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Z kolêd¹ w województwie
Z ró¿nych stron schodz¹ siê s³uchacze - zza biurek wychodz¹ urzêdnicy, przystaj¹ interesanci. Surowy gmach staje siê œwi¹teczn¹ oaz¹.

Ich pierwsze kolêdowanie
Œwi¹teczny koncert kolêd uczniów Spo³ecznego Ogniska

Muzycznego odby³ siê w tym roku 21 grudnia.

W podziêkowaniu
Koncert w Muzeum by³ dedykowany wszystkim dobroczyñcom, którzy w ró¿nej formie wspieraj¹ dzia³alnoœæ tej placówki. Otoczenie, licznie

przyby³a publicznoœæ, wykonawcy, to wszystko z³o¿y³o siê na wyj¹tkow¹ muzyczn¹ prezentacjê, która na d³ugo zapadnie w pamiêæ.

My siê zimy nie boimy i ba³wanka ulepimy
Zima i ba³wanek by³y tematem grudniowych zajêæ 

w Bibliotecznej Akademii Malucha. 

MRM koñczy kadencjê
29 grudnia odby³a siê ostatnia w roku i przedostatnia tej kadencji 

sesja M³odzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* Silne opady, niskie temperatury, na kilka
tygodni wstrzyma³y prace przy rewitalizacji
rynku. Jak informuje wykonawca, nie zak³óci
to jednak w znacz¹cy sposób harmonogramu
robót. Prognozy meteorologiczne nie s¹ jed-
nak optymistyczne. Zapowiadana kolejna fala
mrozów i opadów œniegu mo¿e przed³u¿yæ
przerwê w pracach. 

* Bez ¿adnych k³opotów przebiega natomiast
remont Domu Schrama. Prace polegaj¹ce na
demonta¿u czy wyburzaniu dobiegaj¹ ju¿ koñ-
ca, powstaj¹ nowe œcianki dzia³owe. W naj-
bli¿szych planach jest budowa nowej klatki
schodowej - dotychczasow¹ wyburzono.

Uwaga pacjenci
Od 1-go stycznia 2011 roku dotychczasowe
dy¿ury œwi¹teczne pe³nione w Przychodni
Rejonowej w Chojnowie s¹ zorganizowane
na terenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêg-
nacyjno-Opiekuñczego “Niebieski Parasol”
(by³y szpital). Teraz bêd¹ to dy¿ury ca³odobowe.
W dzieñ wolny od pracy, w godz. od 8.00 do

8.00 dnia nastêpnego (tj. 24 godziny) bêdzie
pe³niony dy¿ur lekarski i pielêgniarski 
(tel. 76/ 8 181 075).
Natomiast w dni robocze w godzinach od
18.00 do 8.00 dnia nastêpnego
- lekarz bêdzie przyjmowa³ w NZOZ NOXMED
w Legnicy ul. Kosmiczna 14,
- pielêgniarka - w Chojnowie na terenie “Nie-
bieskiego Parasola”.

Dodatkowo poza godzinami pracy Przychodni
dzieci do lat 18-stu bêd¹ przyjmowane w ambu-
latorium pediatrycznym w Szpitalu Wojewódz-
kim w Legnicy.
Pomoc wyjazdowa lekarska bêdzie œwiad-
czona przez lekarza NZOZ NOXMED poza
godzinami pracy Przychodni ka¿dorazowo po
telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem dy¿ur-
nym pod numerem telefonu 76/72 222 08.
Transport sanitarny w POZ bêdzie wykony-
wany przez ambulans NZOZ NOXMED 
w dni zwyk³e w godzinach od 8.00 do 18.00
ka¿dorazowo po telefonicznym uzgodnieniu
z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem
pod numerem telefonu 76/ 72 222 08.

Zimowe obowi¹zki
Zima nam nie odpuszcza. Po fali obfitych
opadów œniegu i k³opotach z komunikacj¹,
teraz mamy oblodzone chodniki i œliskie
jezdnie. 
Obowi¹zek usuwania œniegu i lodu z chodnika
ci¹¿y na prywatnych w³aœcicielach w obrêbie
ich posesji, a tak¿e na wspó³w³aœcicielach,
u¿ytkownikach wieczystych, jednostkach
organizacyjnych i na zarz¹dcach. 
W Chojnowie dotyczy to m.in. prywatnych
w³aœcicieli nieruchomoœci, s³u¿b miejskich,
spó³dzielni mieszkaniowej, przedszkoli i szkó³,
jednostek kultury, zak³adów pracy.
Utrzymanie porz¹dku o tej porze roku polega
g³ównie na oczyszczaniu ze œniegu i lodu
chodników, jak równie¿ na posypywaniu ich
piaskiem. Niebezpieczeñstwo stanowi¹ rów-
nie¿ zwisaj¹ce sople lodu i œnieg zalegaj¹cy
na dachach, które nale¿y usuwaæ. Kwestiê tê
reguluje ustawa z 13 wrzeœnia 1996 roku 
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.

Wa¿ne dla kombatantów
Zwi¹zek Kombatantów RPiBWP informuje,
¿e biuro Zwi¹zku zosta³o przeniesione z „Domu
Chemika” do budynku przy Placu Zamko-
wym 1a.
Zarz¹d Miejski przyjmuje w ka¿dy ponie-
dzia³ek w godz. 10.00 - 12.00, Zarz¹d Gminny
w ka¿dy wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Zebranie KS Chojnowianki
Zarz¹d Klubu Sportowego „Chojnowianka”
informuje wszystkich sympatyków pi³ki
no¿nej, ¿e 17.01.2011r. o godz. 18.00 w kawia-
rence MOKSiR (MDK) odbêdzie siê zebranie
wyborcze do zarz¹du KS „Chojnowianka”.
Cz³onków klubu, jego mi³oœników i wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

WOŒP ju¿ w niedzielê
19 ju¿ Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy w Chojnowie tradycyjnie ju¿ od rana
rozpocznie grupa 45 wolontariuszy, którzy 
z proœb¹ o wsparcie dzia³añ na rzecz dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi
bêd¹ kwestowaæ na placach i ulicach miasta.
Na scenie MOKSiR 19. Fina³ rozpocznie siê
o godz. 16.00 koncertem grupy PROLOG 

i Marioli Malik. Ok. 17.20 planujemy pierwsze
licytacje, które wokalnymi b¹dŸ tanecznymi
wystêpami przeplataæ bêd¹ lokalni soliœci 
i zespo³y. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chojnowian!

Dziêkujemy
Uczestnicy Maratonu Pisania Listów, zorga-
nizowanego w Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie, pod auspicjami
Amnesty International dziêkuj¹: Radzie
Rodziców za ufundowanie artyku³ów spo¿yw-
czych niezbêdnych do przygotowania posi³ków;
Mamom, które w niedzielny poranek przygoto-
wa³y œniadanie; Dyrektorowi szko³y - p. Andrze-
jowi Urbanowi za ca³e zaplecze socjalne;
¯anecie za chwile nauki salsy oraz wspólne
szaleñstwo podczas tañca belgijskiego; p. Ka-
tarzynie Ferenc za rozgrywki sportowe na
sali gimnastycznej i wspólne pisanie; uczniom
klasy III e za koncert gitarowy; p. Barbarze
Karasek za zaanga¿owanie i pomoc w poko-
nywaniu w³asnych s³aboœci; Absolwentom
za to, ¿e chc¹ z nami wspólnie dzia³aæ i nadal
anga¿uj¹ siê w nasze akcje; p. Pedagog -
Hance D¹browskiej - Król za s³owa otuchy 
i zdrowo rozs¹dkowe rady; p. Katarzynie
Karasek za wspania³¹ prelekcjê o wra¿eniach
z 5. tygodniowej wyprawy do Indii; p. Dorocie
Kamiñskiej za sprawne liczenie i sortowanie
listów; Nauczycielom naszej szko³y: p. Izabeli
Puterze, p. Ma³gorzacie Or³owskiej, p. Ewie
Kantor, p. Agnieszce Barszczyk za w³¹czenie
siê do akcji i wspólne pisanie. Szczególne
podziêkowania kierujemy na rêce sponsora 
p. Zbigniewa Sus³o, którego wsparcie os³o-
dzi³o nam (dos³ownie i w przenoœni) pracê
nad redagowaniem listów.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- styczeñ, luty, 

marzec, kwiecieñ 2011

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  
16.01.11; 20.02.11; 27.03.11; 25.04.11;

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301 
23.01.11; 27.02.11; 03.04.11;

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
30.01.11; 06.03.11; 10.04.11;

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
06.01.11; 06.02.11; 13.03.11; 17.04.11

5. Apteka ,,Stokrotka”:
09.01.11; 13.02.11; 20.03.11;24.04.11



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 1/734 3

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹

Sekretarz Miasta Brygidzie Mytkowskiej 
szczere wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci Teœciowej 

œp. Adeli Mytkowskiej
sk³ada 

Burmistrz Miasta Jan Serkies, 
w imieniu radnych Rady Miejskiej 
Przewodnicz¹cy Jan Skowroñski 

oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Nie umiera ten, kto w sercach ¿ywych pozostaje

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Marii Zawiœlañskiej 
z powodu œmierci Mamy

œp. Heleny Ewkowskiej

oraz wszystkim bliskim zmar³ej sk³ada 
Burmistrz Miasta Jan Serkies, 

radni Rady Miejskiej 
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami smutek
i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci 

oraz wziêli udzia³ w ceremonii pogrzebowej 

œp. Adeli Mytkowskiej 

podziêkowania sk³ada rodzina zmar³ej.

