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Szczêœliwa dziewczyna
Wœród stypendystów samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego znalaz³a siê 

w tym roku Kamila Go³¹b.

Szko³a têtni¹ca ¿yciem
- o wspó³pracy Gimnazjum nr 2 z Fundacj¹ Rozwoju Wolontariatu

Feerum na gie³dzie
Komisja Nadzoru Finansowego, kilka dni temu, zatwierdzi³a
prospekt emisyjny Feerum S.A., jednego z najwiêkszych 

w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbo¿owych.

Aktywna stulatka
Pani Kazimiera Stefek - szacowna jubilatka - mimo swojego wieku, zadziwia

sprawnoœci¹ i nieustaj¹c¹ radoœci¹ ¿ycia.

Czarodziejska sz@fa gra
W tegorocznej edycji programu „Tydzieñ z Internetem 2013”

udzia³ wziê³o 99 tysiêcy uczestników - wœród nich grupa z Chojnowa.

Pustka po armacie
Dzia³o, które sta³o przed muzeum równe 80 lat, zosta³o
„rozcz³onkowane” i na kilka miesiêcy zmieni³o lokalizacjê.

D w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   TD w u t y g o d n i k   S a m o r z ¹ d u   T e re r y t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i ey t o r i a l n e g o   w   C h o j n o w i e

NRNR 07 07 (786)(786) ROK XXI 12.04.2013ROK XXI 12.04.2013 CENACENA 1,60 z³1,60 z³

Razem mo¿na wiêcej!
3 kwietnia w legnickim ratuszu mia³o miejsce uroczyste

podpisanie Porozumienia Samorz¹dów Aglomeracji
Legnickiej, które wpisuje siê w realizacjê projektu

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
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Razem mo¿na wiêcej!
W ubieg³ym tygodniu - 3 kwietnia - w leg-
nickim ratuszu mia³o miejsce uroczyste pod-
pisanie Porozumienia Samorz¹dów Aglo-
meracji Legnickiej, które wpisuje siê w reali-
zacjê projektu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Wspóln¹ inicjatywê podjêli
przedstawiciele trzech miast - Prezydent Miasta
Legnicy Tadeusz Krzakowski, Burmistrz
Chojnowa Jan Serkies, Burmistrz Miasta 
i Gminy Prochowice Alicja Sielicka - oraz
wójtowie gmin: Mieczys³aw Kasprzak
(Chojnów), Beata Castañeda Trujillo
(Krotoszyce), Zdzis³aw Tersa (Kunice),
Aleksander Kostuñ (Legnickie Pole), Waldemar
Jan Kwaœny (Mi³kowice), Robert Chruœciel
(Ruja), a tak¿e Starosta Powiatu Legnickiego
Jaros³aw Humenny. Wszyscy partnerzy s¹

równoprawnymi uczestnikami Porozumienia,
które nie wyklucza ich indywidualnego ubie-
gania siê o œrodki z Unii Europejskiej, a tak¿e
wykonania projektów w ramach innych part-
nerstw. Przedsiêwziêcie ma na celu realizacjê
wspólnych projektów o kluczowym znaczeniu:
tworzeniu nowych miejsc pracy, podniesieniu
atrakcyjnoœci gospodarczej i turystycznej
województwa dolnoœl¹skiego oraz Aglomeracji
Legnickiej. Wspó³praca samorz¹dów u³atwi
rozwój subregionu legnickiego z wykorzys-
taniem wsparcia unijnego w latach 2014-2020,
kiedy to Dolny Œl¹sk otrzyma ponad 2 mld z³
œrodków z Unii Europejskiej. Pierwsz¹ du¿¹
inwestycj¹ bêdzie prawdopodobnie budowa
po³udniowo-wschodniej obwodnicy Legnicy.
Inne interesuj¹ce propozycje to: budowa miêdzy-
gminnych œcie¿ek rowerowych i tras turystycz-
nych, modernizacja linii kolejowych, odbudowa
systemów melioracyjno-polderowych, jak rów-
nie¿ za¿egnanie s³abych punktów ochrony prze-
ciwpowodziowej terenów zabudowanych.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informu-
je o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 28.03.2013 r. do 18.04.2013 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ka
nr 222/38, po³o¿ona w obrêbie 4 miasta
Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 28 marca 2013 r. Nr 31/2013).
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  09.05.2013 r.
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 62 i 63/5, po³o¿onej przy
ul. T. Koœciuszki w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Nr 33/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 28 marca 2013 r.).
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 48/2, po³o¿onej przy ul. M.
Æwikliñskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie 
Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
28 marca 2013 r.).

W sprawie PIT-ów
Ju¿ tylko dwie œrody zosta³y mieszkañcom
Chojnowa na przekazanie PIT-ów w funkcjo-
nuj¹cym w Urzêdzie Miejskim do 24 kwiet-
nia punkcie przyjmowania zeznañ podatko-
wych. Pracownik Urzêdu Skarbowego z Legnicy
przyjmowaæ bêdzie druki 17 i 24 kwietnia od
godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 3 chojnow-
skiego magistratu. Tutaj te¿ ka¿dy podatnik,
który zdecyduje siê na wys³anie swojego zez-
nania drog¹ elektroniczn¹ bêdzie móg³ wys³aæ
PIT przez Internet na specjalnie przygotowa-
nym stanowisku komputerowym.

Uwaga!
Osoby chc¹ce wys³aæ zeznanie za 2012 rok
drog¹ elektroniczn¹ powinny posiadaæ informacje
niezbêdne do wype³nienia zeznania oraz znaæ
kwotê przychodu wykazan¹ w zeznaniu 
za 2011 r. wed³ug obowi¹zuj¹cych wariantów
z poszczególnych pozycji:
- PIT-28 - wariant (16) - poz. 42;
- PIT-36 - wariant (17) poz. 82 albo poz. 125
je¿eli w zeznaniu za 2011 rok podatnik wys-
têpowa³ jako ma³¿onek;
- PIT-36L - wariant (7) - poz. 23 lub poz. 28;
- PIT-37 - wariant (17) - poz. 60 albo poz. 87
je¿eli w zeznaniu za 2011 rok podatnik wystê-
powa³ jako ma³¿onek;
-  PIT-38 - wariant (7) - poz. 24;
- PIT-39 - wariant (3) - poz. 20;
- PIT-40 - wariant (17) - poz. 62;
- PIT-40A - wariant (17) - poz. 33.

Parasol dziêkuje

Prezes Dolnoœl¹skiego Stowarzyszenia na Rzecz
Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych „Nie-
bieski Parasol” w Chojnowie prowadz¹cy
dzia³alnoœæ medyczn¹ w opiece d³ugoterminowej
z zakresu zak³adu pielêgnacyjno-opiekuñczego,
w imieniu w³asnym i podopiecznych bardzo
serdecznie dziêkuje Jerzemu Rucie w³aœcicie-
lowi firmy Auta-Ruta Chojnów za nieodp³atne
przekazanie foteli samochodowych.

Ognisko na 3 Maja
Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie
zaprasza na koncert uczniów z okazji Œwiêta
Konstytucji 3-go Maja. Koncert odbêdzie siê
30 kwietnia 2013 o godz.16.00 w Sali
Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej -
Chojnów, Plac Zamkowy 2.

