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Monika Szemelak 
w Królewskiej Akademii Muzycznej 

w Londynie

Wa¿ne spotkanie
To jedna z nielicznych okolicznoœci, kiedy mo¿na 

w gronie osób po³¹czonych wspóln¹ histori¹, 
spêdziæ kilka wa¿nych chwil.

Ich pierwszy raz
Promocja Almanachu by³a wyj¹tkowym wydarzeniem. Literaci zaprosili 

na ni¹ osoby im najbli¿sze - rodzinê, przyjació³, sympatyków.

Sercoœpiewanie
Pracownia w Chojnowie gromadzi bardzo szerokie spektrum wokalistów.
Najm³odsza uczestniczka liczy sobie 5 lat, najstarsza - nieco wiêcej...

Gala LZS
Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkañców Wsi to imprezy sportowe

organizowane przez Powiatowe Zrzeszenie “LZS” w Legnicy od 2006 r.

Tydzieñ w Pary¿u
Projekt „Edukacja ekologiczna dla zrównowa¿onego rozwoju naszych miast”.

Mistrzostwa w szachu
Do turnieju o Szachowe Mistrzostwo Chojnowa Szkó³ Podstawowych

zg³osi³o siê 24 szachistów, zagra³o 5…
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Monety na Allegro

Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 132/2012 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 3.12.2012 r.
informujemy, ¿e rozpoczê³a siê sprzeda¿ srebr-
nych monet niemieckich III Rzeszy, które
zosta³y znalezione w 1992 r. w Chojnowie
podczas wykonywanych prac ziemnych.

Sprzeda¿ prowadzona jest w formie licytacji
za poœrednictwem portalu internetowego Allegro.
Kolejne monety bêd¹ wystawiane sukcesywnie
w kompletach oraz pojedynczo. Zainteresowa-
nych zapraszamy do udzia³u w licytacjach.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 14.01.2013 r. do 04.02.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ka
nr 222/33, po³o¿ona w obrêbie 4 miasta
Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 14 stycznia 2013 r. Nr 4/2013).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie w terminie do dnia  25.02.2013 r.
2) w dniach od 29.01.2013 r. do 19.02.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej gara-
¿em, przeznaczonej do sprzeda¿y w formie
przetargu - dzia³ka nr 331, po³o¿ona w obrêbie
3 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2013 r.
Nr 7/2013).
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 12.03.2013 r.
3) w dniach od 01.02.2013 r. do 22.02.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal  miesz-
kalny nr 11, po³o¿ony w budynku przy 
ul. Grunwaldzkiej 8,10,12, w klatce nr 8, 
w Chojnowie wraz z oddaniem w u¿ytko-
wanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu
oznaczonego numerem geodezyjnym 146/12
w udziale wynosz¹cym 19/1000 (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 lutego
2013 r. Nr 12/2013).
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 15.03.2013 r.

All’Antico najlepsze
W dniach 21-26.01.2013 w Kaliszu odby³a
siê jubileuszowa XXXV „Schola Cantorum”
- Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Muzyki
Dawnej. Jak co roku w konkursie bra³ udzia³
Zespó³ “All’Antico” z Chojnowa. Dotychczasowe
trio zaprosi³o do wspó³pracy czterech muzy-
ków i w siedmioosobowym sk³adzie ma zamiar
kontynuowaæ dzia³alnoœæ przy MOKSiR 
w Chojnowie. Zespó³ w sk³adzie: Arkadiusz
Wróblewski - flet sopranowy, altowy, Maksy-
milian Dominiak - flet altowy, tenorowy,
Krzysztof Bartkowski - flet sopranowy, altowy,
Mateusz Bojda - flet basowy, Rados³aw Dem-
biñski - viola da gamba, Szczepan Dembiñski -
wiolonczela barokowa i Adam Rorat - pozy-
tyw zaskoczy³ jury i wygra³ „Bursztynow¹
Harfê Eola” - najwy¿sze trofeum w kategorii
zawodowej! Warto wspomnieæ, ¿e w tym

roku “All’Antico” startowa³o w³aœnie w tej
kategorii, wraz ze studentami i absolwentami
Akademii Muzycznych z ca³ej Polski. Dodat-
kow¹ nagrod¹ dla zespo³u jest zaproszenie na
Festiwal Forum Musicum we Wroc³awiu.
“All’Antico” chcia³oby bardzo serdecznie
podziêkowaæ Panu Tomaszowi Dobrzañskiemu
z Akademii Muzycznej we Wroc³awiu za
wypo¿yczenie pozytywu.

PIT - 11 za rok 2012
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia 
w Chojnowie informuje, ¿e osoby, które po-
bra³y œwiadczenia w 2012r. (zasi³ki, stypendia)
mog¹ odebraæ druk PIT-11 za 2012r. w siedzibie
filii PUP w Chojnowie w pokoju nr 11 (I piêtro). 

Zapraszamy do pracowni 
komputerowej

Dziêki œrodkom pozyskanym w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu “Infrastruktura domów kultury” Miejski
Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza
wszystkich chojnowian do korzystania z nowej
pracowni komputerowej, która mieœci siê 
w Domu Schrama. Osobne zajêcia MOKSiR
planuje uruchomiæ dla osób w wieku 50+.
Nauka podstaw obs³ugi komputera, popu-
larnych programów komputerowych i obs³ugi
Internetu jest bezp³atna, a zapisy chêtnych
przyjmowane s¹ w biurze przy ul. Ma³achow-
skiego 7 lub w Domu Schrama w sali nr 12.

Ukradli sejfy
Dwa sejfy ukradli nieznani dot¹d sprawcy,
którzy kilka dni temu w³amali siê do Agencji
Op³at PZU przy ul. Koœciuszki. Kiedy w³aœci-
ciel w poniedzia³kowy ranek, jak zwykle,
chcia³ rozpocz¹æ pracê, u progu biura zasta³

wy³amane drzwi. Wewn¹trz panowa³ ba³agan
- poprzestawiane sprzêty, powywracane
meble, porozrzucane papiery. Z Agencji na
szczêœcie nie zginê³y wa¿ne dokumenty.
Wstêpne oglêdziny ujawni³y natomiast brak
dwóch niedu¿ych sejfów. Z relacji w³aœciciela
wynika, ¿e zawiera³y niewielk¹ iloœc bilonu.
Zgin¹³ tak¿e laptop i komputer stacjonarny. 

5 lat za pastê do zêbów
Ochrona jednego ze sklepów w Chojnowie
zatrzyma³a dwóch mê¿czyzn, którzy ukradli
29 tubek pasty do zêbów. Sprawcy kradzie¿y
weszli do sklepu, spakowali do plecaka tubki
z past¹ do zêbów, a nastêpnie próbowali wyjœæ
przez liniê kas bez zap³acenia za towar. Pracow-
nicy ochrony zatrzymali dwóch sprawców kra-
dzie¿y, trzeciemu uda³o siê uciec. Po zatrzy-
maniu mê¿czyŸni przekazani zostali policjantom.
S¹ to mieszkañcy Zgorzelca w wieku 27 i 23 lata.
Grozi im kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat. 

14 lutego - Walentynki 2013 - rozstrzygniêcie
konkursu literacko - plastycznego, wystawa
- Dom Schrama, 
20 lutego - fina³ konkursu filmowego
„Chojnowskie impresje” - Dom Schrama
22 lutego - Wystawa zdjêæ pracowni
fotograficznej - Dom Schrama. 
1 marca - Etap miejski konkursu recyta-
torskiego “Pegazik” - Dom Schrama
4 marca - P³ywanie: Mistrzostwa Miasta
Szkó³ Podstawowych klas I - VI - basen
4-8 marca - Warsztaty Wielkanocne - muzeum 
8 marca - Fina³ Tanecznej Listy Przebojów
- MOKSiR
8 marca - Kobietom o Kobietach “Seniority”
z U3W /wieczór poetycki/ - Dom Schrama
13 marca - Badminton - turniej rodzinny -
hala SP 4
16 marca - Konkurs Piosenki “Rozœpiewane
nutki” - Dom Schrama,
16 marca - Wiosenny Kiermasz Œwi¹teczny
- Dom Schrama
23 marca - Pi³ka Rêczna: Wojewódzki
Turniej o “PUCHAR WIOSNY” - PZS
23 marca - Dekoracje Wielkanocne- zajêcia
plastyczne dla dzieci - MBP
marzec - kwiecieñ - “Ka¿dy ma prawo do
sukcesu” , wystawa prac plastycznych uczniów
ze Szko³y Podstawowej Nr 4 wykonanych 
w ramach projektu “Ka¿dy ma prawo do sukcesu”
wspó³finansowanego ze œrodków UE - MBP

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Kalendarz imprez miejskich 
luty - marzec

fot. chojnow.pl
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Cena wywo³awcza - 1.895.000,00 z³ (w tym VAT 23%).
Wadium - 379.000,00 z³.
Opis nieruchomoœci: dzia³ka zlokalizowana w kwartale ulic G³owackiego,
Reymonta, Ogrodowa i Chmielna, kszta³t dzia³ki regularny, zbli¿ony do pros-
tok¹ta, teren p³aski, poroœniêty traw¹ i pojedynczymi drzewami. Ich ewentu-
alna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym
postêpowaniu (nie dotyczy drzew i krzewów owocowych). W s¹siedztwie,
w wymienionych ulicach, znajduj¹ siê sieci: wodoci¹gowa, elektryczna,
gazowa, kanalizacyjna. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci kanalizacyjne.
Istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia instalacji  przez  i na koszt Nabywcy  
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci w sposób technicznie mo¿liwy 
i pozwalaj¹cy na efektywne zagospodarowanie dzia³ki. Przed przyst¹pie-
niem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Sprzedaj¹cy nie
odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomoœci.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
oznaczona symbolem 52MW/U/UPo, przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ oraz us³ugi komercyjne i us³ugi publiczne
oœwiaty. Lokalizacja us³ug w parterach budynków mieszkalnych lub jako od-
dzielne obiekty. Ustala siê ukszta³towanie zwartej pierzei po³udniowej przy
ul. Chmielnej, w ustalonej linii zabudowy 8 m od krawêdzi jezdni. Zabu-
dowa maksimum 4-kondygnacyjna w tym poddasza u¿ytkowe. Wszelkie
zamierzenia uzgodniæ ze s³u¿bami ochrony konserwatorskiej. Gmina posia-
da dokumentacjê geotechniczn¹ dzia³ki. Przed przyst¹pieniem do przetargu
nale¿y zapoznaæ siê z wymienion¹ dokumentacj¹ i zapisami planu.
Nabywcê zobowi¹zuje siê do zakoñczenia realizacji zabudowy w stanie
surowym zamkniêtym w terminie 60 miesiêcy od nabycia nieruchomoœci. 
Obci¹¿enia nieruchomoœci  i  zobowi¹zania wobec nieruchomoœci:
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. 
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia
20 marca 2013 r. na konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski  w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z  zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 
z póŸn.zm./. 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¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 18.950,00 z³.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. wniesienie wadium w wymaganym terminie - za dzieñ wniesienia wadium
uwa¿a siê datê wp³ywu na konto Gminy Miejskiej Chojnów,
2. przed³o¿enie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium przez  uczestnika przetargu;
- w przypadku osób fizycznych - dowodu to¿samoœci;
- osoby fizyczne bêd¹ce w zwi¹zku  ma³¿eñskim i posiadaj¹ce ustawow¹

wspólnoœæ maj¹tkow¹ przystêpuj¹ce do  przetargu zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ
pisemne oœwiadczenie wspó³ma³¿onka o wyra¿eniu przez niego zgody na
nabycie nieruchomoœci po cenie wylicytowanej przez wspó³ma³¿onka;
- pe³nomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporz¹dzone 
w obecnoœci pracownika Urzêdu Miejskiego w przypadku pe³nomocnika
osoby fizycznej,
- w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z w³aœciwego rejestru
s¹dowego lub aktualnego zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej) wydanych w okresie trzech
miesiêcy przed przetargiem, w³aœciwych pe³nomocnictw (w formie aktu
notarialnego w przypadku pe³nomocnika osoby prawnej).
Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e nast¹piæ w przypadku
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy.

1. Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany do opracowania koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zabudowy, daj¹cej po akceptacji Burmistrza,
podstawê do ustalenia szczegó³owych warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.
2. Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany w odniesieniu do sieci kanal-
izacyjnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów ustanowiæ na
nabywanej nieruchomoœci oznaczonej nr 460/5, nieodp³atn¹ s³u¿ebnoœæ
przesy³u na czas nieokreœlony, polegaj¹c¹ na prawie korzystania z istniej¹cych
sieci oraz prawie dostêpu niezbêdnego do wykonania czynnoœci zwi¹za-
nych z ich bie¿¹c¹ konserwacj¹, eksploatacj¹ i usuwaniem awarii. Odpowied-
nie zapisy wraz z wnioskiem o wpis w ksiêdze wieczystej zostan¹ ujête 
w umowie sprzeda¿y nieruchomoœci. 
3. Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej i technicznej
wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie nabywcê.
Istniej¹ce na nieruchomoœci urz¹dzenia infrastruktury komunalnej mog¹ byæ
wykorzystywane przez nabywcê tylko i wy³¹cznie na warunkach okreœlonych
przez dysponenta tych urz¹dzeñ.
W przypadku gdy przebiegaj¹ce sieci lub urz¹dzenia wystêpuj¹ce na nieru-
chomoœci koliduj¹ z realizacj¹ zamierzonej inwestycji nabywca zobowi¹-
zany jest do ich prze³o¿enia w³asnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu
z w³aœcicielem sieci.
4. W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca zobowi¹zany jest
do zap³aty kar umownych w wysokoœci; 10% ceny nabycia nieruchomoœci
gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym up³ywie terminu jej
zagospodarowania, a za ka¿dy nastêpny rok o dalsze 10% tej ceny. Zap³ata kar
umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomoœci
hipoteki do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub wp³atê kaucji  na konto miasta
w wysokoœci 20 % wylicytowanej ceny gruntu, któr¹ to formê nabywca
okreœli po zakoñczeniu licytacji, przed podpisaniem protoko³u z przetargu.
W przypadku wyboru wp³aty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realiza-
cji zagospodarowania nieruchomoœci; w pierwszym roku po bezskutecznym
up³ywie terminu jej zagospodarowania nastêpuje przepadek 50% kwoty
kaucji na rzecz miasta (co stanowi 10 % ceny nabycia) a w drugim roku
kolejne 50% kwoty kaucji. Zwrot kaucji nast¹pi po zakoñczeniu zabudowy
w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu.
W celu zabezpieczenia roszczeñ, które mog¹ powstaæ z tytu³u niezap³ace-
nia kar umownych, nabywca poddaje siê rygorom egzekucji na podstawie
art. 777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomoœci
na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów.
W przypadku zbycia nieruchomoœci lub udzia³u w nieruchomoœci w obrocie
wtórnym przed zrealizowaniem zobowi¹zañ okreœlonych w pkt 4, sprzedaj¹cy
sceduje te zobowi¹zania na kupuj¹cego. Brak przejêcia zobowi¹zañ przez
kupuj¹cego bêdzie skutkowaæ dochodzeniem przez gminê roszczeñ finan-
sowych od sprzedaj¹cego.
5.O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie
21 dni od zamkniêcia przetargu. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu
notarialnego - do 30 dni od dnia zamkniêcia przetargu. Cena sprzedawanej
nieruchomoœci podlega  zap³acie nie póŸniej ni¿ w dniu poprzedzaj¹cym
dzieñ zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoœæ.
Nie wp³acenie w ustalonym wy¿ej terminie uzupe³nienia do 100% ceny i kaucji
(w przypadku wyboru tej formy na zabezpieczenie terminów zagospodarowa-
nia nieruchomoœci) lub nie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego 
w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem  wadium.
Po nabyciu nieruchomoœci nabywca zobowi¹zany jest do z³o¿enia w Wydziale
Finansów i Bud¿etu Urzêdu Miejskiego w Chojnowie deklaracji podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomoœci.
6. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 12 lipca 2012 r.,
drugi 22 listopada 2012 r.
7. Burmistrz Miasta Chojnowa mo¿e odwo³aæ przetarg jedynie z wa¿nych
powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do
publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie oraz og³oszeniu w prasie podaj¹c przyczynê odwo³ania przetargu. 
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
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Chmielnej w Chojnowie,
oznaczonej numerem geodezyjnym 460/5 o pow. 7746 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.
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Na XXVI sesji

Pierwsza w tym roku sesja, do-
tyczy³a g³ównie podsumo-
wañ roku ubieg³ego. Spra-

wozdanie z dzia³alnoœci w 2012
roku zda³ burmistrz, przewodni-
cz¹cy rady i Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa. 

***
Sprawozdanie z pracy Spo³ecznej Komisji

Mieszkaniowej w roku 2012 (fragmenty)
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa zosta³a
powo³ana przez Radê Miejsk¹ Chojnowa w
dniu 31 marca 2011 r. w  sk³adzie 6.osobowym.
Z tego sk³adu zosta³ wybrany zespó³ roboczy
do oceny warunków mieszkaniowych wnios-
kodawców, zainteresowanych przydzia³em
lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego
lub do remontu we w³asnym zakresie.
W roku 2012 Komisja odby³a 16 protoko³o-
wanych spotkañ w Urzêdzie Miejskim, na
których omówiono 451 spraw mieszkanio-
wych dotycz¹cych m. in:
- przed³u¿ania umowy najmu lokalu socjalnego,
- przydzia³u lokalu socjalnego,
- przydzia³u lokalu mieszkalnego lub zamiennego,
- przydzia³u lokalu komunalnego po œmierci
najemcy lub wyprowadzeniu siê najemcy,
- przydzia³u lokalu do remontu we w³asnym
zakresie,
- przydzia³u pomieszczeñ tymczasowych,
- podzia³u lokalu na dwa mieszkania.
W terenie sprawdzono 147 wniosków o przy-
dzia³ mieszkania, podañ i zg³oszonych spraw
spornych.
Przeprowadzono weryfikacjê listy przydzia³u
lokali komunalnych opracowanej na rok 2012.
Sporz¹dzono listê przydzia³u lokali zamien-
nych, mieszkalnych i socjalnych na rok 2013,
w której na pierwszych miejscach znalaz³y
siê rodziny z listy 2012r. w iloœci 18 rodzin
/osób - spe³niaj¹cych nadal warunki do przy-
dzia³u mieszkania komunalnego.
Lista z roku 2012 liczy³a 32 rodziny/osoby.
W roku 2012  przydzielono ³¹cznie:
- 11 lokali mieszkalnych,
- 8 lokali po sp³aceniu zaleg³ego zad³u¿enia,
- 11 lokali socjalnych,
- 2 lokale  zamienne,
- 11 lokali po œmierci najemcy,
- 1 lokal po wyprowadzeniu siê najemcy,
- 10 pomieszczeñ tymczasowych,
- 1 lokal na czas remontu mieszkania, z którego
nale¿a³o przesiedliæ lokatora,
Przed³u¿ono 50 umów najmu lokali socjal-
nych, 20 umów najmu lokali mieszkalnych na
kolejny rok, przeprowadzono 3 zamiany miêdzy
lokatorskie, anulowano 1 wypowiedzenie
umowy najmu, w zwi¹zku ze sp³at¹ zad³u¿enia
w ca³oœci.
Aktualnie liczba osób na liœcie roku 2013
wynosi 34 rodzin/osób, z tego 9 rodzin/osób
oczekuje na przydzia³ lokalu zamiennego to
znaczy, ¿e w celu realizacji listy nale¿y pozyskaæ
25 lokali.
Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wg
oceny Komisji, aktualnie wynosz¹ oko³o 34
mieszkañ.

Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnoœci s¹
w bardzo z³ym stanie technicznym. Najczêœciej
s¹ to mieszkania zawilgocone lub zdewa-
stowane przez poprzednich najemców.

***
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej

Chojnowa za rok 2012 (fragmenty)

Posiedzenia Rady, zarówno komisje jak i sesje,
odbywaj¹ siê w oparciu o roczne plany pracy.
Jednak¿e zdarzaj¹ siê sytuacje, które wyma-
gaj¹ posiedzenia nadzwyczajnego Rady, czyli
sesji nadzwyczajne. Zwo³ywane one s¹ w trybie
pilnym i na wniosek Burmistrza Miasta. 
W roku 2012 r. Rada odby³a 10 sesji. Zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy odby³o siê 8
sesji oraz 2 sesje nadzwyczajne zwo³ane na
wniosek Burmistrza Miasta.
Tematami g³ównymi obrad sesji by³y informacje:
- sprawozdanie z dzia³alnoœci Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej;
- sprawozdanie z dzia³alnoœci ChZGKiM -
informacja o iloœci niepod³¹czonych budynków
mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej ogól-
nosp³awnej;
- o dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych
na terenie miasta Chojnowa;
- o wspó³pracy miêdzynarodowej miasta
Chojnowa i miast partnerskich;
- o dzia³alnoœci MOPS - ocena zjawiska sie-
roctwa spo³ecznego wywo³anego emigracj¹
zarobkow¹ w naszym mieœcie;
- o realizacji inwestycji miejskich;
- o sytuacji na rynku pracy w informacji PUP
Filia w Chojnowie;
- o stanie mienia komunalnego;
- o stanie bezpieczeñstwa;
- oraz raport o stanie oœwiaty w mieœcie.
Podczas tych 10 spotkañ podjêto 49 uchwa³.
W okresie sprawozdawczym radni sk³adali
interpelacje i zapytania dotycz¹ce m.in.:
- w sprawie podjêcia interwencji prowadz¹cych
do zaniechania likwidacji Biura Obs³ugi
Klienta Tauron Polska Energia w Chojnowie;
- w sprawie naprawy ul. Sikorskiego – wys-
têpuj¹cej tam du¿ej dziury w jezdni i wys-
taj¹cej studzienki kanalizacyjnej;
- w sprawie postawienia toalety w Parku
Piastowskim;
- w sprawie postawienia ³awek i koszy na œmieci
na trasie: ul. Kiliñskiego - Parkowa;
- w sprawie ustalenia w³aœciciela i ewentualnego
remontu mostu przy ul. Z³otoryjskiej;
- w sprawie drugiego etapu budowy sieci wodno-
kanalizacyjnej w rejonie ul. Leœna i Wrzosowa;
- w sprawie po³o¿enia nawierzchni i postawienia
3 lamp na ul. Po³udniowej;
- w sprawie wskazania terenów na osiedlu
mieszkaniowym przy ul. Samorz¹dowej, do
parkowania samochodów w okreœlonym
miejscu i porz¹dku;
- w sprawie naprawy osiedlowej drogi polnej
- ul. Samorz¹dowa;
- w sprawie monitorowania naprawienia, usuniê-
cia nierównoœci spowodowanych przez korzenie
drzew na chodniku od przystanku PKS do
wiaduktu drogi nr 94, przy drodze powiatowej

- przed³u¿enie ul. Piotrowickiej;
- w sprawie odmowy przydzia³u lokalu;
- w sprawie remontu chodnika przy ul. Reymonta.
Radni aktywnie uczestniczyli w ka¿dym z po-
siedzeñ Rady. Zwracali uwagê na wiele spraw
zwi¹zanych z naszym miastem, a nastêpnie
mówili o nich na posiedzeniach Rady. Zapytañ
by³o bardzo du¿o, jedne by³y wyjaœnianie na
bie¿¹co, inne po szczegó³owym zbadaniu sprawy.
Na 10 odbytych sesji 7 by³o przy 100% frek-
wencji Rady. Natomiast œrednia frekwencja
wynios³a 97,3%
Dwa razy w tygodniu s¹ prowadzone dy¿ury
dla mieszkañców miasta. We wtorek od godz.
14.00 do godz. 16.30 interesantów przyjmuje
Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje, a w czwartki
od godz. 14.30 do godz. 15.30 Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady.