Wszystkim tym, którzy byli z nami 
w trudnych chwilach i uczestniczyli 

w ostatniej drodze

œp. Heleny Ewkowskiej

serdeczne podziêkowania 
sk³ada pogr¹¿ona w smutku rodzina.

1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53 o pow. 2364 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 40.000,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 8.000,00 z³.
2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego (nadziemnego) o pow. u¿ytk. 75 m2

oraz dwóch zbiorników ¿elbetowych o pow. zabudowy 241,5 m2 i 214,3 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 65.000,00 z³.
Wadium - 13.000,00 z³.
3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow. u¿ytk. 85 m2, wiaty stalowej 
o pow. zabudowy 202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej o pow.
315,9 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 75.000,00 z³.
Wadium - 15.000,00 z³.

Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœci 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 zobo-
wi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci ujête s¹
jako  tereny o funkcji przemys³owej. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 10 lutego
2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce 

w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 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 
4 lutego 2011 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów (ze wskazaniem numeru
dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 400,00 z³ -
dot. dz. nr 22/53, 650,00 z³ - dot. dz. nr 22/54 i 750,00 z³ - dot. dz. nr 22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr 22/54 i 22/70 jest zwolniona od po-
datku 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 dnia 24 czerwca 2009 r.,
drugi 15 wrzeœnia 2009 r., trzeci 9 grudnia 2009 r., czwarty 22 marca 2010 r.,
pi¹ty 24 maja 2010 r., szósty 28 wrzeœnia 2010 r., siódmy 8 grudnia 2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w usta-
lonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieruchomoœci mo¿na
ogl¹daæ w dniach 10.01-04.02.2011 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze
dostêpne s¹ w pok. nr 12 tut. Urzêdu.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-
nicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
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Na sesji bud¿etowej

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Trwa przebudowa Domu Schrama polega-
j¹ca na adaptacji budynku na dzia³alnoœæ Miej-
skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
2. Trwaj¹ prace zwi¹zane z rewitalizacj¹
Rynku oraz ulic: Œciegiennego, Grottgera 
i Legnickiej do ul.Reja.
3. Uzyskano pozwolenie na budowê alterna-
tywnego przejœcia sieci wodno-kanalizacyjnej
pod ul.Parkow¹ (droga krajowa) zwi¹zanego
z budow¹ sieci wodno-kanalizacyjnej w rejo-
nie ul.Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej;
Planowane zakoñczenie inwestycji 31.03.2011r.
4. Wykonano przy³¹cze energetyczne do prze-
pompowni œcieków w ul.Asnyka. 
5. Prowadzona jest akcja zimowa, zbierany
jest zalegaj¹cy œnieg z ulic i chodników. 
6. Zawarto umowê na organizacjê prac inter-
wencyjnych na okres 6 miesiêcy dla 3 sprz¹-
taczek na potrzeby Urzêdu Miejskiego i jed-
nostek podleg³ych oraz dla 1 pracownika
gospodarczego do obs³ugi basenu. 
7. Zakupiono 528 m2 polbruku do wykorzys-
tania w przysz³ym roku. 

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

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemcy 4 lokale mieszkalne przy
zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty za kwotê
22.486 z³,
- 2 dzia³ki zabudowane gara¿ami na rzecz na-
jemców po³o¿one przy ul. Drzyma³y i ul. Leg-
nickiej za ³¹czn¹ kwotê 21.870 z³.
2. Przygotowano i przeprowadzono przetargi
na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4b/1,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. D¹browskiego - Witosa,
- nieruchomoœci zabudowanych przy ul. Fa-
brycznej (teren by³ego „Dolzametu”),
- 11 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Drzyma³y.
Wszystkie przetargi zakoñczone wynikiem
negatywnym.
3. Wydano 4 decyzje na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Zielonej na wniosek osoby fizycznej
w celu sprzeda¿y,

- przy ul. Sobieskiego na wniosek Starostwa
Powiatowego w celu poprawy warunków
nieruchomoœci przyleg³ej,
- w obrêbie 2 miasta na wniosek osoby fizycz-
nej w celu sprzeda¿y dzia³ki,
- przy ul. Sikorskiego - ul. Maczka na wnio-
sek Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ”.
4. Wydano zawiadomienie w/s numeracji
nieruchomoœci oraz zaœwiadczenie dot. spraw
emerytalno - rentowych.
5. Dokonano aktualizacji op³at za u¿ytkowanie
wieczyste gruntu dla 300 u¿ytkowników.
6. Wydano 3 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych.
7. Rozliczono dotacjê na zadanie pt. „Mo-
dernizacja i konserwacja rowu melioracyj-
nego - melioracje szczegó³owe, rów KS”
otrzyman¹ z Urzêdu marsza³kowskiego Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Piotra Skargi - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa

Grudniowe posiedzenie rady by³o, jak co roku, poœwiêcone
bud¿etowi na najbli¿szych 12 miesiêcy, którego za³o¿enia wczeœniej
analizowano na wszystkich komisjach Rady. Na sesji 30 grudnia 
uchwa³ê Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie bud¿etu na 2011 rok
rajcy przyjêli jednomyœlnie. 

Przyjête do bud¿etu na 2011 rok dochody zosta³y podzielone na
dochody bie¿¹ce i dochody maj¹tkowe. Dochody bie¿¹ce przyjêto do
bud¿etu w kwocie 30.952.741 z³, z kwoty tej dochody w³asne stano-
wi¹ kwotê w wysokoœci 14.034.613 z³, (tj. wp³ywy z podatków i op³at
lokalnych, podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycz-
nych i prawnych, podatku od spadku i darowizn, od czynnoœci
cywilnoprawnych, wp³ywy z op³aty skarbowej oraz inne stanowi¹ce
dochody gminy, uiszczane na podstawie odrêbnych przepisów). 
Subwencje - oœwiatowa, wyrównawcza i równowa¿¹ca stanowi¹
wp³ywy do bud¿etu w wysokoœci 12.239.257 z³. 
Do bud¿etu przyjêto dochody z tytu³u dotacji w wysokoœci 4.678.871 z³
na zadania w³asne i na zadania zlecone w dzia³ach; administracja pub-
liczna, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s¹downictwa, bezpieczeñstwo publiczne 
i ochrona przeciwpo¿arowa, pomoc spo³eczna, z tytu³u podpisanego
porozumienia z Gmin¹ Wiejsk¹ Chojnów na utrzymanie gimnazjów 
i Warsztatu Terapii Zajêciowej. 
Dochody maj¹tkowe zaplanowano na kwotê 6.629.463 z³, w tym:
1) kwota 3.175.000 z³, to dochody ze sprzeda¿y maj¹tku, 
2) kwota 3.454.463 z³, dotacje celowe w ramach programów finan-
sowanych z udzia³em œrodków europejskich na zadania takie jak:
- „Adaptacja Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji” - 1.224.993 z³, 
- „Rewitalizacja obszaru œródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, 
ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Œciegiennego, ul. Legnickiej
do ul. Reja) - 2.229.470 z³.
Œrodki finansowe w 2011 roku wydatkowane bêd¹ w kwocie
38.942.137 z³, przy czym z kwoty tej 14.569.416 z³, tj. ponad 37%
planowanych wydatków przeznaczonych bêdzie na oœwiatê. Zadania

oœwiatowe realizowane bêd¹ z subwencji oœwiatowej na kwotê
8.507.171 z³ oraz ze œrodków samorz¹dowych na kwotê 6.094.789 z³. 
Na pomoc spo³eczn¹ zaplanowano wydatki w kwocie 6.297.343 z³, 
co stanowi 16,53% wydatków ogó³em, w tym kwota 3.972.100 z³ 
to dotacja , a kwota 2.122.689 z³ to œrodki samorz¹dowe. 
Natomiast na dotacje dla jednostek wy³onionych w drodze konkursu,
zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie,
zaplanowano œrodki w wysokoœci 184.500 z³. 
Na gospodarkê komunaln¹ zabezpieczono kwotê 9.944.513 z³, 
co stanowi 26,11% wydatków ogó³em. S¹ to miêdzy innymi wydatki
na inwestycje infrastrukturalne w wysokoœci 8.091.413 z³, oczyszcza-
nie miasta oraz oœwietlenie miasta.
Ustalony bud¿et miasta jest prorozwojowy i proinwestycyjny,
poniewa¿ utrzymano w nim wysoki poziom wydatków inwesty-
cyjnych i co istotne realizowanych przy udziale œrodków
zewnêtrzynych. Na ten rok zaplanowano m.in. modernizacjê ci¹gów
pieszych, budowê dróg, remont Domu Schrama i rewitalizacjê rynku.