15 kwietnia - “Bajkowe mandale” - wystawa
prac plastycznych, promuj¹cych czytelnictwo
- wykonanych przez uczniów SP4 MBP
23 kwietnia - Pi³ka no¿na: Mistrzostwa
Miasta Chojnowa Ch³opców rocznik
2000/2001 - kompleks “ORLIK”
27 kwietnia - VIII Przegl¹d Teatralny
“Silebia” - MOKSiR,
30 kwietnia - Indywidualne biegi
prze³ajowe - Mistrzostwa Miasta Szkó³
Podstawowych - MOKSiR, boisko boczne

***
3 maja - Obchody Œwiêta 3. Maja - obelisk
ul. Chmielna
3 maja - Festyn Majowy
8 maja - Talenty znad Skory - MOKSiR
9 maja - Sztafetowe biegi prze³ajowe -
Mistrzostwa Miasta Gimnazjów - MOKSiR,
boisko boczne
10 maja - II Turniej Przepisów Ruchu
Drogowego oraz Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej dla Szkó³ Gimnazjalnych
w ramach Targów Motoryzacyjnych - PZS
ul. Wojska Polskiego 
11 maja - Festyn Jedynki - teren przy
Gimnazjum nr 1
11 maja - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa
Miasta - hala SP 4
12 maja - Turniej szachowy o Mistrzostwo
Chojnowa - Dom Schrama
17 maja - Noc w Muzeum - muzeum
18 maja - Majowy Festyn Trójki - SP3
18 maja - P³ywanie - Mistrzostwa Miasta.
Kategoria “Open” - SP 4, - basen miejski
24 maja - Powiatowy Dzieñ Stra¿aka - Rynek
25 maja - Koszykówka - Mistrzostwa
Miasta “Koszykarskie Trójki” - kompleks
“ORLIK”
25-26 maja - 200-setna rocznica bitwy pod
Chojnowem - pobór rekruta - Rynek,
nastêpnie Michów, Budziwojów, 
26 maja - Dla Ciebie Mamo... - koncert
chóru “Skoranta” - MOKSiR, 
29 maja - Dzieñ Duñski - Gimnazjum Nr 2

Kalendarz imprez
miejskich 

kwiecieñ - maj

zdj. UM Legnica
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem 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 14 maja 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 
8 maja 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 po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹-
gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 620,00 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 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¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê 12 marca 2013 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.04.2013 r. - 08.05.2013 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, 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 telefon-
icznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych 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

drugi 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:

Dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli udzia³ 
w ostatniej drodze

œp. Bronis³awy Szlêk

wspieraj¹c nas swoj¹ obecnoœci¹ i ³¹cz¹c siê 
z nami w bólu - podziêkowania sk³ada rodzina.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej, odprowadzaj¹c na miejsce

wiecznego spoczynku 

œp. Alojzego Dziadkowca

podziêkowania sk³ada 
pogr¹¿ona w smutku ¿ona i rodzina 
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Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwa wymiana sieci wodoci¹gowej w ul. Lubiñskiej, na któr¹ uzyskano
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej preferencyjn¹ po¿yczkê. 
2. Z³o¿ono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania na budowê
sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej. 
2. Podpisano umowê na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej 
w ul. Krótkiej. Wykonawca rozpocznie prace w marcu. 
3. Podpisano umowê na wymianê sieci wodoci¹gowej w ul. Bielawskiej. 
4. Uruchomiono procedurê przetargu nieograniczonego dot. wyboru
wykonawcy nawierzchni ul. Bielawskiej - od ul. Boles³awieckiej do
ul. D¹browskiego. 
5. Zakupiono 100 ton kamienia drogowego do wyrównania i utwardzenia
dróg gruntowych - ul. Reymonta (chodnik), Rejtana, Tulipanowa,
Wrzosowa i Leœna. 

6. Podpisano umowê z Powiatowym Urzêdem Pracy na zatrudnienie:
3 osób w ramach prac interwencyjnych (od 1 lutego), 8 osób w ramach
prac publicznych (od 1 marca), 1osoby w ramach prac interwencyj-
nych (od 1 marca).
7. Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzêdem Pracy i Woje-
wódzkim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych na zatrudnienie 
6 osób na okres 5 miesiêcy w ramach programu „Bezrobotni dla
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej - 2013r.”. 
8. Z³o¿ono wniosek do Powiatowego Urzêdu Pracy na prowadzenie
prac spo³ecznie-u¿ytecznych w terminie od 25 marca br. dla 35 osób. 
9. Wybrano w wyniku przetargu 3 firmy do utrzymania zieleni 
w mieœcie w nastêpuj¹cych zakresach prac: sadzenie kwiatów na
klombach, w kolumnach i donicach, utrzymanie terenów zielonych 
o pow. 2,66 ha, utrzymanie terenów zielonych o pow. 9,68 ha. 
10. Zamówiono 30 szt. drzew z gatunku lipa do posadzenia przy ul.
D¹browskiego i przy Oczyszczalni Œcieków w Goliszowie. 
11. Sporz¹dzono listê przydzia³u lokali komunalnych na rok 2013. 

1 stycznia 2012 r. wesz³a w ¿ycie ustawa 
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Wtedy
te¿ samorz¹dy mia³y 18 miesiêcy na przygo-
towanie nowego systemu zarz¹dzania odpa-
dami. 1 lipca 2013 r. zaczn¹ obowi¹zywaæ nowe
przepisy dotycz¹ce odbioru odpadów. O tym
jak w naszym mieœcie przebiega proces wdra-
¿ania nowych dyrektyw mówi³ na sesji ins.
ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 
Od 24 kwietnia 2012r. prowadzony jest rejestr
dzia³alnoœci regulowanej w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci. Do rejestru dzia³alnoœci regulo-
wanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Chojnowa wpisano 8 firm, które s¹ upowa¿-
nione do odbioru odpadów.
27 grudnia 2012r. Rada Miejska podjê³a uch-
wa³ê w sprawie nowego regulaminu utrzyma-
nia czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Miejskiej Chojnów. W tym roku, 24 stycznia
podjêto kolejne uchwa³y dotycz¹ce nowego
sposobu gospodarowania œmieciami po 1 lipca
2013 r. Aktualnie trwaj¹ prace nad przygo-
towaniem przetargu na wybór firmy, która
bêdzie odbiera³a odpady komunalne od
w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu miasta.

Sprawozdanie z realizacji „Programu wspó³-
pracy Miasta Chojnowa z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami pro-
wadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
w 2012 roku”.
Program wspó³pracy Miasta Chojnowa 
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi

podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego w 2012 roku zosta³ uchwalony
24 listopada 2011 r. Uchwa³¹ NR XIII/60/11
Rady Miejskiej Chojnowa.
G³ównym celem programu jest kszta³towanie
partnerstwa Miast Chojnowa z organizacjami
pozarz¹dowymi dla wspólnych dzia³añ s³u¿¹-
cych definiowaniu i zaspakajaniu potrzeb
mieszkañców oraz wzmacnianie aktywnoœci
spo³ecznoœci lokalnej. Podejmuj¹c uchwa³ê
Miasto Chojnów deklaruje budowanie dia-
logu obywatelskiego oraz wyra¿a chêæ reali-
zacji zadañ ustawowych w œcis³ej wspó³pracy
z podmiotami III sektora.
Wspó³praca Miasta Chojnowa z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowa-
dz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego 
w 2012 r. obejmowa³a zadania w³asne gminy
mieszcz¹ce siê w sferze zadañ publicznych 
w szczególnoœci z zakresu: 
- ochrony i promocji zdrowia,
- wypoczynku dzieci i m³odzie¿y,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu,
- nauki, edukacji, oœwiaty i wychowania,
- dzia³alnoœci na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy
spo³eczeñstwami.
W bud¿ecie na 2012 r. zaplanowano na realiza-
cjê zadañ publicznych w otwartych konkursach
ofert 186.000,00 z³., z tego wykorzystano
137.000,00 z³.
Cele szczegó³owe Programu wi¹za³y siê 
z potrzeb¹ zaspokajania konkretnych potrzeb
spo³ecznych, takich jak: intensyfikacja ró¿no-

