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Z kroniki BRGCH
Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów odwiedza zamki w ca³ej Polsce 

i bierze udzia³ w turniejach rycerskich. W tym roku byæ mo¿e
zorganizuje Piknik Rycerski w okolicach naszego miasta.

PrzyjaŸñ mimo granic
W dniach 08.06.2011 - 13.06.2011 r. mia³a miejsce kolejna wizyta

mieszkañców partnerskiego miasta Egelsbach.
Projekt na dobry pocz¹tek

W Galerii M³odych do koñca lipca mo¿na zobaczyæ wyj¹tkow¹, fina³ow¹
wystawê projektu  "M£ODZI  TWORZ¥  SZTUKÊ". 

Pojechali promowaæ Chojnów
Prolog z now¹ wokalistk¹ Iz¹ Czajkowsk¹ i Reputacja 

na XI Ogólnopolskim Spotkaniu z Piosenk¹ „Stare po nowemu”.

SSPDiMST zdobywa œwiat
Kolejny raz dzieci ze Spo³ecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski mia³y okazjê spêdziæ wczasy nad morzem.
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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 2010 r. Nr 102 poz. 651./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 01.07.2011 r. do 22.07.2011 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Wolnoœci 5, Rynek 29,
ul. Witosa 13 i 32 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 lipca
2011 r. Nr 54/2011.
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  12.08.2011 r.

***
ZIELEÑ W RYNKU

Informacje z projektu technicznego:

Rynek to centralny element urbanistyczny miasta.
Dominuje tu p³aszczyzna nawierzchni kostki
granitowej i zamkniêta linia elewacji otacza-
j¹cej rynek. Niemniej jednak, aby zachowaæ
w³aœciwe proporcje pomiêdzy poszczególnymi
formami zagospodarowania zieleñ powinna
tworzyæ wra¿enie sztywnej, zwartej, ¿ywej
palety barw odbijaj¹cej siê od oprawy, jak¹ daje
krótko strzy¿ony trawnik. Takie rozwi¹zanie
pozwoli równie¿ na nadanie w³aœciwej oprawy
fontannie i nawi¹¿e do historycznej roli tego
elementu. Proponowane roœliny to:

Plac g³ówny na rynku:
Drzewa:
1. Robinia odm. kulista - 16 szt.
2. Lipa drobnolistna - 4 szt.
Roœliny sezonowe na rabatach:
* Bratek odm. kwiat niebieski - 3570 szt.
* Bratek odm. kwiat burgundowi z rysunkiem 

- 2912 szt.
* Bratek odm. kwiat pomarañczowy - 2912 szt.
* Koleus odm. purpurowa - 2010 szt.
* Koleus odm ciemnoró¿owa - 1664 szt.
* Koleus odm. ¿ó³tozielona - 1664 szt. 

Powierzchnia trawnika - 401 m2

Rabata rondo na rynku:
Krzewy ¿ywop³otowe: 
1. Berberys Tunberga - 52 szt.
Roœliny sezonowe na rabatach:
* Bratek mix. Kolorów - 748 szt.
* Koleus mix. Kolorów - 425 szt.

£awka:
Zgodnie z wytyczymi inwestorskimi dot. ele-
mentów ma³ej architektury, stylistyka ³awek 

winna nawi¹zywaæ do pozosta³ych elemen-
tów. Zaproponowano ³awki: typ LA 8 - na
terenie Rynku w iloœci 25 szt. 

WAKACJE W STUMILOWYM
LESIE

Chojnowski Hufiec ZHP zorganizowa³ kolonie
w Rogalniku - województwo wielkopolskie.
W poniedzia³ek 4 lipca 46 dzieci wyjecha³o
na dziesiêciodniowe wczasy. Oœrodek wy-
poczynkowy znajduje siê w lesie, œwietlica
wyposa¿ona jest w komputery i TV. Temat
przewodni kolonii to "Stumilowy las". Program
oparty jest na przygodach Kubusia Puchatka.
Uczestnikom kolonii i opiekunom ¿yczymy
udanej zabawy i niezapomnianych wra¿eñ. 

Gimnazjum Nr 1

W ramach projektu Równaj do najlepszych
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Choj-
nowie otrzyma dofinansowanie w wysokoœci
136 196,40 PLN. Projekt Departamentu
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego - Wy-
dzia³ Wdra¿ania Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki - ma na celu wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostêpie do edukacji oraz zmiejszenie ró¿nic
w jakoœci us³ug edukacyjnych.

Gimnazjum Nr 2

W Gimnazjum Nr 2 na koniec roku szkolnego
2010/2011 co czwarty uczeñ otrzyma³ œwia-
dectwo z czerwonym paskiem. Gratulujemy!

S¹d Rejonowy w Z³otoryi
I Wydzia³ Cywilny

S¹d Rejonowy w Z³otoryi zawiadamia, ¿e 
w tutejszym S¹dzie pod sygnatur¹ akt I Ns
150/11 toczy siê sprawa z wniosku Bo¿eny
Bednarskiej o stwierdzenie nabycia spadku
po Barbarze Iwonie Bednarskiej, córce Mariana
i Bo¿eny, ostatnio stale zamieszka³ej w Choj-
nowie przy ulicy Drzyma³y 8 m 8, zmar³ej
dnia 26 lutego 2011 roku w Chojnowie. Wzywa
siê wszystkich spadkobierców, aby w terminie 
6 miesiêcy od daty publikacji niniejszego og³o-
szenia stawili siê w tut. S¹dzie i udowodnili
swoje prawa do spadku, w przeciwnym bowiem
razie mog¹ zostaæ pominiêci w postanowie-
niu o stwierdzenie nabycia spadku. 

PREZYDENCJA POLSKI W UE

Co szeœæ miesiêcy kolejne pañstwo cz³onkow-
skie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencjê,
czyli przewodniczy pracom Rady Unii Euro-
pejskiej. W tym czasie pañstwo sprawuj¹ce
Prezydencjê staje siê gospodarzem wiêkszoœci
unijnych wydarzeñ i gra kluczow¹ rolê na
wszystkich polach aktywnoœci Unii Europejskiej.
Jest odpowiedzialne za organizacjê spotkañ
UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba 
o jej rozwój, integracjê oraz bezpieczeñstwo.
1 lipca 2011 roku Polska objê³a Przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej.
Na polsk¹ Prezydencjê przypada pocz¹tek
dyskusji nad wa¿nymi projektami: zmiany
zasad finansowania bud¿etu na lata 2014-20
oraz Paktu Solidarnoœci Europejskiej. Rada
Ministrów przyjê³a te¿ trzy priorytety naszej
Prezydencji: integracja europejska jako Ÿród³o
wzrostu, bezpieczna Europa i Europa korzys-
taj¹ca na otwartoœci. W priorytecie „Bezpieczna
Europa” szczególne znaczenie ma wzmocnie-
nie unijnej, zewnêtrznej polityki energetycz-
nej. Jeœli chodzi o „Europê korzystaj¹c¹ na
otwartoœci”, to dostatek spo³eczeñstwa UE
zale¿y nie tylko od sytuacji wewnêtrznej, lecz
równie¿ od stosunków z pañstwami trzecimi 
i sytuacji poza Uni¹. Mamy nadziejê, ¿e w trak-
cie polskiej Prezydencji uda siê ustanowiæ
nowe ramy wspó³pracy miêdzy UE a Rosj¹.
W dziedzinie wspólnej polityki handlowej
najistotniejsz¹ spraw¹ bêdzie doprowadzenie
do zakoñczenia obecnej rundy wielostronnych
negocjacji handlowych w ramach Œwiatowej
Organizacji Handlu. Polska popiera rozszerze-
nie UE o Islandiê oraz pañstwa Ba³kanów
Zachodnich. Podpisanie traktatu akcesyjnego
z Chorwacj¹ jest jednym z celów polskiej
Prezydencji. 
Ponadto Prezydencja jest dobrze przygotowana
od strony logistycznej. Miejsca organizacji spot-
kañ s¹ ju¿ zidentyfikowane. Rz¹d stworzy³
program „Partnerów Prezydencji”, adresowany
do firm zainteresowanych wsparciem organi-
zacyjnym. 
(Nowy Przemys³ 06/2011)

Informacja dla podró¿uj¹cych 
i przyje¿d¿aj¹cych z Niemiec 
w z wi¹zku z wyst¹pieniem 
na terenie Niemiec ognisk
zachorowañ wywo³anych
E.coli O104 (STEC)

1. Od po³owy maja 2011r. w Niemczech notuje
siê wzrost zachorowañ wywo³anych szczepem
E.coli O104. Zachorowanie objawia siê bie-
gunk¹, a w oko³o ¼ przypadków u chorych
dochodzi do rozwoju zespo³u hemolityczno-
mocznicowego, który w czêœci przypadków
mo¿e skutkowaæ trwa³ymi uszkodzeniami
funkcji nerek, a nawet zgon.
2. Zachorowania wystêpuj¹ przede wszystkim
w pó³nocno-zachodnich landach Niemiec.
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Zanotowano równie¿ zachorowania u miesz-
kañców Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii,
którzy w ostatnim czasie odwiedzili Niemcy.
Jeden przypadek zanotowano tak¿e w Polsce
u osoby, która na sta³e zamieszkuje w Niemczech.
Zalecenie
1. Osoby przyje¿d¿aj¹ce z Niemiec, u których
w ci¹gu 10 dni od ostatniego dnia pobytu 
w Niemczech wyst¹pi biegunka, powinny nie-
zw³ocznie zg³osiæ siê do lekarza pierwszego
kontaktu lub na izbê przyjêæ oddzia³u zakaŸnego.
2. Niemieckie s³u¿by zdrowia publicznego na
podstawie przeprowadzonego dochodzenia
epidemiologicznego podejrzewaj¹, ¿e Ÿród-
³em zachorowañ jest ska¿ona ¿ywnoœæ - naj-
prawdopodobniej warzywa. W zwi¹zku z po-
wy¿szym, do czasu wykrycia ska¿onego pro-
duktu i wycofania go z rynku, osobom wy-
je¿d¿aj¹cym do Niemiec zaleca siê nie spo¿y-
wanie surowych warzyw, zw³aszcza ogórków,
pomidorów i sa³aty. Bior¹c pod uwagê, ¿e typo-
wym Ÿród³em zaka¿enia spowodowanych 
E. coli mog¹ byæ produkty odzwierzêce nale¿y
równie¿ unikaæ spo¿ywania surowego lub nie-
dogotowanego miêsa wo³owego oraz niepa-
steryzowanego mleka.
3. Równoczeœnie istotne jest zachowanie pod-
stawowych zasad higieny osobistej bior¹c pod
uwagê mo¿liwoœæ przeniesienia siê zaka¿enia
cz³owiek-cz³owiek droga pokarmow¹, zw³asz-
cza miêdzy osobami maj¹cymi ze soba bliski
kontakt. W czasie podró¿y, gdy nie ma mo¿-
liwoœci umycia r¹k myd³em pod bie¿¹c¹ wod¹,
nale¿y korzystaæ z nas¹czonych chusteczek
lub ¿eli myj¹cych na bazie alkoholu.
4. W Polsce nie stwierdzono zachorowañ, które
wskazywa³yby, aby ska¿ona ¿ywnoœæ trafi³a
na polski rynek. G³ówny Inspektor Sanitarny
przypomina jednak o koniecznoœci zachowa-
nia zasad higieny podczas przygotowywania 
i spo¿ywania ¿ywnoœci, w szczególnoœci œwie-
¿ych owoców i warzyw, które bêd¹ spo¿ywane
na surowo. Przed poddaniem ich myciu powin-
ny byæ namoczone, a nastêpnie ka¿da ich czêœæ
powinna byæ dok³adnie i wielokrotnie umyta.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad postê-
powania z ¿ywnoœci¹ wskazuje wydana przez
Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia ulotka informa-
cyjna „Piêæ kroków do bezpieczniejszej ¿ywnoœci”
zamieszczona na stronie internetowej GIS
(www.gis.gov.pl).

