy kolejne niedziele kolarze kilkunastu klubów rywalizowali w pierwszej edycji Pucharu Piastów Œl¹skich w kolarstwie
prze³ajowym. Zawody odby³y siê w trzech etapach – 7 marca
w Jeleniej Górze, 14 marca w Chojnowie i 21 marca ponownie
w Jeleniej Górze.

IV LIGA
Chrobry Nowogrodziec - KS Chojnowianka
Chojnów 6:1
KS Chojnowianka Chojnów - MiedŸ II Legnica 0:1
A KLASA
Fenix Pielgrzymka - KS Chojnowianka II
Chojnów 3:1
Mecz nasza dru¿yna koñczy³a os³abiona przez
czerwon¹ kartkê.
pm
IV liga dolnoœl¹ska
Twardy
17
37
Lechia
17
34
Chrobry
17
31
Konfeks
17
27
Szczawno-Zdrój 16
26
Jawor
17
26
Pietrzykowice
17
25
MiedŸ II
16
25
Kobierzyce
17
22
Prochowice
17
20
Boles³awiec
16
20
Chojnów
17
17
K³odzko
16
16
Jelenia Góra
16
14
Œlêza II
17
12
Œroda Œl.
16
12

40:17
33:12
36:14
34:29
22:21
22:21
40:31
26:20
31:33
22:23
25:25
19:30
15:26
18:31
24:51
11:40

Reprezentanci naszego miasta - zawodnicy
UKS Oriens, kilkakrotnie stawali na podium,
a ich wysokie wyniki uplasowa³y dru¿ynê
na czwartej pozycji generalnej klasyfikacji.
Relacjê z drugiego etapu Pucharu Piastów
Œl¹skich publikowaliœmy w poprzednim
numerze GCh. Podkreœlaliœmy wówczas
wypowiedzi zawodników dotycz¹ce profesjonalnej organizacji, wspania³ych warunków terenowych i sportowej atmosfery. Echo
tych pozytywnych opinii brzmia³o jeszcze
podczas trzeciego etapu w Jeleniej Górze.
To cieszy nie tylko organizatorów, wszystkich
wspieraj¹cych i zaanga¿owanych w organizacjê, ale tak¿e samych mieszkañców kolejny raz bowiem Chojnów, niewielkie
miasteczko z Dolnego Œl¹ska na d³ugo zapadnie w pamiêæ uczestnikom - reprezentantom
wielu miast Polski. Dodaj¹c do tego niez³e
wyniki naszych kolarzy, imprezê nale¿y uznaæ
ze wszech miar udan¹.

W miniony weekend startowali w Sobótce
na inauguracji sezonu MTB. Srebrny medal
przywióz³ do Chojnowa Karol Ku³acz, z³oto
Przemek Kaczmarek, nasz najm³odszy
zawodnik Karol Rokus wywalczy³ w swojej
kategorii czwart¹ pozycjê.
Gratulujemy i czekamy na kolejne doniesienia.
eg

W nastêpnej kolejce: Chojnów - Boles³awiec,
MiedŸ II - Prochowice, Chrobry - Pietrzykowice, Kobierzyce - Szczawno Zdrój, Konfeks Lechia, K³odzko - Œlêza II, Twardy - Jelenia
Góra, Jawor - Œroda Œl¹ska.
Klasa A - Legnica
Grupa III
1. Go³aczów
14
2. Prusice
14
3. Jadwisin
14
4. Zakaczawie
14
5. Paszowice
14
6. Krzywa
14
7. Pielgrzymka
14
8. Jerzmanice- Zdrój 14
9. Ró¿ana
14
10. Chojnów II
13
11. Rokitnica
14
12. Jawor
13
13. Granowice
14
14. Damianowo
14

35
30
29
26
25
23
21
20
19
17
15
11
4
4

47:18
38:27
58:31
43:26
33:30
26:28
29:29
29:33
35:26
35:32
26:32
18:33
26:57
18:59