rodnych dzia³añ na rzecz dzieci i m³odzie¿y,
w tym w szczególnoœci upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu, tworzenie warunków
dla integracji i aktywizacji osób starszych,
emerytów, rencistów i inwalidów, integracja
spo³eczna osób wykluczonych i zagro¿onych
wykluczeniem, aktywizowanie œrodowiska
lokalnego poprzez inicjowanie przedsiêwziêæ
o charakterze integracyjnym, kulturalnym,
twórczym oraz rekreacyjnym.
Wspó³praca miêdzy miastem a organizacjami
pozarz¹dowymi przybiera³a tak¿e formy
pozafinansowe. Przeprowadzono konsultacje
projektów aktów prawnych w dziedzinach
dotycz¹cych organizacji pozarz¹dowych.
Nieodp³atnie udostêpniano lokale na spotka-
nia integracyjne dla organizacji. Prowadzono
promocjê dzia³alnoœci organizacji pozarz¹do-
wych na portalu Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie oraz w Gazecie Chojnowskiej. Na
miejskiej stronie internetowej zamieszczane
by³y wszelkie informacje, które mog¹ zain-
teresowaæ organizacje pozarz¹dowe wspó³-
pracuj¹ce z urzêdem. Z dotacjo skorzysta³o 
w sumie 8 podmiotów. 

Radni zapoznali siê tak¿e z kalendarium imprez
miejskich jakie odby³y siê i odbêd¹ w 2013r.
w Chojnowie. Kalendarz obejmuje blisko
130 wydarzeñ - sportowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, edukacyjnych i innych, które
na przestrzeni 12 miesiêcy proponowane s¹
nie tylko mieszkañcom. Ich harmonogram do-
stêpny jest na stronach internetowych urzêdu
(www.chojnow.eu), najbli¿sze wyœwietlaj¹
siê w okienku na portalu, informuje o nich
tak¿e Gazeta Chojnowska. W kalendarium, 
w ci¹gu roku mog¹ pojawiaæ siê zmiany. 
O ka¿dym aktualnym wydarzeniu, na bie¿¹co
informuje Gazeta Chojnowska, portal choj-
now.eu oraz afisze na mieœcie.

opr. eg

Na XXVII sesji
Wiod¹cymi tematami marcowego posiedzenia Rady Miejskiej by³o spra-
wozdanie z przebiegu wdra¿ania tzw. „ustawy œmieciowej”, dane doty-
cz¹ce programu wspó³pracy Miasta Chojnowa z organizacjami poza-
rz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego w 2012 roku oraz informacja o kalendarium miejskich
imprez w 2013r. 

Sprawozdanie 1/2013 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 grudnia 2012 r. do dnia 20 marca 2013 r.
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Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 13 lokali miesz-
kalnych na ³¹czn¹ kwotê 145 900 z³,
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwie dzia³ki pod
zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Witosa na ³¹czn¹ kwotê 145.440 z³.,
- dzia³kê gruntu o pow.98 m2 na rzecz w³aœcicieli lokali budynku
po³o¿onego przy ul. Legnickiej, która wraz z dotychczasow¹ wydzie-
lon¹ dzia³k¹ bêdzie spe³nia³a wymogi dzia³ki budowlanej, przy zas-
tosowaniu 98% bonifikaty za kwotê 133,60 z³., 
- 3 dzia³ki na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej
przy ul. Lubiñskiej, Baczyñskiego i Legnickiej za ³¹czn¹ kwotê 35.400 z³.
2. Wydano 4  decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Chmielnej dla osoby fizycznej w celu wydzielenia dzia³ki budowlanej,
- przy ul. Koœciuszki, dla osób fizycznych w celu zniesienia wspó³w³asnoœci,
- przy ul. Okrzei, dla osób fizycznych w celu zniesienia wspó³w³asnoœci,
- przy ul. Kiliñskiego, dla osób fizycznych w celu zniesienia wspó³w³asnoœci,
3. Wydano postanowienie opiniuj¹ce pozytywnie podzia³ dzia³ki przy
ul. Kwiatowej.
4. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych przy ul. Rejtana, Bole-
s³awieckiej i M³ynarskiej oraz lokali u¿ytkowych przy ul. ul. Koœciu-
szki 17 i Drzyma³y 2 - zakoñczone wynikiem negatywnym.
5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie Choj-
nowskiej” og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej gara¿em przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci pod us³ugi komercyjne przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ 12 dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Parkowej-£okietka, 
- na sprzeda¿ 10-u dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul. £u¿yckiej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
z us³ugami przy ul. Chmielnej,
6. Wydano trzy zawiadomienia o nadaniu numerów porz¹dkowych dla nieru-
chomoœci, cztery zgody na wykreœlenie hipotek, siedem wypisów i zaœwiad-
czenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem przy ul. Wyspiañ-
skiego 26 - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego
drzewa gatunku œwierk dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia
2 drzew.
10. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko wydano decyzjê umarza-
j¹c¹ postêpowanie w sprawie œrodowiskowych uwarunkowañ zgody
na realizacjê przedsiêwziêcia pn.„Przebudowa i rozbudowa MOKSiR
w Chojnowie”.
11. Z zakresu zadañ obronnych wydano 10 decyzji o na³o¿eniu œwiadczeñ
na rzecz obrony oraz 4 decyzje uchylaj¹ce œwiadczenia.
12. Z zakresu ochrony zabytków na wniosek z³o¿ony do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji w 2013r na
dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych wnêtrza Baszty
Tkaczy w Chojnowie  otrzymano dotacjê w wysokoœci 80.000,00 z³. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 158 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 160 wniosków przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 23 601,36 z³. (wydano 150 decyzji
pozytywnych i 10 decyzji negatywnych). Za miesi¹ce I - III 2013
wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 148.370,90 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 258 wniosków, wydano 268 dowodów
osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 24 decyzje administracyjne, zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego zagranic¹, 5 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 6 aktów urodzenia, 5 aktów ma³¿eñstwa, 16 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 107 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 2 kore-
spondencje konsularne, 183 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 145 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Na XXVII sesji

UCHWA£A NR XXVII/131/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 21 marca  2013r.  
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie 

w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 4 
im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

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

§ 1. W uchwale Nr VI/44/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 11 marca 1999r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka 
w Chojnowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice:
Akacjowa, Adama Asnyka, Brzozowa, Bohaterów Powstania Warszawskiego,
Chmielna, Boles³awa Chrobrego, Cicha, Jana D³ugosza, Gen. Stanis³awa
Maczka, Grodzka, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Jana Kiliñskiego,
Jana Kochanowskiego, Stanis³awa Konarskiego, Ignacego Krasickiego,
Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Legnicka nr parzyste od 58 do 82 
i nr nieparzyste od 89 do 103, Leœna, Lipowa, W³. £okietka, £u¿ycka, Jana
Matejki, M³ynarska, Moniuszki, Stefana Okrzei, I. Paderewskiego, Parkowa,
Piotrowicka, Polna, Po³udniowa, PoŸniaków, Rac³awicka, Miko³aja Reja,
Ró¿ana, Rzemieœlnicza, Samorz¹dowa, Henryka Sienkiewicza, Marii Curie
Sk³odowskiej, S³oneczna, Juliusza S³owackiego, S³owiañska, W. Sikorskiego,
Jana Sobieskiego, Spacerowa, Stanis³awa Staszica, Szpitalna, Piotra Œciegiennego,
Tulipanowa, Wojska Polskiego, Wolnoœci, Wrzosowa, Z³otoryjska, pl.Zamkowy.”
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XXVII/130/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 21 marca 2013r.  
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekszta³cenia

Szko³y Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie.

