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Chojnowska fara

Stanis³aw Horodecki, 23 kwietnia w MBP
promowa³ kolejn¹ w³asn¹ publikacjê.

Dla Ojca Œwiêtego
W Chojnowie uroczystoœci z okazji pi¹tej rocznicy œmierci Jana Paw³a II mia³y ró¿ny wymiar. By³y wystawy fotograficzne, plastyczne, konkursy i koncerty.

Œwiêto Konstytucji 3 Maja

Ponadto w numerze:
* Na LII sesji; * Za nami XIV Bambiniada; * W Chojnowie marzy siê o bibliotekach; * Wê¿yki, poci¹gi, kó³eczka…; 
* “Frauen auf dem Weg nach Europa” ponownie w Chojnowie; * Pierwsi w Polsce!!!; * Kopali razem z policj¹.



Z prac wydzia³ów

* remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2
dobiega koñca. Szeroki zakres prac obejmo-
wa³ miêdzy innymi wyburzenie balkonu oraz
dwóch pomieszczeñ zaplecza, wymianê po-
sadzki z klepki na now¹ z tworzywa sztucz-
nego typu pulastic. Na zapleczu wyburzono
œcianki dzia³owe i wykonano nowe pomiesz-
czenia - pokój dla nauczycieli z wêz³em sani-
tarnym oraz magazyn na sprzêt sportowy. 
W holu wybudowano szatnie z wêz³ami sani-
tarnymi i dodatkowe pomieszczenie na sprzêt
sportowy. We wszystkich pomieszczeniach
po³o¿ono nowe pod³ogi, pomalowano œciany,
czêœæ sanitarn¹ wy³o¿ono kafelkami. Wy-
mieniono te¿ instalacje elektryczne, wodoci¹-
gowe i kanalizacyjne oraz c.o. Na ³¹czniku
zdemontowano star¹ dachówkê, wykonano
nowe ³acenie dachu z zamocowaniem folii
dachowej.

Sala gimnastyczna zyska³a te¿ nowe oœwietle-
nie. Pozosta³o u³o¿enie dachówek na ³¹cz-
niku miêdzy szko³¹ a sal¹ i zamontowanie
sprzêtu sportowego. 

* kontynuowane s¹ prace przy budowie sieci
wodoci¹gowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Po³ud-
niowej i Z³otoryjskiej.

* zakoñczono budowê ulicy Bohaterów Pow-
stania Warszawskiego. Inwestycja zosta³a
odebrana i przekazana do u¿ytku mieszkañ-
com. Droga ³¹cz¹ca ul. £okietka z ul. Sikor-
skiego zdecydowanie u³atwi komunikacjê 
i poprawi estetykê osiedla.

* trwa procedura wyboru najkorzystniejszej
oferty w przetargu nieograniczonym na remont
wewnêtrznej instalacji elektrycznej i instalacji
odgromowej w Gimnazjum Nr 1.

* zakoñczono przebudowê sieci wodoci¹go-
wej oraz kanalizacji sanitarnej w Rynku i przy-
leg³ych ulicach. Na czêœci ulic Piotra Skargi 
i Chmielnej, a tak¿e ul. G³owackiego u³o¿ono
now¹ nawierzchniê asfaltow¹.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 01.04.2010 r. do 22.04.2010 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej 
na rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Rejtana 10,
ul. Grunwaldzkiej 2 i 12, ul. Niemcewicza 2a,
ul. Wojska Polskiego 13, ul. Chmielnej 15,
Rynek 36 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Nr 30/2010.
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 13.05.2010 r.
2) w dniach od 06.04.2010 r. do 27.04.2010 r.:
- wykazu gara¿y przeznaczonych do sprzeda¿y
w formie bezprzetargowej na rzecz dotych-
czasowych najemców, po³o¿onych przy 
ul. D¹browskiego w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
6 kwietnia 2010 r. Nr 31/2010.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 18.05.2010 r.

3) w dniach od 07.04.2010 r. do 28.04.2010 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w bu-
dynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 15,19,
ul. Witosa 13,14,17, ul. Kolejowej 28, ul. Koœ-
ciuszki 20,23 ul. Drzyma³y 6, ul. Samorz¹-
dowej 2b,2c,4a,4b w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
7 kwietnia 2010 r. Nr 32/2010.
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 19.05.2010 r.
4) w dniach od 28.04.2010 r. do 19.05.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê, w formie przetargu,
na czas nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 12/7,
po³o¿onej przy ul. Ma³achowskiego w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. Nr 37/2010). 

Otwarcie Centrum Aktywizacji
Zawodowej w Chojnowie

28 kwietnia mia³o miejsce uroczyste otwarcie
Centrum Aktywizacji Zawodowej - nowej
wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej
Powiatowego Urzêdu Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie, która realizowaæ bêdzie zadania
z zakresu us³ug i instrumentów rynku pracy. 
Do podstawowych zadañ Centrum bêdzie na-
le¿a³o m.in. poœrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, organizacja szkoleñ, pomoc w na-
byciu umiejêtnoœci w aktywnym poszukiwaniu
pracy. Wszystkie us³ugi zwi¹zane z rynkiem
pracy zosta³y skupione w jednym miejscu,
czyli na parterze budynku. Takie usytuowanie
pozwoli usprawniæ pracê oraz u³atwi kontakt
wszystkim, którzy korzystaj¹ z us³ug Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Legnicy Filii w Chojnowie.
Przeciêcia wstêgi dokonali: Pan Marek £apiñski
Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego oraz
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Marsza³ek na basenie

28 kwietnia miejsk¹ p³ywalniê odwiedzi³ mar-
sza³ek województwa dolnoœl¹skiego Marek
£apiñski. Wspólnie z burmistrzem obejrza³
g³ówn¹ halê basenu z nieck¹, brodzikiem,
jacuzzi, pomieszczenia socjalne, zaplecze
oraz urz¹dzenia techniczne w piwnicach obiektu.

O szczegó³ach rozmawiano z towarzysz¹cym
goœciowi kierownikiem budowy Zbigniewem
Andrychów.
Wizyta na basenie nie by³a d³uga, wystarczy³a
jednak na wystawienie pozytywnej opinii do-
tycz¹cej efektów prac. Budowa rzeczywiœcie
przebiega bardzo sprawnie i wydaje siê, ¿e
zaplanowany termin oddania basenu 30 czerwca,
zostanie dotrzymany.



Pan Jaros³aw Humenny Starosta Powiatu Leg-
nickiego. Ponadto w uroczystoœci otwarcia
CAZ udzia³ wziêli m.in: Wicedyrektor 
ds. Us³ug Rynku Pracy Dolnoœl¹skiego Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy w Wa³brzychu
Alicja Synowska, Wicedyrektor ds. Koordy-
nacji Wdra¿ania POKL Renata Grafowska,
Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies,
Wójt Gminy Chojnów Barbara Jasiñska,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Chojnowie,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Chojnów,
Dyrektor Filii DWUP w Legnicy, dyrektorzy
PUP w Jaworze, dyrektorzy PUP w Legnicy,
pracownicy PUP w Legnicy oraz lokalne
media. 
Powierzchnia Centrum wynosi 278 m, co sta-
nowi 57% ogólnej powierzchni urzêdu. Ca³-
kowity koszt inwestycji zwi¹zanej z wyodrêb-
nieniem CAZ wyniós³ 191.000 z³.
Powiatowy Urz¹d Pracy pozyska³ 80% œrod-

ków na ten cel z Funduszu Pracy, pozosta³e
20% zosta³o przekazane z bud¿etu powiatu
legnickiego jako wk³ad w³asny.

Poæwiczyæ na ³onie

Na terenie Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji, od kilku dni funkcjonuje si³ownia
„pod chmurk¹”. Na otwartej przestrzeni zamon-
towano dziesiêæ urz¹dzeñ do æwiczeñ si³owych
i rekreacyjnych dla osób w ka¿dym wieku.

Twister, sztanga, steper, biegacz, wios³a i inne
- sprzêty zrobione ze stali galwanizowanej
pokrytej dwiema warstwami specjalnej farby
zapewniaj¹ po³ysk i absolutn¹ g³adkoœæ. S¹
bezpieczne i estetyczne, a co najwa¿niejsze
ogólnodostêpne. 
To kolejne atrakcyjne miejsce w mieœcie,
gdzie mo¿na efektywnie i przyjemnie spêdziæ
np. wolne popo³udnie.

***

Stra¿acy na wie¿y

Sprawdzenie stopnia wyszkolenia ratowników
wysokoœciowych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i wy³onienie najlepszych ratowników wysokoœ-
ciowych na rok 2010 w regionie, to g³ówne cele
Miêdzywojewódzkich Zawodów w Ratow-
nictwie Wysokoœciowym Województwa Dol-
noœl¹skiego. 14 maja na chojnowskiej wie¿y
ciœnieñ o tytu³ najlepszej dru¿yny w naszym
województwie walczyæ bêdzie osiem ekip PSP.
Tego w Chojnowie jeszcze nie by³o. Eliminacje
do Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski Grup
Ratownictwa Wysokoœciowego zapowiadaj¹
siê widowiskowo. Zapraszamy zatem 14 maja
ju¿ od godziny 9.30 na Wzgórze Chmielowe
w Parku Piastowskim.

***
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Wybory Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

20 czerwiec 2010 r.
Zgodnie z art. 78 b ustawy z dnia 27 wrzeœ-

nia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544 z póŸn. zm.) Burmistrz wyznacza
na obszarze miasta miejsca przeznaczone
na bezp³atne umieszczanie urzêdowych
obwieszczeñ wyborczych i plakatów komi-
tetów wyborczych. W mieœcie Chojnowie s¹
to s³upy og³oszeniowe przy nastêpuj¹cych
ulicach:
- ul. D¹browskiego - ul. Ma³achowskiego
(przed MOKSiR),
- ul. Rynek (parking),
- ul. Grottgera - ul. Rynek (na chodniku),
- Plac Dworcowy,
- ul. Wolnoœci - ul. Reja (obok mostu
betonowego),
- ul. £okietka - ul. Maczka (obok sklepu
„Anna”),
- ul. Samorz¹dowa
oraz tablica informacyjna przy ul. Grodzkiej
(obok targowiska).