Sprawozdanie 8/2010 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 10 listopada 2010 r. do dnia 29 grudnia 2010 r. 
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Na sesji bud¿etowej
gat. Klon dla CHZGKiM w Chojnowie, 
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Grodzkiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniecie 3 drzew gatunku
topola dla firmy „KRASKÓR” w Chojnowie
z obowi¹zkiem nasadzenia 9 drzew,
- przy ul. Baczyñskiego  wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drze-
wa gatunku œwierk dla osoby fizycznej 
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
9. Wydano decyzjê odmown¹ dla osoby fizycznej
w sprawie œrodowiskowych uwarunkowañ zgody
na realizacjê skupu z³omu przy ul. Chmielnej.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 17 decyzji administracyjnych, 2 za-
œwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zagranic¹, 2 zaœwiadczenia do œlubu konkorda-
towego.
2. Sporz¹dzono: 4 akty urodzenia, 10 aktów
ma³¿eñstwa, 16 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 127 spraw z biurem ewidencji lud-
noœci i USC, 1 korespondencjê konsularn¹ oraz
133 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 70 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.

5. Wys³ano 1 wniosek do Prezydenta RP o nada-
nie medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Z zakresu Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 85 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpa-
trzono 68 wniosków, przyznaj¹c dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 10.970 z³, (wydano 66
decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
Za miesi¹c XI-XII. 2010 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 101.765 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 79 wniosków,
wydano 80 dowodów osobistych.

UCHWA£A   NR  III/9/10

RADY  MIEJSKIEJ  CHOJNOWA 

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwa³y 
Nr LVI/231/10 Rady Miejskiej

Chojnowa z dnia 30 wrzeœnia 2010 r. 
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek

podatku od nieruchomoœci. 

(podstawa prawna), Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVI/231/10 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 30 wrzeœnia
2010r. w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci (Dzien-
nik Urzêdowy Województwa Dolno-
œl¹skiego z dnia 14 paŸdziernika 2010r.
Nr 192, poz. 2905) § 1 pkt 2 lit. d otrzy-
muje brzmienie:

„d) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-
³alnoœci gospodarczej w zakresie udziela-
nia œwiadczeñ zdrowotnych, zajêtych
przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiad-
czeñ - 4,27 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,”.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza Bur-
mistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³y-
wie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Dolno-
œl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycz-
nia 2011 roku oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomoœci poprzez rozpla-
katowanie w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie i og³oszenie w “Ga-
zecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Jan Skowroñski

UCHWA£A   NR III/15/10
RADY  MIEJSKIEJ  CHOJNOWA 

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoœci

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Okreœla wzór formularzy do podatku od nieruchomoœci:
a) dla osób fizycznych, informacjê o nieruchomoœciach i obiektach budowlanych w sprawie
podatku od nieruchomoœci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) dla osób fizycznych, wspólna informacja ma³¿onków o nieruchomoœciach i obiektach budo-
wlanych w sprawie podatku od nieruchomoœci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
c) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek niemaj¹cych osobowoœci prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomoœci Rolnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych
Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe, deklaracjê na podatek od nieruchomoœci,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
2.1. Okreœlenie wzoru formularza w ust. 1 lit b, nie wyklucza mo¿liwoœci z³o¿enia dwóch infor-
macji wed³ug wzoru okreœlonego w ust. 1 lit a.
2.2. Wzór formularza okreœlony w ust. 1 lit. b nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiot
opodatkowania znajduje siê w posiadaniu ma³¿onków oraz innych osób. W takim przypadku zas-
tosowanie ma wzór formularza okreœlony w ust. 1 lit. a.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XLIX/229/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoœci
(Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 9 grudnia 2005r. Nr 247, poz. 3914).
§  3. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2011 roku oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie i og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Jan Skowroñski

UCHWA£A  Nr  III/13/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia  30 grudnia 2010 r.

zmieni¹j¹ca uchwa³ê w sprawie trybu prac
nad projektem uchwa³y bud¿etowej.

(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/241/10 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa³y
bud¿etowej § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 1. Plan dochodów oraz przychodów i roz-
chodów sporz¹dza siê w szczegó³owoœci
wg dzia³ów, rozdzia³ów, paragrafów i przed-
stawia siê w formie tabelarycznej.
Plan wydatków sporz¹dza siê w szczegó³owoœci
wg dzia³ów i wydatków i przedstawia siê 
w formie tabelarycznej” 
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia 
i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa 

Jan Skowroñski
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Odwielu ju¿ lat uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4, prowadzeni
muzycznie przez Zenona Chmielewskiego, na kilka dni przed

œwiêtami jad¹ do Wroc³awia z kolêd¹, ¿yczeniami i melodyjnymi
upominkami. Odwiedzaj¹ tam w³adze Dolnego Œl¹ska i Kuratorium
Oœwiaty. Na urzêdowych korytarzach, w powa¿nych gabinetach,
salach konferencyjnych rozbrzmiewaj¹ tony fletów, cymba³ek 
i dzieciêcego œpiewu. Dla pracowników znak to, ¿e zbli¿aj¹ siê œwiêta,
a z t¹ radosn¹ nowin¹ przybyli m³odzi chojnowianie. Z ró¿nych stron scho-
dz¹ siê s³uchacze - zza biurek wychodz¹ urzêdnicy, przystaj¹ intere-
sanci. Surowy gmach staje siê na kilkadziesi¹t minut œwi¹teczn¹ oaz¹.
Inicjator tego kolêdowania - burmistrz Jan Serkies, towarzyszy
muzykom ka¿dego roku. W œwi¹tecznym klimacie spotyka siê m.in. 
z wojewod¹, marsza³kiem sejmiku dolnoœl¹skiego, przedstawicielami
kuratorium oœwiaty. 
- Za ka¿dym razem jesteœmy serdecznie podejmowani - mówi burmistrz. -
Mam nawet wra¿enie, ¿e oczekuj¹ tam naszej wizyty. To mi³e, bo œwiê-
ta s¹ przecie¿ okresem ¿yczliwoœci i powinszowañ nie tylko wœród
najbli¿szych. Tym razem oficjalnie byliœmy z ¿yczeniami u marsza³ka
Rafa³a Jurkowlañca i wicemarsza³ka Marka £apiñskiego, u wicewojewody
Ilony Antoniszyn-Klik oraz kurator Beaty Paw³owicz. Tak naprawdê
jednak kolêdujemy dla wszystkich, a s³uchaczy mamy coraz wiêcej.

Okaza³e stroiki czy oryginalne bombki przekazywane przez bur-
mistrza w imieniu chojnowian, zawsze znajduj¹ godne miejsce. Jedn¹
z nich wroc³awianie odnajd¹ na urzêdowej choince w holu  Urzêdu
Wojewódzkiego we Wroc³awiu.

Podró¿ w trudnej ziomowej aurze, wielogodzinne granie i œpiewanie
w warunkach nieprzyjaznych artystom, kilkakrotna zmiana „sceny”,
to dla muzykuj¹cych korczakowców ¿adne trudnoœci. Atmosfera œwi¹t
udziela siê tak¿e im, a w takich klimatach o braku komfortu nie mo¿e
byæ mowy.

eg

Z kolêd¹ w województwie

Dolnoœl¹scy urzêdnicy czekaj¹ na tê wizytê jak czeka siê odwiedzin kolêdników. Oczekuj¹ 
z drobnymi prezentami, s³owami wdziêcznoœci i podziêkowaniami.

Œwi¹teczny koncert kolêd uczniów Spo³ecznego Ogniska Muzycz-
nego odby³ siê w tym roku 21 grudnia. Ró¿ni³ siê nieco od dotychcza-
sowych, m³odzi artyœci bowiem nie tylko grali na instrumentach, ale
równie¿ prezentowali talenty wokalne. Wiêcej ni¿ w latach poprzed-
nich by³o te¿ wykonañ zespo³owych. Nie dziwi zatem du¿y aplauz 
publicznoœci i radoœæ wykonawców z udanych wystêpów.

Koncert organizowany od wielu lat, jest bo¿onarodzeniowym
upominkiem dla rodziców. Okolicznoœciowe granie ma byæ 
jednoczeœnie prezentacj¹ nabytych w Ognisku umiejêtnoœci i po-
stêpów dzieci pobieraj¹cych tu lekcje. Dla wielu z nich to pierwsze
wystêpy przed tak liczn¹ publicznoœci¹. 
Wystêpy s¹ tak¿e namacalnym dowodem, ¿e talentów i ludzi z pasj¹
w naszym mieœcie nie brakuje.

eg

Ich pierwsze kolêdowanie
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Wszystkim tym tradycjom ho³duj¹ miejskie, œwi¹teczne spotkania.
Nasza redakcja uczestniczy³a w trzech wigilijnych uroczystoœciach -
Chojnowskiego Ko³a Stowarzyszenia Diabetyków, Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej i Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-
Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol”.