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 
§ 1. W uchwale Nr VI/43/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 11 marca 1999r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Chojnowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice: 
„K. Baczyñskiego, Bielawska, W.Bogus³awskiego, Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, Boles³awiecka, W³adys³awa Broniewskiego, Fryderyka Chopina,
Ciemna, Mieczys³awy Æwikliñskiej, Jaros³awa D¹browskiego, Micha³a
Drzyma³y, Fabryczna, Konstantego Ga³czyñskiego, Bartosza G³owackiego,
Goleszañska, Artura Grottgera, Katedralna, Kolejowa, Komuny Paryskiej,
Marii Konopnickiej, Miko³aja Kopernika, Tadeusza Koœciuszki, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Leona Kruczkowskiego, Janusza Kusocinskiego,
Legnicka nr parzyste od 2 do 56 i nr nieparzyste od 1 do 85, Lubiñska, St. Ma³a-
chowskiego, Adama Mickiewicza, H. Modrzejewskiej, J.U. Niemcewicza,
Nowa, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Boles³awa Prusa, Przelot, T. Rejtana,
W³adys³awa Reymonta, Rynek, Stefanii Sempo³owskiej, Piotra Skargi, Ludwika
Solskiego, L. Staffa, Stawowa, Tkacka, Juliana Tuwima, Witosa, Stanis³awa
Wyspiañskiego, Gabrieli Zapolskiej, Zielona, Stefana ¯eromskiego, pl. Dworcowy,
pl. Konstytucji 3 Maja.”
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Kilka tygodni temu, kolejna mieszkanka Chojnowa obchodzi³a swoje
setne urodziny.
Jubileusz odby³ siê dwukrotnie - jeden za spraw¹ rodziny, drugi zor-
ganizowali przyjaciele.
Pani Kazimiera Stefek - szacowna jubilatka - mimo swojego wieku,
zadziwia sprawnoœci¹ i nieustaj¹c¹ radoœci¹ ¿ycia. Poznaj¹c jej his-
toriê utwierdziliœmy siê w przekonaniu, ¿e recept¹ na wieloletni¹, dobr¹
kondycjê jest ciê¿ka praca, prostota i optymizm.

Pani Kazimiera jest Kresowiank¹ pochodz¹c¹ z Brze¿an. Tu siê
wychowywa³a, koñczy³a szko³y, wysz³a za m¹¿, urodzi³a dwójkê dzieci.
Ten czas dziœ wspomina najmilej. W pamiêci ma swoj¹ m³odoœæ,
spotkania z rówieœnikami, pierwsze mi³oœci, zarêczyny i œlub z przy-
stojnym kominiarzem, przyjœcie na œwiat najpierw córki, potem syna.
Nigdy nie op³ywa³a w dostatek, ale by³a szczêœliwa.

Rodzinne szczêœcie skoñczy³o siê kiedy, po oœmiu latach wspólnego
¿ycia, w wieku 38 lat, zmar³ ukochany m¹¿. Pani Kazimiera zosta³a 
z ma³ymi dzieæmi i matk¹. Dla obu kobiet to by³ dramat. Nie wiedzia³y
jak poradz¹ sobie bez mêskiego wsparcia. Na domiar z³ego rozpoczê³y siê
przesiedlenia. Widmo „obcej ziemi”, nowego œrodowiska, rozpoczy-
nania ¿ycia od nowa - to wszystko przera¿a³o. Wrodzony optymizm
kaza³ jednak wierzyæ, ¿e bêdzie dobrze, a ka¿de „przeciw” zamieniaæ
na „za”. W tej zatem niewiadomej przysz³oœci Pani Kazimiera 
upatrzy³a nadziejê na lepsze jutro.
Podró¿ ku nowemu trwa³a kilka tygodni. O g³odzie, w ch³odzie,
spragnieni, zmêczeni, niepewni jutra - Pani Kazimiera, jej matka 

i dzieci - swój dom znaleŸli w niewielkim, poniemieckim miasteczku
Chojnów. Tu mia³ byæ ich dom, ich dalsze ¿ycie. I tak te¿ siê sta³o. 
Nowe mieszkanie, praca, szko³a dla dzieci, nowi przyjaciele… nowe,
nowe, nowe… Dziœ Pani Kazimiera to w³aœnie z Chojnowem uto¿samia
swoje ¿ycie i tu ma najbli¿szych przyjació³, ale, jak sama mówi, lekko
nie by³o. Mimo i¿ pracowa³a zawodowo - najpierw w papierni, potem
w sklepie spo¿ywczym, do emerytury w Dolzamecie - pieniêdzy
zawsze brakowa³o. Hodowa³a œwiniê, kury, uprawia³a ogród i tak, jak
wiêkszoœæ mieszkañców wówczas, ratowa³a domowy bud¿et. Naj-
wiêksz¹ radoœci¹ by³y dzieci. Córka i syn nigdy nie sprawiali k³o-
potów, doskonale siê uczyli, pomagali w obowi¹zkach, po latach
ukoñczyli studia. Dziœ przy niej jest ju¿ tylko córka, która wspólnie 
z bliskimi zapewnia opiekê, dogl¹da, wspiera w ka¿dej sytuacji. Pani
Kazimiera mówi jednak, ¿e nie potrzebuje a¿ tak absorbuj¹cej opieki.
Jej s³owa potwierdzaj¹ fakty. Szacowna stulatka wci¹¿ jest aktywn¹
cz³onkini¹ dzia³aj¹cego w Chojnowie Polkowickiego Zwi¹zku Inwalidów
Narz¹du Ruchu. Chodzi na zebrania, wyje¿d¿a na turnusy wypo-
czynkowe. Przyjaciele ze zwi¹zku przed wyjazdem w nadmorskie kli-
maty, wiedzeni trosk¹, czêsto odradzaj¹ d³ug¹ podró¿ i kilkunasto-
dniowy pobyt poza domem. Pani Kazimiera zdecydowanie odpiera
argumenty o swoim wieku i przekonuje, ¿e sama wie, co dla niej
najlepsze. I chocia¿ nogi nieco odmawiaj¹ ju¿ pos³uszeñstwa, bez za-
stanowienia wpisuje siê na listê uczestników wyjazdów, a na miejscu
rzetelnie korzysta z wszelkich dobrodziejstw polskiego wybrze¿a.
Swoj¹ kondycjê dodatkowo wzmacnia codziennymi spacerami po
chojnowskich uliczkach. 
- To dla mnie najwiêksza radoœæ - spotkania z ludŸmi, rozmowy,
wspominki - wyjaœnia Pani Kazimiera. - Siedzenie w bujanym fotelu, 
w ciep³ych bamboszach i bierne czekanie na ludzk¹ pomoc z pewnoœ-
ci¹ by mnie zabi³o. A tak, wci¹¿ mogê jeszcze du¿o sama ko³o siebie 
i dla siebie zrobiæ. Mog³abym wiêcej, ale córka nie pozwala mi na
wiele - mimo, ¿e mam jeszcze du¿o si³y i znakomite wyniki badañ
lekarskich. Nie tak dawno dokucza³a mi trochê w¹troba, córka
zabra³a mnie do lekarza i po badaniach laboratoryjnych, sam lekarz
by³ zdumiony moimi wzorcowymi wynikami. 
Pani Kazimiera lubi jeœæ. Co prawda porcje s¹ coraz mniejsze, ale
ka¿dy posi³ek sprawia jej przyjemnoœæ. Nie ma potraw nielubianych -
najchêtniej jednak je chleb ze smalcem - czy¿by to by³o panaceum na
d³ugowiecznoœæ?
Dla Pani Kazimiery wa¿na zawsze by³a i jest rodzina. Interesuje siê
¿ywo losami dwóch wnuczek i 3 prawnuczek - prze¿ywa ich pora¿ki,
cieszy siê sukcesami. Jest dumna ze swojego rodu. Chêtnie opowiada
o wykszta³conej, ambitnej córce, inteligentnych wnuczkach i ukocha-
nych prawnuczkach. Los teraz jest dla niej ³askawy.
- Otaczaj¹ mnie naprawdê ¿yczliwi ludzie. Mieszkam sama, ale nigdy
nie czujê siê samotna. Mam bliskich, którzy obok w³asnych zajêæ 
i problemów, zawsze w pamiêci maj¹ „babciê”. Znajomych, którzy te¿
wspieraj¹ jak mog¹ i s¹siadkê, na pomoc której mogê zawsze liczyæ.
Có¿ mo¿na chcieæ wiêcej? Jestem szczêœliwa i chcia³abym jeszcze siê
jakiœ czas tym szczêœciem napawaæ. 