Ja Marian D¹browski publicznie,
wobec ca³ej spo³ecznoœci lokalnej,

bardzo przepraszam Pani¹ Agnieszkê
Koniewicz za to, ¿e przez swoje

naganne zachowanie w obecnoœci
s¹siadów i znajomych urazi³em 

godnoœæ i oœmieszy³em 
bezpodstawnymi wyzwiskami 
Pani¹ Agnieszkê Koniewicz, 

ponadto postawi³em j¹ 
w z³ym œwietle wobec jej znajomych.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- maj 2010

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,

- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00  oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452          23.05.10,
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301                       30.05.10,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136              09.05.10,
5. Apteka ,,Stokrotka”: 16.05.10,

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow.
u¿ytkowej 19,99 m2, po³o¿onej przy ul. Witosa 
w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa
10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4),
oznaczonej numerem geodezyjnym 33/11 o pow.
24 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14307
wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dzia³ki nr 33/28
o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 34824.

Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³.
Wadium - 3.000,00 z³.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê
lokalizacjê gara¿y dla potrzeb mieszkañców wielo-
rodzinnych budynków mieszkalnych. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
W gara¿u znajduje siê kana³ o wymiarach 2,21 m
x 0,90m i g³êbokoœci 1,50 m.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 czerwca 2010 r. 
o godz. 12.00 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 do-
datkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³no-
mocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 2 czerwca 2010 r. na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu. Wp³acenie wadium równo-
znaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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¿  150,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 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. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 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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Kwietniowe posiedzenie miejskiej rady, jak
co roku, dotyczy³o absolutorium dla burmistrza
czyli podjêcia uchwa³y o uznaniu (b¹dŸ nie)
rzetelnoœci realizacji miejskiego bud¿etu.
Podstawowe znaczenie w procesie absolutorium
ma sprawozdanie z wykonania bud¿etu. 
Z jego zawartoœci¹ zapoznaj¹ siê zarówno
radni, jak i mieszkañcy, którzy mog¹ prze-
czytaæ je w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokument analizuje tak¿e regionalna izba
obrachunkowa - pañstwowy, zewnêtrzny 
i niezale¿ny organ kontroli i nadzoru jednostek
samorz¹du terytorialnego.
Zanim jednak radni zapoznaj¹ siê ze sprawozda-
niem z wykonania bud¿etu na sesji absoluto-
ryjnej, pracê prowadzi komisja rewizyjna 
w zakresie wykonania bud¿etu. W swoim
wniosku komisja rewizyjna wystêpuje do rady
o udzielenie b¹dŸ nieudzielenie absolutorium.
Na kwietniowym posiedzeniu Krzysztof Grzech
- przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, odczyta³
pozytywn¹ opiniê o wykonaniu bud¿etu miasta
za rok 2009. Tak¹ sam¹ wyrazi³y tak¿e
poszczególne komisje rady oraz Regionalna
Izba Obrachunkowa. 

Radni nie mieli zatem w¹tpliwoœci i jednomyœl-
nie przyznali burmistrzowi absolutorium. 
- To by³ kolejny, pracowity rok - powiedzia³
Gazecie J. Serkies. - Samorz¹d w minionym
roku wydatkowa³ 38.760.030,18 z³ z czego m.in.
na wydatki bie¿¹ce w oœwiacie 11.558.491,66 z³,
na gospodarkê komunaln¹ 2.065.514,99 z³,
na opiekê spo³eczn¹ 5.913.363,92 z³. Znacz¹c¹
kwotê 13.448.712 z³, tj. 34% uda³o siê wy-
asygnowaæ na inwestycje. Miêdzy innymi za-
koñczono wymianê sieci wodoci¹gowej oraz
nawierzchni w czêœci ulicy Tuwima, wymie-
niono sieæ wodoci¹gow¹ wraz z przy³¹czami
do granic posesji w ulicy Okrzei, wyremon-
towano kaplicê cmentarn¹, przebudowano
sieci wodno-kanalizacyjne w oœmiu innych
ulicach, wybudowano boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej nr 3 i kontynuo-
wano budowê miejskiego basenu, przy którym
prace, wed³ug harmonogramu, maj¹ zakoñ-
czyæ siê 30 czerwca.

Burmistrz przyjmuj¹c gratulacje, dziêkowa³
pracownikom i kierownikom podleg³ych jed-
nostek za profesjonalizm i rzetelnoœæ oraz rad-

nym za wspó³pracê i wspieranie dzia³añ na
rzecz miasta i jego mieszkañców.

Tego dnia radni wys³uchali tak¿e informacji
o przygotowaniach do obchodów Dni Chojnowa.
Jak co roku, to œwiêto, zapowiada siê atrakcyjnie.
Nowoœci¹ tegorocznych obchodów bêdzie du¿y
(4m x 2,25m) telebim umieszczony w bezpo-
œrednim s¹siedztwie sceny oraz 2 kamery reali-
zuj¹ce obraz "na ¿ywo". Gwiazd¹ Dni Chojnowa
bêdzie zespó³ Shakin Dudi. Drugiego dnia
pobawimy siê przy grupie disco-polo CAYENN.
Dni Chojnowa bêd¹ okazj¹ do zaprezentowa-
nia dzia³añ artystycznych lokalnych placówek
oœwiatowych oraz zespo³ów dzia³aj¹cych 
w MOKSiR. Pojawi¹ siê one na scenie zarówno
pierwszego, jak i drugiego dnia obchodów.
Imprezy towarzysz¹ce œwiêtu miasta to m.in.
Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego,
Turniej Bryd¿a Sportowego Par, zawody wêd-
karskie na "Rybaczówce" i wystawa tkactwa
w Muzeum Regionalnym. Organizator przy-
gotowa³ wiele innych atrakcji, o których
dowiedzieæ siê bêdzie mo¿na z plakatów.

eg

Na  LII  sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Zakoñczono budowê ulicy Bohaterów Pow-
stania Warszawskiego. Inwestycja zosta³a
odebrana.
2. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu
przy Szkole Podstawowej nr 4.
3. Trwa remont Sali gimnastycznej z zapleczem
socjalnym w Gimnazjum Nr 2.
4. Trwa budowa sieci wodoci¹gowej oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie
ulic Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej.
5. Trwa przebudowa sieci wodno-kanalizacyj-
nych w rejonie Rynku.
6. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej
oferty w przetargu nieograniczonym na remont
wewnêtrznej instalacji elektrycznej i instalacji
odgromowej w Gimnazjum Nr 1.
7. Og³oszono przetargi nieograniczone na:

- remont Baszty Tkaczy,
- przebudowê sieci wodoci¹gowej w ul. Leg-
nickiej i przy³¹czy wodoci¹gowych oraz kana-
lizacji sanitarnej w ul. Legnickiej i ul. Kolejowej.
8. Zakupiono do CHZGK i M dwa pojemniki
KP-7 do transportu gruzu.
9. Zakupiono 10 szt. koszy ulicznych.
10. Na terenie MOKSiR zamontowano
urz¹dzenia si³owni.
11. Przed³u¿ono 3 umowy najmu na lokal
socjalny.
12. Skierowano 3 rodziny do zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego na podstawie wy-
roków s¹du.
13. Rozpoczêto wiosenne przegl¹dy i naprawy
ogrodów zabaw.
14. Przeprowadzono równanie dróg o nawierzchni
gruntowej na ulicach: Fabryczna, Broniewskiego,
Bielawska, Po³udniowa i Kusociñskiego.
15. Podpisano z Powiatowym Urzêdem Pracy
umowê na organizacjê prac interwencyjnych
na stanowisko konserwator terenów zielo-

nych - zatrudniono 2 osoby od 01.04.2010 r. 
i na organizacjê robót publicznych na stano-
wisko brukarz - 5 osób, malarz - 5 osób,
zatrudniono 10 osób od 01.04.2010 r.
16. Dokonano weryfikacji kandydatów do
zatrudnienia od 04.05.2010 r. 12 bezrobotnych
na roboty publiczne na stanowisku meliorant.
17. Oczyszczono kolejn¹ partiê terenu Parku
Piastowskiego z siewek drzew i krzewów.
18. Wykonano regulacjê krawê¿ników na
odcinkach ulic Piotra Skargi i Chmielnej 
w zwi¹zku z wymian¹ nawierzchni asfaltowej.
19. Wykonano chodnik z polbruku na ul. Piotra
Skargi na wysokoœci Powiatowego Urzêdu Pracy.
20. Oddelegowano do CHZGKiM 5 pracow-
ników robót publicznych do wykonywania
robót budowlanych.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy 3 lokale mieszkalne przy zastosowaniu
92% i 95% bonifikaty za ³¹czn¹ kwotê 16.965 z³.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego 2 dzia³ki pod zabudowê
jednorodzinn¹ przy ul. Solskiego za ³¹czn¹
kwotê 120.190 z³.
3. Przeprowadzono przetargi:
- na sprzeda¿ 11 dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej, zakoñczone wy³onieniem
nabywców na ³¹czn¹ kwotê 40.090 z³,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy 
ul. Samorz¹dowej 4B/1, zakoñczony wyni-
kiem negatywnym,
- na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jedno-
rodzinn¹ przy ul. Broniewskiego, zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na targo-
wisku miejskim przy ul. Grodzkiej, zakoñczony
wynikiem negatywnym,

4. Przygotowano i podano do publicznej wiado-
moœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej
i dwóch zabudowanych przy ul. Fabrycznej
(teren by³ego „Dolzametu”),
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na tar-
gowisku miejskim przy ul. Grodzkiej.
5. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych na kwotê 2.369 z³.
6. Wydano 2 decyzje na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. D¹browskiego, z urzêdu w celu
wydzielenia dzia³ek przeznaczonych do sprze-
da¿y w drodze przetargu z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹,
- przy ul. Drzyma³y, z urzêdu w celu wydzie-
lenia gara¿y przeznaczonych do sprzeda¿y na
rzecz najemców.
7. W wyniku wydania przez Wojewodê Dolno-
œl¹skiego decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie
drogi krajowej nr 94 Gmina uzyska³a odszko-
dowanie w wysokoœci 35.574 z³ brutto za nie-
ruchomoœæ o powierzchni 1060 m2.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Parkowej (ogrody dzia³kowe) -
wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 
1 drzewa gatunku œwierk dla osoby fizycznej
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Wolnoœci - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie 2 drzew gatunku klon 
i 6 m2 bzu dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Kwiatowej - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie 2 drzew gatunku tuja
(¿ywotnik) dla osoby fizycznej z obowi¹z-
kiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Paderewskiego 16 i ul. Sikorskiego 7
- wydano decyzjê odmawiaj¹c¹ zezwolenia

Sprawozdanie 3/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 marca 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2010 r.
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na usuniêcie 4 drzew dla Spó³dzielni Miesz-
kaniowej „M³odoœæ” w Chojnowie,
- przy ul. Paderewskiego 14 - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 drzew gatunku
topola z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Legnickiej - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie 45 drzew koliduj¹cych 
z zabudow¹ dzia³ki dla firmy EURO-CON-
SULDING z Tarnowa Opolskiego z obowi¹z-
kiem nasadzenia zastêpczego 90 drzew.
9. Wydano decyzjê umarzaj¹c¹ postêpowanie
w sprawie œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pn. „Rozbu-
dowa hali w firmie RMA-Polska” ul. £u¿ycka 14.