„Policjant, który mi pomóg³”

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego w Warszawie od
roku 2008 organizuje konkurs pod nazw¹
„Policjant, który mi pomóg³”. Celem konkursu
jest miêdzy innymi: 
- podkreœlenie roli policjantów w systemie prze-
ciwdzia³ania przemocy w rodzinie; 
- wsparcie policjantów podejmuj¹cych wzorowe
dzia³ania i osobiœcie zaanga¿owanych w pomoc
osobom krzywdzonym; 
- zwiêkszenie motywacji policjantów do podej-
mowania skutecznych dzia³añ w tym obszarze; 

- promowanie postaw i umiejêtnoœci dobrze
s³u¿¹cych ochronie ofiar przemocy w rodzinie.
Zg³oszenia do Konkursu “Policjant, który
mi pomóg³” przyjmowane s¹ w trybie
ci¹g³ym. Jeœli jakieœ zg³oszenie przyjdzie po up³y-
wie terminu zg³oszeñ w danej edycji, automa-
tycznie uwzglêdniane jest w nastêpnej.
Zapraszamy do zg³aszania kandydatów osoby
prywatne oraz przedstawicieli organizacji 
i instytucji. Nie oczekujemy zg³oszeñ od jed-
nostek policji.

Jak skutecznie zg³aszaæ kandydatury?
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ za pomoc¹ elek-
tronicznego formularza znajduj¹cego siê pod
adresem, a tak¿e tradycyjn¹ poczt¹ (“Niebieska
Linia”, ul. Korotyñskiego 13, 02-121 War-
szawa) podaj¹c: dane kontaktowe zg³asza-
j¹cego, dane policjanta, którego chcielibyœcie
Pañstwo wyró¿niæ oraz uzasadnienie tego
wyboru (mo¿na skorzystaæ z za³¹czonego for-
mularza zg³oszeniowego do druku )
Jeœli chc¹ Pañstwo wyró¿niæ kilku funkcjona-
riuszy Policji, prosimy o nades³anie oddziel-
nych zg³oszeñ i uzasadnieñ dla ka¿dego 
z kandydatów. Nagroda ma charakter indy-
widualny i nie nagradzamy w ramach kon-
kursu ca³ych jednostek policji.
Przyjmujemy zg³oszenia wy³¹cznie na funkcjo-
nariuszy pozostaj¹cych w s³u¿bie czynnej.
Liczymy na wyczerpuj¹ce uzasadnienia, gdy¿
tylko takie pozwol¹ oceniæ Kapitule Konkursu,
w przypadku pojedynczych zg³oszeñ na dan¹
osobê, szczególnie wysokie zaanga¿owanie kan-
dydata w przeciwdzia³anie przemocy domowej.

Opracowa³:
asp. Tomasz Jagielski

Komisariat Policji w Chojnowie

Kierunek Spi¿arnia

Pierwszy raz w historii Legnickiego Klubu
Muzycznego Spi¿arnia wyst¹pi przedstawiciel
Moksirowskiej Sceny Muzycznej, czyli
Azymut R. Pocz¹tek godz 19:00. Wstêp: 10 z³.
Czy jest to pocz¹tek przetarcia szlaków dla
reszty zespo³ów z MSM? Zobaczymy.
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Na VIII sesji

OCENA SYTUACJI 
SOCJALNO - BYTOWEJ 

MIESZKAÑCÓW MIASTA CHOJNOWA
(styczeñ 2011 r. - czerwiec 2011 r.)

Kierownik MOPS Ma³gorzata Matla:
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choj-
nowie realizuj¹c zadania ustawy o pomocy
spo³ecznej w okresie od stycznia do 14 czerwca
2011 roku udzieli³ wsparcia 384 rodzinom,
co stanowi 8% ogó³u rodzin zamieszkuj¹cych
gminê miejsk¹ Chojnów.
Problemy, które sk³aniaj¹ rodziny do korzysta-
nia z pomocy spo³ecznej to przede wszystkim:
* ubóstwo stanowi¹ce od lat podstawow¹
przes³ankê do korzystania ze œwiadczeñ; pro-
blem obejmuje w naszej gminie 283 rodziny
z 384 ogó³em korzystaj¹cych ze wsparcia tj. 74 %;
* bezrobocie, które dotyczy 63% rodzin korzy-
staj¹cych z pomocy;
* niepe³nosprawnoœæ, która utrudnia funkcjo-
nowanie coraz wiêkszej liczbie ludnoœci; ro-
dziny dotkniête problemem niepe³nospraw-
noœci stanowi¹ 36% rodzin korzystaj¹cych ze
wsparcia;
* trudnoœci w przystosowaniu do ¿ycia po
opuszczeniu zak³adu karnego; w 2011 r. ze
wsparcia skorzysta³o 3 osoby, we wszystkich
rodzinach prowadzona jest praca socjalna;
* bezdomnoœæ - jedno z najgroŸniejszych
zjawisk patologii spo³ecznej, w okresie stycz-
nia do czerwca 2011 r. dotyczy³o 4 osób,
które ju¿ maj¹ miejsce zamieszkania; w okresie
2005-2011 z powodu bezdomnoœci zosta³o
objêtych pomoc¹ 14 osób, w tym 9 otrzyma³o
mieszkania.

Dominuj¹c¹ form¹ pomocy s¹ œwiadczenia
pieniê¿ne: 
* zasi³ki sta³e - 84 osoby, 419 œwiadczeñ,
* zasi³ki okresowe - 112 osób, 438 œwiadczeñ,
* zasi³ki celowe - 217 osób.

Pomoc¹ w postaci do¿ywiania dzieci i m³o-
dzie¿y w szko³ach objêtych jest 164 dzieci,
do¿ywianie realizowane jest w 9 placówkach:
* w przedszkolach - 14 dzieci, realizowane 
w 3 placówkach,
* doroœli - 66 osób, realizacja w 2 placówkach.
Us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszkania
kierowane s¹ do osób starszych, niepe³no-
sprawnych, schorowanych wymagaj¹cych
opieki osoby drugiej, realizowane s¹ przez 10
opiekunek w tym przez 3 pielêgniarki maj¹ce
uprawnienia do pracy z osobami z zaburze-
niami zdrowia psychicznego. Opieka œwiad-
czona jest w 59 rodzinach.
W roku 2011 po raz czwarty Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej realizowaæ bedzie pro-
jekt systemowy „Szansa na powrót, który 

skierowany bêdzie do osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo oraz osób niepe³no-
sprawnych nie posiadaj¹cych kwalifikacji
zawodowych o niskim wykszta³ceniu, bier-
nych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy i korzystaj¹cych ze wsparcia
Oœrodka. 

Kierownik PUP filia w Chojnowie Bo¿ena
Konopnicka:
Omawiaj¹c sytuacjê materialno-bytow¹
mieszkañców nie mo¿na omin¹æ zjawiska
jakim jest bezrobocie.
W pierwszym kwartale bie¿¹cego roku na
terenie miasta i gminy Chojnów zanotowano
wzrost bezrobocia o 129 osób. W analogicz-
nym okresie poprzedniego roku wyst¹pi³
wzrost o 90 osób. 
Liczba osób bezrobotnych z terenu miasta na
koniec maja br. wynios³a 1124 osoby. 
Fakt utraty pracy, a w dalszej kolejnoœci utraty
prawa do zasi³ku oraz wyd³u¿aj¹cy siê czas
pozostawania bez pracy, negatywnie wp³ywa
na kondycjê materialn¹ i poczucie bezradnoœ-
ci i niemocy. Na koniec omawianego okresu
osoby pozostaj¹ce bez pracy powy¿ej 12 mie-
siêcy stanowi³y 30,0% ogó³u zarejestrowanych.
Trudna sytuacja socjalno-bytowa wiêkszoœci
d³ugotrwale bezrobotnych zmusi³a te osoby
do szukania wsparcia w MOPS w celu
uzyskania œwiadczeñ pomocy. 
Kolejn¹ kwesti¹, której nie mo¿na pomin¹æ
rozpatruj¹c zagadnienie jest „dziedziczenie”
bezrobocia. M³odzi ludzie wychowani w œro-
dowisku utrzymuj¹cym siê z ró¿nych zasi³-
ków nie maj¹ mo¿liwoœci zdobycia wykszta³-
cenia umo¿liwiaj¹cego im znalezienie pracy.
To zjawisko jest szczególnie niebezpieczne
dlatego te¿ wychodz¹c naprzeciw potrzebom
osób bezrobotnych urz¹d aktywizuje je w ra-
mach szkoleñ lub sta¿y. W roku 2010 w ra-
mach sta¿y zaktywizowano 353 osoby w tym
193 z terenu miasta. Szkoleniami objêto ogó³em
277 osób w tym 158 osób z terenu miasta.

ORGANIZACJA LETNIEGO
WYPOCYNKU DZIECI I M£ODZIE¯Y

Informacjê przygotowa³a insp. do spraw
oœwiaty, kultury i zdrowia Miros³awa Kamiñska.
45 dzieci, uczniów szkó³ podstawowych, po-
chodz¹cych z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
uczestniczy od 04 do 13 lipca w koloniach 
w Oœrodku Biwakowo-Obozowym w Roga-
linku po³o¿onym w Wielkopolskim Parku
Narodowym. Kolonia zorganizowana jest
przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Hufiec
w Chojnowie. Nabór na kolonie przeprowa-
dza³ Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Chojnowie, który przekaza³ do Urzêdu imien-
ny wykaz uczestników kolonii. 
Dzieci korzystaj¹ce z tej formy wypoczynku
nie partycypuj¹ w kosztach wyjazdu. 
Koszt ca³kowity pobytu dzieci na kolonii wy-
niesie 30.712 z³. i pokryty zostanie w ca³oœci
ze œrodków zaplanowanych w bud¿ecie miasta
na profilaktykê uzale¿nieñ (679 z³. /1 dziecko).
12 dzieci, zakwalifikowanych przez Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej  w Chojnowie,
10 lipca wyjedzie na dwutygodniowe kolonie
letnie ufundowane przez Dolnoœl¹skie Kura-
torium Oœwiaty do Oœrodka Wypoczynko-
wego "Sabat" w Miêdzygórzu. Termin
kolonii: od 10 do 23 lipca 2011r.
M³odzie¿ zainteresowana sportem i czynnym
spêdzaniem czasu wolnego, w okresie wa-
kacji bêdzie mog³a korzystaæ w godzinach
przedpo³udniowych z boisk szkolnych, po
wczeœniejszym zg³oszeniu siê w szkole 
u w³aœciwego, wyznaczonego przez dyrektora
pracownika. Równie¿ kompleks boisk spor-
towych Orlik, sztuczne boisko "Chojnowian-
ki" oraz korty tenisowe s¹ w okresie wakacji
udostêpniane, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi re-
gulaminami. Dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mogli
korzystaæ w okresie wakacji z basenu - ofero-
wana dla nich bêdzie w tym czasie bardzo
atrakcyjna cena. 
W ramach realizacji Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w 2011r. w okresie od 25 lipca
do 12 sierpnia realizowane bêdzie zadanie
publiczne w zakresie ochrony i promocji zdro-
wia polegaj¹ce na zorganizowaniu w okresie
wakacji trzytygodniowych zajêæ œwietlico-
wych, sportowo-turystycznych i kulturalnych
dla 50 dzieci z rodzin, w których wystêpuje
problem ubóstwa, uzale¿nienia od alkoholu,
przemocy w rodzinie, itp. Organizatorem tych
zajêæ bêdzie, podobnie jak w latach ubieg-
³ych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Legnickiej, Ko³o Parafialne przy
Parafii pw. Œw.Aposto³ów Piotra i Paw³a 
w Chojnowie. Zajêcia œwietlicowe odbywaæ
siê bêd¹ w Szkole Podstawowej Nr 4 w Choj-
nowie jako tzw. pó³kolonie. 
Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na reali-
zacjê tego zadania wynosi  w bie¿¹cym roku
6.500 z³.