Có¿, wypada zatem tylko ¿yczyæ kolejnych okr¹g³ych rocznic, utrzy-
mania wspania³ej kondycji i wielu jeszcze turnusów rehabilitacyjnych. 

eg

Aktywna stulatka

Rodzinne zdjêcie (p. Kazimiera trzecia od lewej u góry)

Na spacerze z córk¹
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Wczesnym popo³udniem minionego ponie-
dzia³ku sprzed portalu Zamku Piastowskiego
zniknê³o dzia³o forteczne - symbol Chojnowa,
punkt zborny wielu wycieczek, podobno
tak¿e miejsce romantycznych schadzek.
Armata, która sta³a w tym miejscu od 1933 r.
- czyli równe 80 lat - zosta³a „rozcz³onkowana”
i na kilka miesiêcy zmieni³a lokalizacjê.
Przestrzeñ na Placu Zamkowym bardzo
zubo¿a³a, a pustka po armacie zwraca uwagê
ka¿dego przechodnia.
Powa¿nie pisz¹c, armata zosta³a przekazana
do konserwacji. Lufa zosta³a z³o¿ona w mu-
zeum, a drewniana laweta pojecha³a do pra-
cowni Piotra Klucznika, gdzie przejdzie grun-
town¹ konserwacjê.
Ustaliliœmy, ¿e dzia³o sta³o w tym miejscu
80 lat, za wyj¹tkiem dwóch sytuacji. Jedna
dotyczy zdarzenia z 1947 roku, kiedy to
urzêdnicy magistratu zaalarmowani stukotem
na placowym bruku zapobiegli kradzie¿y
armaty przez bezmyœlnych z³omiarzy. Drugi
wyj¹tek, to wówczas gdy przesuniêto armatê
o kilka metrów w 1991 r., po odkryciu 

na dotychczasowym miejscu, reliktu wolno
stoj¹cej wie¿y z II po³owy XIII w. 
Armata, wczeœniej nie zawsze zauwa¿ana,
teraz, gdy jej nie ma, wzbudza wiele emocji -
sympatiê, nostalgiê, ¿al…
Wkrótce powróci - odmieniona, œwie¿a, by 
w pe³nej krasie, ponownie przez lata zachwycaæ.

eg

Komisja Nadzoru Finansowego, kilka dni temu zatwier-
dzi³a prospekt emisyjny Feerum S.A., jednego z najwiêk-
szych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów
zbo¿owych, s³u¿¹cych do suszenia i magazynowania pro-
duktów roœlinnych. 
Spó³ka planowa³a publikacjê prospektu emisyjnego 4 kwietnia
2013 r., przeprowadzenie oferty publicznej w kwietniu,
natomiast debiut na g³ównym parkiecie Gie³dy Papierów
Wartoœciowych w Warszawie planowany jest w maju tego roku.

Doradcami Spó³ki w procesie upublicznienia s¹: KBC
Securities (doradca finansowy i oferuj¹cy), Kancelaria
Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni (kancelaria
prawna). Audytorem Grupy jest Grant Thornton Fr¹ckowiak.

- Bardzo cieszymy siê z zatwierdzenia naszego prospektu 
i planujemy niezw³ocznie rozpocz¹æ ofertê publiczn¹. Ju¿
dziœ jesteœmy jednym z najwiêkszych w Polsce producen-
tów kompleksowych elewatorów zbo¿owych. Mamy bardzo
nowoczesny zak³ad produkcyjny w Legnickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej, a nasze produkty s¹ bardzo innowa-
cyjne technologicznie. Dziêki ofercie publicznej mamy
szansê na jeszcze wiêksze umocnienie naszej pozycji
rynkowej oraz dalszy dynamiczny rozwój Feerum. Wierzê,
¿e inwestorzy doceni¹ nasz model biznesowy, perspekty-
wiczny rynek dzia³alnoœci oraz du¿y potencja³ rozwoju -
powiedzia³ Daniel Janusz, Prezes Zarz¹du Feerum S.A.

UCHWA£A NR XXVII/132/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 21 marca  2013r.  
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie za³o¿enia

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

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

§ 1. W uchwale Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 11 marca
1999r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice: 
K. Baczyñskiego, Bielawska, W. Bogus³awskiego, Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, Boles³awiecka, W³adys³awa Broniewskiego, Fryderyka Chopina,
Ciemna, Mieczys³awy Æwikliñskiej, Jaros³awa D¹browskiego, Micha³a
Drzyma³y, Fabryczna, Konstantego Ga³czyñskiego, Bartosza G³owackiego,
Goleszañska, Artura Grottgera, Katedralna, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Marii
Konopnickiej, Miko³aja Kopernika, Tadeusza Koœciuszki, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Leona Kruczkowskiego, Janusza Kusocinskiego, Legnicka nr
parzyste od 2 do 56 i nr nieparzyste od 1 do 85, Lubiñska, St. Ma³achowskiego,
Adama Mickiewicza, H. Modrzejewskiej, J.U. Niemcewicza, Nowa, Ogrodowa,
Elizy Orzeszkowej, Boles³awa Prusa, Przelot, T. Rejtana, W³adys³awa
Reymonta, Rynek, Stefanii Sempo³owskiej, Piotra Skargi, Ludwika Solskiego,
L. Staffa, Stawowa, Tkacka, Juliana Tuwima, Witosa, Stanis³awa Wyspiañskiego,
Gabrieli Zapolskiej, Zielona, Stefana ¯eromskiego, pl.Dworcowy, pl.Konstytucji
3 Maja oraz zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiêdzy miastem Chojnów a
gmin¹ Chojnów w sprawie powierzenia miastu Chojnów zadañ publicznych
gminy Chojnów w zakresie zak³adania i prowadzenia gimnazjów nastêpuj¹ce
miejscowoœci po³o¿one na terenie gminy Chojnów: Bia³a, Biskupin, Budzi-
wojów, Czernikowice, Dobroszów, Dzwonów, Goliszów, Go³aczów, Go³ocin,
Groble, Jaroszówka, Krzywa, NiedŸwiedzice, Okmiany, Pawlikowice, Rokitki,
Stary £om, Strupice, Witków, Zamienice.”
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Pustka po armacie

Feerum na gie³dzie



Miejska Biblioteka Publiczna w Chojno-
wie po raz drugi wziê³a udzia³ w ogólno-
europejskiej akcji promowania Inter-
netu. 21 marca w czytelni odby³o siê
spotkanie pt. „Koncert ¿yczeñ”, polega-
j¹ce na wyszukiwaniu i wspólnym œpie-
wie wybranych utworów z serwisu
You Tube. Podczas koncertu kilkunastu
seniorów zaprezentowa³o przeboje
swojej m³odoœci. By³a to doskona³a
okazja, by podzieliæ siê wspomnieniami
i anegdotami zwi¹zanymi z prezento-
wanymi utworami. Du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³o siê karaoke. Ca³a
sala œpiewa³a piosenki m.in. Seweryna
Krajewskiego („Niebo z moich stron”,
„P³on¹ góry, p³on¹ lasy”, „Pijmy
wino za kolegów”), Mieczys³awa Fogga
(„Ostatnia niedziela”, „Cicho grajcie
mi znów”) czy Violetty Villas („Do Ciebie
Mamo”). Dla niektórych uczestników
by³o to pierwsze spotkanie z Internetem
i mamy nadziejê, ¿e nie ostatnie.
Spotkanie odbywa³o siê pierwszego
dnia wiosny, dlatego seniorów obda-
rowano kolorowymi tulipanami wyko-
nanymi w technice origami. Na zakoñ-
czenie ka¿dy z uczestników zareje-
strowa³ swój udzia³ w internetowym
liczniku akcji „Tydzieñ z Internetem”.