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 65 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 76 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 10.284,35 z³, (wydano
73 decyzji pozytywnych i 3 decyzje negatywne).
Za miesi¹c IV 2010 wyp³acono dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 51.279,61 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 101 wniosków,
wydano 76 dowodów osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 28 decyzji administracyjnych, 
1 zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zagranic¹, 14 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 13 aktów urodzenia, 16 aktów
ma³¿eñstwa, 10 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 89 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 105 wniosków o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego, 1 korespondencjê
konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 45 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia po-
¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/. 

Na  LII  sesji

UCHWA£A NR LII/216/10 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania 
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych 
na dzieñ 20 czerwca 2010 r. 

(podstawa prawna) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Tworzy siê obwód g³osowania dla wyborców
przebywaj¹cych w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêg-
nacyjnym "Niebieski Parasol" w Chojnowie.
§ 2. Wymieniony w § 1 obwód otrzymuje nr 7, 
a siedziba obwodowej komisji wyborczej bêdzie
mieœci³a siê w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêg-
nacyjno - Rehabilitacyjnym "Niebieski Parasol"
przy ul. Szpitalnej 20 w Chojnowie, tel. 81-88-256
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
podlega og³oszeniu w "Gazecie Chojnowskiej"
oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski

UCHWA£A  NR LII/215/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia granic i numerów sta³ych obwodów g³osowania w mieœcie Chojnowie

(podstawa prawna) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala granice i numery sta³ych obwodów g³osowania w mieœcie Chojnowie, zgodnie z za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Traci moc Uchwa³a Nr LII/251/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2002 r.,
zmieniona Uchwa³¹ Nr XLIV/200/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r., Uchwa³¹ 
Nr XII/57/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 wrzeœnia 2007 r. i Uchwa³¹ Nr XXV/123/08 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia granic i numerów sta³ych obwodów
g³osowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieœcie Chojnowie.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski 

UCHWA£A  NR LII /217/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podzia³u miasta Chojnowa na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa

(podstawa prawna) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Dokonuje podzia³u miasta Chojnowa na 6 okrêgów wyborczych, ustala ich granice i numery oraz liczbê
radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa, zgodnie z za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Traci moc Uchwa³a Nr LII/252/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
podzia³u miasta Chojnowa na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w ka¿dym okrêgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr LII/215 /10
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr LII/217 /10
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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1 maja by³ dniem zaplanowanym na sportowo.
Wysoki poziom rywalizacji i du¿a dawka
emocji towarzyszy³y turniejom sportowym,
rozegranym 1 maja na terenie naszego miasta.
Jako pierwsi graæ zaczêli tenisiœci, wystêpuj¹cy
w Otwartym Turnieju Tenisa Ziemnego 
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa. Walka
na korcie by³a bardzo zaciêta, uczestnicy

zaprezentowali niez³y poziom gry i mnóstwo
zaanga¿owania. Ostatecznie zwyciêzc¹ okaza³
siê Andrzej Pisarski. 
Nied³ugo potem, na boisku “Orlik 2012” roz-
poczê³y siê równolegle: Otwarty Turniej Pi³ki
Siatkowej oraz Turniej Pi³ki No¿nej dla klas
III- IV. Jak ³atwo siê domyœliæ, szczególnym
zainteresowaniem cieszy³a siê rywalizacja

maluchów ze szkó³ podstawowych, których
zmagania przyci¹gnê³y na boisko pokaŸn¹
rzeszê kibiców. W fina³owym meczu klas
trzecich zwyciê¿y³a IIIc z SP 4, w klasach
czwartych IVc równie¿ z SP4. Natomiast 
triumfatorem rozgrywek siatkarskich okaza³
siê zespó³ UKS Oriens Delta Chojnów 
z Gimnazjum nr 2.

Majowy weekend w trzech ods³onach
Wielu z nas z utêsknieniem oczekuje majowego weekendu. To przecie¿ kilka dni wolnych od pracy,
czas odpoczynku, relaksu i mo¿liwoœæ wyjazdów poza miasto. Ci jednak, którzy nie planowali
dalekich wycieczek, mogli urozmaiciæ sobie majówkê korzystaj¹c z propozycji przygotowanych
przez MOKSiR.

Popo³udnie 2 maja wype³ni³ festyn. W tzw. „ma-
³ym parku” od godziny 16, ze sceny rozbrzmiewa³a
muzyka ró¿nego gatunku. W rockowe klimaty
wprowadzi³a Reputacja, debiutuj¹cy Haward

Band bawi³ muzyk¹ biesiadn¹, Prolog przypom-
nia³ znane i lubiane standardy rockowe, a Sunrise 
i Basta porywa³y do zabawy w rytmach disco polo.
Plenerowa impreza z pewnoœci¹ by³aby bardziej

udana, gdyby aura nie p³ata³a figli. Raz po raz
si¹pi³ deszczyk, a temperatura z ka¿d¹ godzin¹
obni¿a³a siê. Na szczêœcie tylko ta powietrza, bo
festynowa, na szczêœcie ros³a, a¿ do godziny 22.

Œwiêto Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie roz-
poczêto wczesnym przedpo³udniem, uroczys-
toœci¹ pod obeliskiem przy ul. Chmielnej. 
- Koncepcja kodyfikacji narodowej konstytucji
stanowi³a rewolucjê w dziejach systemów po-
litycznych - mówi³ m.in. w swoim wyst¹pie-
niu burmistrz Jan Sekies - Pierwszym takim
dokumentem by³a Konstytucja Stanów Zjedno-
czonych, drugim 3.majowa ustawa zasad-
nicza Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obie
ustawy stanowi¹ kamieñ milowy w historii
demokracji. Oddaj¹c dziœ honor twórcom

Konstytucji i wszystkim Polakom, którzy przez
pokolenia przelewali krew za woln¹ i niepod-
leg³¹ Ojczyznê, pielêgnujmy dan¹ nam suweren-
noœæ i demokracjê.
Przedstawiciele w³adz miasta i gminy, zwi¹z-
ków kombatanckich i Sybiraków oraz miesz-
kañcy z³o¿yli tu kwiaty, upamiêtniaj¹c wydarze-
nia sprzed 219 lat. Ho³d walcz¹cym o suweren-
noœæ z³o¿ono tak¿e podczas mszy œw., w koœ-
ciele pw. Ap. Piotra i Paw³a.
Tego dnia w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu
i Rekreacji odby³a siê te¿ okolicznoœciowa

akademia. Spektakl s³owno muzyczny przy-
gotowa³y trzy utytu³owane grupy artystyczne. 
All'Antico, niedawny laureat Srebrnej Harfy
na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów
Muzyki Dawnej Schola Cantorum zaprezento-
wa³ siê tego dnia w nowych strojach, nadaj¹c
swoim utworom odpowiedni¹ oprawê. 
Grupa teatralna Antrakt z MOKSiR, która 
w ubieg³ym miesi¹cu zdoby³a trzecie miejsce
na Jeleniogórskim Forum Teatrów profesjo-
nalnie przeplata³a wystêpy muzyczne poezj¹.
Patriotyczne pieœni w wykonaniu chóru Skoranta
dope³ni³y uroczystoœci. Ta blisko czterdziesto-
osobowa grupa wokalna, która nie tak dawno
na II Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek w Siedlis-
kach zdoby³a cenne Grand Prix, jest ju¿ w na-
szym mieœcie powszechnie znana i lubiana.
Akademia, na któr¹ przyby³o wielu mieszkañ-
ców naszego miasta by³a nie tylko artystyczn¹
opraw¹ dla narodowego œwiêta, ale g³ównie
podziêkowaniem dla przodków przelewaj¹cych
krew w walce o wolnoœæ Ojczyzny.

eg, ³d
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KKoonncceerrttyy  ddllaa  OOjjccaa  ŒŒwwiiêêtteeggoo
2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37

miliony ludzi na ca³ym œwiecie

pogr¹¿y³o siê w ¿a³obie. Zmar³

ukochany, ubóstwiany przez

narody Ojciec œw. Jan Pawe³ II.

W Chojnowie uroczystoœci z okazji pi¹tej
rocznicy tego wydarzenia mia³y ró¿ny wymiar.
By³y wystawy fotograficzne, plastyczne,
konkursy…
Uczniowie Gimnazjum nr 1, którym Jan
Pawe³ II patronuje od 7 lat, uczcili Jego
pamiêæ koncertem. W kameralnej sali sgraffita
muzeum regionalnego, szkolny chór i zespó³

gitarowy wyst¹pili z ¿ywio³owym, radosnym
repertuarem, przywo³uj¹c pogodnego, 
szczerego, czêsto dowcipkuj¹cego Ojca œw.
Rytmiczne pieœni - takie jakie najbardziej
lubi³ papie¿ - przeplatane s³ownymi wejœcia-
mi, stworzy³y ciep³e spotkanie, na którym
wspominano dobrego, kochanego i kochaj¹cego
Papie¿a.