Czerwcowa sesja dotyczy³a miêdzy innymi sytuacji socjalno-
bytowej mieszkañców naszego miasta oraz organizacji letniego
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
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Na VIII sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowane s¹ prace przy Rewitalizacji Rynku.
2. Trwaj¹ roboty przy adaptacji Domu Schrama na Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji.
3. Prowadzone s¹ prace przy koñcowych odcinkach sieci wodno kana-
lizacyjnej w rejonie ul. Asnyka - Z³otoryjska. Z powodu nieprze-
widzianych przeszkód (b³êdnie zainwentaryzowana przedwojenna
sieæ kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej) projekt zosta³ zmieniony.
Wykonawca przygotowuje siê do rozpoczêcia ostatniego odcinka sieci.
4. Dobiega koñca budowa sieci odgazowuj¹cej miejskie wysypisko
odpadów w Bia³ej.
5. Og³oszono przetarg nieograniczony na budowê sieci wodno-kanaliza-
cyjnej w ul. S³onecznej. Otwarcie ofert w dniu 28.06.2011 r.
6. Zlecono wykonanie szaf licznikowych dla zespo³u gara¿y 
przy ul. Parkowej.
7. Podpisano umowê na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej na budowê ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej (osiedle domów
jednorodzinnych).
8. Zakoñczono naprawy cz¹stkowe nawierzchni jezdni dróg miejskich.
9. Rozpoczêto odnawianie oznakowania poziomego – przejœcia dla
pieszych w ci¹gu dróg miejskich.
10. Zabudowano nawierzchniê jezdni i chodników po awariach wody
oraz wykonano naprawy miejscowe na ulicach Reja, Szpitalnej,
Ma³achowskiego, Komuny Paryskiej, Tkackiej, Grottgera.
11. Rozpoczêto wymianê nawierzchni chodnika na ul. D¹browskiego
od ul. Ma³achowskiego w kierunku ul. Bielawskiej.
12. Pomalowano wózkowniê przy Przychodni Rejonowej - ul. Legnicka.
13. Zlikwidowano piaskownicê na podwórku przy budynku ul. Wol-
noœci 1-5, zamontowano podwójn¹ huœtawkê.
14. Zawarto umowê z Powiatowym Urzêdem Pracy na zatrudnienie 
w ramach prac interwencyjnych 1 osoby (sprz¹taczka).
15. Trwa na bie¿¹co wykaszanie terenów zielonych nie objêtych przetargiem.
16. Uzupe³niono ubytki tynków na budowli amfiteatru w Parku
Œródmiejskim i ubytki kamieni na baszcie miêdzy Urzêdem Miejskim
a Bibliotek¹.
17. Trwaj¹ prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w granicach
miasta.
18. Przeprowadzono remonty ogrodów zabaw w zakresie wymiany
zu¿ytych elementów - belek poziomych i pionowych oraz siode³ek.
19. Ustawiono 8 sztuk kolumn kwiatowych oraz zamontowano 360 sztuk
donic z kwiatami na s³upach oœwietlenia ulicznego.

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

1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 3 dzia³ki
pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej na ³¹czn¹ kwotê 11.420 z³.
2. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Broniewskiego,
zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê 42.420 z³,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Drzyma³y 4,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. D¹browskiego -
Witosa - zakoñczone wynikiem negatywnym.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia 
o przetargach na sprzeda¿:
- dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. D³ugosza,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16.
4. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w odniesieniu do:
- dzia³ki niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Legnickiej o powierzchni

4208 m2, stanowi¹cej w³asnoœæ Spó³ki z o.o. we Wroc³awiu za cenê
370.000 z³ a zbywanej na rzecz osoby fizycznej,
- dzia³ki niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie 5 miasta Chojnowa 

o powierzchni 2613 m2, stanowi¹cej w³asnoœæ Spó³ki Akcyjnej

WPEC Legnica za cenê 157.692,29 z³ a zbywanej na rzecz osoby
fizycznej.
5. Wydano decyzjê na podzia³ nieruchomoœci przy ul. Rejtana z urzêdu
w celu wydzielenia dzia³ki z przeznaczeniem do zbycia w drodze
przetargu.
6. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci na rzecz osoby fizycznej na kwotê 3.389 z³.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Grunwaldzkiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
dwóch uschniêtych drzew gatunku jarz¹b i grochodrzew dla
Wspólnoty Mieszkaniowej z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. PoŸniaków - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtych i zagra¿aj¹cych 10 drzew gatunku - bez czarny 1 szt.,
wi¹z 7 szt., brzoza 1 szt., grochodrzew 1 szt. dla Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, z obowi¹zkiem nasadzenia 22 drzew,
- przy ul. Chmielnej - wydano decyzjê na usuniêcie zagra¿aj¹cego
drzewa gatunku brzoza dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia
2 drzew,
- przy ul. Okrzei - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego
drzewa gatunku d¹b dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 
2 drzew,
- w Parku Œródmiejskim - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
dwóch uschniêtych drzew gatunku wierzba i grochodrzew dla
Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Oddzia³ 
w Legnicy z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 100 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 83 wnioski, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 12.719,79 z³, (wydano 80 decyzji pozytyw-
nych i 3 decyzje negatywne). Za miesi¹c V, VI 2011 wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 100.437,38 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 160 wniosków, wydano 172 dowody
osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 24 decyzje administracyjne, 4 zaœwiadczenia do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹, 15 zaœwiadczeñ do œlubu konkorda-
towego.
2. Sporz¹dzono: 8 aktów urodzenia, 24 akty ma³¿eñstwa, 15 aktów
zgonu.
3. Za³atwiono 177 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 1 kores-
pondencjê konsularn¹, 164 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 75 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Sprawozdanie 4/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 28 kwietnia 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. 

OGRODZENIA
kute

BALUSTRADY
BRAMY
z napêdem

z monta¿em i na wymiar

MMeettaallooppllaassttyykkaa

czynne: pon.-pi¹t.: 8.00-16.00
tel. 76/81 91 855, 602 520 787

www.shark-stal.pl

Dariusz Putyra "SHARK"
GOLISZÓW 64a

(budynek by³ego SKR-u)
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Projekt „M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ” zg³osiliœmy w 2010 r. do Kon-
kursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademiê
Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
ZnaleŸliœmy siê wœród laureatów konkursu i przyznano nam dofinanso-
wanie, z którego niemal w ca³oœci uda³o nam siê sfinansowaæ to zadanie.
G³ówne cele, które zamierzaliœmy osi¹gn¹æ podczas realizacji projektu to:
twórcza aktywizacja, rozwijanie warsztatu plastycznego oraz pog³êbianie
wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki wœród chojnowskiej m³odzie¿y.
W du¿ym stopniu dziêki œcis³ej wspó³pracy z naszymi partnerami -
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowym Zespo³em Szkó³ oraz
Urzêdem Miejskim w Chojnowie - uda³o nam siê przeprowadziæ
wszystkie zaplanowane dzia³ania.
Rozpoczêliœmy od  konkursu na logo corocznego programu „M³odzi
Tworz¹ Sztukê”, w którym mogli uczestniczyæ mieszkañcy naszego miasta.
I chocia¿ konkurs szeroko rozpropagowaliœmy, niewielu spoœród doros³ych
zdecydowa³o siê wzi¹æ w nim udzia³, ale pomog³y nam szko³y, które zakty-
wizowa³y swoich uczniów. Ogó³em na konkurs wp³ynê³o 49 projektów, a
zwyciêzc¹ zosta³ Aleksander Mazurek z Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Bardzo podoba nam siê wybrane logo i cieszymy siê tak¿e 
z tego, ¿e z³o¿ono wiele ciekawych projektów. Wszystkie prace zapre-
zentowaliœmy na pokonkursowej wystawie.

Najszerszym dzia³aniem w ramach projektu by³y warsztaty plastyczne
„CZ£OWIEK” prowadzone w marcu i kwietniu przez Jadwigê
Jêdrzejczyk, malarkê i instruktora plastyki. Podczas oœmiu zajêæ, w których
uczestniczyli uczniowie z chojnowskich szkó³ ponadpodstawowych,
zrealizowaliœmy nastêpuj¹ce tematy: „Wprowadzenie - kolorystyka i inne
œrodki ekspresji”, „Postaæ w ruchu”(o³ówek - szkic), „Postaæ kole¿anki/
kolegi” - portret (akwarela), „Postaæ stoj¹ca” (tusz, patyk), „Postaæ siedz¹ca”
(akwarela), „Postaæ w ruchu” (o³ówek- studium), „Autoportret”
(akwarela). Na wszystkich zajêciach, po wprowadzeniu teoretycznym,
m³odzie¿ wykonywa³a prace plastyczne. Powsta³o wiele interesuja-
cych rysunków, ponad 70 z nich wybraliœmy na wystawê fina³ow¹
projektu. “Du¿o siê nauczyliœmy” - tak ocenili warsztaty m³odzi twórcy.
W maju uczestnicy warsztatów plastycznych pojechali na wycieczki
do Muzeum Miedzi  i Galerii Sztuki w Legnicy oraz Muzeum Narodowego
we Wroc³awiu. W Legnicy obejrzeli m.in. cztery wystawy zatytu³owane:
„Ksi¹¿êca Kolekcja: Skarby ze zbiorów Fundacji XX Czartoryskich 

w Krakowie” ,„Szk³o secesyjne ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze”, „Bracia £opieñscy. Polska sztuka dekoracyjna
XIX-XX w.”, „Kostiumeria Ma³gorzaty S³oniowskiej”. Natomiast we
Wroc³awiu uczestniczyli  w specjalnie przygotowanej dla naszego pro-
jektu lekcji muzealnej „Portret na przestrzeni wieków”.
Oprócz dzia³añ o charakterze plastycznym przeprowadziliœmy równie¿
warsztaty informatyczne. W kwietniu i maju gimnazjaliœci w dwóch
grupach pod kierunkiem informatyków Arkadiusza Rybczyñskiego 
i Dariusza Wo³oszyna przygotowywali stronê internetow¹ projektu

oraz prezentacje multimedialne dokumentuj¹ce nasze przedsiêwziêcia.
Efekty tych zajêæ  s¹ naprawdê imponuj¹ce, o czym mog¹ siê Pañstwo
przekonaæ zagl¹daj¹c na stronê www.mts.chojnow.eu - wkrótce
zamieœcimy na niej równie¿ prezentacje multimedialne.
8 czerwca w Galerii M³odych odby³ siê wernisa¿ wystawy warsztato-
wych prac plastycznych „M³odzi Tworz¹ Sztukê: CZ£OWIEK”, podczas
którego zaprezentowaliœmy te¿ plon pracy m³odych informatyków.
Szczegó³owa relacja z tego spotkania, którym zakoñczyliœmy realizacjê
projektu, ukaza³a siê w poprzednim numerze „Gazety Chojnowskiej”
pod tytu³em „Zaczêliœmy od cz³owieka”.
Czy osi¹gnêliœmy zamierzone cele? Bardzo staraliœmy siê - konkurs,
warsztaty, wycieczki, wystawy. Du¿o pracy, ale te¿ du¿o satysfakcji 
i radoœci, ¿e robimy coœ potrzebnego i wa¿nego. Uczestnicy warsz-
tatów plastycznych ju¿ pytaj¹, co bêdziemy robiæ w przysz³ym roku.
To wszystko przekonuje, ¿e niew¹tpliwie nasz projekt by³ dobrym po-
mys³em na rozpoczêcie cyklicznego programu „M³odzi Tworz¹ Sztukê”.
Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹czyli siê w realizacjê projektu
„M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ”, a szczególnie naszym partnerom,
prowadz¹cym warsztaty oraz uczestnikom. Specjalne podziêkowania -
Panu Dariuszowi Wo³oszynowi, który jako wolontariusz pomóg³ nam
w przeprowadzeniu zajêæ informatycznych.
W Galerii M³odych do koñca lipca mo¿na jeszcze zobaczyæ wyj¹tkow¹,
fina³ow¹ wystawê projektu. Serdecznie zapraszamy!