Od 18 do 24 marca trwa³a ogólnoeuro-
pejska akcja Tydzieñ z Internetem. To
kampania przeprowadzona przez sieæ
organizacji Telecenter-Europ, maj¹ca
na celu zachêcenie jak najwiêkszej liczby 

osób do korzystania z Internetu. Kam-
paniê aktywnie wspiera przewodnicz¹ca
Komisji Europejskiej i Komisarz Unii
Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej.
Polsk¹ edycjê Tygodnia z Internetem 2013
wspólnie koordynuj¹: Fundacja Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego, Fundacja
Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo oraz Stowarzy-
szenie Miasta w Internecie. Kampaniê
obj¹³ honorowym patronatem Prezydent
RP Bronis³aw Komorowski.

Jarek Domañski
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Szczêœliwa dziewczyna BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pi¹ty  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 nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania prze-
strzennego 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 samochodów osobowych 
Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie naby-
wana 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 8 maja 2013 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 przetargów oraz rokowañ 
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
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¿ 50,00 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 13864400000001490620000020 Gmina Miejska
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 
6 wrzeœnia 2012 r., drugi 6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia
2013 r., czwarty 26 marca 2013 r. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿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.

5 kwietnia we Wroc³awiu odby³o siê
uroczyste wrêczenie listów gratulacyj-
nych stypendystom w realizowanym
w roku szkolnym 2012/2013 progra-
mie “Dolnoœl¹ski Program Stypendialny
- Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Uczniów Uzdolnionych”. 
Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego
wyró¿ni³ w ten sposób, a jednoczeœ-
nie wspar³ finansowo edukacjê m³odych,
zdolnych ludzi ze wsi i ma³ych miast.
Stypendium wynosi 300 z³ miesiêcznie
i mo¿e byæ przeznaczone na zakup po-
mocy, sprzêtu komputerowego, progra-
mów czy te¿ op³acenie zajêæ eduka-
cyjnych.
Wœród stypendystów w tym roku znalaz³a
siê uczennica Gimnazjum nr 2 Kamila
Go³¹b. Kamila uczêszcza obecnie do
klasy III i w tym roku szkolnym zo-
sta³a równie¿ Laureatk¹ zDolnego

Œl¹zaka Gimnazjalisty i to a¿ podwójn¹ -
z jêzyka polskiego i historii. 
Listy gratulacyjne wrêcza³a Pani Kurator
Beata Paw³owicz która, o czym warto
wspomnieæ, zapamiêta³a Kamilê 
z Gali Laureatów zDolnego Œl¹zaka 
i z³o¿y³a gratulacje nazywaj¹c j¹
“szczêœliw¹ dziewczyn¹”. 
¯yczymy Kamili dalszych sukcesów
w nauce. ua

Czarodziejska sz@fa gra
Zakoñczy³a siê kampania „Tydzieñ z Internetem 2013”. 
W tegorocznej edycji programu udzia³ wziê³o 99 tysiêcy
uczestników, w tym 8,5 tys. z Polski, a wœród nich grupa
seniorów z Chojnowa.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr
1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul.

Samorz¹-dowej 4 A,B,C, 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 LE1Z/00027575/3:

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 u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywcy lokalu wraz 
z nabyciem lokalu przejmuj¹ wszelkie dotychczasowe zobowi¹zania
Gminy z tytu³u kosztów zaci¹gniêtego kredytu na remont budynku, 
w udziale przypadaj¹cym na dany lokal.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 13.00 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
8 maja 2013 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozo-
staj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadcze-
nie, ¿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 Rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /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¿
600,00 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 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¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 21 lutego
2012 r., drugi 8 maja 2012 r., trzeci 6 wrzeœnia 2012 r., czwarty 
12 lutego 2013 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.04.-08.05.2013 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76
81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasad-
nionej 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.

26 marca Gimnazjum nr 2 wziê³o
udzia³ w konkursie „Uczê siê bez-
piecznie ¿yæ”. To ju¿ IX edycja
tego dolnoœl¹skiego konkursu
organizowanego przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa
Dolnoœl¹skiego oraz Stowarzy-
szenie Gmin Polskich Eurore-
gionu Nysa i pi¹ty udzia³ repre-
zentanta chojnowskiej szko³y. 
Konkurs przeprowadzany jest 
w etapach: szkolnym, gminnym
(nieobowi¹zkowym), powiatowym
(nieobowi¹zkowym), subregionalnym
(pó³fina³) i wojewódzkim (fina³).
Nasze gimnazjum pod opiek¹ p.
K. Ferenc, reprezentuje uczennica
kl. IIId AGATA KALETA. Podczas
etapu subregionalnego konkursu
uczennica zmaga³a siê z takimi
zadaniami jak udzielenie pierw-
szej pomocy osobie nieprzytomnej
z zaburzonym oddychaniem i kr¹-
¿eniem, przy z³amaniu otwartym
nogi oraz przy zakrztuszeniu.
Ponadto musia³a wykazaæ siê wiedz¹
dotycz¹c¹ zanieczyszczeñ powietrza,
zdrowego stylu ¿ycia, zachowania

w przypadku ataku psa. Agata
okaza³a siê najlepsza z edukacji
dla bezpieczeñstwa (edb), spoœród 19
uczestników reprezentuj¹cych gim-
nazja z by³ego województwa leg-
nickiego. Tym samym zakwali-
fikowa³a siê do Fina³u Dolnoœl¹s-
kiego, który odbêdzie siê 28 maja
we Wroc³awiu. Gratulujemy 
i trzymamy kciuki.

Najlepsza z edb

Pazernoœæ nie pop³aca

Przekona³ siê o tym jeden z pracowników zatrudnionych u pewnego
chojnowskiego piekarza. Obowi¹zki mia³ nie byle jakie. Rozwozi³
pieczywo po okolicznych punktach sprzeda¿y. W pewnym momencie
chyba doszed³ do wniosku, ¿e na lewo mo¿e sobie spokojnie dorobiæ.
Jak pomyœla³ - tak zrobi³. Chleb nasz powszedni to towar chodliwy.
Biznesik na boku wiêc kwit³ w najlepsze. Raporty finansowe jednak
nie bilansowa³y siê. Po sprawdzeniu przez w³aœciciela faktur wszystko
sta³o siê jasne i wysz³o na jaw. W³aœciciel wezwa³ delikwenta na
dywanik. Udowodni³ mu nielegalny proceder. Z³o¿one zosta³o za-
wiadomienie na policjê. Obwiniany nawet skruchy nie wyrazi³. Ba!
Jeszcze siê odgra¿a³. Fina³ ca³ej sprawy jest ju¿ z góry przes¹dzony. 
A epilog? Pazernoœæ nie pop³aca, chytry dwa razy traci, kraœæ to wstyd.
Wyrok s¹dowy powinien byæ dotkliwy, ku przestrodze dla innych. 