***
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Burmistrza

Miasta Chojnowa za 2012r. 

I. W zakresie inwestycji i projektów
inwestycyjnych wykonano:

1. Budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla planowanego osiedla
domów jednorodzinnych w rejonie ulic: £u-
¿ycka, Legnicka, Okrzei.
2. Remont dachu w budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 3. 
3. Wymianê instalacji wody zimnej, ciep³ej 
i hydrantowej w budynkach Szko³y Podsta-
wowej Nr 4. 
4. Zakoñczono i odebrano roboty zwi¹zane 
z rewitalizacj¹ Rynku i przyleg³ych ulic. 
5. Oœwietlenie drogowe w ul. Zielonej. 
6. Rozbudowano Cmentarz Komunalny. 
7. Projekt wymiany sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacji sanitarnej w ul. Krótkiej.
8. Projekt budowy sieci wodoci¹gowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej w ul. £u¿yckiej
dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
9. Projekt rewitalizacji terenów zielonych
przy ul. Kiliñskiego „Morskie Oko”. 
10. Projekt remontu sieci wodoci¹gowej od
Stacji Uzdatniania Wody do ul. Chmielnej. 
11. Projekt remontu dachu zabytkowego
grobowca na Cmentarzu Komunalnym. 
12. Aktualizacjê projektu rewitalizacji i zagos-
podarowania Parku Œródmiejskiego.

II. W zakresie inwestycji i remontów 
w sferze komunalnej

1. Wniesiono wk³ad miasta do kapitalnych
remontów dachów we wspólnotach: 
- ul. Legnicka 34 - œrodki w wysokoœci
70.882,68 z³.
- ul. Legnicka 48 - œrodki w wysokoœci
37.807,05 z³.
2. Sfinansowano wymianê stolarki okiennej
w budynkach komunalnych na kwotê
259.392,43 z³. 
3. Sfinansowano zakup dwóch samochodów
ciê¿arowych na kwotê 98.154 z³. 
4. Przekazano na fundusz remontowy, gdzie
miasto jest wspó³w³aœcicielem czêœci wspólnych
budynków, œrodki w wysokoœci 356.577,03 z³.
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5. W ramach po¿yczek i œrodków finansowych
zgromadzonych na funduszach remontowych
wykonano remonty dachów w budynkach: 
ul. Komuny Paryskiej 7, ul. Koœciuszki 18b,
ul. Chmielna 1 i ul. Witosa 28 oraz remonty
dachów i ocieplenie budynków Rynek 33 
i ul. Samorz¹dowa 3 i 4.
6. Przekazano dotacje na:
- wymianê wy³¹czników g³ównych w rozdziel-
ni na oczyszczalni œcieków - 38.376 z³.
- remont bie¿ni osadnika koñcowego oczy-
szczalni œcieków - 115.533,15 z³. 
- modernizacjê sieci wodoci¹gowej - 52.622 z³. 
- rozbudowê ujêcia wód g³êbinowych - 61.561 z³. 

III. W zakresie drogownictwa, 
oœwietlenia ulic i placów:

- odnowiono oznakowanie poziome na tere-
nie miasta - przejœcia dla pieszych o ³¹cznej
powierzchni 1200 m2;
- wyremontowano oœwietlenie uliczne ul. Leg-
nickiej na odcinku od ul. Rynek do ul. M. Reja
w zakresie wymiany latarni stalowych (ruro-
wych) na stylizowane oraz sieæ zasilaj¹c¹ 
(8 szt. latarni i 2 kinkiety);
- przeprowadzono wymiany cz¹stkowe nawerzchni
jezdni asfaltowych przy uýyciu grysu i emulsji
drogowej o ³¹cznej powierzchni 890 m2;
- zakupiono 1,5 t masy asfaltowej na zimno w celu
uzupe³nienia ubytków w jezdniach (prace wy-
konywane by³y przez pracowników publicznych);
- zakupiono 80 t kruszywa bazaltowego o frakcji
0-31,5 mm w celu uzupe³nienia i utwardzenia
nawierzchni dróg gruntowych;
- trzykrotnie przeprowadzono równanie dróg
gruntowych na terenie miasta;
- zakupiono 13 s³upów oœwietlenia ulicznego
przeznaczonych do wymiany na ul. Kiliñskiego
przy Parku Piastowskim;
- przebudowano piêæ wpustów ulicznych (studnie
burzowe) w ul. Paderewskiego i ul. Wolnoœci;
- uzupe³niono nawierzchniê w ul. Moniuszki
(ci¹g pieszo-jezdny) z kostki granitowej;
- wyrównano teren przy ul. Kraszewskiego
przeznaczony do LSSE;
- wymieniono 28 znaków drogowych, które by³y
w z³ym stanie technicznym lub uleg³y uszkodzeniu;
- wyremontowano 4 studnie kanalizacji ogól-
nosp³awnej w ul. Legnickiej. 

IV. W zakresie organizacji prac 
interwencyjnych, robót publicznych 

i prac spo³ecznie-u¿ytecznych:
1. W zakresie organizacji prac interwencyjnych
i publicznych zawarto i realizowano umowy
na zatrudnienie 71 osób, które wykonywa³y
nastêpuj¹ce prace:
- ca³oroczna obs³uga sprz¹tania w budynkach:
Dom Schrama, MOKSiR, USC, Urz¹d Miejski
oraz od stycznia do paŸdziernika Basen Miejski;
- konserwacja i utrzymanie terenów zielonych
nie objêtych przetargiem, ³¹cznie z korytem
rzeki Skory i nieu¿ytkami;
- konserwacja i utrzymanie ogrodów zabaw
dla dzieci na terenie miasta;
- doraŸne naprawy nawierzchni chodników
materia³ami z odzysku oraz nawierzchni jezd-
ni mas¹ asfaltow¹ na zimno;
- prace malarskie w Szkole Podstawowej Nr 4; 

- roboty adaptacyjno-budowlane w Domu
Pomocy Spo³ecznej przy ul. Sobieskiego;
- renowacja muru miêdzy posesj¹ Urzêdu
Miejskiego i reliktami wie¿y obronnej;
- uporz¹dkowanie terenu po ogrodach dzia³-
kowych miêdzy ulicami £u¿yck¹ i Okrzei 
z przeznaczeniem na dzia³ki budowlane;
- prace malarskie w pomieszczeniach budynku
MOPS; 
- uporz¹dkowanie terenu posesji Przychodni
Rejonowej przy ul. Szpitalnej;
- roboty adaptacyjne czêœci pomieszczeñ piwnic
Urzêdu Miejskiego na poszerzenie archiwum;
- nawadnianie tzw. kolumn kwiatowych oraz
donic z kwiatami umieszczonymi na s³upach
oœwietleniowych; 
- odbudowa z materia³ów rozbiórkowych na-
wierzchni chodników czêœci ulic Wyspiañ-
skiego, Królowej Jadwigi i D¹browskiego;
- konserwacja cieku wodnego w Parku Piastow-
skim od toru saneczkowego do ul. Rzemieœl-
niczej z oczyszczeniem otoczenia „Ÿróde³ka”; 
- czyszczenie s³upów og³oszeniowych na
terenie miasta; 
- otynkowanie muru oddzielaj¹cego posesje
Rynek 9 i Rynek 10 z fragmentem budynku
Królowej Jadwigi 14;
- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3
polegaj¹ce na odnowieniu pomieszczeñ w bu-
dynku g³ównym szko³y oraz œwietlicy przy 
ul. Koœciuszki;
- prace pomocnicze przy prowadzonych przez
Zak³ad Remontowy oraz Zak³ad Wodoci¹gów
i Kanalizacji CHZGKiM remontach;
2. W ramach organizacji prac spo³ecznie u¿y-
tecznych przyjêto ³¹cznie 77 bezrobotnych,
którzy wykonywali nastêpuj¹ce czynnoœci:
- utrzymywanie czystoœci ulic i chodników na
terenie miasta od marca do grudnia, 
- utrzymywanie czystoœci i porz¹dkowanie
terenów MOKSiR,
- sprz¹tanie w Muzeum Regionalnym i MOPS,
- pomoc przy remontach mieszkañ i obiektów
oraz urz¹dzeñ wykonywanych przez Zak³ad
Remontowy i Zak³ad Wodoci¹gów Kana-
lizacji ChZGKiM.

V. W zakresie œrodków zewnêtrznych
pozyskano: 

a) 203.398,20 z³ ze œrodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie
zadania „W Domu Schrama tkamy losy i marze-
nia - wyposa¿enie MOKSiR w Chojnowie”. 
b) 58.100 z³. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na:
- budowê przy³¹cza gazu sk³adowiskowego
na terenie sk³adowiska odpadów komunalnych
w Bia³ej (21.600 z³.)
- budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie
osiedla domków jedno-rodzinnych w rejonie
ul. £u¿yckiej (35.100 z³.)
- zakup analizatora do monitorowania gazu
na sk³adowisku odpadów komunalnych 
w Bia³ej (1.400 z³.)
c) 1.737.065,88 z³ ³¹cznie ze œrodków Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na realizacjê zadañ:

- Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Oœro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie;
- Rozwój spo³eczno-gospodarczy obszaru
œródmiejskiego poprzez rewitalizacjê ci¹gu
ulic: Rynek, pl.Zamkowy, ul.Królowej Jadwigi,
ul. Grottgera, ul. Œciegiennego, ul. Legnicka
(do ul. Reja) - I etap