Barbara Landzberg
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie

Projekt na dobry pocz¹tek
Informacje o naszych dzia³aniach w ramach projektu „M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ”, nad którym pracowaliœmy
od stycznia do czerwca tego roku, staraliœmy siê na bie¿¹co zamieszczaæ równie¿ na ³amach „Gazety
Chojnowskiej”. Obecnie zakoñczyliœmy realizacjê projektu i chcielibyœmy przekazaæ Pañstwu jeszcze kilka uwag
podsumowuj¹cych ca³e przedsiêwziêcie. Jest to dla nas wa¿ne m.in. dlatego, ¿e tym projektem chcemy
rozpocz¹æ coroczny program edukacyjno-kulturalny „M³odzi Tworz¹ Sztukê” wspieraj¹cy rozwijanie zdol-
noœci plastycznych dzieci i m³odzie¿y z chojnowskich szkó³.

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim
bibliotekom publicznym dostêp do komputerów, Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest
wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
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PrzyjaŸñ mimo granic

Miasto Chojnów daw-
niej zamieszkiwa-
ne przez ludnoœæ

niemieck¹, utrzymuje przy-
jazne stosunki z zagranicz-
nymi s¹siadami. Kolejna
wizyta mieszkañców part-
nerskiego miasta Egelsbach

mia³a miejsce w dniach
08.06.2011 - 13.06.2011r. 
W tym roku odwiedzili nas
byli mieszkañcy Chojnowa
wraz z rodzinami oraz miesz-
kañcy partnerskiego miasta
Chojnowa tj. Egelsbach.
Niemieccy goœcie spotkali
siê z m³odzie¿¹ i gronem
pedagogicznym Powiatowe-
go Zespo³u Szkó³ w Chojno-
wie. Przyjazd zaprzyjaŸnio-
nych s¹siadów zaaran¿o-
wa³a p. Ró¿a Rzepakowska
- cz³onkini Chojnowskiego
Stowarzyszenia Przyjació³
Miast Partnerskich, a po
stronie niemieckiej organiza-
torem wyjazdu by³ p. Dieter
Schröder, który jest hono-
rowym obywatelem miasta
Chojnowa. Organizatorka-
mi atrakcji, które we wspom-
nianych dniach zosta³y za-
pewnione przyjezdnym by³y
nauczycielki jêzyka niemiec-
kiego PZS Magdalena Wisz-
niowska i Józefa Olszañska.
W powitanie zagranicznych
s¹siadów zaanga¿owali siê
uczniowie Powiatowego
Zespo³u Szkó³ przy ul. Wito-
sa i ul. PoŸniaków. Wraz 
z nauczycielami przygoto-
wali w swoich szko³ach wy-
stêpy artystyczne: scenki
dialogowe, przedstawienia 
i piosenki w jêzyku niemiec-
kim, a nastêpnie wziêli
udzia³ w wycieczkach do pol-
skich miast takich jak: Opole,
Jawor, Jelenia Góra oraz
Kowary. Trwaj¹ce w czasie

obecnoœci niemieckich goœci
Dni Chojnowa dostarczy³y
dodatkowej rozrywki. 
Wizyta mieszkañców part-
nerskiego miasta by³a ogrom-
nym prze¿yciem nie tylko
dla goœci, lecz równie¿ dla
Chojnowian, a zw³aszcza dla

towarzysz¹cych Niemcom
uczniów, którzy byli jedno-
czeœnie uczestnikami zorga-
nizowanych wycieczek i to-
warzyszami przyby³ych osób
w czasie ich wizyty w Choj-
nowie. Osoby uczestnicz¹ce
w wyjazdach zapytane jak
zapamiêtaj¹ tê wizytê i jakie
przynios³a im ona korzyœci
odpowiadaj¹: „Na co dzieñ
nie mamy mo¿liwoœci roz-
mowy z obcokrajowcami 
w ich jêzyku ojczystym. Roz-
mowa z rodowitymi Niem-
cami sprawia³a nam trochê
trudnoœci, lecz za wszelk¹
cenê próbowa³yœmy siê po-
rozumieæ. Cieszymy siê, ¿e
mia³yœmy mo¿liwoœæ pod-
szkolenia jêzyka, poniewa¿
jest to wa¿ne w naszym
przysz³ym zawodzie.” 
- powiedzia³y Ula, Magda 
i Maja - uczennice Techni-
kum Hotelarskiego.
Powiatowy Zespó³ Szkó³
jak najczêœciej stara siê wy-
korzystywaæ podobne okaz-
je do doskonalenia prak-
tycznych umiejêtnoœci swoich
uczniów dla których orga-
nizuje wiele przedsiêwziêæ.
Jest jedn¹ z niewielu szkó³,
która od kilku lat stara siê
ulepszaæ techniki naucza-
nia i uatrakcyjniaæ praktyki
zawodowe. Specjalnoœci, 
w których kszta³ci PZS s¹ po-
szukiwane na rynku pracy.

Nauczyciele i uczniowie 
PZS w Chojnowie

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji proponuje m³odym miesz-
kañcom naszego miasta w okresie wa-
kacji udzia³ w jednodniowych, odp³at-
nych wycieczkach po Dolnym Œl¹sku:
- w lipcu szlak Bolków, Grodno, Walim
- w sierpniu Szczeliniec Wielki, B³êdne
Ska³y, Czermna, Pstr¹¿na i Kudowa Zdrój. 
Muzeum Regionalne zaprasza na wy-
stawy czasowe: w lipcu „VIII Przegl¹d
Chojnowskiej Plastyki” i „Powrót do
Itaki”, a w sierpniu „Chojnów na daw-
nych pocztówkach”. W okresie waka-
cji wstêp do muzeum dla chojnowskiej
m³odzie¿y bêdzie bezp³atny. 
Miejska Biblioteka Publiczna - w sierp-
niu prowadzone bêd¹ zajêcia czytelniczo-
plastyczne w ramach akcji „Ca³a Polska
Czyta Dzieciom”:

- 25 sierpnia - Astrid Lingren „Lotta 
z ulicy Awanturników”
- 26 sierpnia - Kornel Makuszyñski
„Przygody Kozio³ka Mato³ka”
- 29 sierpnia - Ludwik Jerzy Kern
„Ferdynand Wspania³y” 
- 30 sierpnia - Rolad Dal „Matylda”. 
Basen Miejski w Chojnowie od dnia 22
czerwca oferuje nowe wakacyjne ceny
biletów wstêpu. Bilet ulgowy 3 z³/godz.
Bilet normalny 5 z³/godz. Bilet rodzinny
3 z³/godz. Bilet basen plus sauna 8 z³/godz.
W okresie wakacji (od 23.06.11 do
31.08.11) basen otwarty bêdzie od ponie-
dzia³ku do niedzieli od godziny 10:00
do godziny 22:00 (ostatnie wejœcie
20:45). SPA w dni powszednie otwarte
od godz. 16:00 do 22:00, w dni weeken-
dowe od 12:00 do 22:00.

Wakacje w mieœcie

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia
05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (w rejonie
ul. Fabrycznej), oznaczonej numerami geodezyjnymi 22/53 i 22/54 o ³¹cznej pow. 6320 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 LE1Z/00036684/6.
Cena wywo³awcza - 116.500,00 z³.
Wadium - 23.000,00 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 
(w rejonie ul. Fabrycznej), 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. zabu-
dowy 202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej o pow. 315,9 m2, wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 76.500,00 z³.
Wadium - 15.000,00 z³.
Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny o funkcji przemys³owej.
Dzia³ki nieuzbrojone w przy³¹cza infrastruktury technicznej i komunalnej. 
Nieruchomoœæ oznaczona nr 22/53 i 22/54 poroœniêta jest pojedynczymi drzewami, od
strony wschodniej znajduje siê ogrodzenie stalowe, zbiorniki ¿elbetowe zalane s¹ wod¹. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 sierpnia 2011 r. 
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ 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  3 sierp-
nia 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 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.170,00 z³ - dot. dz. nr 22/53 i 22/54 oraz  770,00 z³ - dot. dz. nr 22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 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. Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 11.07-03.08.2011 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 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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Pokazanie œwiatu ludzi, którzy pobudzaj¹ aktywnoœæ innych,
o¿ywiaj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ, tworz¹ ciekawe inicjatywy -
to cel Konkursu dla Animatorów Spo³ecznych. Od piêciu lat organi-

zuje go Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej,
we wspó³pracy z Krajowym Oœrodkiem Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Po raz pierwszy do nagrody im. Heleny Radliñskiej nominowano choj-
nowiankê Krystynê Czapsk¹. Jej kandydaturê zg³osi³a Miejska
Biblioteka Publiczna w Chojnowie.
Pani Krystyna mieszkañcom kojarzy siê na ogó³ z chórem Skoranta. 
I s³usznie - to dziêki jej inicjatywie, uporowi, determinacji i sile przekonywa-
nia chór z sukcesami dzia³a ju¿ od ponad trzech lat. Chór prowadzi nie
tylko dzia³ania artystyczne, ale te¿ spo³eczne uczestniczy w ró¿nych
przedsiêwziêciach i to te¿ m.in. za spraw¹ p. Krystyny. W b³êdzie jest jed-
nak ten, kto postrzega p. Krystynê wy³¹cznie jako pomys³odawczyniê,
kierownika i menad¿era Skoranty. Chojnowianka od wielu lat w ró¿ny
sposób anga¿uje siê w ¿ycie naszego miasta. Jest cz³onkiem zarz¹du
fundacji „Smak sukcesu” dzia³aj¹cej przy Gimnazjum nr 1, cz³onkiem
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, wspó³inicjatork¹ kalendarza na 2008
rok z portretami Jana Paw³a II autorstwa Zbigniewa Halikowskiego 
i kalendarza „Chojnów moje miasto” na 2010 r. z³o¿onego z konkur-
sowych prac dzieci i m³odzie¿y. Pracowa³a w piêcioosobowej grupie
redakcyjnej tworz¹cej „Almanach artystyczno-kulturalny Ziemi
Chojnowskiej”, teraz, wspólnie z grup¹ inicjatywn¹, rozpoczê³a prace
nad opracowaniem i wydaniem s³ownika zas³u¿onych chojnowian. 
W stulecie za³o¿enia muzeum zosta³a wyró¿niona za wieloletnie
wspieranie placówki - tak finansowe jak i osobiste. Doceniono jej
zaanga¿owanie w dodruku publikacji „Poezja Sybiru”, zainicjowanie
poplenerowej wystawy „Chojnów w zwierciadle sztuki” czy organizacjê
koncertu promuj¹cego wystawê œl¹skich szopek. Bra³a aktywny udzia³
w projekcie „Razem mo¿emy wiêcej”, wspó³organizowa³a miejskie
obchody 5.rocznicy œmierci papie¿a. 
Od kilku lat jest tak¿e miejsk¹ radn¹. Ta funkcja pomog³a jej w zdiag-
nozowaniu spo³ecznych potrzeb i t¹ wiedz¹ siê kieruje. 
- Bardzo kocham nasze miasto i chcia³abym t¹ mi³oœci¹ zaraziæ
innych - mówi pani Krystyna odpowiadaj¹c na pytanie „dlaczego to
wszystko robi?” - Napisa³am o tym piosenkê „Nasze miasto”, któr¹
chór „Skoranta” œpiewa na Dni Chojnowa. Zawsze lubi³am byæ aktywna.
Pamiêtam, ¿e w szkole podstawowej zawsze chcia³am byæ gospo-
darzem klasy, mia³am wiele pomys³ów. Kiedy moje dzieci posz³y do
szko³y dzia³a³am w komitecie rodzicielskim, jeŸdzi³am na wycieczki,
pomaga³am przy organizowaniu imprez szkolnych, by³am w swoim
¿ywiole. Dosta³am nawet wyró¿nienie od w³adz ZHP w Legnicy za
pracê na rzecz dzieci. Gdy pracowa³am w „Dolpakarcie” ówczesny
dyrektor czêsto organizowa³ czyny spo³eczne, co budzi³o sprzeciw 