Spo³ecznoœæ tych stowarzyszeñ œwiêtuje w swoim gronie, w otoczeniu
osób ¿yczliwych, dziel¹cych podobne losy. Nie ³¹cz¹ ich wiêzy krwi,
ale ich za¿y³oœæ czêsto dorównuje tej rodzinnej. Wieczerza wigilijna
to dla nich wyj¹tkowe wydarzenie. Gros z nich bowiem œwiêta Bo¿ego
Narodzenia spêdza samotnie, wspólna kolacja zatem jest jedn¹ 
z nielicznych okazji do prze¿ywania wa¿nego wydarzenia wespó³ 
z innymi. 
Co roku w tych spotkaniach uczestnicz¹ w³adze miasta - burmistrz Jan
Serkies, przewodnicz¹cy Rady Jan Skowroñski, przedstawiciele w³adz

koœcielnych i inni zaproszeni goœcie. Czêsto w organizacjê tych
spotkañ w³¹cza siê tez m³odzie¿. Podczas Wigilii Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej uczestnicy wieczerzy mogli obejrzeæ jase³ka przy-
gotowane przez uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³. W Niebieskim
Parasolu œwi¹teczny program artystyczny zaprezentowa³ dzia³aj¹cy 
w oœrodku zespó³ Blue Bend, œpiewa³y tak¿e Ma³gosia Haniecka 
i Daria Jartyœ.

Na miejskich Wigiliach niczego nie brakuje - jest modlitwa, dzielenie
siê op³atkiem, osobiste ¿yczenia i kolêdowanie. Ale przede wszystkim
jest poczucie jednoœci, przynale¿noœci, serdecznoœci i wspólnoty.

eg

Wigilia  czas  jednoœci

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszaj¹cym wieczorem roku. Kojarzony na ogó³ 
z uroczystoœci¹ rodzinn¹ jest te¿ okazj¹ do spotkania niespokrewnionych, ale bliskich sobie osób, które uto¿samiaj¹ siê z tym
œwiêtem. Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna siê wraz z pierwsz¹ gwiazdk¹ na niebie. Jest to symboliczne nawi¹zanie 

do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczaj¹cej narodziny Jezusa, któr¹ wg Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.
Najwa¿niejszym wydarzeniem Wieczoru Wigilijnego, jest dzielenie siê op³atkiem.
Ten prosty, ale jak¿e ludzki zwyczaj wype³niony jest wieloma istotnymi znaczeniami. 
Oznacza wzajemne poœwiecenie siê jednych dla drugich i uczy, ¿e nale¿y podzieliæ siê nawet ostatnim kawa³kiem chleba, a do jednego sto³u
zasiadaj¹ razem pogodzeni lub szukaj¹cy zgody.
Tradycj¹ spajaj¹c¹ pokolenia jest te¿ kolêdowanie. Œwi¹teczne œpiewanie zbli¿a, daje radoœæ i nadziejê.
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Wielka wyj¹tkowa rodzina
Spotkanie wigilijno-sylwestrowe osób niepe³nosprawnych jakie od
wielu lat organizuje legnicka kuria, skupia setki osób naszego
dekanatu. To dla wszystkich wyj¹tkowa uroczystoœæ. Niepe³nosprawni
oczekuj¹ tego dnia ka¿dego roku z niecierpliwoœci¹ i z ogromn¹
radoœci¹ witaj¹ siê, kiedy ten czas nadchodzi.
Œwiêtowanie rozpoczyna Masz œw. w koœciele pw. Matki Bo¿ej
Królowej Polski w Legnicy koncelebrowana przez duchownych -
opiekunów osób niepe³nosprawnych. W Eucharystii zawsze czynnie
uczestnicz¹ te¿ ich podopieczni. 

29 grudnia piêædziesiêcioosobowa grupa z Chojnowa do³¹czy³a do
wiernych w Legnicy i wspólnie z nimi uczestniczy³a w tym wyj¹t-
kowym spotkaniu.
- To dla nas ogromne prze¿ycie, nie tylko duchowe - wyjaœnia prezes
chojnowskiego ko³a Polkowickiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du
Ruchu Teresa Kamiñska. - Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ w³¹czamy siê 
w organizacjê i aktywnie uczestniczymy w uroczystoœciach. Czujemy
siê potrzebni i docenieni. Poza tym spotykamy siê tu z przyjació³mi,
osobami z podobnymi problemami, a wszystko w atmosferze ¿yczli-
woœci, wielkiej radoœci i szacunku.

W Centrum Spotkañ Jana Paw³a II w podziemiach koœcio³a, ka¿dego
roku, inna z grup prezentuje jase³ka. Bo¿onarodzeniowa opowieœæ 
w swojej treœci niezmienna, ma za ka¿dym razem inn¹ oprawê - trady-
cyjn¹, bardziej wspó³czesn¹, powa¿n¹, b¹dŸ humorystyczn¹. Zawsze

jednak wzrusza i wprawia publicznoœæ w zachwyt. Wprowadza te¿ 
w œwi¹teczny klimat, którego kontynuacj¹ jest wigilijna wieczerza.
Poœwiêcone przez biskupa op³atki wêdruj¹ do setek r¹k i staj¹ siê
przyczynkiem do tysiêcy ¿yczeñ, uœcisków, s³ów pociechy i nadziei.
Za œwi¹tecznym sto³em zasiadaj¹ tego dnia ludzie z pozoru obcy, oni 

sami jednak nigdy by tak o sobie nie powiedzieli. „Jesteœmy wspól-
not¹, jesteœmy przyjació³mi, jesteœmy wyj¹tkow¹ rodzin¹” - tak
kwituj¹ ka¿de pytanie o relacje.
Uroczystoœæ wigilijn¹ uzupe³niaj¹ sylwestrowe atrakcje - muzyka,
taniec i profesjonalny pokaz fajerwerków. Na parkiecie nie ma
niepe³nosprawnych. ¯adna u³omnoœæ nie jest w stanie powstrzymaæ
przed pl¹sami, zabaw¹ i t¹ niecodzienn¹ przyjemnoœci¹. Sztuczne
ognie na ciemnym niebie, okrzyki zachwytu i ogólna euforia koñcz¹
wigilijno-sylwestrowe spotkanie. Radoœæ miesza siê nieco ze smutkiem, ¿e
znów trzeba bêdzie czekaæ dwanaœcie miesiêcy. Pociech¹ jest jednak
fakt, ¿e przemin¹ one niezwykle szybko, uznaæ zatem mo¿na, ¿e kole-
jna uroczystoœæ ju¿ wkrótce.

eg

Cz³onkowie Polkowickiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu Ko³o
w Chojnowie i Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie z g³êbi serca
dziêkuj¹ burmistrzowi Janowi Serkiesowi za wsparcie organizacji
spotkania osób niepe³nosprawnych.

20 grudnia w sali chojnowskiego
MOKSiR-u zosta³y przedstawione
szkolne Jase³ka przygotowane przez
p. Annê Pauch oraz jej grupê teatraln¹
Aja przy wspó³udziale ks. Artura 
i p. Marii Pêkali. Przedstawienie to
jak zwykle jest wa¿nym wydarze-
niem w ¿yciu szko³y. I jak zwykle -

wysz³o super. Przedstawienie zoba-
czyli wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele i wychowawcy, rodzice i zapro-
szeni goœcie. Podziêkowania dla
wszystkich, którzy je przygotowali.
S³odkie prezenty dla wykonawców
przynios³a radna p. Krystyna Czapska.

Szkolne jase³ka
Kiedy mija ju¿ czas biesiado-
wania przy œwi¹tecznym stole
i wracamy do codziennych
obowi¹zków, bo¿onarodze-
niowy klimat wci¹¿ jeszcze
nam towarzyszy. Potêguj¹ go
spo³eczne inicjatywy adreso-
wane do mieszkañców. Jedn¹
z nich by³ koncert kolêd w wy-
konaniu chóru Skoranta w za-
bytkowych murach Zamku
Piastowskiego. 
Wystêp, który odby³ siê 29
grudnia by³ zlepkiem znanych
i mniej popularnych kolêd
oraz pastora³ek anonimowych
autorów tworz¹cych w XVII-
XIX wieku. 
W kameralnej sali im. Zyg-
munta Ry¿ewskiego Muzeum
Regionalnego mia³y one ory-
ginalny wydŸwiêk. Kompo-
zycje epoki baroku, oœwiece-
nia, romantyzmu odbija³y siê
tu echem przesz³oœci. 
Otoczenie, licznie przyby³a pu-
blicznoœæ, wykonawcy, to wszys-
tko z³o¿y³o siê na wyj¹tkow¹

muzyczn¹ prezentacjê, która
na d³ugo zapadnie w pamiêæ.

Równie wspaniale zapowiada
siê kolejny œwi¹teczny kon-
cert Skoranty, który zaplanowa-
no na 6 stycznia. Chór wyst¹pi
tego dnia w koœciele pw. œw.
ap. Piotra i Paw³a. O godzinie
16.30 chojnowska fara wy-
pe³ni siê œpiewem, radoœci¹ 
i z pewnoœci¹ wieloma sym-
patykami wci¹¿ rozwijaj¹cego
siê rodzimego towarzystwa
œpiewaczego.