VI. W zakresie gospodarki gruntami 
i ochrony œrodowiska:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 63
lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95%,
92%, 90 i 85% bonifikaty,
- 4 dzia³ki zabudowane gara¿ami na rzecz
najemców przy ul. Drzyma³y, ul. Samorz¹dowej
i ul. D¹browskiego,
- dzia³kê gruntu na rzecz w³aœcicieli lokali
budynku po³o¿onego przy ul. £u¿yckiej, która
wraz z dotychczasow¹ wydzielon¹ dzia³k¹
bêdzie spe³nia³a wymogi dzia³ki budowlanej,
przy zastosowaniu 98% bonifikaty,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospodaro-
wania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. M³y-
narskiej,
- dzia³kê pod budowê stacji transformatorowej
przy ul.Bielawskiej.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- lokal mieszkalny przy ul. Samorz¹dowej,
- lokal u¿ytkowy przy ul. Drzyma³y (by³a
œwietlica),
- 4 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. S³owiañskiej i D³ugosza,
- 6 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Par-
kowej - £okietka.
3. Dokonano zamiany dzia³ek z osobami fizycz-
nymi w celu pozyskania dzia³ek pod zabudowê
mieszkaniow¹ w obrêbie 1 miasta, w wyniku
której gmina pozyska³a trzy pe³nowartoœciowe
dzia³ki budowlane.
4. W wyniku podzia³u dzia³ki, z mocy prawa
gmina otrzyma³a prawo w³asnoœci gruntów
przeznaczonych pod drogigminne w obrêbie
1 i obrêbie 2 miasta o ³¹cznej pow. 0,7361 ha.
5. Zawarto 34 umowy dzier¿awy tj. na grunty
u¿ytkowane rolniczo, na prowadzenie dzia³al-
noœci handlowej na targowisku miejskim, pod
ogrody przydomowe, na grunty pod stacjami
trafo oraz podwy¿szono op³aty z tytu³u czynszu
dzier¿awnego o wspó³czynnik wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych.
6. Wydano 15 decyzji na podzia³ dzia³ek.
7. Wydano 8 zawiadomieñ o ustaleniu numerów
porz¹dkowych dla nieruchomoœci przy ulicach:
Z³otoryjskiej, £okietka, Kopernika, Tulipanowej,
Witosa, Wrzosowej, Kiliñskiego.
8. Wydano 4 zaœwiadczenia w sprawie zmiany
nazwy ulicy, w sprawie po³o¿enia nieruchomoœci
i posiadania gospodarstwa rolnego.
9. Przygotowano i przeprowadzono 45 prze-
targów na sprzeda¿ i dzier¿awê nieruchomoœci,
10. Wydano 8 decyzji w sprawie przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci.
11. Z zakresu ochrony zabytków:
- przygotowano i z³o¿ono wniosek do Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹s-
kiego na realizacjê zadania pn. Baszta Tkaczy,
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prace konserwatorsko-remontowe wnêtrza,
etap II - wniosek rozpatrzono negatywnie -
brak œrodków. 
- przygotowano i z³o¿ono wniosek do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realiza-
cjê zadania pn. Baszta Tkaczy, prace konser-
watorsko remontowe wnêtrza- etap II - dofinan-
sowanie w ramach Programu Dziedzictwo Kultu-
rowe - priorytet 1 Ochrona Zabytków, wniosek
zosta³ rozpatrzony negatywnie, w zwi¹zku 
z czym zosta³ ponownie z³o¿ony na rok 2013. 
- w ramach udzielania dotacji z bud¿etu miasta
na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach, dofinan-
sowano prace konserwatorskie w pó³nocnej
nawie g³ównej wnêtrza koœcio³a œw, Aposto³ów
Piotra i Paw³a, udzielaj¹c dotacji w wysokoœci
30.000 z³. 
12. Opracowano wniosek o pozyskanie fun-
duszy z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego na dofinansowanie zadania 
z zakresu gospodarki wodnej pt. ”Modernizacja
i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje
szczegó³owe, rów KS”, w obrêbie 1 miasta,
wniosek zosta³ rozpatrzony negatywnie - brak
œrodków. 
13. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- wydano 19 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie
drzew, wszystkie z obowi¹zkiem nasadzenia
nowych drzew.
14. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko:
- wydano 2 decyzje w sprawie œrodowiskowych
uwarunkowañ zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.
15. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego:
- nadzorowano i monitorowano zagro¿enia
powodziowe,
- uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym system
wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagro-
¿eniach województwa dolnoœl¹skiego.
16. Z zakresu zadañ obronnych:
- wydano 18 decyzji o na³o¿eniu œwiadczeñ
na rzecz obrony oraz 1 uchylaj¹c¹.
17. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej:
- koordynowano akcj¹: Sprz¹tanie Œwiata na
terenie miasta oraz promowano i koordyno-
wano „Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego
Transportu i „Dzieñ bez samochodu”.
18. Podpisano porozumienie z Powiatem Z³o-
toryjskim o wspólnym dzia³aniu polegaj¹cym
na przejêciu od PKP S.A nie u¿ytkowanych
tras kolejowych na odcinkach od Lwówka Œl.
poprzez Z³otoryjê i Chojnów do Rokitek 
i wybudowaniu na nich œcie¿ek rowerowych.

VII. W zakresie zieleni miejskiej:
1. Posadzono 15 szt. drzew z gatunku klon.
2. Zamontowano 360 donic z kwiatami na s³upach
oœwietlenia ulicznego, iloœæ kwiatów - 1.800 szt.
3. Zamontowano 8 szt. kolumn kwiatowych 
o ³¹cznej liczbie kwiatów - 1.294 szt. (pl. Dwor-
cowy, ul. Ma³achowskiego, ul. Paderewskiego
(basen), ul. Reja, ul. Reymonta i pl. Zamkowy).

VIII. W zakresie gospodarki 
mieszkaniowej:

1. W roku 2012 przydzielono ³¹cznie: 11 lokali
mieszkalnych, 8 lokali po sp³aceniu zaleg³ego
zad³u¿enia, 11 lokali socjalnych, 2 lokale za-

mienne, 11 lokali po œmierci najemcy, 1 lokal
po wyprowadzeniu siê najemcy, 10 pomieszczeñ
tymczasowych, 1 lokal na czas remontu mieszka-
nia. 
2. Przed³u¿ono 50 umów najmu lokali socjalnych
oraz 20 umów najmu lokali mieszkalnych na
kolejny rok.
3. Przeprowadzono 3 zamiany miêdzylokatorskie. 
4. Anulowano 1 wypowiedzenie umowy najmu,
w zwi¹zku ze sp³at¹ zad³u¿enia w ca³oœci.

IX. W zakresie ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej:

W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej przyjêto, przekszta³cono w formê elektro-
niczn¹ i przekazano do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej 557
wniosków przedsiêbiorców dotycz¹cych wpisów,
zmiany we wpisach, zawieszenia, wznowienia
lub zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej. 

X. Z zakresu promocji i informacji:
1. Og³oszono 8 i rozstrzygniêto 7 konkursów
na realizacjê zadañ publicznych na terenie
miasta Chojnowa na 2012 rok.
2. Przekazano do publikacji materia³y do Dol-
noœl¹skiej Agencji Promocji i Obs³ugi Samo-
rz¹dów celem zamieszczenia ich w Informa-
torze Samorz¹dów Dolnego Œl¹ska.
3. Przekazano do publikacji materia³y promuj¹ce
miasto do mapy administracyjno-turystycznej
województwa dolnoœl¹skiego.
4. Przygotowano prezentacjê fotograficzn¹ na
tablicê informacyjn¹ w centrum miasta.
5. Przekazano do publikacji materia³y dotycz¹ce
inwestycji pn. „Adaptacja Domu Schrama na
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Chojnowie” i „Rozwój spo³eczno-gospo-
darczy obszaru œródmiejskiego poprzez rewi-
talizacjê ci¹gu ulic: Rynek, Grottgera, Œcie-
giennego, Legnicka (do ul. Reja) - etap I”
zamieszczonych w „Gazecie Wroc³awskiej” 
i „Wroc³awianinie”.
6. Przekazano do publikacji materia³y promuj¹ce
Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego,
Basen Miejski i inwestycje miejskie w „Gazecie
Wyborczej”.
7. Wydano „Kalendarz imprez 2012”.
8. Uaktualniono informacje promocyjne na
Polskim Serwisie Turystycznym - Travelling
Polska.
9. Zlecono przygotowanie i zamieszczenie rekla-
my basenu miejskiego na regionalnym portalu
internetowym lca.pl
10. Podjêto wspó³pracê z Redakcj¹ Serwisu
Informacyjnego województwa dolnoœl¹skiego -
DziennikDolnoœl¹ski.pl
11. Wyemitowano ¿yczenia œwi¹teczno-no-
woroczne dla mieszkañców od w³adz miasta
w telewizji regionalnej.
12. Zorganizowano Festiwal Tkactwa i Rêko-
dzie³a Artystycznego (w pierwszy dzieñ obcho-
dów Dni Chojnowa) oraz prezentacjê Liderów
Animacji Spo³ecznej i 20.lecie Gazety Choj-
nowskiej (drugiego dnia).
13. Na bie¿¹co prowadzono wpisy na stronach
internetowych oficjalnego portalu miejskiego
oraz portalu e informator.pl

14. Urz¹d Miejski jest Liderem dzia³aj¹cego
od ponad roku „Partnerstwa Doliny Skory”. 

XI. Z zakresu spraw obywatelskich:
1. Wydano 2 decyzje pozwalaj¹ce na przeprowa-
dzenie zbiórki publicznej.
2. Dowody osobiste:
- przyjêto 1266 wniosków o wydanie dowodu
osobistego,
- wydano 1282 dowody osobiste,
- wydano 145 zaœwiadczeñ o utracie dowodu
osobistego i 140 zawiadomieñ o uniewa¿nieniu
dowodu osobistego, 
- skompletowano i wys³ano 330 kopert do-
wodowych. 
2. Ewidencja ludnoœci:
- przeprowadzono 31 postêpowañ administra-
cyjnych, w tym: wydano 12 decyzji o wymel-
dowaniu osób, 8 postêpowañ zosta³o umorzo-
nych, 6 postêpowañ jest w toku, 4 postêpo-
wania o udzielenie pomocy prawnej, 3 po-
stêpowania bez rozpatrzenia, 1 postêpowanie
bezprzedmiotowe, 1 postêpowanie o zamel-
dowanie na wniosek strony,
- sporz¹dzono dla szkó³ wykazy dzieci podle-
gaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu,
- sporz¹dzono 12 wykazów zgonów dla Urzêdów
Skarbowych,
- przyjêto: 135 aktów urodzeñ, 153 akty zgonu,
134 akty ma³¿eñstwa, 62 akty stanu cywilnego
(uznania i rozwody),
- udzielono odpowiedzi na 660 wniosków 
o udostêpnienie danych osobowych,
- wydano 135 zaœwiadczeñ dot. zameldowañ 
i wymeldowañ,
- przyjêto 637 zg³oszeñ pobytu sta³ego oraz
359 zg³oszeñ pobytu czasowego, 
- przyjêto 449 zg³oszeñ wymeldowañ z pobytu
sta³ego, 375 zg³oszeñ o zameldowanie na pobyt
czasowy i 488 zameldowañ na pobyt sta³y. 
3. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjêto i rozpatrzono 647 wniosków o przyz-
nanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano
624 decyzje pozytywne i 23 decyzje negatywne,
- ³¹cznie w 2012 roku wyp³acono dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 599.367,28 z³,
4. Sprawy wojskowe 
- sporz¹dzono listê osób podlegaj¹cych obowi¹z-
kowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej,
- wezwano 71 osób do kwalifikacji wojskowej
z rocznika podstawowego oraz 3 osoby 
z rocznika starszego.

XII. Z zakresu oœwiaty:
1. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³
i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.
2. Przeprowadzono 4 postêpowania kwalifika-
cyjne o uzyskanie awansu na stopieñ nauczy-
ciela mianowanego.
3. Wydano 9 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych 
w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego
pracownika na kwotê 63.340,00 z³.
4. Wydano 306 decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego dla
uczniów na kwotê 159.321,00 z³.
5. Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród
Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.