Napad w Netto

Punktualnie o szóstej rano, do drzwi nieczynnego jeszcze dyskontu
Netto ktoœ energicznie zapuka³. Przygotowuj¹ca siê do pracy ekspedientka,
nie przeczuwaj¹c niczego z³ego otworzy³a drzwi od zaplecza. Widok
„powali³”j¹ z nóg. Przed ni¹ sta³ zamaskowany mê¿czyzna, z wycelowan¹
w jej kierunku luf¹ pistoletu. Us³ysza³a ¿¹danie wydania pieniêdzy.
Przera¿ona wyjê³a z sejfu kopertê z gotówk¹ i przekaza³a mê¿czyŸnie.
Zdarzenie trwa³o kilka minut, ale jego wspomnienie, z pewnoœci¹
bêdzie przeœladowaæ sprzedawczyniê przez d³ugi czas. Natychmiast
powiadomiono policjê, która bezzw³ocznie rozpoczê³a szeroko zakrojone
dzia³ania poszukiwawcze. W ich efekcie ju¿ po 40 minutach sprawca
napadu rabunkowego zosta³ zatrzymany. 30.letni chojnowianin przyzna³
siê do czynu w trakcie zatrzymania. T³umaczy³ siê bardzo ciê¿k¹ sytuacj¹
materialn¹. Zrabowan¹ gotówkê odzyskano w ca³oœci, a sprawca mo¿e
liczyæ teraz na wikt i opierunek na koszt pañstwa przez najbli¿sze dwa,
do 12 lat. 

eg

Chojnowski kryminalik



Konkurs plastyczny 

dla niepe³nosprawnych
- zachêcamy chojnowskich artystów

Starosta Powiatu Legnickiego przy wspó³-
pracy Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób
Niepe³nosprawnych i Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Legnicy og³asza
konkurs plastyczny pod nazw¹ „MÓJ
ŒWIAT - KOLORY I BARWY MARZEÑ”.

Konkurs ma umo¿liwiæ osobom
niepe³nosprawnym z terenu powiatu
legnickiego artystyczn¹ wypowiedŸ 

wizji postrzegania œwiata, przekazanych
za pomoc¹ ró¿nych technik plastycznych. 

Celem konkursu jest spo³eczna integracja
osób niepe³nosprawnych z powiatu legnic-
kiego poprzez prezentacjê ich twórczoœci
plastycznej i artystycznych dokonañ. 
Technika wykonania pracy konkursowej
dowolna. Dopuszczalny format prac 
o maksymalnych wymiarach 50 cm na 35 cm.
Prace zostan¹ ocenione w trzech kategoriach
wiekowych: do 12 lat, 18 lat, powy¿ej 18 lat.
Termin sk³adania prac konkursowych

up³ywa 5 czerwca 2013 r.
Opisane prace /tytu³ pracy, imiê i nazwisko
autora, wiek, adres i telefon/ mo¿na sk³adaæ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Legnicy ul. Plac S³owiañski 1, 
59-220 Legnica, z dopiskiem konkurs
„MÓJ ŒWIAT”. W przypadku przes³ania
pracy drog¹ pocztow¹ o terminie decyduje
data wp³ywu do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Legnicy.
Osoba odpowiedzialna za organizacjê
konkursu w PCPR w Legnicy:

Agnieszka Redyk
Tel. 76/ 72 43 545

Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 
do dnia 18 czerwca 2013 r.

Zwyciêzcy konkursu otrzymaj¹ dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace
zostan¹ wyeksponowane na wystawie pod-
czas uroczystej gali.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 7/78610

Kochanej wnuczce - JJuulliittccee  CCzzaarrnneecckkiieejj
z okazji urodzin moc ¿yczeñ, spe³nienia
marzeñ i uœmiechu na twarzy ¿ycz¹ kochaj¹cy
rodzice z Milenk¹, babcie: Wiesia, Lucynka,
Hela, dziadek Gienek i wujostwo.

Kochanemu bratu - HHeennrryykkoowwii
BByycczzkkoowwsskkiieemmuu samych radosnych dni 
i du¿o zdrowia z okazji urodzin ¿ycz¹
kochaj¹ce siostry z rodzinami, ¿ona 
z dzieæmi oraz rodzice.

Kochanemu Jubilatowi - EEuuggeenniiuusszzoowwii
BByycczzkkoowwsskkiieemmuu z okazji 80 urodzin,
wszystkiego najlepszego, du¿o zdrowia,
samych radoœci w ¿yciu ¿yczy kochaj¹ca
¿ona Helena, dzieci, wnuki i prawnuki:
Julitka, Milenka, Franek.

PPrrzzeemmkkoowwii  JJuurrcczzyykkoowwii - z okazji urodzin
du¿o zdrowia i powodzenia w ¿yciu
- ¿yczy kochaj¹ca mama, Patrycja, Wiesiek,
dziadkowie i chrzestna.

Kronika  Towarzyska

Ju¿ po raz ósmy uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, 
z powiatu legnickiego i Legnicy, rywalizowali
w konkursie organizowanym przez PTTK 
pn. “Znam Powiat Legnicki jak Swój Dom”.
Przed startuj¹cymi zawodnikami postawiono
trzy zadania: indywidualne rozwi¹zywanie testu
krajoznawczego sk³adaj¹cego siê z 50 pytañ,
odgadniêcie nazw 10 zabytków z powiatu
legnickiego pokazanych na zdjêciach oraz
przygotowanie plakatu na temat „Z przewod-
nikiem przez powiat legnicki”.

Chojnowskie dru¿yny wypad³y bardzo dobrze
- reprezentacja Szko³y Podstawowej nr 4 -
Natalia Sankiewicz, Marta Sobiechowska 
i Kacper Jaworski zajêli II miejsce w swojej

kategorii, a uczennice z Gimnazjum nr 2 
w sk³adzie Adrianna Stañczyk, Gabriela Kur,
Natalia Stupak uplasowa³y siê na pozycji trzeciej. 
Gratulujemy!

Ÿród³o: www. starostwo.legnica.pl
zdj. p.¿.

Znawcy powiatu 

Made in China w Chojnowie
12 kwietnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej

MOKSiR wyst¹pi kabaret MADE IN CHINA. 
Bilety w cenie 15 z³ do nabycia w MOKSiR 
na godzinê przed rozpoczêciem wystêpu.

ZAPRASZAMY.
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Wramach wspó³pracy szko³y z lubelsk¹
Fundacj¹ uda³o siê zrealizowaæ
szeœæ ró¿norodnych projektów

edukacyjnych: zajêæ teoretycznych, warsztatów,
sesji fotograficznych. Warto wspomnieæ 
chocia¿by najbardziej, jak dot¹d spektakularne
wydarzenie, jakim by³a Noc Odkrywców
przeprowadzona w sobotni¹ noc - 24 marca
2012 roku, kiedy goœciliœmy u nas ponad 60.
studentów wroc³awskich uczelni wy¿szych, 
a prawie 130. osobowa grupa uczniów wziê³a
wówczas udzia³ w zajêciach z: teriologii,
kryminalistyki, fizyki, biologii. Zainteresowano
ich preparacj¹ d¿d¿ownic, izolacj¹ DNA 
z pomidora, pobieraniem odcisków palców.
Wiele emocji wzbudzi³y zajêcia fotograficzne,
podczas których malowano œwiat³em, wyko-
nywano fotogramy, komponowano obrazy,
naœwietlano i wywo³ywano zdjêcia. „Wybu-
chowo” by³o podczas doœwiadczeñ fizycz-
nych, kiedy dokonywano implozji puszki,
prezentowano: nurek Kartezjusza, wahaj¹c¹
siê œwieczkê. Mroczn¹ salê nr 13 rozœwietla³o
œwiat³o noktowizora, niezbêdnego do zapre-
zentowania badañ terenowych z u¿yciem
sprzêtu do telemetrii, a tak¿e do zainicjowa-
nia quizu rozpoznawania g³osów nietoperzy
przy pomocy detektora. 
Kolejnym projektem by³y zajêcia pod has³em:
„Chemia wiosn¹”, które zrealizowano 
w sobotnie przedpo³udnie 21 kwietnia 2012 r.
Podczas warsztatów, ³¹cz¹cych zabawê 
z teori¹ i dzia³aniami praktycznymi, poprzez
praktyczne wykorzystanie sprzêtu laborato-
ryjnego, odczynników chemicznych, a tak¿e
pracom z materia³em biologicznym, gimna-
zjaliœci mogli zaobserwowaæ procesy zacho-
dz¹ce w œwiecie rzeczywistym i poznaæ ich
praktyczne zastosowanie. 
15 czerwca ubieg³ego roku szko³a goœci³a 
doktorantki z Miêdzywydzia³owego Ko³a 