Koncert w Muzeum by³ dedy-
kowany wszystkim dobroczyñ-
com, którzy w ró¿nej formie
wspieraj¹ dzia³alnoœæ tej pla-
cówki. Muzyczny prezent by³
podziêkowaniem za okazy-
wan¹ pomoc i jednoczeœnie
okazj¹ do z³o¿enia sympa-
tykom serdecznych ¿yczeñ na
rozpoczynaj¹cy siê w³aœnie
2011 rok.

eg

W podziêkowaniu



...to konkurs, w którym liczymy na próbê przybli-
¿enia (“sportretowania”) mieszkañców naszego
miasta. Mamy nadziejê, ¿e autorzy prac uka¿¹
nam zarówno osoby powszechnie znane, roz-
poznawalne przez sw¹ dzia³alnoœæ zawodow¹,
spo³eczn¹, artystyczn¹ itp., jak i takie, które
stoj¹ czêsto w tzw. drugim szeregu, a prze-
cie¿ ich twarze czy te¿ losy zas³uguj¹ na to,
by uczyniæ z nich bohaterów pierwszego planu.

Konkurs, który rozpocznie siê 1 stycznia i potrwa
do 30 listopada 2011 roku, rozgrywa³ siê bêdzie
na trzech p³aszczyznach. Oczekujemy na:
a/ portrety fotograficzne,
b/ portrety literackie lub
c/ po³¹czenie powy¿szych, czyli prezentacjê
zarówno fotograficzn¹ jak i literack¹ wy-
branej postaci.

A - portret fotograficzny. Autor mo¿e dostarczyæ
maksymalnie 5 prac ukazuj¹cych dan¹ osobê
/dopuszczalne s¹ zdjêcia cyfrowo obrobione
czy te¿ przetworzone/, ka¿da fotografia 
w wersji elektronicznej oraz papierowej 

o wymiarach 21x30 cm. Do prac musi byæ
do³¹czona krótka notka o bohaterze zdjêæ -
imiê, nazwisko oraz informacja wskazuj¹ca
na to, dlaczego fotografuj¹cy zainteresowa³
siê t¹ postaci¹, np. “Jan Kowalski - artysta
rzeŸbiarz”, “Jan Nowak - trener pi³karski”,
“Janina Kowalska - najstarsza mieszkanka
Chojnowa (102 lata)” itp. Warunkiem nieod-
zownym dopuszczenia prac do konkursu jest
te¿ podpisana przez bohatera zdjêcia zgoda
na publikacjê jego wizerunku przez Organiza-
tora konkursu.

B - portet literacki. Autor przedstawia wybran¹
przez siebie postaæ mieszkanki/mieszkañca
Chojnowa na maksymalnie 3 stronach stan-
dardowego maszynopisu (czcionka times new
roman - 12, odstêp - 1,5). Liczymy nie tyle na
pe³ne “¿yciorysy”, co raczej œwiadomie wybrane
ich fragmenty, pozwalaj¹ce dostrzec w ukazy-
wanej postaci jej szczególny, charakterystyczny
“rys” - pasjê, zaanga¿owanie, dzia³anie.

C - portret fotograficzno-literacki wybranej
postaci, czyli wykonane przez autora zdjêcia
/zasady jak w “A”/ oraz tekst prezentuj¹cy
bohatera portretu /zasady jak w “B”/.

W konkursie nie ma ograniczeñ wiekowych.
Ka¿dy uczestnik ma prawo z³o¿yæ wiele prac;
za ka¿dym razem musz¹ byæ one opatrzone
innym god³em.

Prace sk³ada siê w sekretariacie Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojno-
wie, ul. Ma³achowskiego 7 do 30 listopada
2011 roku. Na kopercie, obok god³a, musi siê
te¿ znaleŸæ napis: CHOJNOWIAN PORTRET
W£ASNY - A (ewentualnie B lub C), nato-
miast wewn¹trz dane identyfikuj¹ce autora 
i jego zgoda na przetwarzanie danych osobo-
wych na potrzeby konkursu oraz zgoda na
nieodp³atne wykorzystywanie przez Organi-
zatora z³o¿onego w konkursie materia³u na
potrzeby wydawnictw i publikacji MOKSiR.

Rozstrzygniêcia konkursu dokona JURY powo³a-
ne przez Organizatora; wyniki zostan¹ og³oszo-
ne na wystawie pokonkursowej 15 grudnia
2011 roku w kawiarence MOKSiR.
Organizator przewiduje nagrodê GRAND
PRIX oraz nagrody indywidualne przyznane
w poszczególnych kategoriach. O ostatecz-
nym podziale zadecyduj¹ jurorzy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela
dyr. MOKSiR, pan Stanis³aw Horodecki 

- tel. 76/ 81 88 621.
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29 grudnia 2010 roku odby³a siê ostatnia w roku sesja M³odzie¿owej
Rady Miejskiej Chojnowa, a zarazem przedostatnia sesja w tej
kadencji. Przyszed³ czas na podsumowanie roku i ocenê pracy radnych.
Nie wszystko, co zaplanowali m³odzi radni uda³o siê, ale te¿ mogli
pochwaliæ siê paroma sukcesami, jak np. styczniowy turniej pi³ki no¿nej,
ferie z bajkami, nawi¹zanie wspó³pracy z m³odzie¿¹ z Commentry,
podejmowanie delegacji francuskiej podczas wakacji, koncert charyta-
tywny, coroczny konkurs plastyczny „Czym dla mnie jest Ojczyzna?”
i akcja 11 listopada - „M³odzie¿ pamiêta”.
Mimo, ¿e kadencja tej Rady dobiega koñca, s¹ plany na wspólne przed-
siêwziêcia z now¹ Rad¹. Chojnowscy radni nawi¹zali wspó³pracê 

z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miejsk¹ Legnicy i G³ogowa. Pierwszym wspól-
nym przedsiêwziêciem bêdzie sportowy turniej rad, który odbêdzie siê
w lutym w Legnicy. O tym i innych propozycjach mówili na sesji goœcie
z Legnicy, przewodnicz¹ca legnickiej rady Agnieszka Krysa, z-ca
przew. Pawe³ Mazurkiewicz i szef komisji ds. sportu Kamil Zachary. 
Wszyscy obecni na sesji byli pe³ni zapa³u i pomys³ów na przysz³oœæ,
miejmy nadziejê, ¿e to spotkanie przyniesie wiele korzyœci m³odzie¿y
naszych miast. Po zakoñczeniu obrad, tradycyjnie ju¿ radni, goœcie 
i przyby³y z tej okazji burmistrz Jan Serkies, podzielili siê op³atkiem,
sk³adaj¹c sobie œwi¹teczne i noworoczne ¿yczenia.

B.S.

MRM koñczy kadencjê

CHOJNOWIAN PORTRET W£ASNY...



„Ka¿de dziecko potrzebuje mi³oœci” - pod tym has³em 30 listopada 
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie odby³
siê coroczny koncert charytatywny, który mia³ na celu zebranie fun-
duszy na paczki miko³ajkowe dla dzieci z Domu Pomocy Spo³ecznej
w Œwiebodzicach. Organizatorem koncertu by³ Samorz¹d Uczniowski
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie pod przewodnictwem 
p. D. Dreger, p. A. Kilkus oraz p. M. Stelmach. 
Podczas dwugodzinnego koncertu swoje talenty zaprezentowali  uczniowie
PZS. Rozpoczêto piosenk¹ „Tango na jeden g³os i orkiestrê…” 
w piêknej interpretacji Elizy Gindy. Widzowie mogli ogl¹daæ wystêpy:
zespo³u Diabo³ki, Karambol, Chóru Canterino. Najwiêcej emocji
dostarczy³y znane i lubiane kabarety „Na Czworaka” oraz kabaret
dzia³aj¹cy w szkole przy ul. W. Polskiego. Nie zabrak³o te¿ wokalistów:
Agnieszka Czajka, Patrycja Ga³aszkiewicz, Sylwia Œwiat³owska, Piotr
Kotala z zespo³em, Miros³aw Ziembowski, Patryk Boryniec, Sonia
Schon i D¿esika Bieszczad, a na deser wyst¹pi³ £ukasz Sypieñ, który
w fina³owej piosence: „Na jednej z dzikich pla¿” zaprosi³ publicznoœæ
do wspólnego œpiewania. Wszystkie wystêpy by³y oklaskiwane przez
licznie zgromadzon¹ i ¿ywo reaguj¹c¹ publicznoœæ sk³adaj¹c¹ siê 
z uczniów naszej szko³y oraz ich rodziców.