W nastêpnej kolejce (10-11.04) graj¹:
Go³aczów - Paszowice, Prusice - Granowice,
Damianowo - Pielgrzymka, Chojnów II - Krzywa,
Jadwisin - Zakaczawie, Jawor - Jerzmanice
Zdrój, Ró¿ana- Rokitnica.
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Zawodnicy i osoby zwi¹zane z sekcj¹ kolarsk¹
UKS “ORIENS” za poœrednictwem G.CH.
dziêkuj¹ przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej
Chojnowa Janowi Skowroñskiemu oraz radnym,
Andrzejowi Matuszewskiemu i Krzysztofowi
Grzechowi za osobiste wsparcie podczas
ka¿dego z etapów Pucharu. Naszym reprezentantom by³o niezwykle mi³o przyjmowaæ
gratulacje od w³adz miasta bezpoœrednio po
zakoñczonych startach.
Dodatkowe podziêkowania sk³adamy: Kierownikowi Przychodni w Chojnowie Panu
Boles³awowi Jakubiakowi, Kubie Halikowskiemu, oraz harcerzom z dru¿yny Pani
Bony Szaban.
Puchar Piastów Œl¹skich by³ jedn¹ z imprez
zamykaj¹cych sezon kolarstwa prze³ajowego.
Dla naszych reprezentantów nie oznacza to
jednak odwieszenia rowerów na hak. Wrêcz
przeciwnie. Kolarze przesiadaj¹ siê na inne
dwuœlady i rozpoczynaj¹ walkê o medale
w MTB i kolarstwie szosowym.

13

OG£OSZENIA
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny parterowy
w Chojnowie na ul. Broniewskiego 10, o pow. 220 m2
(5 pokoi, 4 gara¿e),na dzia³ce przemys³owo-budowlanej o pow. 29 ar. Wiadomoœæ: tel. (76) 819-12-78
lub 694-102-630.
Sprzedam dom w trakcie budowy we wsi
Go³aczów, dzia³ka 22 ar, dom o pow. 120 m2 plus
wbudowana hala o pow. 250 m 2 , typ dzia³ki
budowlano-us³ugowa, media na dzia³ce, przyjmê
w rozliczeniu mieszkanie, dobry samochód
lub inne propozycje. Wiadomoœæ: tel. 792-842-303
lub 515-153-061.

DROBNE

Kupiê mieszkanie w nowym budownictwie
do 42 m2. Wiadomoœæ: tel. 660-952-073.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, 2 pokoje
w starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. (76) 818-76-77.
Zamieniê mieszkanie w bloku na parterze
o pow. 32 m2, 2 pokoje, balkon, na wiêksze, mo¿e
byæ z zad³u¿eniem. Wiadomoœæ: tel. 661-731-600.
Zamieniê mieszkanie 1.pokojowe z balkonem,
o pow. 38,19 m2, w³asnoœciowe, IIp. (nad PKO),
na 3.pokojowe w starym budownictwie w obrêbie
du¿ego parku. Wiadomoœæ: tel. 691-126-746
po godz. 16.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie o pow. 56 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka - po kapitalnym remoncie, na wiêksze
3-4 pokojowe równie¿ w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 601-649-393.

Sprzedam mieszkanie M-4, 3 pokoje, 64 m2, IVp.,
ul. £okietka lub zamieniê na 2.pokojowe na osiedlu.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-60-88 lub 505-156-250.

Kupiê lub wynajmê lokal u¿ytkowy (20 - 60 m2)
w œcis³ym centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: 601-743-343.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 53m 2
+ 4m 2 piwnica. mieszkanie na parterze przy
ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny uk³ad pomieszczeñ, du¿y pokój z balkonem, ma³y pokój,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta, po remoncie
- nowe okna i drzwi wewnêtrzne.
Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie o pow. 56,9 m2, 2 pokoje, kuchnia, du¿y
przedpokój, c.o., ³azienka, wymieniona instalacja
elektryczna, parter, stare budownictwo, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 609-999-116.
Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m2, 2 pokoje,
³azienka, balkon, po remoncie, ogrzewanie gazowe,
Ip., stare budownictwo, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy
ul. Reja 6, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 609-502-663.
Sprzedam mieszkanie, 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, garderoba, samodzielna, du¿a piwnica,
w centrum Chojnowa, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Sprzedam lub wyajmê 3-pokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie 55m 2 przy ul. Samorz¹dowej. Wymienione okna i drzwi antyw³amaniowe oraz kafelki, parkiet, przedpokój zabudowany. Ciep³o, spokojnie, mili s¹siedzi. Wiadomoœæ: tel. 509-479-377.