W inny klimat, tej samej uroczystoœci,
wprowadzi³ s³uchaczy chojnowski chór
Skoranta. PóŸnym, niedzielnym popo³udniem
w œwi¹tyni pw. œw. ap. Piotra i Paw³a miesz-
kañcy byli œwiadkami wspania³ego spektaklu
poœwiêconego ¿yciu, podró¿om, naukom 
i twórczoœci naszego rodaka. Ju¿ w pierw-
szych minutach s³uchaczy wprowadzono 

w atmosferê zadumy, refleksji. G³ówn¹ naw¹
koœcio³a wkroczy³ szpaler ze zniczami 
w d³oniach. Bia³o-czerwone lampiony u³o¿ono
w kszta³t krzy¿a. Jego p³omienie symboli-
zowa³y pamiêæ i przemijanie jednoczeœnie. 
O tym te¿ traktowa³ koncert. W muzyce, tek-
stach i obrazach przewija³y siê w¹tki z ¿ycia
Jana Paw³a II. Mówiono o tym jaki by³,

czego pragn¹³, jak postrzegali go inni.
Poprzez utwory muzyczne, s³owo pisane 
i obraz przypominano postaæ najwiêkszego
Polaka. 
Dziesi¹tki osób ws³uchanych w tê opowieœæ,
kolejny raz prze¿ywa³o odejœcie Ojca,
Przyjaciela, Autorytetu…

eg

X Jeleniogórskie Forum Teatrów
“Bajkowy Teatr” ze Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Jeleniej Górze ze
spektaklem „Bajki z przymru¿e-
niem oka” wygra³ X Jeleniogórskie
Forum Teatrów Dzieciêcych i awan-
sowa³ do ogólnopolskiego przegl¹du
„Dziatwa” w £odzi. Ten werdykt
jury (Irmina Babiñska, Koryna
Opala-Wnuk i Pawe³ Sikora) nie
zaskoczy³ nikogo. Prezentacja
dzieci z „dwójki” pozostawi³a nie-
zapomniane wra¿enia zarówno
wœród oceniaj¹cych jak i publicz-
noœci. W œcis³ej czo³ówce znaleŸli
siê poza tym najm³odsi adepci sce-
ny z Dzieciêcej Grupy Teatralnej
„Gzygzak” z ODK („Strachy na
lachy) oraz Teatr M³ody z Wojcie-
szowa („Kiedy jesteœmy razem).
Wymienieni zdobyli dwa równorzêdne
drugie miejsca. Trzeci¹ lokatê wy-
walczy³a grupa teatralna „Antrakt”
z MOKSiR-u w Chojnowie za spek-
takl „Dok¹d idziesz”. Spektakl,

widziany  krytycznymi oczami m³o-
dzie¿y, opowiada o ¿yciu szarego
cz³owieka, o jego dzieciñstwie,
m³odoœci i wieku dojrza³ym.
Mówi o trudnoœciach dnia codzien-
noœci i o przeszkodach, które
ka¿dy z nas w swoim ¿yciu musi
pokonaæ. 
Przyznano te¿ nagrody instrukto-
rom: Elwirze K¹dzio³ce z Chojnowa
(re¿yser w MOKSIR) oraz Jackowi
Paruszyñskiemu z Osiedlowego
Domu Kultury w Jeleniej Górze.
Zapraszamy 15 maja br. do sali
widowiskowej MOKSiR, gdzie
podczas przegl¹du teatralnego
SILEBIA, zostanie zaprezentowany
spektakl grupy teatralnej Antrakt
”Dok¹d idziesz”, a tak¿e premie-
rowy wystêp najm³odszej grupy
teatralnej “Pche³ki” (dzieci w wieku
4-7 lat), która zaprezentuje weso³e
widowisko pt. „Jasiek i Ma³goœka”.

ke

PODZIÊKOWANIA
Organizatorzy zbiórki krwi 

w Gimnazjum nr 2 w Chojnowie 
im. Miko³aja Kopernika 

SK£ADAJ¥ GOR¥CE PODZIÊKOWANIA WSZYSTKIM
LUDZIOM DOBREJ WOLI - MIESZKAÑCOM MIASTA 

I GMINY CHOJNÓW - KTÓRZY ZECHCIELI ODDAÆ KREW
DLA POTRZEBUJ¥CYCH.

W TYM ROKU DZIÊKI BARDZO DU¯EJ FREKWENCJI
UCZESTNIKÓW AKCJI ZEBRANO A¯ 18,5 LITRA KRWI - 

O 7 LITRÓW WIÊCEJ NI¯ W ZESZ£YM ROKU!!! 

Dziêkujemy Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi 
za objêcie naszej akcji honorowym patronatem.

Na rêce pracowników Terenowego Oddzia³u Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa sk³adamy szczere

wyrazy uznania za profesjonalizm i umiejêtnoœci organizacyjne.

Podziêkowania kierujemy te¿ w stronê nauczycielek klasy 
specjalnej - Pañ: Marty Cuch, Jadwigi Kranc, które wraz ze swoimi
uczniami i grup¹ gimnazjalistek z klas III wykona³y z masy solnej
przepiêkne serca, które jako dar „Serce-sercu” zosta³y wrêczone

ka¿demu dawcy.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!
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Zdawaæ by siê mog³o, ¿e dopiero co przegl¹d
piosenki przedszkolnej debiutowa³ w Chojnowie,
a to ju¿ za nami jego XIV edycja. Laureaci
pierwszej byæ mo¿e w³aœnie zdaj¹ maturê…

24 kwietnia 2010 r. na scenie w sali widowis-
kowej MOKSiR wyst¹pi³o 6 przedszkolnych
formacji. „Kropeczki z Pi¹teczki” reprezento-
wa³y Przedszkole Miejskie nr 5, a „Weso³e
Dzieci” z kolei Centrum Artystyczno-Eduka-
cyjne „ZG-MUZYK” (obie grupy z Lubina).
Byli te¿ goœcie z Przedszkola w Raszówce i Przed-
szkola w Legnickim Polu, a barw gospodarzy
broni³y Przedszkola Miejskie nr 1 i nr 3. 
Decyzj¹ jury wszystkie wystêpy uhonorowano
tak samo, przyznaj¹c 6 równorzêdnych pierwszych
miejsc.

Trudno siê dziwiæ, jak bowiem sklasyfikowaæ
¿ywio³owe wystêpy kilkulatków, oddaj¹cych
siê artystycznej pasji z pe³nym zaanga¿owa-
niem? Jak zró¿nicowaæ punktacjê, gdy ka¿dy
z przedszkolaków ujmuje spontanicznoœci¹ 
i szczeroœci¹? W koñcu jak oceniæ ogrom pracy
opiekunów, którzy przez wiele dni, æwicz¹c
uk³ady choreograficzne i wokalne prezentacje,
z anielsk¹ cierpliwoœci¹ próbowali panowaæ nad
temperamentami przedszkolnych wykonawców.

Werdykt zatem jak najbardziej s³uszny, co 
w konkursach wszelkiego rodzaju nie jest
zjawiskiem powszechnym.
Za rok jubileuszowy przegl¹d piosenki przed-
szkolnej. Czy bior¹c pod uwagê tê okolicz-
noœæ mo¿na liczyæ, ¿e wykonawców bêdzie
du¿o wiêcej? Mamy nadziejê, bo dzieciêcej
radoœci nigdy doœæ…

sh, eg

Za nami XIV
BAMBINIADA

Pierwszego maja w pobliskim Chocianowie, mia³a miejsce “Rockowa
Majówka”. Pod t¹ nazw¹ kryje siê I Przegl¹d Zespo³ów Rockowych.
Przegl¹d ten jednak nie mia³ charakteru konkursu, co naszym zdaniem
jest bardzo dobrym pomys³em. Rywalizacja bowiem jest nieraz
bolesna. Zespo³y mog³y zaprezentowaæ ró¿ne oblicza - swoje, jak 
i tzw. covery – na luzie i bez nerwówki.
Na te muzyczne wyzwania i przygodê zdecydowa³y siê nasze dwa
chojnowskie zespo³y: Mariola Malik i PROLOG oraz REPUTACJA.
Ten pierwszy sk³ad zaprezentowa³ niezapomniane standardy rockowe -
krajowe i zagraniczne. Reputacja natomiast oprócz ¿elaznego repertuaru
REPUBLIKI, po raz pierwszy zagra³a premierowe utwory z przygo-

towanej w³aœnie p³yty nieistniej¹cego ju¿ zespo³u POLISH FICTION 
i nie tylko to.
Dwie kapele pokaza³y wszem i wobec, ¿e w Chojnowie istnieje 
tzw. scena muzyczna (CHSM), o czym, jak siê okaza³o, nie wszyscy
dot¹d wiedzieli. 
Nasi rockowcy zebrali bardzo dobre opinie, a na pami¹tkê - okolicz-
noœciowe statuetki. Teraz trzeba kuæ ¿elazo póki gor¹ce. W okresie
przedwakacyjnym impreza goni imprezê. Warto wiêc jak Tomasz
Adamek – pójœæ za ciosem. Ciosem rockowego charakteru.

P. M.
B.M. - FOTO

Rockowa przygoda w Chocianowie
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„Mój Czytelniku.
Nie szukaj tu niczego, jako ¿e to, co œmiertelne,
nieœmiertelnym jest u Boga. Ten grób kryje
prochy czcigodnego, zacnego, roztropnego,
ciesz¹cego siê dobrym imieniem Dawida
Mayera, rajcy tego¿ królewskiego miasta
Chojnowa, który niegdyœ w sprawach wielu
miastu i Koœcio³owi s³u¿y³. Trzykroæ ¿onaty 
w szczêœciu prze¿y³ 24 lata, najpierw z Pani¹
Blandin¹ z domu Edler, której szeœcioro dzieci,
wyj¹wszy wnuka, dost¹pi³o ju¿ nieba, potem
zaœ 6 lat z Pani¹ Mari¹ Blandin¹ z domu
Heimich, której syn i wkrótce po nim narodzona
córka, pochowani s¹ w dwóch trumnach, i na
ostatku z pani¹ Ann¹ Rosin¹ z domu Hubner,
wdow¹ po owym Mayerze, której jedyny syn
wczeœnie po¿egna³ œwiat. 
Zmar³ w pokoju dnia 9 kwietnia Roku Pañskiego
1748 w wieku 80 lat, 3 tygodni, 6 dni. A teraz
ze spokojem oczekuje radosnego zmartwych-
wstania do ¿ycia wiecznego”.

Cytowana treœæ, to jedno z 70 epitafiów w koœ-
ciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a. Uj¹³ j¹ 
w nowej ksi¹¿ce Stanis³aw Horodecki, który
23 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
promowa³ kolejn¹ w³asn¹ publikacjê.