Na XXVI sesji
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6. Zarejestrowano oœwiatow¹ placówkê nie-
publiczn¹ - Punkt Przedszkolny- Klub Malucha
„Skrzat” w Chojnowie. 
7. Zawarto Porozumienie z Gmin¹ Wiejsk¹
Chojnów w sprawie finansowania zadañ oœwia-
towych dot. realizacji rocznego przygotowania
przedszkolnego przez dzieci 5 i 6-cio letnie
oraz obowi¹zku szkolnego przez uczniów bêd¹-
cych mieszkañcami gminy Chojnów w przed-
szkolach i szko³ach podstawowych miasta
Chojnowa. 
8. Przeprowadzono ocenê pracy dwóm dyrek-
torom szkó³ i dyrektorowi przedszkola.
9. Przeprowadzono procedurê przed³u¿enia
powierzenia stanowiska dyrektora szko³y
dyrektorom: SP Nr 3, SP Nr 4, Gimnazjum
Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 3. 
10. Wydano 12 zaœwiadczeñ o udzieleniu pomocy
de minimis. 
11. Zrealizowano rz¹dowy program pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna”. 
12. Podpisano 5 umów dot. organizacji dowo-
¿enia uczniów niepe³nosprawnych do szkó³
specjalnych. 
13. Podpisano umowê na realizacjê w Szkole
Podstawowej Nr 3 projektu „Dolnoœl¹ska e-szko³a”
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹. 

XIII. Z zakresu spraw organizacyjnych:
1. Sporz¹dzono 99 wniosków o czêœciowy zwrot
kosztów wynagrodzenia pracowników zatrud-
nionych w ramach prac interwencyjnych,
publicznych i spo³ecznie-u¿ytecznych. 
2. Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy 
3 umowy na organizacjê sta¿y dla 13 osób
bezrobotnych. 
3. Sporz¹dzono 112 umów o pracê z pracow-
nikami zatrudnionymi w ramach prac inter-
wencyjnych i publicznych. 
4. Wystawiono 60 œwiadectw pracy dla pracow-
ników zatrudnionymi w ramach prac interwen-
cyjnych i publicznych. 
5. Z archiwum Urzêdu wystawiono 13 zaœwiad-
czeñ dot. okresu zatrudnienia i wysokoœci
zarobków. 
6. Przeprowadzono postêpowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na œwiadczenie us³ug
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicz-
nym oraz podpisano z Poczt¹ Polsk¹ S.A.
umowê na œwiadczenie tych us³ug. 

XIV. Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego:
1. Wydano: 100 decyzji administracyjnych,
11 zaœwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zagranic¹, 80 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 31 aktów urodzenia, 129
aktów ma³¿eñstwa, 133 akty zgonu.
3. Za³atwiono: 883 sprawy z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 1.282 wnioski o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego, 9 korespondencji
konsularnych.
4. Sprawdzono oko³o 812 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Wys³ano 7 wniosków do Prezydenta RP 
o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 8 jubileuszy 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

XV. W zakresie wydawania zezwoleñ 
na sprzeda¿ napojów alkoholowych:

W 2012 roku wydano:
- 31 zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
(sklepy) i 14 do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
(gastronomia),
- 1 zezwolenie sta³e na sprzeda¿ napojów alko-
holowych podczas organizacji przyjêæ i 3 jed-
norazowe na imprezy okolicznoœciowe,
- 9 decyzji wygaszaj¹cych zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.

XVI. Z zakresu podatków: 
1. Wydano 4.888 decyzji wymiarowych w zakre-
sie nale¿noœci podatkowych.
2. Wydano 33 decyzje dotycz¹ce ulg w sp³acie
nale¿noœci podatkowych (roz³o¿enia na raty,
odroczenia, umorzenia).
3. Wydano 35 zaœwiadczeñ podatkowych 
i o udzieleniu pomocy de minimis. 
4. Sporz¹dzono 307 pism i wezwañ do podat-
ników.

5. Wydano 4 decyzje w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego.
6. Dokonano czynnoœci sprawdzaj¹cych ³¹cznie
w zakresie 975 deklaracji podatkowych.
7. Wys³ano 1258 upomnieñ w sprawie zale-
g³oœci podatkowych - podatek od nierucho-
moœci, podatek rolny, podatek od œrodków
transportowych.
8. Wystawiono 119 tytu³ów wykonawczych
za zaleg³oœci w podatku od nieruchomoœci,
21 tytu³ów wykonawczych za zaleg³oœci 
w podatku od œrodków transportowych.
9. Z³o¿ono 4 wnioski do wydzia³u ksi¹g wie-
czystych o wpis hipoteki przymusowej za za-
leg³oœci podatkowe w podatku od nierucho-
moœci.
10. Wys³ano 104 postanowienia o zaracho-
waniu wp³aty.
11. Sporz¹dzono 3 wnioski w sprawie roz-
liczenia 2% wp³ywów z podatku rolnego,
przekazywanych na rzecz Dolnoœl¹skiej Izby
Rolniczej.
12. Wystawiono 250 wezwañ w sprawie zaleg-
³oœci z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów.
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UCHWA£A NR  XXVI/129/13   
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie przed³u¿enia  czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Chojnowa 

na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art.24 ust.9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz.858 z póŸn zm.),
oraz wniosku Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego „LANT” Henryk Wilkiel, 67-321 Leszno
Górne ul. Kolonia 12 o przed³u¿enie taryf dla zbiorowego  odprowadzania œcieków z dnia
12 grudnia 2012 r., Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1 1. Przed³u¿a siê czas obowi¹zywania dotychczasowych taryf obowi¹zuj¹cych  na terenie
miasta Chojnowa dla zbiorowego  odprowadzania œcieków na okres od dnia 1 stycznia
2013 r. do 31 grudnia  2013 roku.
Wysokoœæ cen i stawek op³at netto za odprowadzanie œcieków.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w „Gazecie
Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 3/7828

Od 1 lipca 2013 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych bêdzie odpowiadaæ Gmina Miejska Chojnów, która wy³oni firmê
odbieraj¹c¹ odpady, a mieszkañcy bêd¹ wnosiæ sta³¹, miesiêczn¹
op³atê do zarz¹dców budynków.

Od mieszkañców zostan¹ odebrane n/w odpady komunalne:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w ka¿dej iloœci;
2) papier, tworzywa sztuczne, szk³o, przeterminowane leki, zu¿yte
baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zu¿yte opony, odpady ule-
gaj¹ce biodegradacji oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone 
ze strumienia odpadów komunalnych, tekstylia i odzie¿ - w ka¿dej iloœci;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny -
pochodz¹ce z prowadzenia drobnych prac nie wymagaj¹cych od
starosty pozwolenia na budowê, zg³oszenia zamiaru budowy lub wyko-
nania robót - w ka¿dej iloœci;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny -
pochodz¹ce z prowadzenia prac wymagaj¹cych od Starosty pozwolenia
na budowê bêd¹ przyjmowane bezp³atnie na sk³adowisku odpadów
komunalnych w Bia³ej.

Zmieszane odpady komunalne bêd¹ odbierane z n/w czêstotliwoœci¹:
1) dwa razy w miesi¹cu - dla budynków jednorodzinnych,
2) co najmniej dwa razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,
3) co najmniej dwa razy w miesi¹cu - dla nieruchomoœci, na których nie
zamieszkuj¹ mieszkañcy,
4) co najmniej raz w miesi¹cu dla ogrodów dzia³kowych w sezonie od 
1 kwietnia do 31 paŸdziernika ka¿dego roku i co najmniej raz na kwarta³
poza sezonem,
5) nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie - odpady komunalne z cmentarza,
6) nie rzadziej ni¿ raz na trzy dni - odpady komunalne z koszy ulicznych
znajduj¹cych siê na terenie jednostki œródmiejskiej Miasta Chojnowa,
7) nie rzadziej ni¿ raz na tydzieñ - odpady komunalne z koszy ulicznych
znajduj¹cych siê na terenie Miasta Chojnowa poza jednostk¹ œród-
miejsk¹,
8) odpady komunalne z koszy ulicznych ustawionych na drogach pub-
licznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku
publicznego, powinny byæ opró¿niane z czêstotliwoœci¹ wykluczaj¹c¹
ich przepe³nienie.
Odbieranie odpadów odbywaæ siê bêdzie zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przedsiêbiorcê, z którym Gmina Miejska Chojnów zawrze
umowê na podstawie postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Odpady powsta³e na terenie nieruchomoœci, posegregowane niezgod-
nie z zasadami okreœlonymi w Regulaminie utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, bêd¹ traktowane jako
zmieszane odpady komunalne.

Odpady zbierane w sposób selektywny 
nale¿y przekazywaæ jak ni¿ej:

1) przeterminowane leki - w Przychodni Rejonowej przy ul. Legnickiej 12 
- w godzinach jej pracy,
2) zu¿yte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 7.00-15.00,

3) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego
zbierania odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego
zbierania odpadów przy ul. Drzyma³y 30 i ul. Kraszewskiego 1 
w Chojnowie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00,
5) chemikalia, zu¿yte opony oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone
ze strumienia odpadów komunalnych (np. œwietlówki, gaœnice, puszki
po farbach, lakierach i aerozolach) - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godz. 7.00 - 15.00,
6) tekstylia i odzie¿ - w punkcie selektywnego zbierania odpadów przy
ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.00-15.00,
7) szk³o, papier i tworzywa sztuczne - w nie mniej ni¿ 40 punktach
selektywnego zbierania odpadów rozmieszczonych aktualnie na terenie
miasta Chojnowa,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodz¹ce z prowadzenia prac
rozbiórkowych i remontowych - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów - sk³adowisko Bia³a od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
jego pracy;
9) odpady ulegaj¹ce biodegradacji - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godz. 7.00-15.00.
W³aœciciele nieruchomoœci samodzielnie dostarczaj¹ do punktów selek-
tywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

W ostatni pi¹tek ka¿dego miesi¹ca wszystkie odpady selektywnie
zbierane, bêd¹ przyjmowane przy ul. Kraszewskiego 1 - do godz. 17.00.
W roku 2013, podobnie jak w latach poprzednich, w soboty zostan¹
przeprowadzone zbiórki elektroodpadów to jest: telewizorów, kompu-
terów, lodówek, pralek i wszystkich sprzêtów gospodarstwa domowego
zasilanych pr¹dem elektrycznym, w terminach:
- 23 marzec 2013, 22 czerwiec 2013, 12 paŸdziernik 2013.
Miejsca zbiórki:
- ul. D¹browskiego 15 (na terenie by³ej Stra¿y Po¿arnej),
- ul. Kiliñskiego 30-32 (na parkingu kot³owni miejskiej) w godz. 9.00-17.00.
Od 1 lipca bie¿¹cego roku za odbiór odpadów komunalnych mieszkañcy
bêd¹ p³aciæ do zarz¹dcy budynku, Spó³dzielni Mieszkaniowej, Chojnow-
skiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzy-
ma³y 30. Wp³atê nale¿y dokonywaæ do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca 
w kwocie 11 z³ od osoby przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny,
a 18 z³ od osoby je¿eli odpady nie s¹ zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Informacje dodatkowe bêd¹ udzielane pod nr telefonu:

76 8188 418 Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

76 8188 370 ChZGKiM ul. Drzyma³y 30
76 8186 684 Urz¹d Miejski

Umowy na odbiór odpadów zawarte przez w³aœcicieli nieruchomoœci 
z Chojnowskim Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wygasaj¹ z dniem 30.06.2013r.
Umowy zawarte z innymi firmami proponuje siê rozwi¹zaæ ze skutkiem
na dzieñ 30.06.2013r.

Informacja dla mieszkañców na temat nowej „ustawy œmieciowej”
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Monika Szemelak w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie
Rodzinê Szemelaków mieszkañcy Chojnowa
poznali podczas koncertu muzyki klasycznej
w ramach V Przegl¹du Chojnowskiej Plastyki
w 2005 roku. W tym samym roku koncertowali
równie¿ w Galerii „Synteza” Rozalii Kêsik.