14

Wynajmê pomieszczenia piwniczne o pow. 80 m2,
mo¿liwoœæ prowadzenia nieuci¹¿liwej produkcji,
us³ug lub na magazyn, Chojnów ul. Zielona 4.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Zatrudniê pielêgniarkê na umowê o pracê
(pe³ny etat). Praca od godz. 7.00 do 15.00 w Z³otoryi.
Wiadomoœæ: tel. 606-965-832.

Dzia³ki

Szukam lokalu do wynajêcia o pow. ok. 100 m2,
na dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹. Wiadomoœæ:
tel. 665-730-161.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi (sprzeda¿
kwiatów, zniczy, parking) - dojazd od drogi asfaltowej przy drugim nowym wejœciu na cmentarz
w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowo-us³ugowy o pow. 88 m2 w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 28D, ogrzewanie gazowe, wc, biuro,
2 pomieszczenia. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹,
o pow. 7 ar w Chojnowie, ul. Mickiewicza
(w kierunku Boles³awca).
Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.

Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36m2 do 3600m2,
czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606744998.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 13 m2 przy
ul. Kolejowej 30. Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Wynajmê piwnicê o pow. 250 m 2 z przeznaczeniem na magazyn - Chojnów, ul. Zielona 4.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Do wynajêcia plac ogrodzony przy ul. Zielonej 4
z przeznaczeniem np. na komis samochodowy.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej
z rozpoczêt¹ budow¹, stan zerowy, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 783-033-169.
Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ pod
kamienicê wraz z projektem i pozwoleniem na
budowê w Chojnowie przy ul. D³ugosza, pow. 200 m2.
Wiadomoœæ: tel. (76) 819-12-78 lub 694-102-630.

Inne
Do wynajêcia plac w Chojnowie przy ul. Lubiñskiej 1 wraz z pomieszczeniem o pow. 4m2,
z przeznaczeniem np. na komis samochodowy.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzedam lub wynajmê powierzchnie 400 m2 na Ip.
(do remontu), Chojnów, ul. Koœciuszki 28D.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie, ul. Kiliñskiego, o pow. 57,5 m2,
M-4, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, balkon, IVp.,
³azienka i wc po remoncie, nowe okna lub zamieniê z dop³at¹ na 2.pokojowe do Ip. na osiedlu.
Wiadomoœæ: tel. (76) 818-72-56 lub 794-217-926.
Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie, po remoncie, o pow. 48 m2,
przy ul. Kiliñskiego, IVp., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica, balkon. Cena 135.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 889-192-286.

Do wynajêcia powierzchnia handlowo-us³ugowa w Chojnowie przy ul. Zielonej 4,
100+200+200 m2, mo¿liwoœæ wydzielenia poszczególnych pomieszczeñ. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Praca

Sprzedam dom w budowie w Goliszowie,
dzia³ka 20 ar, nadaje siê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ np. na warsztat samochodowy, z³omowisko,
stolarniê, itd.
Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
po kapitalnym remoncie - blisko centrum, pow. 60 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIp. Tanie w utrzymaniu.
Wiadomoœæ: tel. 512-244-353 po godz. 16.

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowous³ugowy (do remontu) przy ul. Koœciuszki 28D pow. 100 m2. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz firmy
Körcher. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.
Sprzedam kuchenkê gazow¹ “Amika”
z elektrycznym piekarnikiem - ma³o u¿ywana.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145.

Optyk „SOCZEWKA”
Joanna Kamieñ
ul. Z³otoryjska 2, tel. 728-393-129
pn-pt 10.00 – 17.00
sob. 10.00 – 13.00