6 grudnia pojechaliœmy z paczkami miko³ajkowymi do dzieci z Domu
Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach prowadzonego przez Zgroma-
dzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 
Do domu przyjmowani s¹  ch³opcy od 3 roku ¿ycia. Obecnie przebywa
tam 60 podopiecznych. Mieszkañcami s¹ dzieci i m³odzie¿ o obni-
¿onej sprawnoœci umys³owej. G³ównym celem domu jest stworzenie
dzieciom niepe³nosprawnym warunków korzystnych dla ich rozwoju.
W zwi¹zku z Miko³ajkami uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie przedstawili bajkê o „Królewnie Œnie¿ce i 7 krasnoludkach”
oraz zaœpiewali kilka zimowych i œwi¹tecznych piosenek. Najwiêksz¹
atrakcj¹ dla dzieci by³ oczywiœcie Œwiêty Miko³aj, który rozdawa³
prezenty, s³odycze i maskotki. Po przedstawieniu programu artysty-
cznego zaproszono nas na poczêstunek oraz oprowadzono po domu,
pokazano pokoje i sale do rehabilitacji dzieci. Mieliœmy te¿ okazjê
pos³uchaæ gry na pianinie w wykonaniu jednego z mieszkañców
domu. Dzieci, choæ doœwiadczone przez los, by³y pe³ne radoœci i na
chwilê mog³y zapomnieæ o swoich problemach i chorobie.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy wszystkim darczyñcom, którzy
przyczynili siê do tego, ¿e mogliœmy obdarowaæ dzieci drobnymi
prezentami, zabawkami i ubraniami: "Dolpap", "Komerc" Sp. Zo.o,
Sklep przemys³owy "Metalik", P.H.U. "Mars" Piotr Ficek, P.U.H.P
Eksport-Import Czes³aw Pi¹tek, Bar Popularny M i W. Czapski, P.P.U
"Unifot" Andrzej Bobik, Sklep RTV AGD Dorota Wróbel, Sklep
meblowy "Ina", P.P.U.H Jan Kryszczuk, P. G. S. Ewa Gabryk-Kryñska,
P.H.U. "Plea" Jacek Wiœniewski, Piekarnia Kupczyk, Edward
Micha³owicz " Owoce i warzywa", Handel odzie¿¹ "Joanna", Zak³ad
Wyrobów Skórzanych "Kobo", Mechanika Maszyn Biurowych, "Agro-
Œwit", "Giganet". Sklep "Alwa", "Smyk". Sklepy: "Wojtuœ",

"Maciuœ", "Karolinka", "Niezapominajka", E. Suchenek, Sklep
"Kwiaty", AGD Partner, PHU "GB", Zak³ad Szewski, "Rivendell",
Zak³ad Tapicerski, Sklep z zas³onami, Sklep sportowy, Fryzjerzy: 
ul. Kolejowa, ul. Koœciuszki, Koz³owski, Szpatowski, Metanowska.
Sklep "Ara", Sklep wielobran¿owy G.D, Sklep wiel.-przemys³. B.W,
PHU W. Macowicz, Grupa "EKO", Sklep "Anna", Sklep Z-W-S
Mosiewicz, Optyk B.S, Skup J. Or³owski, Kwiaciarnia "Na rogu",
Biuro Podró¿y. Wp³aty indywidualne: Alfred Gruszka, Les³aw
Kowalski, Izabela Banaszak, Fiszer, Kos, Rombalska,
Elektromechanika AGD, Dorabianie kluczy. Dziêkujemy równie¿ za
wszystkie datki pieniê¿ne mieszkañcom wsi Bia³a.

M. Stelmach
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Miko³ajki w Œwiebodzicach 2010

Mieszkañcom Chojnowa, 
którzy w wyborach

samorz¹dowych 
oddali na mnie swój g³os

serdecznie dziêkujê za poparcie 
i zaufanie. 

Korzystaj¹c z okazji sk³adam 
wszystkim chojnowianom 

¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci 
w Nowym Roku 2011.

Czes³aw Podhorodecki

Kochanemu wnuczkowi Franusiowi
Osadkowskiemu z okazji pierwszej
rocznicy urodzin samych pogodnych
dni w ¿yciu, du¿o zdrówka, pomyœl-
noœci, spe³nienia najskrytszych
marzeñ ¿ycz¹ kochaj¹ce babcie -
Wiesia i Magda.

Marii  i  Zbigniewowi  Misikiewiczom
z okazji 44 rocznicy po¿ycia
ma³¿eñskiego, wszystkich dobrych 
i jasnych stron ¿ycia, du¿o zdrówka 
i uœmiechu na co dzieñ ¿ycz¹ 
synowie, Piotrek i Bogdan.

KKrroonniikkaa  ttoowwaarrzzyysskkaa



15 grudnia w samo po³udnie na
legnickim rynku odby³a siê uro-
czysta akademia, podczas której
oficjalnie przekazano nowe samo-
chody dla KM PSP, które bêd¹

s³u¿y³y mieszkañcom Powiatu
Legnickiego. 
Samochody przekazywa³ zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego
PSP - st. bryg. mgr in¿. Jerzy
£abowski. Poœwiêcenia samo-
chodów dokonali wspólnie biskup
legnicki Stefan Cichy i kapelan
stra¿aków z Legnicy. Na uroczys-
toœæ przybyli liczni goœcie: przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych,
województwa dolnoœl¹skiego
oraz, komendanci Policji, dyrek-
tor szpitala wojewódzkiego, przed-
stawiciele jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, a tak¿e przed-
stawiciele producentów zabudów
po¿arniczych. 
Chojnowska jednostka ratowniczo-
gaœnica wzbogaci³a siê o nowo-
czesny podnoœnik koszowy
SDH-25 zabudowany na podwo-
ziu MAN TGL 12.250 o wysiêgu
25 metrów wyprodukowany
przez koszaliñsk¹ firmê Bumar
oraz nowy ciê¿ki pojazd ratow-
niczo-gaœniczy GCBA 9, 5/68
tak¿e zabudowany na podwoziu
MAN TGA/TGS 26.440 mog¹cy
pomieœciæ 9,500 l wody. Po-
jazdy zast¹pi¹ stary wys³u¿ony
sprzêt. Legnickie jednostki wzbo-
gaci³y siê miêdzy innymi o nowo-
czesny wóz ratownictwa wod-
nego, ciê¿ki wóz ratownictwa
chemicznego, ciê¿ki oraz œredni
wóz ratowniczo gaœniczy. 
Wozy bojowo-ratownicze wypo-
sa¿one s¹ w najnowoczeœniejszy
sprzêt zarówno do gaszenia po-
¿arów jak i pomocy w wypad-

kach samochodowych. W samo-
chodach znajduj¹ siê m.in. wê¿e
gaœnicze, agregaty, pompy, pi³y
do drewna i metalu, czy no¿yce-
rozpieraki. 

W 2010 roku legnicka komenda
otrzyma³a w sumie szeœæ wozów
bojowych, których wartoœæ siêga
8 mln z³. Zakup chojnowskiego
gaœniczego samochodu zosta³
sfinansowany z funduszu Unii
Europejskiej i bud¿etu Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych 
i Administracj w ramach progra-
mu „Bezpieczne po³udnie”. Pod-
noœnik hydrauliczny SHD 25
zakupiono z funduszy Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, firm ubezpieczenio-
wych oraz Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie (60 tys. z³) i staros-
twa powiatowego (40 tys z³). 

G.A.

Dowództwo JRG PSP Chojnów
w imieniu za³ogi i mieszkañców
sk³ada serdeczne podziêkowania 
za wsparcie finansowe obu sa-
morz¹dom - burmistrzowi Choj-
nowa i staroœcie legnickiemu.
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ZZZZ    kkkkssssiiii¹¹¹¹¿¿¿¿kkkkiiii    wwwwyyyyddddaaaarrrrzzzzeeeeññññ 2 nowoczesne wozy 
ratowniczo-gaœnicze 
dla JRG 3 Chojnów* Sprawca kradzie¿y 

pojazdu zatrzymany
22 grudnia w Chojnowie przy
ulicy Legnickiej funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Chojno-
wie ustalili i zatrzymali 16. let-
niego mieszkañca Chojnowa,
który w trakcie wspólnego spo-
¿ywania alkoholu ze zg³aszaj¹-
cym, podmieni³ nale¿¹c¹ do
w³aœciciela k³ódkê zabezpie-
czaj¹c¹ drzwi do gara¿u, a na-
stêpnie w godzinach nocnych
przy u¿yciu oryginalnego klucza
dosta³ siê do wnêtrza gara¿u,
sk¹d skrad³ samochód marki
Opel Vectra o wartoœci 2000
z³otych. W wyniku podjêtych
czynnoœci pojazd zosta³ odna-
leziony, nastêpnie zwrócony
w³aœcicielowi. 

* “Damski bokser”
21 grudnia S¹d Rejonowy w Z³o-
toryi, na wniosek Komisariatu
Policji w Chojnowie zastosowa³
œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
okres dwóch miesiêcy wobec
mieszkañca Budziwojowa, po-
dejrzanego o to, ¿e w okresie od
grudnia 2009 roku do listopada
2010 roku znêca³ siê fizycznie 
i psychicznie nad kobiet¹, z któr¹
¿y³ w konkubinacie oraz w nocy
z 17 na 18.12.2010 roku bij¹c j¹
rêkoma, a tak¿e przypalaj¹c roz-
grzanym ostrzem no¿a po
ca³ym ciele spowodowa³ u niej
uszkodzenie cia³a skutkuj¹ce
naruszeniem czynnoœci narz¹dów.
Aresztowanemu za pope³niony
czyn grozi kara pozbawienia
wolnoœci do 10 lat. 

* Za kradzie¿ energii 5 lat
W jednym z mieszkañ przy ulicy
Rynek, funkcjonariusze Rewiru
Dzielnicowych Komisariatu
Policji w Chojnowie, ujawnili
nielegalny pobór energii elek-
trycznej. Wstêpnie ustalono, i¿
straty powsta³e w wyniku  zdarze-
nia wynosz¹ nie mniej ni¿ 2000
z³otych na szkodê Energia Pro
Koncern Energetyczny Oddzia³
w Legnicy. 38. letnia w³aœci-
cielka mieszkania zosta³a za-
trzymana, nastêpnie przewie-
ziona do Komisariatu Policji 
w Chojnowie, gdzie, przy jej
udziale wykonano stosowne
czynnoœci procesowe. 