wiêkszoœci pracowników, a dla mnie by³o to wspania³e doœwiadczenie
- wspólna praca dla dobra nas wszystkich. Myœlê, ¿e i dzisiaj takie
dzia³ania by³yby bardzo po¿yteczne, nauczy³yby szacunku do pracy,
poszanowania wspólnego maj¹tku, dbania o w³asne miasto. Wymie-
ni³a pani wiele moich sukcesów, ale nie s¹ to tylko moje sukcesy, 
to efekt zaanga¿owania i wsparcia wielu osób. Zawsze w swoich
dzia³aniach mia³am pomoc ze strony Burmistrza Miasta - Pana Jana
Serkiesa. Wiele pomys³ów podrzuca³ mi kolega z chóru Zbyszek
Halikowski, zawsze wspieraj¹ mnie pozostali cz³onkowie chóru i nasz
dyrygent Zenon Chmielewski.
Podczas realizowania moich pomys³ów pozna³am pracê w chojnowskich
instytucjach kultury. Wiem, z jakimi trudnoœciami borykaj¹ siê ich dyrek-
torzy, dlatego jak mogê to ich wspieram. Martwi mnie tylko, ¿e nasze
spo³eczeñstwo tak niechêtnie w³¹cza siê do ró¿nych dzia³añ. Myœlê
tutaj o tych w dojrza³ym wieku, bo nasze dzieci chêtnie uczestnicz¹ 
w ciekawych i atrakcyjnych zajêciach. 
Jak Pani Krystyna przyjê³a tê zaszczytn¹ nominacjê?
-  Oczywiœcie, moj¹ nominacjê do nagrody przyjê³am z radoœci¹.
Cieszê siê, ¿e Kapitu³a konkursu doceni³a moj¹ pracê, chocia¿ wszelkie
wyró¿nienia traktujê trochê z niepokojem, bo - moim zdaniem - zobo-
wi¹zuj¹ one do dalszej pracy i rodz¹ siê w¹tpliwoœci, czy sprostam
nowym wyzwaniom. Ale zawsze próbujê.
Na koniec chcia³am podziêkowaæ mojej rodzinie, a zw³aszcza mojemu
mê¿owi za wsparcie i wyrozumia³oœæ, za to, ¿e mogê siê teraz w taki
sposób realizowaæ.
Moim mottem ¿yciowym s¹ s³owa mojego najwiêkszego autorytetu,
B³ogos³awionego Jana Paw³a II: „Wymagajcie od siebie, choæby inni
od was nie wymagali”.
Nominacja do tytu³u animatora spo³ecznego jest jak najbardziej za-
s³u¿ona. W naszym mieœcie nie brakuje kreatywnych i aktywnych
osób. Cenimy je i z pewnoœci¹ bêdziemy promowaæ na ³amach naszej gazety. 

eg

Animator przez du¿e A

Czy mo¿na promowaæ miasto poprzez zespo³y
muzyczne? Ale¿ oczywiœcie! Gdy wiêc do
chojnowskiego MOKSiRU, któregoœ dnia przy-
sz³a informacja o XI Ogólnopolskim Spot-
kaniu z Piosenk¹ „Stare po nowemu” - Strzelin
2011, na wycieczkê zdecydowa³y siê pojechaæ
dwa chojnowskie zespo³y: Prolog i Reputacja.
26 czerwca do Strzelina zjecha³o siê blisko
80 wykonawców z ca³ej polski. Jury by³o pod
przewodnictwem znanej i lubianej artystki
Gra¿yny £obaszewskiej. Przegl¹d podzielony by³

na dwie kategorie: do lat 16 i powy¿ej czyli starsi.
Reputacja zagra³a w specjalnej aran¿acji „Sexy
doll” Republiki a Prolog z now¹ wokalistk¹
Iz¹ Czajkowsk¹ - brawurow¹ wersjê utworu
grupy Maanam - „Cykady na cykladach”. Te
jedyne kilkanaœcie minut polskiego rocka 
w wykonaniu chojnowskich zespo³ów bardzo
spodoba³o siê widowni strzeliñskiego parku.
Nie zrobi³o jednak wra¿enia na jurorach. Gwoli
œcis³oœci informujemy, ¿e Grand Prix przegl¹du
zdoby³a legniczanka - Agata Flondra.

Wyprawa do Strzelina dosz³a do skutku dziêki
nastêpuj¹cym ludziom dobrej woli: Chojnowscy
radni - Aleksandra Chrz¹szcz, Krystyna Czapska,
Agnieszka Demiañczuk, Barbara Ku³acz, 
Jacek Hopkowicz, Czes³aw Podhorodecki, Jerzy 
Poznar, Jan Skowroñski. Radna Powiatowa -
Joanna Józefczuk oraz Ryszard £azarewicz 
i Jan Wengrzyn. Za bezpieczn¹ i fachow¹ podró¿
chojnowskie zespo³y dziêkuj¹ p. Markowi
Wysockiemu - w³aœcicielowi firmy ASEN 
oraz kierowcy p. Mariuszowi Korni³owiczowi. 

Demonter, Fot. B.M.

POJECHALI PROMOWAÆ CHOJNÓW



15 czerwca w Henrykowie odby³ siê fina³
dolnoœl¹ski konkursu „Jestem Bezpieczny 
w Domu, w Szkole i na Drodze”. 
Organizatorami konkursu byli:
• Dolnoœl¹ska Rada do spraw Bezpieczeñstwa
Dzieci i M³odzie¿y,
• Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu,
• Komenda Wojewódzka Policji we Wroc³awiu,
• Wojewódzka Komenda Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej we Wroc³awiu,
• Pogotowie Ratunkowe we Wroc³awiu, 
• Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych
im. gen. Tadeusza Koœciuszki we Wroc³awiu,
• Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. E. Boja-
nowskiego w Henrykowie.

Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Choj-
nowie reprezentowa³a 3-osobowa dru¿yna
uczniów w sk³adzie: Sandra Jaworska,
Aleksandra Siuda i Szymon Cichocki oraz
nauczycielka wychowania fizycznego 
Pani Katarzyna Ferenc. Ró¿norodne konku-
rencje i zadania sprawdza³y i teoretyczn¹ 
i praktyczn¹ wiedzê w zakresie bezpieczeñstwa.
Zadania zweryfikowa³y umiejêtnoœci postê-
powania w przypadku znalezienia niewypa³u,
po¿aru, niesienia pierwszej pomocy ale rów-
nie¿ testowa³y umiejêtnoœæ jazdy na rowerze
po torze przeszkód czy spostrzegawczoœæ.
Zmagania trwa³y kilka godzin a w przerwach
mo¿na by³o ogl¹daæ liczne pokazy wojska,
stra¿aków, policji czy ratowników medycz-
nych oraz wystêpy orkiestr. Konkurs odby³
siê w klasztorze cystersów w Henrykowie,
historycznym polskim mieœcie, znanym choæby
z tego, ¿e tu w³aœnie odnaleziono pierwsze
napisane po polsku zdanie.
We wszystkich konkurencjach zdobyliœmy
76 pkt. na 91 mo¿liwych daj¹c siê wyprzedziæ
tylko szkole z Z¹bkowic Œl¹skich, która mia³a
punktów 78. Natomiast w czêœci konkursu
przeznaczonej dla nauczycieli Pani Katarzyna
Ferenc, opiekunka m³odzie¿y z naszego gim-
nazjum zdoby³a pierwsze miejsce. £¹czny
wynik obu konkursów stawia nas wiêc w roli
zdecydowanego lidera.
Wœród nagród które zdobyliœmy s¹ apteczki,
literatura nt. bezpieczeñstwa, aparat fotogra-
ficzny, pamiêci pendrive oraz fantom do
prowadzenia zajêæ z resuscytacji, który bardzo
siê przyda w naszej szkole.
Nagrody wrêczali: Wicewojewoda Dolnoœl¹ski
Pani Ilona Antoniszyn-Klik oraz Kurator
Oœwiaty we Wroc³awiu Pani Beata Paw³owicz.
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Z kroniki Bractwa Rycerskiego Grodu Chojnów

W tym roku sezon turniejowy otworzy³ ma-
jowy turniej w Kliczkowie. Uroczysty prze-
marsz konnego pocztu i Bractw Rycerskich
tradycyjnie zaprowadzi³ wszystkich zgro-
madzonych w czasy œredniowiecza. Nastêp-
nie braæ rycerska mia³a okazjê sprawdziæ siê
w poszczególnych konkurencjach, np. w kon-
nym turnieju rycerskim, turnieju pieszych
walk bojowych na miecze, zapasach rycer-
skich, turnieju ³uczniczym, pokazie scenek
rodzajowych i biegu rycerskim. Bia³og³owy
wykaza³y swoje umiejêtnoœci podczas po-
kazu tañców dawnych. O godzinie 18:00
odby³a siê bitwa o zamek, która by³a wspa-
nia³ym widowiskiem dla turystów i niezwyk-
³ym prze¿yciem dla braci rycerskiej.
Z Kliczkowa Bractwo Rycerskie Grodu Choj-
nów zawêdrowa³o na XV Turniej Rycerski -
Ko¿uchów 2011. O godzinie 14:00 odby³a
siê uroczysta Msza Œwiêta w Koœciele 
pw. NMP w Ko¿uchowie ze œpiewem Bogu-
rodzicy. Po nabo¿eñstwie korowód rycerstwa
pieszego i konnego w pe³nym uzbrojeniu,
goœci oraz mieszczan pomaszerowa³ ku fosie
przy ul. Spacerowej, gdzie mia³y miejsce
konkursy i zabawy œredniowieczne oraz
poszczególne turnieje. Ponadto odby³ siê
pokaz tañca œredniowiecznego oraz bitwa
wieczorna, po której uroczyœcie zakoñczono
oficjaln¹ czêœæ imprezy. Po finale czêœci
pokazowej bractwa urz¹dzi³y widowisko tañca
z ogniem. Nastêpnie wszyscy zasiedli do
biesiady, podczas której jedli, pili i bawili siê
do bia³ego rana. 
Po trzech tygodniach od Turnieju Rycer-
skiego w Ko¿uchowie, Bractwo Rycerskie
Grodu Chojnów dotar³o na Œl¹sk. W Chorzo-
wie odby³ siê Zjazd Rycerstwa Chrzeœcijañ-
skiego i Pokaz Orê¿a Europejskiego. 
O godzinie 9:30 mia³a miejsce Msza œw. 
w Koœciele œw. Józefa Robotnika, podczas
której gra³ Zespó³ Muzyki Dawnej “Nativitatis”
z Chorzowa. Nastêpnie odby³o siê oficjalne
otwarcie - Prezentacja Bractw Rycerskich 
i pokazy artyleryjskie - bombardier i hakow-