*
*
*

Okulary na recepty NFZ i prywatnie
Soczewki Bausch&Lomb; Johnson&Johnson
Okulary przeciws³oneczne
Dla nowych klientów 10% rabatu na oprawy okularowe.
Dla sta³ych klientów 15 % rabatu na oprawy okularowe.
Okulary przeciws³oneczne 30% zni¿ki do 30.04.2010r.
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Dobry biznes z BZ WBK
Bez wzglêdu na wielkoœæ, profil, iloœæ pracowników czy bran¿ê ka¿da firma potrzebuje dobrych, sprawdzonych us³ug bankowych. Us³ug
dopasowanych do jej specyfiki, pomagaj¹cych
w rozwijaniu biznesu, zapewniaj¹cych wsparcie. O takich w³aœnie us³ugach rozmawiamy
z Dyrektorem Oddzia³u Ann¹ Zawadzk¹.
- Ostatnio du¿o mówi siê o ma³ych i mikro
firmach. Modnym pojêciem sta³o siê samozatrudnienie. Czy jednaak us³ugi bankowe
nad¹¿aj¹ za tymi tendencjami na rynku?
- W Banku Zachodnim WBK - tak. Ostatni¹
z modyfikacji wprowadzonych do naszej oferty s¹ trzy nowe biznes pakiety przygotowane
w³aœnie z myœl¹ o ma³ych i mikro przedsiêbiorstwach. Ich konstrukcja i iloœæ umo¿liwia
maksymalne dopasowanie do indywidualnych
potrzeb przedsiêbiorców.
- Ale co to oznacza? Czy jeœli prowadzê
np. ma³y sklep spo¿ywczy mogê teraz p³aciæ
za konto mniej ni¿ du¿a firma? Zazwyczaj jedni i drudzy p³ac¹ tyle samo.
- Dok³adnie o to chodzi. W pierwszym z pakietów nazwanym Biznes Pakiet MINI miesiêczna op³ata za prowadzenie rachunku wynosi
zaledwie 9,99 z³. Drugi z naszych pakietów Biznes Pakiet Opti, przeznaczony jest dla firm,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ œredniej skali, ale
ju¿ potrzebuj¹ czegoœ wiêcej ni¿ tylko rachunku
bie¿¹cego. St¹d w Biznes Pakiecie Opti
w ramach sta³ej miesiêcznej op³aty wysokoœci
25 z³, przedsiêbiorcy otrzymuj¹ równie¿ bezp³atny rachunek dodatkowy oraz bezp³atny
rachunek walutowy w euro. Mniej p³ac¹ równie¿ za przelewy do innych banków. W pakiecie
MINI jest to bowiem 1 z³, a w OPTI 0,7 z³.
- Czy przelewy do ZUS i urzêdów skarbowych
kosztuj¹ tyle samo?
- Nie, te przelewy s¹ po prostu bezp³atne we
wszystkich pakietach.
- Mówiliœmy o trzech pakietach. Dla kogo jest
ten trzeci?
- Biznes Pakiet MAXI dedykujemy firmom
o zró¿nicowanych potrzebach. Tak¿e i w tym
przypadku posiadacz rachunku w ramach
sta³ej miesiêcznej op³aty, wynosz¹cej 60 z³,
nie p³aci za przelewy do ZUS i urzêdów skarbowych. Koszt przelewu do innego banku jest
ju¿ jednak ni¿szy, bo wynosi 0,5 z³. Wspomnia³em, ¿e to pakiet dla firm o zró¿nicowanych
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potrzebach, które wykonuj¹ wiêcej transakcji,
np. dla potrzeb rozliczeñ z kontrahentami
potrzebuj¹ wiêcej rachunków, st¹d w ramach
sta³ej miesiêcznej op³aty przedsiêbiorca mo¿e
otworzyæ do 50 rachunków prowadzonych
w z³otówkach bez op³aty za ich prowadzenie.
Mo¿e równie¿ wybraæ sobie jeden rachunek
walutowy w euro, funtach, dolarach lub frankach szwajcarskich bez op³aty za jego prowadzenie. To dobra wiadomoœæ dla firm, które
wspó³pracuj¹ z zagranicznymi kontrahentami.
- A jakieœ gwiazdki? Ma³y druk?
- Nasza oferta jest przejrzysta i maksymalnie
prosta. Proponujemy sztywne, konkurencyjne
stawki za prowadzenie rachunku oraz przelewy.
Nie stawiamy te¿ barier co do formy prowadzonej dzia³alnoœci.
Jedna sta³a op³ata w ramach której klient
otrzymuje rachunek oraz szereg udogodnieñ
oraz niskie, zbli¿one do kont osobistych, op³aty
za przelewy do innych banków. To wszystko.
Doda³bym do tego jeszcze ponad 500 oddzia³ów BZ WBK i 100 placówek partnerskich, bo - jak pokazuj¹ badania - du¿a i gêsta
sieæ placówek banku jest bardzo wa¿na dla
przedsiêbiorców.
- Ale przecie¿ rachunek to dopiero pocz¹tek
us³ug z jakich korzystaj¹ firmy. Czy zapewniaj¹
im pañstwo jakiekolwiek wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych?
- Mogê powiedzieæ od lat, pomagamy firmom.
Zajmuj¹ siê tym nasi doradcy europejscy, czyli
grupa 200 specjalistów pracuj¹cych w oddzia³ach BZWBK na terenie ca³ej Polski. Ich
zadaniem jest przede wszystkim doradzanie
w zakresie produktów kredytowych z jakich
najlepiej korzystaæ przy ubieganiu siê o dotacje
unijne. Doradcy wspó³pracuj¹ równie¿ z instytucjami pomagaj¹cymi w wype³nianiu wniosków o dotacje. S¹ fachowi i potrafi¹ wskazaæ
pewnych partnerów, a jak pokazuje nasze
doœwiadczenie w³aœciwa informacja to podstawa w ubieganiu siê o te œrodki.
- Czyli je¿eli przedsiêbiorca nie wie nic o funduszach unijnych, a chcia³bym z nich skorzystaæ to...
- ... to mo¿e przyjœæ do oddzia³u BZ WBK,
w którym doradca powie mu co powinien zrobiæ
i wska¿e najlepsze naszym zdaniem Ÿród³a
pozyskania kredytów koniecznych do skorzystania z dotacji.