„Chojnowska fara”, to kompendium wiedzy 
o symbolu naszego miasta - œredniowiecznej
œwi¹tyni, której dzieje zna niewielu mieszkañ-
ców. O tym jak powstawa³a, kto finansowo
wspiera³ jej rozbudowê, jak jej losy wi¹za³y
siê z losami chojnowian, ile epitafiów kryje,
jak wiele mówi o dziejach miasta i jego
mieszkañcach - wszystko to odnaleŸæ mo¿na
w tej niewielkiej acz niezwykle zajmuj¹cej
ksi¹¿ce. Atrakcyjnoœci dodaj¹ jej niebanalne
fotografie, ilustruj¹ce, niedostrzegane na co
dzieñ, szczegó³y architektury.

Stanis³aw Horodecki - polonista, nauczyciel,
wydawca, samorz¹dowiec, „ojciec” „Gazety
Chojnowskiej”, w koñcu literat, a obecnie
dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji - celuje w komasowaniu okru-
chów przesz³oœci. 
- Wci¹¿ mam niedosyt poznawania - wyjaœ-
nia³ na spotkaniu. - St¹d bierze siê chêæ
dociekania, poszukiwania…, a póŸniej dzielenia
siê t¹ wiedz¹ z innymi. Poza tym wyznajê teoriê,
¿e poprzez poznawanie historii, symboliki,
postaci, stajemy siê czêœci¹ swojego miejsca
na ziemi. Wyobcowanie to efekt niewiedzy. 
„Chojnowska fara” ma w za³o¿eniach otwieraæ
cykl publikacji poœwiêconych zabytkom 
grodu nad Skor¹.
Któ¿ z nas wie co symbolizuje kamienny
grzybek od lat tkwi¹cy w Parku Piastowskim,
jaka jest geneza „ma³ego koœcio³a”, kogo
goœci³ Zamek Piastów, o czym rozprawiano
w miejskim ratuszu, czy w koñcu, jak¹
funkcjê przez wieki pe³ni³a Baszta Tkaczy?
Mijamy te obiekty codziennie, znamy ich
po³o¿enie, zdajemy sobie sprawê z ich
znaczenia, ale nasza z nimi znajomoœæ jest
powierzchowna. Ksi¹¿ka S. Horodeckiego
przekonuje o tym, ¿e przesz³oœæ jest niezwykle
ciekawa. Uœwiadamia, ¿e zachowane zabytki 

s¹ skarbnic¹ wiedzy, a poszukiwania œladów
przodków wci¹gaj¹ jak najlepszy krymina³.
- Promocja ksi¹¿ki zbieg³a siê ze Œwiatowym
Dniem Ksi¹¿ki i Praw Autorskich - mówi³a
dyrektor MBP Barbara Landzberg - Œwiêto
organizowane przez UNESCO w celu promocji
czytelnictwa, edytorstwa i ochrony w³asnoœci
intelektualnej, to idealny moment na propa-
gowanie autorskiej twórczoœci. Cieszymy siê
niezmiernie, ¿e goœciliœmy znanego choj-
nowianina, który nie tylko ciekawie pisze, ale
równie zajmuj¹co opowiada.

Gor¹co polecamy „Chojnowsk¹ farê” Sta-
nis³awa Horodeckiego. Nabyæ j¹ mo¿na 
w kioskach, ksiêgarniach oraz u wydawcy,
pana Andrzeja Bobika.
Dla zachêty kolejny cytat:
“W roku 1681 dostarczono nowy dzwon.
Wa¿y³ 35 cetnarów 40 funtów, a na jego
p³aszczu, obok nazwisk ówczesnych cz³onków
rady i duchownych, umieszczono te¿ informacjê:
Najpierw by³em odlany roku pañskiego 1405,
Rozp³yn¹³em siê w ogniu roku pañskiego 1651,
Roz³ama³em siê ponownie roku pañskiego 1677,
Zosta³em na nowo odlany roku pañskiego 1681”.

eg

Po og³oszeniu wyników ogólno-
polskiego konkursu „Spotkajmy
siê w bibliotece” zorganizowa-
nego przez Fundacjê Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego
okaza³o siê, ¿e najwiêcej prac
konkursowych wys³ali choj-
nowianie - 45 na ogóln¹ liczbê
1019 zg³oszeñ.
W wypowiedzi konkursowej na-
le¿a³o opisaæ marzenie o swojej
bibliotece, czego w niej szukamy,
co chcielibyœmy znaleŸæ. Zgod-
nie z regulaminem konkursu, za
tê najwiêksz¹ frekwencjê przyz-
nano Burmistrzowi Miasta Choj-
nowa i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Chojnowie dyplomy „Tutaj
marzy siê o bibliotekach”. 
Faktem jest, ¿e nasza biblioteka
aktywnie w³¹czy³a siê w rozpro-
pagowanie konkursu, ale to wspa-
nia³e wyró¿nienie zawdziêczamy

- w du¿ym stopniu - nauczycielom:
Pani Lucynie Spes, wicedyrektor
i polonistce, Pani Ma³gorzacie
Graban z Gimnazjum nr 2, które
zachêci³y uczniów do uczestnictwa
w konkursie. 
Wiemy, ¿e w tym konkursie,
oprócz uczniów z Gimnazjum nr 2,
wziêli udzia³ równie¿ inni choj-
nowianie. Wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego, ¿e Choj-
nów - jako jedyny w Polsce - otrzy-
ma³ dyplom „Tutaj marzy siê 
o bibliotekach” - bardzo, bardzo
dziêkujemy. 
Uczestników konkursu prosimy,
aby podzielili siê z nami swoimi
pomys³ami. Mo¿e uda nam siê
zrealizowaæ, przynajmniej, nie-
które z nich. Spróbowaæ na
pewno warto!

Barbara Landzberg

Po raz kolejny, 23 kwietnia
obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.
Ten dzieñ ksi¹¿ki, znany od
po³owy lat dziewiêædziesi¹tych
na ca³ym œwiecie, od kilku lat 
z coraz wiêkszym rozmachem pro-
mowany jest równie¿ w Polsce. Wed³ug tradycji wywodz¹cej siê

z Katalonii, w zwyczaju jest ofia-
rowanie w tym dniu ró¿y i ksi¹¿ki.
W poprzednich latach obdarowy-
waliœmy czytelników kwiatem,
czy te¿ okolicznoœciow¹ zak³adk¹
do ksi¹¿ki. Tegoroczne œwiêto
chojnowska biblioteka publiczna
uœwietni³a przygotowuj¹c dla
czytelników upominki ksi¹¿ko-
we. Ka¿dy, kto odwiedzi³ biblio-
tekê, móg³ wybraæ sobie ksi¹¿kê
z zaproponowanego przez nas
zestawu. Czytelnicy bardzo mi³o,
chocia¿ nierzadko lekko zasko-
czeni, odebrali tak¹ niespodziankê.

El¿bieta Izworska

Chojnowska fara
- trawi³y j¹ po¿ary, uderza³y w ni¹ pioruny, niszczyli najeŸdŸcy

W Chojnowie marzy siê o bibliotekach
- jesteœmy jedyni Ksi¹¿ka najlepszym prezentem
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8 maja, 50. rocznicê œlubu obchodz¹ SSttaanniiss³³aawwaa  ii  JJeerrzzyy
RRóó¿¿yyccccyy. Z tej okazji najserdeczniejsze gratulacje oraz ¿yczenia
spokoju, pomyœlnoœci i zdrowia na dalsze lata wspólnego
¿ycia sk³ada syn Wies³aw z ¿on¹ i córkami oraz Ola.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
oraz Warsztat Terapii Zajêciowej w Chojnowie sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania za okazan¹ pomoc podczas
organizacji œniadania wielkanocnego dla Panów: GGrrzzeeggoorrzzaa
RRuuddzziiaakkaa,,  BBooggddaannaa  SSttyyrrkkoowwccaa,,  MMiieecczzyyss³³aawwaa  WWrróóbblleewwsskkiieeggoo.

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa

KKrroonniikkaa  ttoowwaarrzzyysskkaa

Co mo¿e kryæ siê pod s³owem „œwiêcone”?
Wiêkszoœci pierwsze skojarzenie podpowiada
„jajka” b¹dŸ „potrawy”. S³usznie, ale w tym
przypadku chodzi o spotkanie. „Œwiêcone”,

to doroczna okolicznoœæ, na któr¹ cz³onkowie
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Chojnowie przybywaj¹ chêtnie i licznie.
21 kwietnia, d³ugo po wielkanocnym œwiêtowaniu,

seniorzy grodu nad Skor¹, spotkali siê, by we
w³asnym gronie cieszyæ siê ze Zmartwychwstania
i z radoœci¹ przywitaæ nadejœcie wiosny.
Optymistyczny nastrój budowa³ i utrzymywa³
rodzinny zespó³ Laszkiewiczów, który jako
zaprzyjaŸniony z naszymi zwi¹zkowcami,
zawsze przygrywa im do tañca. A do tego
specjalnie zachêcaæ nie trzeba by³o. Wê¿yki,
poci¹gi, kó³eczka, pl¹sy w parach i solo -
ekspresyjni emeryci i renciœci dali œwiadectwo,
¿e taniec, to najlepsza terapia. Dodaj¹c do
tego smakowite potrawy i sympatyczne
towarzystwo, nie dziwi fakt, ¿e „œwiêcone”
wesz³o na sta³e w kalendarium wa¿nych
spotkañ i uroczystoœci tego zwi¹zku. eg