W 2008 roku wyst¹pili z koncertem w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. M³odzi muzycy
na co dzieñ nie graj¹ razem, bowiem mieszkaj¹
i kontynuuj¹ naukê w ró¿nych miastach Polski. 
Najm³odsza z rodzeñstwa utalentowanej ro-
dziny Szemelaków, Monika, ma 19 lat i jest 
w klasie maturalnej. Na skrzypcach gra od
6 roku ¿ycia. Mama Moniki zapisuj¹c j¹ do

szko³y muzycznej wybra³a dla niej odpowiedni
instrument, intuicyjnie „wyczu³a”, ¿e tym
w³aœciwym bêd¹ skrzypce. Monika ju¿ jako
ma³e dziecko chcia³a graæ, nie trzeba jej by³o
zmuszaæ i pilnowaæ. Æwiczy³a z ogromnym
zapa³em po dwie godziny dziennie. Nastêpnym
krokiem w rozwoju m³odej skrzypaczki by³o
ukoñczenie I stopnia Zespo³u Szkó³ Muzycznych
w Legnicy w klasie skrzypiec mgr Konrada
Dragana. Potem dosta³a siê do Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej II stopnia we Wroc³awiu
im. Karola Szymanowskiego, do klasy skrzy-
piec prof. Krzysztofa Bruczkowskiego. 
Bêd¹c w klasie maturalnej zdecydowa³a siê
zg³osiæ na przes³uchanie do najbardziej presti-
¿owej Akademii Muzycznej - Królewskiej
Akademii Muzycznej w Londynie - Royal
Academy of Music.  Pe³na obaw i w¹tpliwoœci
wylecia³a do Londynu na egzaminy wstêpne.
Po otrzymaniu wyników nie mog³a uwierzyæ,
¿e zosta³a przyjêta. Teraz ma, jako jedna 
z niewielu, ogromn¹ szansê wspó³pracy i roz-
woju pod okiem najlepszych nauczycieli.
Ukoñczenie tej akademii otwiera muzykom
drogê do œwiatowej kariery. Niesamowity 
talent poparty ciê¿k¹ prac¹ i ogromnym
zapa³em, mi³oœæ Moniki do muzyki, jej pokora
i upór w d¹¿eniu do doskona³oœci zosta³y
docenione. 
Chojnowianka na Królewskiej Akademii
Muzycznej w Londynie. Monika udowodni³a
samej sobie i ca³emu œwiatu na co j¹ staæ i ¿e 

ma wielki talent. Dosta³a szansê na dalszy
rozwój i doskonalenie warsztatu. Jednak na
drodze do kariery stoj¹ finanse, poniewa¿ Monika
i jej rodzina nie bêd¹ w stanie spe³niæ wszyst-
kich wymogów finansowych zwi¹zanych 
z nauk¹ i pobytem w Londynie. Rodzina jest
w trakcie szukania rozwi¹zania tej kwestii 
i liczy na wsparcie i pomoc najwy¿szych i tery-
torialnych w³adz, organizacji pozarz¹dowych,
osób prywatnych i mecenasów sztuki.
Monika zas³uguje na pomoc.

A.P.

W trakcie nauki Monika uczestniczy³a w wielu
konfrontacjach, festiwalach i konkursach
skrzypcowych. Oto najwa¿niejsze z nich:
2004 rok - Muzyczne Prezentacje M³odych
Skrzypków - Bystrzyca K³odzka - II miejsce
2005 rok - Muzyczne Prezentacje M³odych
Skrzypków - Bystrzyca K³odzka - I miejsce

2005 rok - XXXI Ogólnopolski Konkurs
Bachowski im. Stanis³awa Hajzera - Zielona
Góra - wyró¿nienie
2006 rok - VIII Œwidnickie Konfrontacje
M³odych Skrzypków - wyró¿nienie
2009 rok - Miêdzynarodowy Konkurs Skrzyp-
cowy "M³ody Paganini" - wyró¿nienie
2010 rok - Miêdzynarodowy Konkurs Skrzyp-
cowy "M³ody Paganini" - wyró¿nienie
2010 rok - Solistka na XVII Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Muzyki Wiedeñskiej -
Wroc³aw
2011 rok - Miêdzynarodowy Konkurs M³odych
Skrzypków "Bêdê Wirtuozem" - III miejsce
2012 rok - Solistka na Miêdzynarodowym
Festiwalu Szalone Dni Muzyki/ La Folla
Journee de Varsovie 2012.09.30 Rosja -
Warszawa - Teatr Wielki.
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Pierwszy tomik, pierwszy raz przed takim audytorium, pierwszy raz
na scenie w Chojnowie.

W tym jednym zdaniu mo¿na zawrzeæ niecodzienne wydarzenie jakie
mia³o miejsce 24 stycznia w Domu Schrama. Chojnowski Klub
Literacki, dzia³aj¹cy w naszym mieœcie od 4 lat, wyda³ Almanach pod
wiele mówi¹cym tytu³em „Wyraziæ siebie”. To pierwsza ich publikacja
i pierwsza tego typu w dziejach naszego miasta. 
„Wyraziæ siebie w formie s³owa, obrazu, dŸwiêku, ruchu, bry³y, aktorstwa, itp.
To zadanie dla tych, który nie poprzestaj¹ jedynie na indywidualnej
refleksji, osobistym prze¿yciu czy prostej konstatacji. To ekspresyjna
erupcja, która wymaga doboru œrodków wyrazu zamiennych dla danej
dziedziny sztuki - pisze we wstêpie publikacji konsultant i opiekun
merytoryczny Chojnowskiego Klubu Literackiego Tadeusz Sznerch. -
Literatura to sztuka s³owa. Poezja jest jej forpoczt¹. Wymaga szczególnie
starannej organizacji estetycznej i dyscypliny werbalnej. Bowiem to
“jak” coœ zostanie nazwane, decyduje o tym “co” i na ile oryginalnie zostanie
wyra¿one. Forma wiêc buduje tu “treœæ” i stanowi o ostatecznym efekcie.

Jeden z piêciu rozdzia³ów tomiku zatytu³owano “Refleksje nad sob¹ 
i œwiatem”. Tych kilka s³ów ujmuje w zasadzie ca³okszta³t twórczego
plonu, w skondensowany sposób okreœlaj¹c treœci i emocje zawartych
w tomiku utworów. Utworów amatorskich, ale czêsto g³êbokich i z pewnoœci¹
bardzo osobistych.

Promocja Almanachu by³a wyj¹tkowym wydarzeniem. Literaci zaprosili
na ni¹ osoby im najbli¿sze - rodzinê, przyjació³, sympatyków. Dla
nich, przygotowali spektakl poetycki, osobiœcie deklamuj¹c w³asne utwory.
Wyj¹tkowy klimat tym twórczym prezentacjom nadawa³y oryginalne
muzyczne „wtr¹cenia” multiinstrumentalisty z Legnicy, Tadeusza
Olchowskiego, który na chojnowskiej scenie wystêpowa³ po raz pierwszy. 

- Almanach, prezentuje doœæ szeroki wachlarz motywów i tematów, jak
te¿ form i gatunków literackiej wypowiedzi - czytamy ponownie we
wstêpie. - Mamy nadziejê, ¿e to bêdzie jego walorem i uka¿e najlepiej
rozleg³¹ przestrzeñ poszukiwañ Chojnowian, zainteresowanych twór-
czym uprawieniem literatury i którzy z niepokojem (ale i nadziej¹)
oddaj¹ swoje próby pod publiczny os¹d Szanownych Czytelników.

Literacki wieczór wieñczy³y liczne podziêkowania - dla wspieraj¹cych
i sponsoruj¹cych, a potem „d³ugie rodaków rozmowy” - o wra¿eniach,
refleksjach, o tym jak „wyraziæ siebie”…

eg
Almanach zosta³ wydany przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, przy wsparciu
finansowym samorz¹du Chojnowa. Pod wzglêdem merytorycznym
przygotowa³ go do druku Tadeusz Sznerch. Szata graficzna wydawnictwa
powsta³a dziêki bezinteresownej pomocy chojnowskich plastyków -
Zbigniewa Halikowskiego i Ireneusza Józefczuka, na ok³adce wykorzys-
tano pracê nie¿yj¹cej ju¿ chojnowskiej malarki Gra¿yny Wróbel. 
Publikacjê mo¿na wypo¿yczyæ lub zakupiæ w siedzibie biblioteki.

Ich pierwszy raz

Z okazji przejœcia na emeryturê Pani Wies³awie
KuŸniarz  i  Panu  Waldemarowi  Ostapiuk sk³adamy
serdeczne podziêkowania za wieloletnie 
zaanga¿owanie w pracy zawodowej w Poczcie
Polskiej.
Drodzy koledzy:
¯yczymy Wam, aby wszelkie plany i marzenia
odk³adane na póŸniej spe³ni³y siê w³aœnie teraz.
¯yczymy równie¿ dalszej szczêœliwej drogi
¿ycia, pomyœlnoœci oraz wypoczynku na zas³u-
¿onej emeryturze. Mamy jednoczeœnie nadziejê,
¿e wspomnienia zwi¹zane z prac¹ i pracownikami
naszego urzêdu bêd¹ zawsze mi³e. 
Naczelnik oraz pracownicy Poczty w Chojnowie. 

Z okazji 60tych. urodzin wszystkiego co
najlepsze, du¿o zdrowia, spokoju, pogody
ducha, wielu ³ask Bo¿ych, samych pozytyw-
nych w ¿yciu zdarzeñ i wszystkiego, co siê
tylko zamarzy! Kochanej mamie Wandzie
Cincio ¿yczenia sk³adaj¹ syn Jarek z ¿on¹
Ewelin¹ i córk¹ Juliann¹. 

To by³o ostatnie spotkanie op³atkowe. Cz³on-
kowie Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych oraz
Zwi¹zku Sybiraków, tradycyjnie, jak co roku,
œwiêtowali wspólnie z zaproszonymi goœæmi.
W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza,
wójta i zarz¹du obu zwi¹zków, w Domu
Schrama spotka³o siê kilkadziesi¹t osób, dla
których tego typu wydarzenie, to jedna z nielicz-
nych okolicznoœci, kiedy mog¹ w gronie osób
po³¹czonych wspóln¹ histori¹, spêdziæ kilka
wa¿nych dla nich chwil. To czas, kiedy wracaj¹
wspomnienia - smutne, tragiczne, ale niezwykle

osobiste i znacz¹ce. Wspólne kolêdowanie,
³amanie siê op³atkiem, serdeczne ¿yczenia,
uœciski - to wszystko dla tego œrodowiska,
jest istotnym elementem dorocznych spotkañ. 
W³adze miasta i gminy, przedstawiciele zwie-
rzchnich w³adz zwi¹zkowych, ks. Marek
Osmulski oraz przyjaciele kombatantów i Sy-
biraków, razem ze zwi¹zkowcami celebro-
wali op³atkowe œwiêto, szczerze sk³adaj¹c ser-
deczne ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i zdrowia,
by mogli kontynuowaæ misjê œwiadków his-
torii, tak wa¿n¹ dla m³odych pokoleñ.

eg

Wa¿ne spotkanie Kronika  Towarzyska



Pierwszego dnia ferii Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
zaprosi³ najm³odszych na zabawê z origiami. Z t¹ trudn¹ sztuk¹ dzieci
radzi³y sobie wspaniale, a spod ich zwinnych paluszków szybko
wy³ania³y siê fantazyjne, papierowe, przestrzenne figury. Tego dnia
by³a te¿ okazja do poznania kilku tanecznych kroków. 
We wtorek zajêcia teatralne splot³y siê z plastycznymi, a wszystko
pod has³em “Kosmos - i jego stwory...”. 
Œroda to pracownia ceramiczna. Z racji zbli¿aj¹cych siê Walentynek
dominuj¹c¹ form¹ sta³y siê serca, choæ nie brak³o i innych tworów
dzieciêcej fantazji...
W czwartek wyobraŸni¹ zaw³adnê³y barwne mandale, natomiast
pi¹tek - dzieñ ostatni - by³ szans¹ dla wszystkich wró¿ek, ksiê¿niczek,
kowbojów i innych fantazyjnie poprzebieranych postaci - by poszaleæ
w rytmie dyskotekowych przebojów.