nic. Rycerze mogli wzi¹æ udzia³ w turnieju
rycerskim na miecze o srebrny krzy¿ 
hr. Godfryda de Bouillon, Za³o¿yciela Zakonu
Kanoników Regularnych Bo¿ogrobców w
Jerozolimie. Zwyciêzców uhonorowa³ Prezy-
denta Miasta Chorzowa, po czym odby³a siê
wielka bitwa rycerzy konnych i pieszych.
Nastêpnie Bractwo z Chojnowa odwiedzi³o
Bielsko-Bia³¹ i V Œredniowieczny Jarmark
Œwiêtojañski. Podczas dwudniowego turnieju
odby³o siê oczywiœcie wiele konkursów wa-
lecznych, ³uczniczych itp., a ponadto rekon-
strukcje wczesnoœredniowiecznych i póŸno-
œredniowiecznych scen batalistycznych grup
historycznych z Czech oraz Polski (odparcie
ataku zwiadu tatarskiego przez za³ogê grodu
starobielskiego, szturm i zniszczenie grodu 
w Starym Bielsku przez rycerzy-rabusiów)
oraz inscenizacja historyczna - wjazd Prze-
mys³awa I Noszaka do miasta, powitanie go
przez burmistrza i rajców miejskich i po¿eg-
nanie orszaku.
Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów szykuje
siê do kolejnych wyjazdów i ma w planach
zorganizowanie Pikniku Rycerskiego 
w okolicach Chojnowa.

Paulina Soko³owska

WICEMISTRZOSTWO 
GIMNAZJUM NR 2 

IM. MIKO£AJA KOPERNIKA 
W DOLNOŒL¥SKIM 
FINALE KONKURSU 

O BEZPIECZEÑSTWIE

Chojnowscy rycerze i bia³og³owy nade wszystko ceni¹ sobie
okres wiosenno-letni. W tym czasie trwa tzw. sezon turniejowy,
kiedy to odwiedzaj¹ zamki w ca³ej Polsce i bior¹ udzia³ w tur-
niejach rycerskich.
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Kolejny raz dzieci ze Spo³ecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski mia³y okazjê spêdziæ wczasy nad morzem.
Tym razem pojecha³y do miejscowoœci Jantar na Mierzei Wiœlanej. 
Jak sama nazwa wskazuje, pla¿e w tej okolicy s¹ bogate w bursztyny,
których zbieranie by³o du¿¹ atrakcj¹ dla dzieci i opiekunów. Oprócz
rehabilitacji na dzieci czeka³o wiele rozrywek. Zwiedzi³y fermê strusi, 

jeŸdzi³y bryczk¹ i korzysta³y z basenu, który by³ przy oœrodku. Pogoda
dopisywa³a i wszyscy wrócili zadowoleni. 
Jednak to nie koniec atrakcji, które przygotowaliœmy dla naszych
podopiecznych. Zorganizowaliœmy równie¿ zakoñczenie roku szkolnego
po³¹czone z dniem dziecka, które odby³o siê we wsi Ostaszów w gos-
podarstwie Agroturystycznym „Amazonka”, gdzie dzieci spêdzi³y czas przy
grillu, oraz jeŸdzi³y bryczk¹ i odwiedzi³y miejscowe mini zoo. By³y
te¿ w muzeum, gdzie podziwia³y eksponaty wypchanych zwierz¹t 
z ró¿nych stron œwiata. 
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku szkolnym bêdziemy w stanie zapewniæ
nowym podopiecznym równie ciekawe i niezapomniane prze¿ycia. 

SSPDiMST zdobywa œwiat

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³no-
sprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szanse”
wraz z naszym skromnym udzia³em zorgani-
zowa³o po raz pierwszy konkurs KARAOKE
dla osób niepe³nosprawnych z regionu. Spot-
kanie odby³o siê 21. 06. b.r. w Miejskim Oœrod-
ku, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
Oprócz placówki Warsztatu Terapii Zajêciowej 
z Chojnowa w imprezie uczestniczy³y: Warsztat
Terapii Zajêciowej ze Z³otoryi, Œrodowiskowy
Dom Samopomocy ze Z³otoryi, Warsztat Terapii
Zajêciowej z Jawora, Warsztat Terapii Zajê-
ciowej „Jutrzenka” z Legnicy, Œrodowiskowy
Dom Samopomocy z Piotrowic, Oœrodek Pie-
lêgnacyjno-Opiekuñczy „Niebieski Parasol”,
Warsztat Terapii Zajêciowej Caritas Diecezji
Legnickiej z Legnicy.
Spotkanie rozpoczê³a i piêknym g³osem wszys-
tkich przyby³ych przywita³a Danuta Leonhardt
wraz z kole¿ankami - wolontariuszkami z gim-
nazjum, które prezentuj¹c swe uzdolnienia
wokalne zachwyci³y wszystkich. Nastêpnie
prowadzenie uroczystoœci przejêli p. Dorota
Chopkowicz oraz p. Andrzej Pyrz, witaj¹c
wszystkich przyby³ych goœci. Wœród osób, które
zaszczyci³y nas sw¹ obecnoœci¹ znalaz³ siê
pan Ryszard Zbrzyzny - Pose³ na Sejm RP, 
a tak¿e Starosta Powiatu Legnickiego - pan
Jaros³aw Humenny, Wójt Gminy Chojnów -
pan Mieczys³aw Kasprzak i wiele osobistoœci,
którym serdecznie dziêkujemy za przybycie.
Gdy nadesz³a czêœæ konkursowa na scenê wkro-
czy³a reprezentacja z WTZ Jawor losuj¹c
utwór do wykonania. Wykonawc¹ móg³ byæ
solista, duet lub trio a ka¿d¹ placówkê mog³o
zaprezentowaæ dwóch uczestników. Konkurso-
wicze miêli doœæ trudne zadanie, gdy¿ do
ostatniej chwili nie wiedzieli, jaki utwór za-
prezentuj¹. Dlatego ka¿demu wykonawcy
towarzyszy³ dodatkowy dreszczyk emocji. 
Po zmaganiach wszystkich uczestników nast¹-
pi³a przerwa na posi³ek oraz oczywiœcie obrady
jury, które obradowa³o w sk³adzie:

1. Zenon Chmielewski - przewodnicz¹cy jury,
2. Zuzanna £uczak,
3. Ma³gorzata Matla,
4. Honorata Tajchman-Rêkoœ,
5. Regina WoŸna,
6. Tomasz Susmêd.
Ustalenia jury przeci¹ga³y siê a ka¿dy na widowni
z niecierpliwoœci¹ czeka³ na jego powrót i roz-
strzygniêcie konkursu. Werdykt by³ nastêpuj¹cy:
I miejsce - Edyta Tomaszewska - WTZ Caritas,
Utwór „Wind¹ do nieba” z repertaru 2+1,
II miejsce - Teresa Wróblewska oraz W³adys³aw
Sobota - ŒDS Piotrowie, za utwór „W kinie 
w Lublinie” z repertuaru Brathanki,
III miejsce - Jakub Zap³ata - WTZ Z³otoryja,
za utwór „Za tob¹ pójdê jak na bal” z repertuaru
Krzysztofa Krawczyka,
Wyró¿nienie I - Celina Magalas, Malwina Terlecka,
S³awomir Obaczyñski - WTZ Jawor, za utwór
„Jedzie poci¹g z daleka” z repertuaru Ryszarda
Rynkowskiego,
Wyró¿nienie II - Adam Leniard - ŒDS Z³otoryja,
za utwór „Wind¹ do nieba” z repertuaru 2+1.
Nagrodê dodatkow¹ ufundowan¹ przez Pos³a
na Sejm RP Ryszarda Zbrzyznego otrzyma³a
Barbara Siwak za utwór „Daj mi tê noc” z re-
pertuaru Bolter.
Nagrodê Grand Prix ufundowan¹ przez firmê
Ur-pal z Krzywej otrzyma³ Józef Tomiak z WTZ
Chojnów za utwór „Nie liczê godzin i lat” 
z repertuaru  Andrzeja Rybiñskiego;
Myœlê, ¿e pierwsze, tego typu spotkanie, w naszym
mieœcie mo¿emy zaliczyæ do ca³kiem udanych.
Nagrody otrzymane przez zwyciêzców by³y
na wysokim poziomie a zakup ich nie oby³by
siê bez sponsorów i anonimowych darczyñ-
ców, którym z g³êbi serca dziêkujemy.
Wœród naszych sponsorów znaleŸli siê:
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Auchan,
Mieczys³aw Wróblewski, Bogdan Styrkowiec,
NETTO Chojnów, Ryszard Tabor - Cukiernia
Balinka z Jawora, Sklep Spo¿ywczy „ALWA” 
Ewa Chorap, „GOLDEN” Rafa³ Chorap, 

ECO FIX Wa³brzych, PPHU „Zuzanna”
Zuzanna £uczak, Pizzeria „Piccolo Mondo”,
ECO – Danuta P³atek, Zak³ad Fotograficzny
Pawe³ Giersok, Ur-pal z Krzywej oraz Sala
Zabaw „Bajtuœ” z Lubania W³aœciciele: Agata
i Zbigniew Urszulak, Grzegorz Rudziak,
Sklep „¯ABKA” Iwona Szczêsna ul. Leg-
nicka 8, P.H.U. „Perfekt” Iwona Szczêsna,
Sklep „U Borka” Zbigniew Borkowski,
Piekarnia Stanis³aw Kryszczuk

Serdecznie dziêkujemy a czy dane nam
bêdzie spotkaæ siê ponownie? 