Wê¿yki, poci¹gi, kó³eczka…

Uczniowie klasy IIIa Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika wraz ze
swoj¹ opiekunk¹ - Ma³gorzat¹ Pota-
cza³¹ znani s¹ od lat jako aktywni
dzia³acze na rzecz ekologii swojego
regionu. Wspomnieæ mo¿na chocia¿by,
wpisan¹ w kalendarium wydarzeñ
lokalnych, cykliczn¹ zbiórkê elek-
troœmieci, organizacjê konferencji
edukacyjnych dla rówieœników ze
szkó³ miasta i gminy Chojnów.
Udzia³ w ekologicznych konkursach
o zasiêgu lokalnym i ogólnopol-
skim przynosi³ jak dot¹d zas³u¿one
laury za w³o¿ony trud i wysi³ek 
w promocjê ekologicznych hase³.
W tym roku szkolnym uczniowie
klasy IIIa rozszerzyli swoj¹ dotych-
czasow¹ dzia³alnoœæ i przyst¹pili do
projektu edukacyjnego organizowa-
nego przez ogólnopolski zwi¹zek
stowarzyszeñ i fundacji - Polsk¹
Zielon¹ Sieæ, pod nazw¹ Akademia
3R. Wszystkie, zró¿nicowane tema-
tycznie, podejmowane dzia³ania
opisali na stronie internetowej szko³y:
www.gimcho.pl, a tak¿e przyst¹pili
do ogólnopolskiego dwuetapowego
konkursu, który polega³ na stworze-
niu reporta¿u przedstawiaj¹cego

dzia³ania i przeprowadzone akcje
promuj¹ce idee 3R. 
21 kwietnia 2010 roku mia³y miejsce
obrady jury konkursu „Akademia 3R
- okiem reportera”. W kategorii
gimnazjum najlepsi w kraju okazali
siê uczniowie z Chojnowa - autorzy
reporta¿u pt. „EkoFakty”: Sylwia
Bodes, Ewa Ho³odowska, Alicja
Iwanicka, Marcin Majewski, Micha³
Pauch, Aleksandra Roztoczyñska,
Karolina Serkies. W uzasadnieniu
jury czytamy: „Film nakrêcony 
z pomys³em i zaanga¿owaniem 
w oddanie treœci. Monta¿ z elementami
animacji, dowcipny w teksty, praw-
dziwy w zagadnienia edukacyjne”. 
Nagrodami grupowymi dla uczniów
zwyciêskich klas s¹ dwudniowe
wycieczki w miejsca przyrodniczo
cenne. Terminy i miejsca wycieczek
s¹ w trakcie ustalania. Symboliczne
wrêczenie nagród - biletów na wy-
cieczki odbêdzie siê w koñcu maja
w Krakowie, wtedy te¿ zostan¹
wrêczone nagrody indywidualne
dla uczniów zwyciêskich klas. 
Sprawozdania z uroczystoœci wrêcze-
nia nagród i wycieczki ju¿ wkrótce…

L.S.

Pierwsi w Polsce!!!
- z³owieni w zielon¹ sieæ

Sekcja szachowa MDK DANY Chojnów
zaprasza do udzia³u w Otwartym Turnieju
Szachowym Miasta Chojnowa na 2010 rok

Turniej odbêdzie siê 16.05.2010 w MOKSiR Chojnów 
ul. Ma³achowskiego 7

Zg³oszenia telefoniczne przyjmuje pan Jerzy Pud³o 
tel.: 076/ 81 87 287 lub 510 941 do dnia 15.05.2010;
dodatkowe zg³oszenia przed rozpoczêciem turnieju, 

do godziny 9:45 na miejscu gry.
Iloœæ uczestników ograniczona do 60 osób

- decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Wpisowe - seniorzy: 15, 00 z³, juniorzy: 5,00 z³

Cz³onkowie sekcji szachowej MDK “DANY” Chojnów 
oraz dzieci urodzone w 1998r. i m³odsze s¹ zwolnione 

z op³acania wpisowego.
System szwajcarski 9 rund, tempo gry 2x15 minut na par-

tiê, przepisy gry wg Kodeksu Szachowego PZSzach.
Sprzêt szachowy zapewnia organizator.

ZAPRASZAMY
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20 i 21 kwietnia w naszym mieœcie mia³o miejsce polsko-niemieckie
seminarium “Sytuacja ludzi starych w Polsce na przyk³adzie miasta 
i gminy Chojnów”. Seminarium to odby³o siê w ramach wspó³pracy
Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich i stowarzyszenia
“Frauen auf dem Weg nach Europa” z Goerlitz. We wtorek, 20 kwietnia
przyby³o do naszego miasta 30 osób zza Nysy £u¿yckiej. Po krótkim
spacerze po Chojnowie goœcie stwierdzili, ¿e nasze miasto “znów
wypiêknia³o” (byli ju¿ tu kilka razy). Z równym zachwytem obejrzeli
w Powiatowym Zespole Szkó³ przygotowan¹ przez uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego inscenizacjê baœni “Kopciuszek” w wersji niemieckiej. 
W po³udnie rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna seminarium. W kawiarence
MOKSiRu goœci powita³ Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. Po

oficjalnym rozpoczêciu, referat wyg³osi³a przewodnicz¹ca Choj-
nowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich El¿bieta
K³apciñska. Informacje z jakimi s³uchaczy zapoznawa³a przewod-
nicz¹ca  zosta³y przygotowane w oparciu m.in. o dane uzyskane 
z MOPS-u i GOPS-u. Potem rozpoczê³a siê dyskusja. “My emeryci,
nie musimy czuæ siê samotni i nikomu niepotrzebni. Czasami wystarczy
siê rozejrzeæ i po prostu chcieæ i mo¿na znaleŸæ coœ dla siebie”
powiedzia³a jedna z uczestniczek seminarium Janina Rogal. Wa¿n¹

kwesti¹ by³a te¿ sytuacja materialna emerytów i rencistów. Niemcy
byli tu jednomyœlni: sytuacja ich emerytów jest o wiele lepsza. Mimo
to, przyszli emeryci, podobnie jak polscy, czuj¹ lêk przed przysz³oœci¹. 
Po po³udniu goœcie z Goerlitz w towarzystwie cz³onków ChSPMP
zwiedzili farmê danieli w Zamienicach. Na nocleg udali siê do
piotrowickiego hotelu. Bardzo podoba³o siê po³o¿enie obiektu, doce-
niono te¿ tamtejsz¹ kuchniê. 
Nastêpnego dnia niemieccy goœcie zostali przyjêci przez starostê
Powiatu Legnickiego Jaros³awa Humennego. Rozmawiano g³ównie 
o sytuacji ludzi starych w powiecie, ale te¿ o z³o¿ach wêgla brunatnego
i innych sprawach. Kolejnym punktem programu by³a wizyta 
w Prz¹œniku, gdzie zwiedzano Dom Pomocy Spo³ecznej. Zlokalizowany
w dawnym pa³acu, w malowniczym parku, zrobi³ du¿e wra¿enie.
Podkreœlano tak¿e panuj¹c¹ tu atmosferê. Na miejsce w takim domu
trzeba jednak d³ugo czekaæ... Dyskusja o potrzebie rozbudowy infra-
struktury umo¿liwiaj¹cej godn¹ egzystencjê ludziom starym
zakoñczy³a dwudniowe seminarium. 

ke

“Frauen auf dem Weg nach Europa” ponownie w Chojnowie

Nordic walking- forma rekreacji polegaj¹ca na marszach ze specjalnymi
kijami zosta³a wymyœlona w Finlandii w latach 20, XX wieku, jako
ca³oroczny trening dla narciarzy biegowych. 
W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking anga¿uje
stosowanie si³y do kijków z obu stron, dlatego osoby uprawiaj¹ce tê
dyscyplinê w wiêkszym zakresie, choæ mniej intensywnie, anga¿uj¹
niemal wszystkie miêœnie. Prowadzi to do wiêkszego ich wzmocnienia
ni¿ przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. 

W Chojnowie ju¿ od jakiegoœ czasu obserwujemy - pojedynczo 
i grupkami- mieszkañców miasta zainteresowanych t¹ form¹ rekreacji.
Zazwyczaj s¹ to osoby starsze, próbuj¹ce zadbaæ o sprawnoœæ 
i kondycjê fizyczn¹. Okazuje siê jednak, ¿e mo¿na z powodzeniem do
nordic walkingu przekonaæ te¿ dzieci. 
W Szkole Podstawowej nr 4 Ma³gorzata Horodecka od 2 miesiêcy
“zara¿a” pasj¹ chodzenia swoich podopiecznych. 

- Najwa¿niejszym elementem do uprawiania tej dyscypliny, s¹ naturalnie
kijki - mówi pani Ma³gorzata - reszta to dobre nastawienie i odrobina
samozaparcia. Dzieci bardzo chêtnie uczestnicz¹ w tych zajêciach,
liczê, ¿e przekonaj¹ do nich tak¿e cz³onków swoich rodzin. Nordic
walking bowiem s³u¿y ka¿demu, bez wzglêdu na wiek. Dziêki
spacerom z kijkami spalamy wiêcej kalorii ni¿ przy normalnym
chodzeniu. Przy tym jest mniejszy nacisk na piszczele, kolana, biodra,
i plecy, co skutecznie wzmacnia wiêkszoœæ miêœni. 
Grupa pani Gosi na razie liczy 10 osób z klasy od I do III. Spotykaj¹
siê dwa razy w tygodniu w Parku Piastowskim. Zajêcia trwaj¹ ok. 45
minut i s¹ prowadzone w ramach zajêæ w œwietlicy szkolnej. 
- Wszystkich nas ciesz¹ te spacery, ale nic by z tego nie by³o, gdyby
nie pomoc ¿yczliwych osób. Na zakup kijków uda³o mi siê pozyskaæ
sponsora, prezes “Feerum”, pani¹ Magdê £abudzk¹-Janusz, której
serdecznie przy okazji ja i dzieci dziêkujemy. 

A my gratuluj¹c pomys³u zachêcamy innych do tej formy wypoczynku.
eg

Spacerkiem po zdrowie



27 i 28 kwietnia wszyscy trzecioklasiœci ze szkó³ gimnazjalnych
uczestniczyli w egzaminach, które koñcz¹ pewien etap ich edukacyjnej
drogi. Przed nimi jeszcze jedno trudne zadanie - wybór szko³y œredniej.
Wielu z nich nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przysz³oœæ.
W podjêciu tej wa¿nej decyzji w œrodê, 21 kwietnia, pomagali im starsi
koledzy i kole¿anki z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie 
w ramach organizowanego po raz kolejny Festiwalu Nauki.
21 kwietnia 2010r. w Powiatowym Zespole Szkó³ w hali sportowej
przy ul. Matejki 1 odby³ siê Festiwal Nauki. Jego celem by³o zapoznanie
gimnazjalistów z ofert¹ szko³y, pokazanie kierunków kszta³cenia
(zarówno ogólnego, technicznego, jak i zawodowego). W tym roku
odwiedzili nas uczniowie chojnowskich gimnazjów nr 1 i nr 2, gimnazjów
z Lubiatowa, Mi³kowic i Zagrodna, a tak¿e wielu indywidualnych
goœci, którzy informacje o szkole znaleŸli na naszej stronie interne-
towej lub us³yszeli o niej od znajomych. Wszyscy przygl¹dali siê
pokazom artystycznym, mieli mo¿liwoœæ porozmawiania z uczniami 
i nauczycielami PZS, uczestniczenia w konkursach, a tak¿e wielu
innych atrakcjach, specjalnie przygotowanych na tê okazjê. 
Zaprezentowali siê przedstawiciele wszystkich szkó³, wchodz¹cych 

w sk³ad PZS - z ulic: PoŸniaków, Witosa i Wojska Polskiego. Ka¿da
klasa przygotowa³a stanowisko, na którym umieszczone zosta³y informacje
o danym kierunku kszta³cenia. Stanowiska te mia³y na celu pokazaæ
specyfikê danej klasy i w przystêpny sposób (zdjêcia, rozmowy 
z goœæmi, plakaty, ulotki) przybli¿yæ zwiedzaj¹cym jej charakter 
i korzyœci p³yn¹ce z podjêcia nauki w danym kierunku.
W tym roku gimnazjaliœci maj¹ ogromny wybór szkó³ œrednich.