Atrakcji nie brakowa³o tak¿e w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ju¿ 
w pierwszym dniu ferii dzieci mog³y obejrzeæ przedstawienie teatralne
„Bajkowy œwiat Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”. Wystêp bardzo siê
podoba³, nie tylko licznie przyby³ym kilkuletnim czytelnikom, ale
równie¿ i doros³ym. 
Imiê ka¿dego cz³owieka jest wyj¹tkowe, inne. Imiê mo¿e mieæ swój kolor,
smak, kszta³t i zapach. Trzeba du¿o fantazji, aby narysowaæ swoje
imiê. Z tym trudnym zadaniem plastycznym zmierzy³y siê dzieci podczas
drugiego dnia ferii. Nie by³o to takie ³atwe i proste, ale doskonale
sobie poradzi³y.
Natomiast na nastêpnych zajêciach przygotowywano siê do zabawy
karnawa³owej. Dzieci wykona³y przepiêkne, kolorowe maski i kotyliony,
które bardzo siê przyda³y na pi¹tkowym balu przebierañców. A przy-
by³o na niego mnóstwo niezwyk³ych goœci. Czarownice, ksiê¿niczki,
biedronki, motylki, lekarze, komandosi, koty, wró¿ki i kolorowe
kwiatki. By³y weso³e tañce oraz prezentacja kolorowych strojów.
”Taniec na gazecie”, „Taniec na krze”, „Kapelusze” i wiele innych
zabaw sprawi³y wszystkim du¿o radoœci. 
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Przed laty na festiwalu opolskim Jerzy Stuhr
¿artobliwie przekonywa³, ¿e œpiewaæ ka¿dy
mo¿e. Trochê lepiej lub trochê gorzej... Pani
Agnieszka Justyna Szumi³o, która od jesieni
prowadzi Pracowniê Wokaln¹ w Domu
Schrama, zdecydowanie stawia na - lepiej...
Udzia³ w zajêciach mo¿e braæ ka¿dy, komu
“w duszy granie” ju¿ nie wystarcza i chcia³by
sprawdziæ, czy potrafi to prze³o¿yæ na taki
muzyczny kszta³t, któremu przyklaœnie nie
tylko pob³a¿liwa rodzina, ale i postronni s³u-
chacze. A pod bacznym okiem i czujnym uchem
pani Agnieszki udaje siê to znakomicie. Pra-
cownia w Chojnowie gromadzi bardzo szero-
kie spektrum wokalistów. Najm³odsza uczest-
niczka liczy sobie 5 lat, najstarsza - nieco
wiêcej... W sobotê 26 stycznia 2013 roku s³u-
chacze mieli pierwsz¹ publiczn¹ “wywiadówkê”,
czyli koncert zatytu³owany “Œpiewam sercem”.
Nie wszystkim chojnowskim uczniom czas 
i zdrowie (och, ta grypa...) pozwoli³y zaistnieæ
na zaimprowizowanej scenie sali edukacyjnej 

Domu Schrama, st¹d pomys³ prowadz¹cej, by
zaprosiæ kilka osób z Legnicy, które równie¿
u pani Agnieszki, tyle ¿e tam, pracuj¹ nad tym,
by realizowaæ swoje pasje. A ¿e robi¹ to d³u¿ej,
to i efekty s¹ inne. Wœród wykonywanych
kompozycji by³y i dzieciêce wprawki, i utwory
Moniuszki. Aria Pergoleziego spotka³a siê 
z “Halleluja” Leonarda Cohena, “To nie ja
by³am Ew¹” z repertuaru Edyty Górniak 

z “Moje serce jest jak muzyk” Ewy Bem...
Prawdziwy muzyczny bigos, powie ktoœ?
Racja, ale jak doprawiony...! W koncercie
wyst¹pili: Zuzia Czy¿ewska, Marta Jadach,
Daria Jartyœ, Aleksandra Kruk, Monika
Krzywda, dr Rados³awa Janowska-Lascar,
Miros³aw Zieliñski, Ma³gorzata Szklarz.
Danuta Leonhardt oraz zespó³ “Ale¿ co tam”,
który tworz¹, œpiewaj¹c te¿ solo, panie:
Joanna Wojciechowska, Miros³awa Jujeczko
i Jolanta Trawnik. 

sh

Sercoœpiewanie

Ferie w mieœcie
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W zwi¹zku z realizacj¹ projektu Edukacja
ekologiczna dla zrównowa¿onego rozwoju
naszych miast (w ramach programu Comenius
Partnerskie Projekty Szkó³ - Uczenie siê przez
ca³e ¿ycie) 18 listopada 2012r. wraz z opiekun-
kami, paniami Zofi¹ £abuz i Ma³gorzata
Turkosz oraz t³umaczem, panem Maciejem
£obuzem, udaliœmy siê do Francji. Po po³ud-
niu byliœmy ju¿ w Pary¿u. Mieszkaliœmy 
w Oœrodku Sportowym „Krebs” w Chatenay-
Malabry na obrze¿ach Pary¿a.  
Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê wizyt¹ w zaprzy-
jaŸnionej szkole im. Leonarda da Vinci. Tam
wraz z m³odzie¿¹ z innych krajów uczestni-
czyliœmy w zajêciach uczniów z Francji, bio-
r¹cych udzia³ w projekcie. Oprócz nas byli tam
te¿ goœcie z Rumunii, Hiszpanii, W³och,
Belgii oraz Turcji. Z Portugali przybyli wy-
³¹cznie nauczyciele. Po zajêciach pe³ni si³ 
i zapa³u udaliœmy siê na spacer po pobliskim
zabytkowym i bardzo ³adnym parku.
We wtorek wszystkie grupy pojecha³y do
Pary¿a, aby na w³asne oczy zobaczyæ s³ynn¹
Wie¿ê Eiffla. D³uga kolejka turystów sprawi³a,
¿e nie mogliœmy, niestety, wejœæ na sam¹ górê.
W zamian wybraliœmy siê na spacer alej¹ 
i podziwialiœmy malowniczy krajobraz wzd³u¿
Sekwany. Oko³o po³udnia odbyliœmy rejs
statkiem po Sekwanie. Nastêpnie nasza grupa
postanowi³a zobaczyæ £uk Triumfalny. Przed
naszymi oczyma rozci¹ga³ siê widok wspa-
nia³ej panoramy Pary¿a - uroczych zau³ków 
i uliczek. 
Kolejny dzieñ naszej wizyty w Pary¿u, œroda,
przeznaczony by³ na ca³odniow¹ wycieczkê
po pa³acu w Wersalu oraz jego ogrodach. Pogoda
nie dopisywa³a, by³o mokro i szaro, jednak
nie popsu³o nam to humorów. Spaceruj¹c po
ogrodach królów uczestniczyliœmy w „lekcji
jêzykowej”, gdy¿ równoczeœnie uczyliœmy siê
czterech jêzyków: angielskiego, francuskiego,
tureckiego i rumuñskiego. By³o bardzo weso³o,
przyjaŸnie i zabawnie. Po powrocie wziêliœmy
udzia³ w uroczystej, ale jednoczeœnie mi³ej
kolacji u mera, pana Georgesa Siffredi. By³y
przemówienia i, oczywiœcie, okolicznoœciowe
les cadeaux.
Czwartek, to wybory maskotki projektu. Po
przedstawieniu przez ka¿dy kraj propozycji
maskotki Comeniusa wszyscy uczestnicy
projektu g³osowali na najciekawsz¹. Wygra³a
propozycja uczestników z Portugalii. Natomiast
po obiedzie zostaliœmy podzieleni na kilka
grup i wykonywaliœmy zadania, maj¹ce na
celu lepsze poznanie siê uczestników z ró¿nych
krajów oraz wspólne opracowanie ksi¹¿ki
elektronicznej projektu. Nasza grupa mia³a za
zadanie przedstawiæ etapy oczyszczania wody,
narysowaæ schemat i krótko opisaæ jego po-
szczególne elementy. PóŸniej przedstawiliœmy
graficznie zapotrzebowanie wody na jednego
mieszkañca w poszczególnych krajach, bior¹-
cych udzia³ w projekcie. Nasze wyniki zamieœ-
ciliœmy na wykresie, który zosta³ opisany po 
polsku i po francusku. Dzieñ zakoñczy³ siê 

kolacj¹, któr¹ przygotowali uczniowie wraz 
z rodzicami i nauczycielami. 
Podczas ostatniego dnia mieliœmy okazjê
zwiedziæ szkoln¹ bibliotekê oraz nawi¹zaæ
kontakt z m³odzie¿¹ z innych klas. Po obie-
dzie udaliœmy siê na wycieczkê do dzielnicy
Montmarte. Ta niezwyk³a czêœæ Pary¿a zas³y-
nê³a w przesz³oœci z dzia³alnoœci wielu wspa-
nia³ych artystów. Warto obejrzeæ!
W sobotê, ostatniego dnia, przed po³udniem
pojechaliœmy do centrum Pary¿a. Spacerowaliœmy

wzd³u¿ Sekwany, podziwiaj¹c cudowne widoki.
Mieliœmy tak¿e okazjê zwiedziæ katedrê Notre-
Dame. Parê godzin póŸniej pojechaliœmy na lot-
nisko, gdzie po przejœciu odprawy d³ugo
czekaliœmy na samolot, który nieoczekiwanie
zosta³ odwo³any. W zaistnia³ej sytuacji lot
zosta³ prze³o¿ony na dzieñ nastêpny. W nie-
dzielê w godzinach popo³udniowych ju¿ bez
przeszkód wylecieliœmy do Wroc³awia, gdzie
szczêœliwie wyl¹dowaliœmy.