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.
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- Jak to? A co w takim razie?
Inne us³ugi, z których korzystaj¹ przedsiêbiorcy.
Tu w³aœnie chcia³bym wróciæ do si³y marki
BZ WBK. Jako bank zaprosiliœmy do wspó³pracy szereg firm, które mog¹ pomóc naszym
klientom w usprawnieniu obs³ugi ksiêgowej,
internetowej, marketingowej, dadz¹ rabat na
samochód firmowy, zapewni¹ mobilny dostêp
do Internetu, zaoferuj¹ telefony komórkowe
w specjalnych taryfach, a nawet wydrukuj¹
wizytówki czy dostarcz¹ inne druki potrzebne
do prowadzenia firmy. Dbamy przy tym o to,
aby nasi klienci mogli korzystaæ z tych us³ug
na preferencyjnych warunkach.
- Powróæmy do samozatrudnienia. Czy pomagaj¹ Pañstwo w jakiœ sposób firmom, które
dopiero co rozpoczê³y dzia³alnoœæ?
- Tak, wszystkie nowe pakiety wyposa¿yliœmy
w opcjê Start-up. To rozwi¹zanie polega na
zwolnieniu firmy z op³aty za prowadzenie rachunku przez 9 miesiêcy. Mog¹ z niego
korzystaæ firmy, które prowadz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ krócej ni¿ 12 miesiêcy.
- A co trzeba zrobiæ, aby móc korzystaæ z tych
udogodnieñ?
- Wystarczy po prostu byæ klientem BZ WBK.
Serdecznie zapraszam do naszego oddzia³u.

Bank Zachodni WBK, 1 Oddzia³
w Chojnowie, zaprasza
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 9 do 16
Adres: ul. D¹browskiego 12
Nr tel: 076/ 8196400
e-mail: www.bzwbk.pl
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- Widzê zatem, ¿e BZ WBK nie chce ograniczaæ swojej roli tylko dostawcy produktów
bankowych.
- Zale¿y nam nie tylko na obs³udze firm, ale
równie¿ na ich rozwoju i budowaniu spo³ecznoœci firm z którymi ma przyjemnoœæ wspó³pracowaæ BZ WBK. Z myœl¹ o mikro i ma³ych
przedsiêbiorstwach uruchomiliœmy portal
internetowy superfirmy.pl. Mo¿na na nim
znaleŸæ szereg porad prawnych, biznesowych,
marketingowych pomocnych przy rozwijaniu
w³asnego biznesu. Drug¹ z naszych inicjatyw
jest stworzenie Pakietu Superfirmy, który
mimo ¿e zosta³ stworzony przez bank, jednak
nie oferuje produktów bankowych.

ul. Sikorskiego 12; 076/819-64-85

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10.00 - 18.00
* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA
* SZK£O ARTYSTYCZNE
* SZK£O U¯YTKOWE
* CERAMIKA
* OBRAZY
* WIKLINA
* INNE

ROZALIA KÊSIK ZAPRASZA
15