Propozycja jest zró¿nicowana i atrakcyjna. Powiatowy Zespó³ Szkó³
oferuje mo¿liwoœæ nauki w technikach: Hodowli Koni, Rolniczym,
Ochrony Œrodowiska, Ekonomicznym, ¯ywienia i Gospodarstwa
Domowego, Hotelarstwa, Handlowym, Mechanicznym, Pojazdów
Samochodowych, Turystyki Wiejskiej lub Zasadniczej Szkole
Zawodowej w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolni-
czych, operator obrabiarek skrawaj¹cych, fryzjer, sprzedawca, cukiernik,
kucharz ma³ej gastronomii, piekarz, murarz, blacharz samochodowy, 

mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz. Ka¿dy znajdzie tu
dla siebie coœ ciekawego. 
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Chojnowie proponuje naukê w klasach:
humanistycznej z edukacj¹ teatraln¹, dziennikarskiej, turystycznej,
biologiczno-chemicznej i matematyczno-informatycznej. 
Ponadto, szko³a realizuje projekty wspó³finansowane ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(Koryfeusz, Ruszaj galopem, Synergia znaczy wiêcej…). 
Szeroka oferta chojnowskich szkó³ z pewnoœci¹ zaciekawi³a wielu
gimnazjalistów. Jeœli przed tym Festiwalem mieli jakieœ w¹tpliwoœci
dotycz¹ce wyboru szko³y, z pewnoœci¹ zosta³y one rozwiane. Uczniowie
szkó³ œrednich zachêcali swoich m³odszych kolegów i kole¿anki do
kontynuowania nauki w Chojnowie i starali siê zaprezentowaæ z jak
najlepszej strony, co z pewnoœci¹ im siê uda³o.
Zachêcamy do podjêcia nauki w naszej szkole! Przypominamy, ¿e
szko³a prowadzi nabór elektroniczny ( - „O Szkole”) 
Wa¿ne adresy:
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 
tel. 076 819 65 10, tel./fax 076 819 65 13
e-mail: pzs_chojnow@post.pl
ul. PoŸniaków 2, tel. 076 819 65 15
ul. Witosa 1, tel. 076 819 23 37
ul. Wojska Polskiego 16, tel. 076 819 65 20

Gosia
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Festiwal nauki w PZS

Ostatnie dwie rundy szachowe rozegrane we
Wroc³awiu by³y bardzo udane dla zawod-
ników MDK DANY Chojnów.
Zawodnicy nasi potrafili zachowaæ spokój 
w trudnych chwilach i przechyliæ szalê zwy-
ciêstwa na swoj¹ stronê. W pierwszym meczu
spotkaliœmy siê z siln¹ dru¿yn¹ AZS PWSZ
Hetman Wa³brzych. Po bardzo dobrej grze
uzyskaliœmy remis 2,5 - 2,5. Ten wynik za-
pewni³ nam pozostanie w III lidze. W drugim
meczu graj¹c na luzie pokonaliœmy WOK
Wa³brzych 3 - 2, dziêki temu zwyciêstwu
ostatecznie zajêliœmy œrodkowe miejsce 
w tabeli.
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e jesteœmy
zespo³em bez wielkich œrodków, ale z dusz¹ i
pe³nym zaanga¿owaniem, chcemy realizo-
waæ z góry ustalony plan.
Liczymy, ¿e ambitn¹, dobr¹ gr¹ i uzyskanymi
wynikami przyci¹gniemy sponsorów, którzy
nas wespr¹ w nowym sezonie 2010/2011.
Jesteœmy jedyn¹ dyscyplin¹ sportu w naszym
mieœcie, która posiada dru¿ynê w III lidze. 
Korzystaj¹c z okazji pragnê podziêkowaæ
wszystkim zawodnikom za ambitn¹ grê. To
zainspirowa³o mnie do dalszych dzia³añ 
szachowych.

Jerzy Pud³o

Pozostaliœmy w III lidze! Kino zaprasza
 Co nas krêci, co nas podnieca
Najnowszy film Woody Allena. 20-letnia
prowincjuszka Melody (Evan Rachel Wood)
trafia do wielkiego miasta w poszukiwaniu
lepszego ¿ycia. Znajduje schronienie i mi³oœæ
pod dachem Borisa (Larry David) - ekscen-
trycznego geniusza, który zgryŸliwoœci¹ 
i surowym mêskim wdziêkiem móg³by œcigaæ
siê z samym doktorem House’em. Gdy state-
czna matka Melody - Marietta (Patricia
Clarkson) dowiaduje siê o nowym zwi¹zku
córki, zrobi wszystko, ¿eby sk³óciæ j¹ z
Borisem i pos³aæ w ramiona zabójczo przys-
tojnego aktora Randy’ego (Henry Cavill).
Wkrótce sama jednak zostanie trafiona strza³¹
Amora... a w³aœciwie kilkoma strza³ami. Szalony
romans Marietty z dwoma mê¿czyznami to

dopiero pocz¹tek serii przezabawnych sercowych
komplikacji, które raz na zawsze rozstrzygn¹.
21 maja, godz. 17.00. Bilety - 11 z³

The Hurt Locker
Akcja filmu dzieje siê w Iraku i opowiada 
o dokonaniach elitarnej jednostki saperów.
Zmuszeni do niebezpiecznej gry w kotka i myszkê
w zamêcie wojny, ³¹cz¹ swoje si³y, gdy¿ 
w miejscu, w którym sie znajduj¹ ka¿dy cz³owiek
mo¿e siê okazaæ potencjalnym wrogiem, 
a ka¿dy obiekt - œmierteln¹ bomb¹. 
21 maja , godz. 19.00. Bilety - 11 z³
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6 dru¿yn, 24 kwietnia, na boisku Orlika, stanê³o w szranki walcz¹c 
o Puchar Kierownika Dzielnicowych chojnowskiego komisariatu policji.

Koncepcja sportowej rywalizacji, to m.in. efekt rz¹dowego programu
ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ „Razem bezpiecz-
niej”. Wyzwanie podjê³o szeœæ zespo³ów. O puchar, oprócz reprezen-
tantów komisariatu, walczyli przedstawiciele chojnowskich nauczycieli,
firmy Feerum, Profetu, dru¿yna Oldboy’s i osiedlowy Meko Team.
- Chodzi nam o to, aby przekonaæ obywateli do nawi¹zania trwa³ego,
sta³ego, naturalnego partnerstwa z policj¹ - mówi pomys³odawca,
szef dzielnicowych Tomasz Jagielski. - Sport, to jedna z wielu, i z pewnoœci¹
jedna z najprzyjemniejszych form konsolidacji, a pi³ka no¿na zawsze
cieszy siê zainteresowaniem. 

W promieniach wiosennego s³oñca pi³karskie szóstki zmaga³y siê z w³asn¹
kondycj¹ i umiejêtnoœciami. Panowaæ trzeba by³o tak¿e nad emocja-
mi, te bowiem wraz z kolejnymi wpadaj¹cymi do bramek pi³kami,
ros³y podnosz¹c poziom adrenaliny, tak zawodnikom, jak i kibicom.
W przedmeczowych komentarzach, skazywani na sromotn¹ klêskê
zawodnicy dru¿yny “Oldboy’s”, na przekór wszystkim niedowiarkom,
pokazali naprawdê dobry kawa³ek futbolu i mimo i¿ ostatecznie zajêli
ostatnie, szóste miejsce, to napêdzili sporo strachu swoim przeciwnikom.
Na du¿e brawa zas³uguj¹ tak¿e zawodnicy “Feerum”, którzy po pierwszym,
inauguracyjnym spotkaniu ulegli graczom “Meko Team”, a i tak znaleŸli
siê w œcis³ym finale. Niezwykle siln¹ reprezentacjê wystawili chojnowscy
nauczyciele. Ich gra mog³a zachwycaæ i podobaæ siê wszystkim zgro-
madzonym. Niestety, moment rozkojarzenia przyszed³ w najmniej
odpowiedniej chwili i w walce o fina³ musieli uznaæ wy¿szoœæ zawodników
“Feerum”. Nie sposób nie wspomnieæ o zespole “Profetu”, który rozegra³
niesamowite spotkanie z “Oldboy’s”. Walka trwa³a na ka¿dym metrze
boiska i pomimo widocznego zmêczenia u zawodników obu dru¿yn,
nikt nie odstawia³ nogi. Akcja za akcjê, bramka za bramkê, a tak¿e
¿ywio³owe zachowanie trenera “Profetu”, rozpali³y publicznoœæ do czer-
wonoœci. Ostatecznie gór¹ byli “profeciarze” nieznacznie pokonuj¹c
swoich starszych kolegów i zajmuj¹c pi¹te miejsce. Do walki o najni¿sze
podium przyst¹pi³y zespo³y “Meko Team” oraz “Nauczycieli”. 
Ci pierwsi, przeszli fazê grupow¹ bez wiêkszych problemów, jednak
w walce o fina³ ulegli “Policjantom”. Przystêpuj¹c wiêc do walki z peda-
gogami, byli jeszcze bardziej zmotywowani i ¿¹dni zwyciêstwa.
Niestety, i tym razem zabrak³o odrobiny szczêœcia. W ostatnich sekundach
meczu zwyciêsk¹ bramkê dla “Nauczycieli” strzeli³ Miros³aw Zieleñ 
i to oni cieszyli siê z trzeciego miejsca. Równych sobie nie mieli jed-
nak “Policjanci”, którzy szli jak burza przez ca³¹ drabinkê turniejow¹
docieraj¹c do fina³u, ulegaj¹c po drodze jedynie, po zaciek³ym spotkaniu, 
reprezentacji “Nauczycieli”. W najwa¿niejszym meczu dnia “niebiescy” 

spotkali siê z “Feerum”. Ich zwyciêstwo nie by³o zagro¿one ani przez
chwilê, wiêc po koñcowym gwizdku sêdziego mogli cieszyæ siê z triumfu
w pierwszych rozgrywkach o Puchar Dzielnicowego.