Uczestniczki projektu
Paulina Maziak, Angelika Nowak

Tydzieñ w Pary¿u

Seniorska dru¿yna Chojnowianki pod wodz¹
trenera Andrzeja S³owakiewicza przygotowuje
siê do rundy wiosennej. Formê i umiejêtnoœci
szlifuj¹ mecze sparingowe. Wszystkie s¹
rozgrywane na obiektach Miedzi Legnica. 
Za nami kolejne dwa pojedynki. Jest nieŸle.
25 stycznia (pi¹tek) Chojnowianka musia³a
uznaæ wy¿szoœæ juniorów Miedzi Legnica
ulegaj¹c 9:3. Natomiast w sobotê 2 lutego,

przyszed³ czas na Górnika Z³otoryja. Nie
trzeba chyba przypominaæ ile emocji i podtek-
stów towarzyszy tym pojedynkom. Pod-
opieczni trenera S³owakiewicza otrz¹snêli
siê po ostatniej pora¿ce i wygrali z naszymi
s¹siadami 4:2. 
Kolejnym sparringpartnerem bêdzie 9 lutego
(sobota) dru¿yna Piasta Wykroty. 

pm

Pi³ka no¿na
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26 stycznia, w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie
odby³o siê uroczyste podsumowanie wspó³zawodnictwa sportowego
prowadzonego w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkañców
Wsi w 2012 roku. Otwarcia gali dokona³a Stanis³awa Pakos Przewod-
nicz¹ca Rady Powiatu Legnickiego i zarazem Przewodnicz¹ca PZ “LZS” 
w Legnicy. Wœród zaproszonych goœci byli: Pose³ na Sejm RP Ryszard
Zbrzyzny, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu Janina Mazur, Wice-
starosta Lilia Walasek, Cz³onek Zarz¹du Miko³aj Bidnyk, Radni Powiatu:
Tadeusz Hajduk oraz W³adys³aw Olejnik, a tak¿e wójtowie, burmistrzowie,
przewodnicz¹cy rad gmin, przedstawiciele szkó³ i klubów sportowych
oraz dzia³acze LZS. 
Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkañców Wsi to imprezy sportowe
organizowane przez Powiatowe Zrzeszenie “LZS” w Legnicy od 2006 r.
W ramach igrzysk prowadzone jest wspó³zawodnictwo sportowe szkó³,
klubów i samorz¹dów. O kolejnoœci w poszczególnych klasyfikacjach
zadecydowa³y punkty zdobyte w Powiatowych Igrzyskach LZS i Miesz-
kañców Wsi, a tak¿e punkty w eliminacjach strefowych i fina³ach dol-
noœl¹skich. 
W ramach Igrzysk LZS w roku 2012 rozegrano nastêpuj¹ce imprezy
sportowe: Halowy turniej pi³ki no¿nej do lat 13 - eliminacje powia-
towe i strefowe, 
- Mistrzostwa Powiatu Legnickiego w szachach, Fina³ dolnoœl¹ski 
w szachach indywidualnych i dru¿ynowych, 
- Mistrzostwa Powiatu Legnickiego w tenisie sto³owym i eliminacje strefowe, 
- Turniej pi³ki no¿nej ch³opców do lat 15 „PI£KARSKA KADRA CZEKA”
- eliminacje powiatowe, strefowe i fina³ dolnoœl¹ski, 
- Turniej pi³ki no¿nej ch³opców do lat 13 „PUCHAR LATA” - eliminacje
powiatowe, strefowe i fina³ dolnoœl¹ski, 
- Wiosenne Biegi Prze³ajowe - powiatowe, strefowe i fina³ dolnoœl¹ski, 
- Jesienne Biegi Prze³ajowe - powiatowe i strefowe, 
- Rozgrywki warcabowe - eliminacje powiatowe, strefowe i dolnoœl¹skie, 
- Powiatowy halowy turniej pi³ki no¿nej ch³opców do lat 15 eliminacje
powiatowe, strefowe i fina³ dolnoœl¹ski, 
- Turniej pi³ki siatkowej mê¿czyzn - eliminacje strefowe i fina³ dol-
noœl¹ski. 
£¹cznie w 2012 r. w imprezach tych wziê³o udzia³ ponad 1100 uczest-
ników ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i klubów LZS.
Klasyfikacjê szkó³ podstawowych wygra³a SP w Rosochatej, w gimnazjach
najlepsze by³o chojnowskie Gimnazjum nr 1, LZS „Czarni” Rokitki 
to najlepszy klub, a klasyfikacjê samorz¹dów wygra³a gmina Chojnów.
Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkañców Wsi s¹ organizowane dziêki
wsparciu finansowemu powiatu legnickiego i nastêpuj¹cych sponsorów:

1) Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
2) Nadleœnictwo Legnica,
3) Nadleœnictwo Z³otoryja,
4) Kantory Sp. z.o.o. GANT S.K.A.,
5) Wy¿sza Szko³a Medyczna w Legnicy,
6) W³adys³aw Jamroz - Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe w Chojnowie,
7) Janina Mazur - Radna Powiatu Legnickiego,
8) Tadeusz Hajduk - Radny Powiatu Legnickiego,
9) Danuta £ysak - So³tys Starego £omu,
10) Grzegorz Rudziak - So³tys Budziwojowa,
11) Bogdan Styrkowiec - Radny Gminy Chojnów.

Natomiast trofea na sobotni¹ uroczystoœæ ufundowali:
1) Piotr Borys -Pose³ do Parlamentu Europejskiego
2) Stanis³aw Jurcewicz - Senator RP, Przewodnicz¹cy Rady DZ LZS we
Wroc³awiu,
3) Ryszard Zbrzyzny - Pose³ na Sejm RP,
4) Stanis³awa Pakos - Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Legnickiego,
5) Jaros³aw Humenny - Starosta Legnicki,
Galê uœwietni³ wystêp zespo³u folklorystycznego „KALINKI” z Rokitek.

Gala LZS

Bardzo interesuj¹co zapowiada³ siê turniej 
o Szachowe Mistrzostwo Chojnowa Szkó³
Podstawowych. Zg³osi³o siê 24 graczy, nie-
mal po równo z ka¿dej ze szkó³ (13 osób mia³o
reprezentowaæ barwy SP3, 11 zawodników -
SP4). Z pewnym zdumieniem wiêc organiza-
torzy odnotowali w sobotê 26 stycznia 2013 r.
ledwie - 5 graczy... Powodem by³a chyba
grypa, bo trudno podejrzewaæ m³odych adep-
tów królewskiej gry o sklerozê... W komfor-
towych warunkach sali edukacyjnej Domu
Schrama sêdziuj¹cy zawody pan Zbigniew
Bojczuk zadecydowa³, by w zwi¹zku z ma³¹
liczb¹ graczy rozegraæ turniej systemem
“ka¿dy z ka¿dym”. Efekty zmagañ na 64
polach s¹ nastêpuj¹ce: Patryk Orz³owski (SP
4) zdoby³ 10 pkt. i tytu³ Szachowego Mistrza

Chojnowa Szkó³ Podstawowych w grupie
starszych. 
W tej samej grupie I-wicemistrzem zosta³
Dawid Laskowski (SP 4) - 7,5 pkt., 
II-wicemistrzem Konrad Pod³aszczyk (SP 3)
- 5,5 pkt. Warto dodaæ, ¿e Patryk jest

cz³onkiem sekcji szachowej MDK Dany
Chojnów. 
Wœród m³odszych tytu³ mistrzowski wywalczy³
Oskar Niemc (SP 3), zdobywaj¹c tylko 2 pkt.,
ale przypomnijmy - w rywalizacji ze starszy-
mi i bardziej doœwiadczonymi kolegami. 
Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za pod-
jêcie szachowej rêkawicy; liczymy te¿ na
liczniejszy udzia³ w kolejnych turniejach.

sh

Mistrzostwa w szachu
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam dom - Osiedle Wyspiañskiego
w Chojnowie - do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Sprzedam dom w Starym £omie wraz z za-
budowami, dzia³ka 1ha, sad, studnia, gara¿ 
i woda miejska, 155 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 506-088-140

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñ-
skiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp.,
czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji,
do zamieszkania od zaraz. 
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze o pow.
63 m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
przedpokój, balkon. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 782-551-336 lub 532-840-150.

Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2, do
remontu, w starym budownictwie. Istnieje mo¿-
liwoœæ powiekszenia powierchni mieszkalnej.
Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.

Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m2, Ip., 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, po generalnym
remoncie, w Chojnowie. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 534-709-666.

Sprzedam mieszkanie 49m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, III p. Ciep³e, s³oneczne
z ogrzewaniem gazowym. Do mieszkania nale¿y
sucha piwnica oraz komórka strychowa.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
przy ul. Paderweskiego 2, stare budownictwo,
Ip., pow. 63,90 m2, po remoncie, 2 pokoje,
sypialnia, ³azienka, kuchnia, przedpokój,
ogrzewanie i woda, piec gazowy. Cena do
uzgodnieni. Wiadomoœæ: tel. 607-363-500.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie przy ul. Kiliñskiego o pow. 47,60 m2, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon. Miesz-
kanie œrodkowe, ciep³e, IIIp., w bloku. Cena
140 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 531-605-245.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie, Pl. Dworcowy 4/5. 2 pokoje, wc, kuch-
nia, przedpokój, pow. 56m2. Ogrzewanie cen-
tralne gazowe. Cena do negocjacji. Wiado-
moœæ: tel. 887-586-295 lub 667-454-485.

Sprzedam kawalerkê o pow. 36 m2, IIIp,
w Chojnowie przy ul. Sikorskiego. Wiado-
moœæ: tel. 664-261-077.

Sprzedam kawalerkê 30 m2 przy ul. Legnic-
kiej w starym budownictwie, IIp., cena 83 tys. z³.
Wiadomoœæ : tel. 880-390-684. 

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip.,
œrodkowe, ciep³e o powierzchni 38,5 m2 plus
gara¿ po atrakcyjnej cenie 50.000 z³. Wiado-
moœæ: tel. 533-997-998.

Sprzedam mieszkanie w Jerzmanowicach
o pow. 79,8 m2 plus 2 dzia³ki o pow. 0,0364 
i 0,0035 ha. Cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. 535-239-235. 

Wynajmê sklep z wyposa¿eniem lub bez
w centrum Choinowa, pow. ok. 45 m2. Cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 791-489-119.

Praca
Poszukujê opiekunki do ca³odobowej

opieki nad starszym ma³¿eñstwem w miejsco-
woœci Okmiany. Praca 5 dni w tygodniu od
marca 2013 r. Wiadomoœæ: tel. 784-958-997.

P.P.U. „MAGROTEX” w Chojnowie ul. Fa-
bryczna 1 zatrudni specjalistê ds. normowania
materia³owego. Zainteresowani podjêciem 
pracy proszeni s¹ o sk³adanie ofert na adres: :
ksiegowosc@magrotex.pl lub osobiœcie w sie-
dzibie firmy przy ul. Fabrycznej 1 w godzinach
od 7:00 do 15:00.

Us³ugi
Studentka 4 roku filologii angielskiej Uni-

wersytetu Zielonogórskiego udzieli korepety-
cji z jêzyka angielskiego. Solidne przygoto-
wanie do egzaminu gimnazjalnego, matury.
Ró¿ne poziomy zaawansowania. Pierwsza
lekcja za darmo. 25 z³/60 min. Wiadomoœæ:
tel. 530-117-006.

Dzia³ki 
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Michowie.

Wiadomoœæ: tel. 795-105-327 lub 504-700-904.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 16 ar,
okolice Bia³a - Ko³³¹taja. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 603-248-223.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie, ró¿ne
powierzchnie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Inne
Kupiê d³ugi „DOLZAMETU” Spó³ki z o.o.

w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 602-133-139.



Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A
po³o¿onego w budynku przy ul. Koœciuszki 17 w Chojnowie, na dzia³ce 

oznaczonej numerem geodezyjnym 59/59 o pow. 114 m2, wraz z oddaniem 
w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 28-09-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, 

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00025051/0:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 10%
u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie
powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 11.00 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  6 marca 2013 r. 
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 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 z póŸn. zm./. 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¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿  740,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim 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¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 11.02.2013 r. - 06.03.2013 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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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie –

76 818 82 85

MOPS – 76 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe –                     112, 999;

Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471

Policja – 112, 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 PKS – 76 818 84 76

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –

76 818 86 81

ChZGKiM – 76 818 83 70

Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
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Ferie w mieœcie

Pawe³ Wojtek Mielniczek lat 2,5
lubi bawiæ siê automatami 

i skakaæ w rytm dobrej muzyki.

Chojnowskie  Dzieciaki

fot. B
.M

.