Podobna sytuacja mia³a miejsce
przy ulicy Tkackiej. Tu straty
oszacowano na 300 z³otych. 36.
letni w³aœciciel mieszkania zos-
ta³ zatrzymany.
Sprawcom kradzie¿y energii
elektrycznej grozi kara pozba-
wienia wolnoœci do lat 5. 

* Odzyskany samochód
27 grudnia Stacji Paliw Statoil
w miejscowoœci Krzywa, fun-
kcjonariusze Referatu Prewencji
Komisariatu Policji w Chojnowie
ujawnili zaparkowany samochód
ciê¿arowy marki Man, który po
sprawdzeniu w policyjnej bazie
danych okaza³ siê utracony w wy-
niku kradzie¿y na terenie Nie-
miec. Odzyskany pojazd zosta³
zabezpieczony na policyjnym,
strze¿onym parkingu. 

* “Bezpieczne miasto”
W miesi¹cu grudniu 2010 roku
Komisariat Policji w Chojnowie
podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu
konsekwentne przeciwdzia³anie
zjawiskom spo³ecznie nieakcep-
towanym oraz przejawami zacho-
wañ aspo³ecznych polegaj¹cych
miêdzy innymi na aktach wanda-
lizmu i ekscesach chuligañskich,
maj¹cych wp³yw na bezpieczeñ-
stwo lokalnej spo³ecznoœci.
Dzia³ania prewencyjne w ramach
akcji “Bezpieczne miasto” reali-
zowane by³y przez funkcjona-
riuszy Referatu Prewencji, Rewiru
Dzielnicowych oraz Referatu Kry-
minalnego Komisariatu Policji
w Chojnowie, a tak¿e Samodziel-
nego Pododdzia³u Prewencji
Policji w Legnicy, co znacznie
prze³o¿y³o siê na zwiêkszenie
liczby patroli na terenie dzia³ania
KP Chojnów. 
W ramach przedmiotowych dzia-
³añ policjanci zatrzymali na gor¹-
cym uczynku 20 sprawców prze-
stêpstw, 173 sprawców wykro-
czeñ ukarano mandatami karny-
mi, zatrzymano 2 osoby poszuki-
wane, odzyskano 2 skradzione
samochody. 
Ponadto dzia³ania prewencyjne
przyczyni³y siê do znacznego spad-
ku zdarzeñ kryminalnych, których
odnotowano 50 % mniej w porów-
naniu do grudnia 2009 roku. 

Opracowa³: 
asp. Tomasz Jagielski

Komisariat Policji w Chojnowie
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Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie przyst¹pi³a
w paŸdzierniku ubieg³ego roku do realizacji
dwóch komplementarnych projektów unijnych.
Jeden z nich to „Dolnoœl¹ska szko³a liderem
projakoœciowych zmian w polskim syste-
mie edukacji” - projekt wspó³finansowany
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
„Dolnoœl¹ska e-Szko³a”. 
G³ównym celem projektu jest wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów o utrudnio-
nym dostêpie do edukacji, zmniejszanie ró¿-
nic w jakoœci us³ug edukacyjnych - podno-
szenie jakoœci procesu kszta³cenia, wspieranie
indywidualnych zainteresowañ i zdolnoœci
ka¿dego ucznia ze szczególnym uwzglêdnie-
niem umiejêtnoœci kluczowych poprzez reali-
zacjê programów rozwojowych na zajêciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a tak¿e wdra-
¿anie przyjêtych rozwi¹zañ do praktyki szkolnej.
W ramach projektu „Dolnoœl¹ska szko³a lide-

rem projakoœciowych zmian w polskim sys-
temie edukacji” w Szkole Podstawowej nr 3
w Chojnowie realizowane s¹ nastêpuj¹ce
dzia³ania:
* zajêcia na kó³kach zainteresowañ (ko³o
informatyczne, ko³o matematyczno-przyrod-
nicze, ko³o przyrodnicze);
* zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze z mate-
matyki.
Ogó³em objêtych dzia³alnoœci¹ kó³ jest 60 uczniów.
Dwunastoma uczniami opiekuje siê tutor,
którego g³ównym zadaniem jest wspomaga-
nie indywidualnego rozwoju dzieci. Zajêcia
odbywaj¹ siê w trzech czteroosobowych grupach.
Liczba godzin przeznaczona na tutoring to 204.
Uczniowie wezm¹ udzia³ w trzech wycieczkach
edukacyjnych. Jednej dwudniowej i dwóch
jednodniowych. Trzy 27 osobowe grupy wy-
jad¹ do Multicentrum. Wszystkie koszty wyjaz-
dów ca³kowicie s¹ pokryte ze œrodków projektu.
Ogó³em wyjazdami objêtych bêdzie 141 uczniów.

Nasi nauczyciele wezm¹ udzia³ w wielu kon-
ferencjach oraz szkoleniach, które maj¹ za
zadanie podniesienie jakoœci nauczania i kszta³-
cenia w naszej szkole. 
W ramach projektu „Dolnoœl¹ska e-Szko³a”
szko³a otrzyma mobiln¹ pracowniê kompute-
row¹ posiadaj¹c¹ bezprzewodow¹ sieæ inter-
netow¹, oprogramowanie, rzutniki, tablicê
interaktywn¹ oraz inny sprzêt.
Istotna dla szkó³ uczestnicz¹cych w projekcie
bêdzie mo¿liwoœæ korzystania z platformy
edukacyjnej stanowi¹cej wirtualne œrodowisko
nauczania - uczenia siê, pracy w³asnej i zes-
po³owej.
Mamy nadziejê, ¿e uczestnictwo naszej szko³y
w tych projektach zaowocuje wymiernymi
efektami w postaci lepszej efektywnoœci kszta³-
cenia oraz zwiêkszeniem atrakcyjnoœci zajêæ
lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bernarda Borkowska

* * *
deszcz
przebiera suche liœcie
kaszle wrzos liliowy

El¿bieta Makowska

* * *
Bez liœci
zawstydzone nagoœci¹
konary
z³ociste szaty
u stóp le¿¹
poszarpane
wiatrem ramiona
rozrzucone bez³adnie
czekaj¹ na skrawek nieba
w ciemnoœæ wchodz¹
w dojrza³oœæ nieba
drzewa.

El¿bieta Karpiñska

CHOPIN (fragmenty)

W ¯elazowej Woli jesieñ i mg³y,
Dworku pobielone œciany.
W ¯elazowej t³um z zamorskich krain.
Po coœ siê t³ocz¹, czy dostan¹ to za nic?
Bêd¹ liczyæ g³osy, leczyæ, czy modliæ
¿arliwie?

Czarne fraki, falbanki, godne miny takie,
Po tych kilka nutek, zapisanych w papier,

siedz¹ cicho, pe³ni skupienia,
a tu p³yn¹ dŸwiêki, zdaje siê z nieba,
mo¿e z³oty deszcz spadnie z chmury.
(…)

Kiedy struny zamilkn¹,
za ostatnim akordem zamkn¹ drzwi,
nie odchodŸmy.
To by³ Chopin.
Jego muzyka.

A gdy zmory ¿ycia poni¿¹,
ktoœ oka¿e siê z³y i nie powie czemu,
jeœli coœ zaboli,
jedŸmy do ¯elazowej Woli,
tam jesieñ i mg³y.

Edmund Chamera

***
Wiêcej informacji na temat naszych klubo-
wych dzia³añ mo¿na znaleŸæ na stronie
MBP: http://biblioteka.chojnow.eu/

Wszystkich chêtnych do udzia³u w na-
szym kolejnym spotkaniu serdecznie
zapraszamy  do biblioteki 20 stycznia
2011 roku na godz. 16.30. Bêdziemy roz-
mawiaæ na temat sacrum w literaturze
polskiej i przy tej okazji omawiaæ poezjê
m.in. Jana Twardowskiego oraz
Karola Wojty³y.

eMKa

Jesiennej melancholii ci¹g dalszy
Zima i ba³wanek by³y tematem kolejnych, grudniowych,
zajêæ w Bibliotecznej Akademii Malucha. 
Aby ba³wanka ulepiæ potrzebny jest œnieg. Przy pomocy
czarno-bia³ych gazet, zamieniliœmy wiêc nasz¹ salê 
w œniegow¹ krainê. Chodzenie, odgarnianie czy podrzucanie
do góry œniegu - o jak fantastycznie wszyscy siê bawili!
A potem wys³uchaliœmy wiersza Hanny O¿ogowskiej 
pt. „Kto to”. Zadaniem dzieci i rodziców by³o wykonanie
postaci z przeczytanego utworu. Ba³wanek, bo o nim jest mowa
w wierszu, zosta³ przez nich ulepiony z gazetowych œnie¿ek.
Spotkanie zakoñczyliœmy tañcami oraz wycieczk¹ do
naszego prawdziwego zimowego ogrodu.