… zobaczymy
Warsztat Terapii Zajêciowej Chojnów

KARAOKE
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„Miód to lek duszy i cia³a, natura go cz³owiekowi da³a”
Maj i czerwiec to najpiêkniejsze
miesi¹ce w roku. W tym czasie
pe³no kwiecia, które dostarczaj¹
ró¿norodnego nektaru i py³ku.
W naszym klimacie w maju po-
jawia siê oko³o 30 proc. ca³o-
rocznych po¿ytków zaliczanych
do œrednio wczesnych i wczes-
nych, np. rzepak, ozimy, drzewa
owocowe i mniszek lekarski.
Po¿ytki letnie, w tym g³ówne
rozpoczynaj¹ siê w I dekadzie
czerwca i trwaj¹ do koñca II
dekady lipca. W okresie tym su-
rowca miodowego dostarczaj¹:
malina, robinia akacjowa, lipa,
gryka, wielokwiat leœny i ³¹kowy
mo¿e równie¿ wyst¹piæ spadŸ.
Pierwsze miodobrania pszczelarz
przeprowadza w koñcu maja lub
na pocz¹tku czerwca. Jest to miód
g³ównie rzepakowy lub wielok-
wiatowy, rzadziej mniszkowy.
Miód rzepakowy jest to odmiana
miodu wiosennego bardzo popular-
na w naszym kraju. W stanie p³yn-
nym jest on prawie bezbarwny,
lekko s³omkowy, z odcieniem
zielonkawym, zale¿nie od roœlin,
z których zosta³ zebrany nektar.
Po skrystalizowaniu przyjmuje
barwê bia³¹ lub szaro-kremow¹.
Ze wzglêdu na nisk¹ zawartoœæ
wody oraz przewagê cukrów pro-
stych glukozy nad fruktoz¹, ulega
szybkiej krystalizacji daj¹c drobne
kryszta³y i mazist¹ konsystencjê.
Miód rzepakowy jako popularna
odmiana miodu nektarowego,
ma szerokie zastosowanie w ¿y-
wieniu i lecznictwie. Z uwagi na
wysok¹ zawartoœæ cukrów pro-
stych, ³atwo przyswajalnych przez
organizm, stanowi cenn¹ od-
¿ywkê regeneracyjn¹ w stanach
wyczerpania fizycznego i psy-
chicznego. Jest tak¿e nieodzowny
w codziennym od¿ywianiu, nie-
zale¿nie od wieku. Zaleca siê go
spo¿ywaæ w postaci napoju przy-
gotowanego z 1 ³y¿ki sto³owej mio-
du rozpuszczonego w szklance
przegotowanej i ostudzonej wody.
Du¿a zawartoœæ glukozy i fruk-
tozy czyni go przydatnym w cho-
robach serca, g³ównie naczyñ
wieñcowych i uk³adu kr¹¿enia.
Glukoza, po wch³oniêciu do
krwiobiegu, wzmacnia si³ê skur-
czu os³abionego miêœnia ser-
cowego, a tak¿e rozszerza naczy-
nia wieñcowe, przyczyniaj¹c siê
do lepszego zaopatrzenia serca
w tlen i sk³adniki od¿ywcze.
Ponadto usuwa wodê z tkanek 

i na drodze diurezy, przyczynia
siê do zmniejszenia obrzêków.
Sk³adniki zawarte w miodzie
rzepakowym wp³ywaj¹ korzyst-
nie na metabolizm miêœnia ser-
cowego, stabilizuj¹ ciœnienie krwi
i przyczyniaj¹ siê do zahamowa-
nia procesu mia¿d¿ycowego.
Miód rzepakowy jest ³atwo przy-
swajalny przez w¹trobê. W ten
sposób zwiêksza jej zdolnoœæ do
detoksykacji, czyli odtruwania
organizmu. Cholina zawarta 
w miodzie usprawnia metabolizm
t³uszczowy w¹troby i polepsza
funkcjonowanie pêcherzyka ¿ó³-
ciowego. Ceni siê go tak¿e w le-
czeniu chorób z przeziêbienia
oraz stanów zapalnych górnych
dróg oddechowych na tle bak-
teryjnym, zapalenie gard³a i za-
palenie b³ony œluzowej nosa. £a-
godzi kaszel i wzmacnia odpor-
noœæ organizmu. Jest pomocny
w leczeniu nerek i uk³adu moczo-
wego. Wspomaga podstawow¹
terapiê w przebiegu choroby
wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastni-
cy, zmniejszaj¹c stan zapalny 
i przyspieszaj¹c gojenie tych na-
rz¹dów. W³aœciwoœci miodu rze-
pakowego wykorzystuje siê 
w leczeniu schorzeñ zewnêtrznych.
Stosowany bezpoœrednio na chor¹
tkankê oczyszcza j¹ z elementów
martwiczych i ropnej wydzieliny,
co w efekcie przyspiesza ziarni-
nowanie, gojenie i bliznowace-
nie ran. Stosowany jest równie¿
w oparzeniach, zabezpiecza skórê
przed tworzeniem siê pêcherzy 
i rozwojem zaka¿enia. 
Czerwiec to równie¿ okres rójek.
W naturze rójka jest jedynym na-
turalnym sposobem rozmna¿ania
siê pszczó³. Natomiast w gospo-
darce pasiecznej jest zjawiskiem
niepo¿¹danym. W celu osi¹gniêcia
dobrego zbioru miodu, zadaniem
pszczelarza jest zapobieganie 
o niedopuszczenie do wyjœcia roju.
„Pasiecznicy roje zbieraj¹, bo 
w porê do pszczó³ nie zagl¹daj¹”.
Ciekawostki:
Górna dawka miodu, któr¹ mog¹
przyj¹æ, bez szkody dla siebie,
niektóre ludzkie organizmy wy-
nosi 400 gramów na dobê, czyli
nieca³e 0,5 kg.
Na cerê ma wp³yw k¹piel z do-
datkiem miodu, który wczeœniej
w iloœci kilku ³y¿ek nale¿y rozpuœ-
ciæ w wannie ciep³ej lecz nie go-
r¹cej wody. Efekty s¹ widoczne
ju¿ po kilku k¹pielach. J.P. 

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondyg-
nacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B, w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2,

wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 27575:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 11 sierpnia 2011 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci /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 wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie
mniej ni¿ 1.200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r., drugi 21 kwietnia 2010 r.,
trzeci 14 lipca 2010 r., czwarty 28 wrzeœnia 2010 r., pi¹ty 8 grudnia
2010 r., szósty 23 lutego 2011 r., siódmy 17 maja 2011 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 11.07-11.08.2011 r.  w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
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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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹
pod obs³ugê komunikacji – zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samo-
chodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 sierpnia
2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêb-
nego, 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 18 sierpnia
2011 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w  wysokoœci    nie  mniejszej ni¿ 1 %  ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 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.
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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca 2010 r., drugi
odby³ siê 29 wrzeœnia 2010 r., trzeci 21 grudnia 2010 r., czwarty 9 marca 2011 r.,
pi¹ty 25 maja 2011 r.
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.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmio-
tem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 462/1 przechodz¹ sieci infrastruktu-
ry technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do
istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ 
w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych 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. Nowy nabywca
zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie gestorów
sieci - prawa nieodp³atnej i nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 17
sierpnia 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 11 sierpnia 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
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
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równo-
znaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem 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 nie-zw³ocznie,
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¿
650,00 z³ - dot. dz. nr 462/1 i 480,00 z³ - dot. dz. nr 462/2. 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. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 29 wrzeœnia 2010 r.,
drugi 8 grudnia 2010 r., trzeci 23 marca 2011 r., czwarty 7 czerwca 2011 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.

* MYCIA SAMOCHODÓW

* PRANIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

* PRANIA DYWANÓW

* DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI GENERATOREM OZONU

* MYCIE AKTYWN¥ PIAN¥ Z OSUSZENIEM OD 10 Z£ 

AUTO MYJNIA W CHOJNOWIE PRZY UL. K. PARYSKIEJ 

ZAPRASZA  Z OKAZJI 15-LECIA DZIA£ALNOŒCI 
WYSOKIE RABATY NA US£UGI
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W dniu 11.06.2011 na sta-
dionie OKF w Górze odby³
siê fina³ ligi turniejowej
OZPN Legnica Orlików
koñcz¹cy seriê turniejów
w sezonie 2010-2011. Za-
wody odbywa³y siê na
doskonale przygotowa-
nych czterech boiskach 
o zmniejszonych wymia-
rach. Wziê³o w nich udzia³
20 zespo³ów z trzech okrê-
gów: Lubin, G³ogów, Leg-
nica. Dru¿yny zosta³y po-
dzielone na 4 grupy wg ran-

kingu prowadzonego przez
OZPN Legnica w sezonie
2010-2011. Dobra postawa
Orlików Chojnowianki 
w wiêkszoœci turniejów
sprawi³a, i¿ zostali oni
przydzieleni do „grupy
œmierci”, w sk³ad której
wesz³y 3 najlepsze zespo³y
ze swoich okrêgów: Górnik
Polkowice, Konfeks Leg-
nica, Amico Lubin. M³odzi
adepci futbolu ponownie
spisali siê dobrze odnosz¹c
jednio zwyciêstwo oraz 

2 remisy, zostaj¹c tym sa-
mym wicemistrzami ca³ego
turnieju, co jest du¿ym
sukcesem Chojnowskiego
pi³karstwa m³odzie¿owego.
W zawodach wziê³o udzia³
ok. 200 najlepszych pi³karzy
z rejonu. 

Wyniki:
Górnik Polkowice - 

Chojnowianka 2:2
Konfeks Legnica - 

Chojnowianka 0:2
Amico Lubin - 

Chojnowianka 2:2

Koñcowa tabela po roze-
graniu oœmiu turniejów: 
1. Górnik Polkowice
2. Chojnowianka
3. Konfeks Legnica
4. AMICO LUBIN
5. Sparta Grêbocice
6. MiedŸ I Legnica
7. MiedŸ II Legnica
8. B³yskawica Luboszyce
9. Zag³êbie Lubin

10. Chrobry G³ogów
11. Krokus Kwiatkowice
12. Orla W¹sosz
13. Pogoñ Góra
14. Odra Œcinawa

15. Orkan Szczedrzykowice
16. Odra Chobienia
17. Kaczawa Bieniowice
18. £agoszowianka
19. Iskra Nielubia
20. Jawor

Dyplomy i nagrody w po-
staci pi³ek no¿nych wrêczy³
prezes OZPN Legnica
pan Tadeusz Podwiñski.
Zarz¹d klubu oraz trener
sk³adaj¹ podziêkowania
rodzicom za pomoc w fun-
kcjonowaniu zespo³u oraz
radnemu Maciejowi Cieœli. 

ORLIKI GÓR¥

UKK Oriens Chojnów
Przedstawiamy Pañstwu w skrócie osi¹g-
niêcie UKK Oriens Chojnów w miesi¹-
cach Kwiecieñ, Maj i Czerwiec.

1. Zawody MTB w Wa³brzychu:
- Sandra Traczyk IV miejsce - kategoria
m³odziczka pierwszoroczna
- Przemys³aw Kaczmarek IV miejsce -
kategoria m³odzik pierwszoroczny
- Maciej Bartkowski II miejsce - junior
pierwszoroczny

2. Zawody MTB 07.05.br. w Wa³brzychu:
- Sandra Traczyk III miejsce - kat. m³o-
dziczka pierwszoroczna
- Przemys³aw Kaczmarek III miejsce -
kat. m³odzik pierwszoroczny
- Karol Ku³acz III miejsce - kat. junior
- Maciej Bartkowski V miejsce - kat. junior

3. Zawody MTB 07.05.br. w Boles³awcu
- Kamil Jêdraszczyk I miejsce - kat. m³odzik
- Jan Konarzewski II miejsce - kat. m³odzik
- Karol Rokus III miejsce - kat. m³odzik

4. Miêdzynarodowe zawody w kolar-
stwie terenowym MTB które odby³y
siê 24.06.br. w K³odzku
- Sandra Traczyk II miejsce - kat. m³o-
dziczka pierwszoroczna
- Karol Ku³acz III miejsce - kat. junior

5. Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odziczek oraz M³odzików w kolarst-
wie MTB 25.06.br. w G³ogowie
- Karol Ku³acz I miejsce - kat. junior
- Adrianna Cybin II miejsce - kat. juniorka
m³odsza

- Nikola Pawlikowska II miejsce - kat. ¿ak
Najwiêkszym sukcesem klubu oraz naszej
zawodniczki by³o zdobycie III miejsca
w kategorii m³odziczka - Sandra Traczyk
i tym samym zdoby³a br¹zowy medal
oraz zamknê³a Mistrzostwa m³odziczek
sukcesem klubu Oriens UKK Chojnów,
wysoko punktuj¹c dla ca³ej dru¿yny.