Turniej mia³ charakter piknikowego spotkania. Mecze, chocia¿ zaciête, by³y
zabaw¹, a zamierzona integracja, czêsto przenosi³a siê w okolice grilla.

Policja od dawna pracuje nad tym, by byæ lepiej odbieran¹ przez miesz-
kañców, by cieszyæ siê wiêkszym zaufaniem i by mieszkañcy chcieli 
z ni¹ wspó³pracowaæ. Tego typu imprezy z pewnoœci¹ buduj¹ porozu-
mienie, a sportowa, zdrowa rywalizacja ³¹czy.

***

Podziêkowania za pomoc w organizacji I Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar
Dzielnicowego Komisariatu Policji w Chojnowie dla:
- Urzêdu Miejskiego w Chojnowie za ufundowanie pucharów, dyplomów
oraz medali, a tak¿e za udostêpnienie boiska;
- Urzêdu Gminy Chojnów za ufundowanie pucharów, dyplomów oraz medali;
- Pani Magdalenie Laudowicz z firmy Skok Wspólnota w Chojnowie
za ufundowanie statuetki dla najlepszego zawodnika z dru¿yny Komi-
sariatu Policji Chojnów oraz nagrody rzeczowej (strój pi³karski + pi³ka);
- firmy “Profet” w Osetnicy za zorganizowanie kateringu; 
- Pana Grzegorza Woronka za pomoc w organizacji I Turnieju Pi³ki No¿nej
o Puchar Dzielnicowego Komisariatu Policji w Chojnowie (sêdzia). 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
asp. Tomasz Jagielski 

eg, jg

Kopali razem z policj¹

Muzeum Regionalne zaprasza 
na interesuj¹c¹ wystawê 

Lalki ze zbiorów
Muzeum w PilŸnie

Wystawê tworz¹ dwie ekspozycje:

“Ja nie mam co na siebie
w³o¿yæ” - wystawa poœwiêcona 

modzie damskiej i strojom 
od XIII do prze³omu XIX i X wieku.

“Jak pory roku 
po œwiecie wêdrowa³y” 

- teatralne kompozycje lalkowe.

Serdecznie zapraszamy,
szczególnie najm³odszych
bywalców chojnowskiego

muzeum.

LLaallkkii    zzee    zzbbiioorróóww    MMuuzzeeuumm    ww    PPiillŸŸnniiee

Klasyfikacja dru¿ynowa:
zdobywcy Pucharu – funkcjonariusze policji
II miejsce – Feerum
III miejsce – Nauczyciele
IV miejsce – Meko Team
V miejsce – Profet
VI miejsce - Oldboy’s

Nagrody indywidualne otrzymali:
statuetka króla strzelców - Miros³aw Zieleñ (dru¿yna nauczycieli) –
strzelec 9 bramek; 
statuetka dla najlepszego bramkarza – Adrian Wiatrowicz („Meko Team”);
statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju – Tomasz Jagielski
(komisariat policji) – strzelec 8 bramek
najlepszy zawodnik dru¿yny policji - £ukasz Leœniak
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Domy mieszkania lokale

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 dom jednorodzinny z du¿ym ogro-
dem w Jerzmanowicach, cena do uzgodnienia,
mo¿liwa zamiana z dop³at¹ na mieszkanie 
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 721-595-672.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, pierwsze
piêtro, stare budownictwo, atrakcyjna dzielnica,
pow. 57 m2. Wiadomoœæ: tel. 605-376-171.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie, stare budownictwo, dobra lokalizacja
(blisko centrum), o pow. 60,5 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, Ip., cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-262-706.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2

w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku + gara¿ + dzia³ka ogrodniczo-rekrea-
cyjna (ok. 3 ar), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 53 m2 + 4 m2 piwnica, mieszkanie na
parterze przy ul. Maczka, funkcjonalny i wy-
godny uk³ad pomieszczeñ, du¿y pokój z balko-
nem, ma³y pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
toaleta, po remoncie - nowe okna i drzwi
wewnêtrzne. Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie 
w cichej, spokojnej dzielnicy przy ul. Mickie-
wicza. Mieszkanie mieœci siê na parterze 
- 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, po
remoncie, c.o. gazowe, pow. 52 m2. Wiado-
moœæ: tel. 660-496-373.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Sobieskiego
o pow. 114 m2, IIIp., kuchnia, ³azienka, 
4 pokoje + piwnica 9 m2, wyremontowane,
nowe instalacje, c.o. gazowe + rozprowadzenie
kominkowe. Wiadomoœæ: tel. 504-111-315.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w starym budownictwie o pow. 48 m2

w Chojnowie, ul. Rynek. 
Wiadomoœæ: tel. 606-178-636 po godz. 19.

Sprzedam mieszkanie w nowym budow-
nictwie, IIp., pow. 54,5 m2, 3 pokoje, wyremon-
towane, nowe okna i drzwi, ³azienka, wc osobno.
Wiadomoœæ: tel. 664-065-567.

Sprzedam mieszkanie w Chocianowie
(powiat polkowicki), po kapitalnym remoncie,
3 pokoje, pow. 55 m2, balkon, ³adne osiedle,
cena 145 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 608-393-747.

Sprzedam lub wynajmê 3.pokojowe miesz-
kanie w nowym budownictwie o pow. 55 m2,
przy ul. Samorz¹dowej, wymienione okna,
drzwi antyw³amaniowe, kafelki, parkiet, przed-

pokój zabudowany, ciep³o, spokojnie, mili
s¹siedzi. Wiadomoœæ: tel. 509-479-377.

Kupiê tanio du¿e mieszkanie w Chojnowie,
chêtnie w starym budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526. 

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, 
2 pokoje, pow. 53,5m2 przy ul. Sikorskiego 
w pobli¿u Biedronki, na kawalerkê w nowym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 787-484-873
lub 889-410-886.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 50 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka - na kawalerkê.
Wiadomoœæ: tel. 602-385-305.

Zamieniê mieszkanie o pow. 82m2, 
4.pokojowe, du¿a kuchnia, ³azienka, przed-
pokój, balkon, w ³adnej okolicy, z widokiem
na du¿y park, blisko centrum, ogrzewanie cen-
tralne, gazowe; na 2 mniejsze mieszkania.
Wiadomoœæ: tel. 794-633-502.

Wynajmê mieszkanie 3.pokojowe, Ip., 
ul. Sikorskiego w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 660-546-121.

Kupiê lokal handlowy w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-82-73 lub 606-332-536.

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

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

Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2

do 3600 m2, czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo
pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.

Us³ugi

Wszelkie us³ugi sprz¹taj¹ce - pranie dywa-
nów i kompletów wypoczynkowych, sprz¹ta-
nie mieszkañ (tak¿e po remoncie), pranie 
i odkurzanie samochodów, sprz¹tanie klatek
schodowych, sprz¹tanie nagrobków.
Wiadomoœæ: tel. 791-404-799. 

Praca

Praca doradcy w firmie finansowej. 
Wiadomoœæ: tel. 503-197-805.

Zatrudniê kierowcê mechanika z kat. C. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818 -82-52

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³al-
noœæ zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi (sprze-
da¿ kwiatów, zniczy, parking) - dojazd od drogi
asfaltowej przy drugim nowym wejœciu na
cmentarz w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.

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

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej 
z rozpoczêt¹ budow¹, stan zerowy, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 783-033-169.

Sprzedam dzia³kê budowlano-rekreacyjn¹
w Rokitkach, pow. 26 ar z murowanym budyn-
kiem do adaptacji, wodoci¹g i pr¹d przy dzia³ce,
cena 39,00 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 885-161-989.

Jaroszówka k/Chojnowa - dzia³ka przez-
naczona pod budownictwo mieszkaniowe 
o pow. 2,18 h z mo¿liwoœci¹ podzia³u na mniejsze.
Wiadomoœæ: tel. 76 819-75-80 po godz. 20 
lub 513-219-652.

Jerzmanowice ko³o Chojnowa, dzia³ka
budowlana, ko³o lasu, drogi, woda, el., cena
30.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551.

Kupiê dzia³kê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na terenie Chojnowa o powierzchni od 10 
do 15 ar. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Inne

Kupiê grunt rolny w gminie Chojnów,
chêtnie blisko zabudowañ, za rozs¹dn¹ cenê.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

OG£OSZENIA DROBNE
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                          999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998; 76 8567471
Policja – 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                          991; 76 818 82 83
Informacja PKP – 76 94 36
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe   601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53
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Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN”
Zdzis³aw Karpiak

Szko³a nauki
jazdy zaprasza 
na prawo jazdy

kat. „B”.

Szkolenie – Toyota Yaris 
6-5 biegowa.

Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6
(salon stylizacji paznokci)

lub telefonicznie pod numerem
601-798-771.

Ceny  promocyjne! BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem

gara¿owym o pow. u¿ytkowej 334,18 m2 oraz ruinami budynku magazynowego, po³o¿onej
przy ul. Koœciuszki 28B w Chojnowie (teren by³ej Gminnej Spó³dzielni Samopomoc 

Ch³opska), oznaczonej numerem geodezyjnym 454/5 o pow. 2617 m2, 
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14654.

Cena wywo³awcza - 115.000,00 z³.
Wadium - 23.000,00 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. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami naj-
mu zawartymi na czas nieoznaczony z 1-miesiêcznym okresem wypowiedzenia. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu  8 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobo-
wi¹zani 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 2 czerwca 2010 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 Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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¿  1.150,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 20 lipca 2009 r., drugi przetarg 
6 paŸdziernika 2009 r., trzeci 22 grudnia 2009 r., czwarty 23 marca 2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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