M.L.
26 stycznia o godz.12.00 odbêd¹ siê nastêpne zajêcia 

w naszej Akademii Malucha - przygotujemy 
je pod has³em „W karnawale czas na bale”. 

Serdecznie zapraszamy!

My siê zimy nie boimy i ba³wanka ulepimy

W trakcie ostatniego w 2010 roku spotkania Chojnowskiego Klubu
Literackiego, które odby³o siê 9 grudnia, kontynuowaliœmy temat jesiennej
melancholii w poezji. Oba nasze spotkania - listopadowe i grudniowe -
zaowocowa³y utworami klubowiczów. Oto niektóre z nich:
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W ramach rz¹dowego programu ograniczania przestêpczoœci oraz
aspo³ecznych zachowañ, pn. “Razem Bezpieczniej” 18 grudnia w Hali
Sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 zosta³ rozegrany Gwiazdkowy
Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Dzielnicowego Komisariatu Policji 
w Chojnowie. 
W zawodach wziê³y udzia³ cztery dru¿yny z terenu miasta i gminy
Chojnów, to jest: „Zryw” Stary £om, LZS Go³ocin, „Delta” Chojnów
oraz zespól Komisariatu Policji w Chojnowie. Zawody zosta³y roze-
grane systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yna „Zryw” Stary £om
wygra³a wszystkie mecze, dziêki czemu odnios³a zas³u¿one zwyciêstwo.
Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy LZS Go³ocin, którzy przegrali
tylko ze zwyciêzcami turnieju. Natomiast trzecie miejsce, po zaciêtym
meczu i zwyciêstwie 2-0 nad dru¿yn¹ Komisariatu Policji, wywal-
czy³a dru¿yna „Delta” Chojnów.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, natomiast zespo-
³om, które zajê³y miejsca na podium zosta³y wrêczone okaza³e puchary. 
Nagrody indywidualne otrzymali:
Najlepszy rozgrywaj¹cy - Zygmunt Pawlak („Zryw” Stary £om) 

Najlepszy atakuj¹cy - Mariusz K¹dzio³ka (LZS Go³ocin)
Najlepszy blokuj¹cy - Tomasz Gancarz („Delta” Chojnów)
Najlepszy zawodnik - Maciej Januszkiewicz (Komisariat Policji 
w Chojnowie).
Turniej przebiega³ w bardzo mi³ej i sportowej atmosferze. Zawodnicy
grali z wielk¹ ambicj¹ i determinacj¹, ale w duchu fair play. Mecze
obejrza³o wielu sympatyków pi³ki siatkowej, którzy ¿ywio³owo
dopingowali swoich faworytów. 

Opracowa³:
asp. Tomasz Jagielski

Komisariat Policji w Chojnowie

O Puchar Dzielnicowego

W goœcinnych progach SP4 rozegrano 
18 grudnia I Gwiazdkowy Turniej Sza-
chowy dla uczniów szkó³ podstawowych. 
W nielicznej, bo ledwie 5-osobowej obsadzie
turnieju najlepszy okaza³ siê Jakub Wen-
grzyn, II miejsce zdoby³ Maciej Galez, 
a III - Kacper Szymañski. Sêdzi¹ zawodów
by³ pan Jerzy Pud³o.

I Gwiazdkowy 
Turniej Szachowy

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

1. Drugi przetarg ustny ograniczony do mieszkañców budynku nr 2 na najem lokalu
u¿ytkowego, gara¿u o powierzchni u¿ytkowej 24,30 m2, po³o¿onego w Chojnowie 
przy ul. S³owackiego 2 na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 62/7, w obrêbie nr. 6,
z przeznaczeniem na gara¿owanie samochodu.
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego, gara¿u o powierzchni
u¿ytkowej 14,14 m2 , po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Kolejowej 28 na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 56/70 w obrêbie nr.4, z przeznaczeniem na gara¿owanie samochodu.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 23%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 stycznia 2011 r. o godz 10.00 w sali nr 11 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 26 stycznia 2011 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gle-
niem 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.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 06.01.2011r. do 26.01.2011r. w godz. 10.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81 88 370.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 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



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom na wsi Bia³a, gm. Choj-
nów, pow. 80 m2 + adaptacja pomieszczenia
gospodarczego na salon, dzia³ka 33 ary - 
200 tys. z³ lub zamieniê na mieszkanie 
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 694-185-991
lub 601-829-250.

Sprzedam tanio mieszkanie o pow. 52 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, po
remoncie, nowe okna, tynki strukturalne,
sufity podwieszane, do mieszkania przyna-
le¿y piwnica oraz strych, cena 79 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, piwnica, strych
pow. 38m2, przy ul. D¹browskiego, po kapi-
talnym remoncie, cena 89 tys. z³. Wiado-
moœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 46 m2, 2 pokoje w Chojnowie, 
ul. Drzyma³y, IVp. 
Wiadomoœæ: tel. 609 -239-659.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2

w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia 
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna
(ok. 3 ar) przy bloku, niskie op³aty sta³e, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145
lub 792-242-114.

Sprzedam b. ³adne mieszkanie w Choj-
nowie w okolicach du¿ego parku, Ip., 100 m2,
rozk³adowe, strych, du¿e piwnice, ogródek
przy domu. Wiadomoœæ: tel. 602-274-265.

Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie, 48 m2, IIIp., 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, wc, ciep³e, s³oneczne 
+ piwnica, komórka), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, 70 m2

w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1.
Wiadomoœæ: tel. 604-594-517 lub 608-690-883. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze w nowym budownictwie na osiedlu,
pow. 57 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, IVp., ³azienka po remoncie, nowe okna.
Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w centrum Chojnowa, o pow. 50 m2, Ip.,
du¿y balkon. Wiadomoœc: tel. 606-511-429.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Boles³awcu, 48 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, IIIp., ul. Polna. 
Wiadomoœæ: tel. 756-478-772.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 4.po-
kojowe, kuchnia, wc i ³azienka osobno, IIIp.,
nowe budownictwo, nowa stolarka okienna,
Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 792-278-571 
lub 792-278-568 po godz. 14.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie przy
ul. Samorz¹dowej, 3 pokoje, kuchnia, wc,
³azienka, 64 m2, Ip. 
Wiadomoœæ: tel. 888-629-378.

Wynajmê lokal o pow. 50 m2 z przezna-
czeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w Chojnowie przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Wiadomoœæ: tel. 782-551-320 
po godz. 17.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Powierzchnie: 897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2 -
54 tys. z, 1.104 m2 - 35 tys. z³, 935 m2 - 
40 tys. z³, 933 m2 - 50 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ 
z pozwoleniem na budowê w Go³aczowie, 11 ar.
Wiadomoœæ: tel. 602-197-254.

Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe 
w Konradówce, niedaleko szosy Chojnów-
Go³aczów. Wiadomoœæ: tel. 500-094-028.

Inne

Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej.
Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.

Sprzedam lub wynajmê gara¿ przy ul. £o-
kietka, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 1/73414

OG£OSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
Solidny budynek magazynowy 

pow. u¿ytk. 1837 m2 o konstrukcji 
¿elbetowo-stalowej 

z zadaszonymi rampami 
z dwóch stron i placem parkingowym

o pow. 1700 m2 w Chojnowie.
Mo¿liwe wykorzystanie czêœci 

powierzchni na cele mieszkalne.
Dobre po³o¿enie 

do celów handlu hurtowego.
Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm nabywcom 

po po³owie.

Cena brutto 940 tys. z³.

Tel: 0-606 744 998
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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 – (42) 19 436
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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Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie
og³asza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego 
o powierzchni u¿ytkowej 10,5 m2, po³o¿onego w Chojnowie, w budynku

basenu miêdzyszkolnego przy ul. Kiliñskiego 23, z przeznaczeniem 
na prowadzenie gabinetu masa¿u.

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu netto wynosi 800z³ + podatek VAT 
w przepisowej wysokoœci.

Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, centralnego
ogrzewania. Koszty zu¿ytej energii elektrycznej, wody, odprowadzania œcieków, centralnego
ogrzewania pomieszczenia i toalet, odbioru odpadów oraz podatek od nieruchomoœci zosta³y
uwzglêdnione w stawce czynszu.

Czas najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20.01.2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 111 Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, ul. Kiliñskiego 23.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e post¹pienia - nie
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem we górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. 10,00 z³. 
Przetarg na najem w/w lokalu uwa¿a siê za rozstrzygniêty, je¿eli chocia¿ jeden oferent
zaoferuje co najmniej jedno post¹pienie ponad cenê wywo³awcz¹.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ na konto 
nr 29 8644 0000 0000 0970 0050 Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, wadium 
w terminie do dnia 17.01.2011 r.
Wadium - 500, 00 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.

Uczestnik przetargu, który wygra³ przetarg, jest zobowi¹zany podpisaæ umowê najmu 
w ci¹gu 7 dni od dnia przetargu.
Uchylenie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy najmu w ustalonym ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 10.01.2011 r. do 14.01.2011 r. w godz. 10.00 - 14.00.
Bli¿sze informacje i klucze dostêpne s¹ u kierownika basenu, tel. 76 854 96 17.
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