Gratulujemy tak wysokich pozycji wszys-
tkim zawodnikom. 
Wyniki Zawodów Klubu UKK Oriens
s¹ podane w Gazecie „S³owo Sportowe”
¯yczê dalszych owocnych sukcesów
Pani Prezes Klubu Justyna Traczyk

19.06.2011 r. w Kielcach
odby³y Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie MTB. Maciej
Bartkowski - Chojnowianin
- wraz z czteroosobow¹ dru-
¿yn¹ ze Z³otego Stoku zdo-
by³ br¹zowy medal. 

Maciej jest by³ym zawodni-
kiem chojnowskiego Oriensu.
Od trzech lat trenuje kolarstwo
górskie, jego trenerem by³ pan Janusz Jasiñski. Siedem-
nastolatek od 1 czerwca jest przedstawicielem KTM
Z³oty Stok. 19.06. 2011 wzi¹³ udzia³ w Mistrzostwach
Polski w Kolarstwie MTB w kategorii dru¿ynowej.
Ka¿da dru¿yna sk³ada³a siê z 1 juniora, 1 kobiety i 2 orli-
ków. Wystartowa³o 19 sztafet, które mia³y do pokonania
trasê 4,9 km. KTM wystawi³o 3 sztafety, Chojnowainin
startowa³ jako junior ze sztafet¹ I (najlepsz¹). Codzienne
treningi nie posz³y na marne - Maciej zosta³ II v-ce Mistrzem
Polski w Kolarstwie MTB. Jak do tej pory jest to najwy¿-
sze osi¹gniêcie absolwenta Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.
Junior, mimo ¿e odszed³ od Oriensu, ma zamiar wci¹¿ 
z nim wspó³pracowaæ i s³u¿yæ rad¹ m³odszym kolegom.
Maciejowi serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.

Paulina Soko³owska

BR¥Z  NA  MISTRZOSTWACH  POLSKI

Klub sportowy 
„Konrad Konradówka” og³asza nabór 

ch³opców w wieku 14-18 lat 
do sekcji pi³karskiej juniorów.

Kontakt telefoniczny:
889-908-460, 667-215-183



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom o pow.160 m2 i 3 pokojowe
mieszkanie 60m2 (mieszkanie mo¿e byæ do
wynajêcia) tel. 666838848.

Sprzedam dom o pow. mieszkaniowej 148,5 m2

+ budynki gospodarcze i dzia³ka, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 889-015-519. 

Sprzedam domek na wsi - Pyskowice 5 
k/ Z³otoryi, dzia³ka 25 a, cena 250 tys. z³. Do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 608-829-237. 

Sprzedam dom w Starym £omie wraz z za-
budow¹, 100 m2, dzia³ka, ogród 1 hektar, atrakcyj-
ne po³o¿enie, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 506-088-140.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 33 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, co-gaz, 
po remoncie, cena: 100 tys. z³. Wiadomoœæ: 
tel. 692-241-594.

Sprzedam mieszkanie 26,8 m2, pokój, kuch-
nia, ³azienka, w dobrej lokalizacji, blisko centrum
handlowego. Bez poœredników. Wiadomoœæ: 
tel. 530-185-801.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow. 70 m2

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

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœ-
ciowe w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego o pow.
57 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y
balkon; ³azienka po remoncie, nowe okna.
Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o po-
wierzchni 30 m2 przy ul. Legnickiej. II piêtro.
Wiadomoœæ: tel. 500-595-844.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w cen-
trum Chojnowa - Rynek, pow. ponad 80 m2.
Wiadomoœæ: tel. 607-178-056.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa,
pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 2 piwnice.
Po kupnie mieszkanie wolne. Tylko powa¿ne
oferty. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662. 

Sprzedam mieszkanie 41 m2, pokój, kuchnia,
³azienka, wc, dwie garderoby, w starym budow-
nictwie, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 606-995-852. 

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w³asnoœ-
ciowe o pow. 64,40 m2, I piêtro, ul. Boh. Pow.
Warszawskiego, po remoncie (w rozliczeniu mo¿e

byæ kawalerka). Wiadomoœæ: tel. 607-244-369
lub 785-660-232.

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ o pow.
36,3 m2, IV piêtro, przy ul. Samorz¹dowej 
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 692-361-464.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie umeblo-
wane w starym budownictwie, 48 m2 (2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, piwnica, strych, komórka),
II piêtro, blisko dworca PKP/PKS w Chojnowie.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 608-054-045.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, pow. 47 m2

w Osetnicy, po kapitalnym, remoncie, do miesz-
kania nale¿y piwnica, gara¿ i ma³a dzia³eczka.
Wiadomoœæ: tel. 696-441-557. 

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
36,60 m2, I piêtro, 2 pokoje. Mieszkanie w bu-
dynku oœrodka zdrowia. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 698-896-887 lub 792-018-590.

Sprzedam mieszkanie o pow. 100 m2, 
4 pokoje, 2 kuchnie, 2 ³azienki w bloku w Krzywej.
Cena: 110 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 887-708-158.

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w³asnoœcio-
we o powierzchni 56 m2 II piêtro w Z³otoryi. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76-81-81-183.

Mam do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie
(nowe budownictwo) w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 76-81-86-734.

Posiadam 2.pokojowe mieszkanie do wynajê-
cia w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: 
tel. 76-81-87-677.

2.pokojowe mieszkanie z gara¿em dla firm
lub na krótki wynajem, max. 6 miesiêcy, czynsz
1000 z³ + liczniki. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551. 

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,
pow. 44 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, cen-
tralne ogrzewanie, wymienione okna, p³ytki,
panele - na wiêksze (mo¿e byæ zad³u¿one).
Wiadomoœæ: tel. 781-285-654. 

Wynajmê lokal u¿ytkowy, pow. 13 m2

w Chojnowie przy ul. Kolejowej 30. Wiado-
moœæ: tel. 604-607-652.

Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy, pow.
ok. 130 m2, przy ul. Chmielnej w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 790-279-465.

Auto-moto

Sprzedam samochód marki Volvo 440 
o poj. 180 cm3, rok prod. 1994, centralny zamek,

klimatyzacja, wspomaganie, immobilajzer, cena
2700 z³. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198. 

Praca

Stacja paliw w Chojnowie przy ul. Lubiñ-
skiej 5 zatrudni emeryta do obs³ugi myjni samo-
chodowej. Wiadomoœæ: tel. 76-81-88-252 
do godziny 16:00.

Poszukujê pracy jako opiekunka do dzieci
lub dziecka. Tel. 600162169

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane 1885 m2 oraz
564 m2 w Jerzmanowicach, cena do uzgodnie-
nia. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551. 

Dzia³ka przemys³owa w Chojnowie, ul. Fa-
bryczna, pow. 15.750 m2, sprzedam okazyjnie.
Wiadomoœæ: tel. 602-191-428. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w miejsco-
woœci Bia³a Górna, 10 a, cena 45 z³/m2. Wia-
domoœæ: tel. 694-185-991 lub 793-396-991. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2,
1.104 m2, 935 m2, 933 m2. Wiadomoœæ: 
tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê ogrodow¹ z murowan¹ alta-
n¹ w³asnoœciow¹. Wiadomoœæ: tel. 600162169.

Inne

ChZGKiM w Chojnowie informuje, ¿e posiada
do sprzedania wózek podnoœnikowy spalinowy -
typ DVHM-3222 LX, moc silnika 56 KM. Rok
produkcji: 1984 CRR. Stan techniczny: pojazd
wymaga remontu kapitalnego. Cena wywo³awcza:
3500 z³. Pojazd mo¿na ogl¹daæ codziennie 
w godz. od 7:00 do 15:00 ul. Drzyma³y 30. Osoba
kontaktu: Dyrektor ChZGKiM in¿. Edward
Koœnik. 

Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Konsty-
tucji 3-go Maja 1 wynajmie powierzchniê rekla-
mow¹. Wiadomoœæ: tel. 668-184-348. 

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam pianino marki „LEGNICA”. Stan
bardo dobry. Po przegl¹dzie i strojeniu. Cena:
2500 z³. Wiadomoœæ: tel. 885-280-280.

Oddam gruz za darmo. Tel. 600162169.
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OG£OSZENIA DROBNE

Sprzedam 
dom 

w NiedŸwiedzicach, 
pow. dzia³ki 0,44 h.

Wiadomoœæ: 
tel. 603-910-704

Wypo¿yczalnia 
rusztowañ i sprzêtu

budowlanego
"Olsen-Bud"

ul. Boles³awiecka 4
Tel. 606-995-852
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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
Kancelaria Notarialna -                                    76 852 39 00
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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Prywatny gabinet stomatologiczny
lek.stom. Anna Podolak

Wakacyjna promocja! 

Przegl¹dy ortodontyczne i ogólnostomatologiczne gratis.

Czas trwania promocji do 31.08.2011 r.

Przegl¹dy pomog¹ w wykryciu wad zgryzu u dzieci i m³odzie¿y oraz uœwiadomi¹
doros³ym pacjentom o mo¿liwoœci leczenia ortodontycznego w ka¿dym wieku!

Zapraszamy po uprzedniej rejestracji osobiœcie w gabinecie
stomatologicznym lub telefonicznie pod nr 76 81 87 017. 

Gabinet mieœci siê w Chojnowie przy ul. Kolejowej 27/1 - parter

Godziny przyjêæ:

poniedzia³ek, œroda i pi¹tek 14 - 20, wtorek, czwartek 8 - 14 
www.annapodolak.pl

Ortodoncja + Protetyka + Stomatologia Estetyczna

Firma “RMA POLSKA” sp. z o. o. w Chojnowie jest nowoczesnym zak³adem 
produkcyjnym z kapita³em zagranicznym. Posiadamy szerokie spektrum dzia³alnoœci

pocz¹wszy od produkcji detali do armatury przesy³owej gazu i ropy naftowej, 
po produkcjê detali zlecanych us³ugowo.  Dzia³alnoœæ zak³adu od 14 lat zwi¹zana 

jest z dostawami detali do firm macierzystych w Niemczech oraz sprzeda¿¹ produktów 
do firm europejskich.

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do pracy osób na stanowiska:
* SPAWACZ MIG-MAG

* ŒLUSARZ - SZLIFIERZ

* OPERATOR MASZYN CNC – Tokarz / Frezer

* OPERATOR OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH - Tokarz 

Oferujemy: 

* Ciekaw¹ i samodzieln¹ pracê w stabilnej firmie, 

* Mo¿liwoœæ kszta³cenia siê i rozwoju zawodowego, 

* Atrakcyjne  wynagrodzenie proporcjonalne do poziomu wiedzy i doœwiadczenia, 

* Pakiet œwiadczeñ socjalnych. 

Dokumenty aplikacyjne prosimy sk³adaæ w sekretariacie firmy:

“RMA POLSKA” sp. z o. o.
ul. £u¿ycka 14, 59-225 CHOJNÓW

lub na adres poczty elektronicznej: rma@rma.com.pl

Wykonujemy us³ugi:

spawanie
ciêcie stali

giêcie rur i profili
konstrukcje stalowe

œlusarstwo
toczenie

regeneracja przyczep,
sprzêtu rolniczego, itp.

Dariusz Putyra "SHARK"
GOLISZÓW 64a
(budynek by³ego SKR-u)

czynne:  pon.- pi¹t. 8.00-16.00
tel. 76/81 91 855, 602 520 787

www.shark-stal.pl



I Konkurs Karaoke Dla Osób Niepe³nosprawnych