Naukowego Biomechaników z Zak³adu In¿y-
nierii Biomedycznej i Mechaniki Ekspery-
mentalnej Politechniki Wroc³awskiej ¯ak,
które podczas zajêæ zapoznawa³y uczniów 
z szeroko pojêt¹ biomechanik¹. Przygotowa³y
dwa stanowiska omawiaj¹ce kolejno dzia³y 
o uk³adzie krwionoœnym i uk³adzie kostnym.
Przeprowadzi³y doœwiadczenia pozwalaj¹ce
okreœliæ lepkoœæ p³ynów takich jak woda,
32% roztwór gliceryny (odpowiednik krwi) 
i czystej gliceryny. Przedstawi³y implantowane
mechaniczne zastawki serca, sztuczne naczy-
nia krwionoœne, pompy do wspomagania pracy
serca i uk³adów symuluj¹cych zwê¿enie naczyñ
krwionoœnych. Zaprezentowa³y kilka typów
endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
oraz wyjaœni³y celowoœæ ich stosowania.
Przedstawi³y aparat Ilizarowa oraz zaprezen-
towa³y preparaty kostne wykonane z ró¿nych
fragmentów szkieletu ludzkiego. 

Rok szkolny 2012/213 to kontynuacja prê¿nie 
rozwijaj¹cej siê wspó³pracy. W sobotê - 
20 paŸdziernika 2012 r. odby³y siê innowa-
cyjne warsztaty chemiczne, podczas których
gimnazjaliœci pod okiem studentów przepro-
wadzali liczne doœwiadczenia: reakcje str¹-
cania, hydrolizy i zobojêtniania. W marcu
zaœ, podczas jednego z weekendów, goœciliœmy
cz³onków Akademickiej Grupy Fotograficz-
nej dzia³aj¹cej na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym we Wroc³awiu. Podczas zajêæ gimna-
zjaliœci i absolwenci szko³y uczyli siê zasad
kompozycji zdjêæ: rodzajów kadrów, dobiera-
nia formatu i perspektywy. Próbowano radziæ
sobie - i to naprawdê z imponuj¹cymi efektami
- z zasadami fotografowania pod œwiat³o oraz
utrwalania scen o du¿ej rozbie¿noœci tonalnej.
Najwspanialsz¹ zabaw¹ po raz kolejny by³o
malowanie œwiat³em oraz profesjonalna sesja
portretowania z wykorzystaniem ró¿norod-
nych blend. 
Te wszystkie inicjatywy by³yby niemo¿liwe
do zrealizowania bez wsparcia regionalnego
koordynatora Projektu „Projektor” - pana
Kazimierza Suszniaka, któremu ca³a spo³e-
cznoœæ szkolna sk³ada gor¹ce podziêkowania. 

(l.s.)

Szko³a têtni¹ca ¿yciem
- o wspó³pracy Gimnazjum nr 2 z Fundacj¹ Rozwoju Wolontariatu

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

§ 1. W uchwale Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 
11 marca 1999r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 2. otrzymuje brzmienie: „Do obwodu szko³y nale¿¹ nastêpuj¹ce
ulice: Akacjowa, Adama Asnyka, Brzozowa, Bohaterów Powstania
Warszawskiego, Chmielna, Boles³awa Chrobrego, Cicha, Jana
D³ugosza, Gen. Stanis³awa Maczka, Grodzka, Grunwaldzka,
Kazimierza Wielkiego, Jana Kiliñskiego, Jana Kochanowskiego,
Stanis³awa Konarskiego, Ignacego Krasickiego, Królowej Jadwigi,
Krótka, Kwiatowa, Legnicka nr parzyste od 58 do 82 i nr nieparzyste
od 89 do 103, Leœna, Lipowa, W³. £okietka, £u¿ycka, Jana Matejki,
M³ynarska, Moniuszki, Stefana Okrzei, I. Paderewskiego, Parkowa,
Piotrowicka, Polna, Po³udniowa, PoŸniaków, Rac³awicka, Miko³aja
Reja, Ró¿ana, Rzemieœlnicza, Samorz¹dowa, Henryka Sienkiewicza,

Marii Curie Sk³odowskiej, S³oneczna, Juliusza S³owackiego, S³owiañska,
W. Sikorskiego, Jana Sobieskiego, Spacerowa, Stanis³awa Staszica,
Szpitalna, Piotra Œciegiennego, Tulipanowa, Wojska Polskiego,
Wolnoœci, Wrzosowa, Z³otoryjska, pl.Zamkowy oraz zgodnie 
z Porozumieniem zawartym pomiêdzy miastem Chojnów a gmin¹
Chojnów w sprawie powierzenia miastu Chojnów zadañ publicznych
gminy Chojnów w zakresie zak³adania i prowadzenia gimnazjów
nastêpuj¹ce miejscowoœci po³o¿one na terenie gminy Chojnów:
Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Osetnica, Piotrowice.”
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
oraz w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XXVII/133/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 21 marca 2013r.  
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
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12 marca przedszkolaki grup starszych z Przedszkola nr 1 oraz 
z Przedszkola nr 3, a tak¿e uczniowie klasy I, III ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3, którzy zawitali do Gimnazjum nr 2 znaleŸli siê w auli
przemienionej w magiczny zielony las! Kolorowa scenografia, piêkne
stroje uczniów klasy IIIc wcielaj¹cych siê w rolê nie tylko Czerwo-
nego Kapturka, ale te¿ Babci, Leœnej Wró¿ki, Zaj¹czka Zdrowusia 
i Ekologicznego Wilka oraz Warzyw i Owoców, przyku³y uwagê
m³odych widzów na d³u¿sz¹ chwilê. A by³o o czym s³uchaæ! Ze sceny
pada³y ¿yciowe rady zwi¹zane z odpowiednim zachowaniem w lesie,
na drodze i o zasadach prawid³owego ¿ywienia. Zacytujemy kilka z nich: 
„Tylko wtedy piêkny œpiew ptaków us³yszysz, gdy po lesie spacerujesz

w ciszy.” 
„Ja w parkach i lasach chodzê po œcie¿kach, w trawach przecie¿ wiele
zwierz¹t mieszka. Nie chcê zak³ócaæ im spokoju w domu, bo nie
¿yczê tego nikomu”. 
„Nie wiem dlaczego, niektórzy ludzie lubi¹ mieszkaæ wœród œmieci 
i w brudzie. Rzucaj¹ papiery, gdzie tylko popadnie, a œwiat wygl¹da
przez to nie³adnie. Wiêc ja tych ludzi grzecznie poproszê, aby na
œmiecie stosowali kosze!!!” 

W tym momencie do akcji wkroczy³ Pan Œmietnik, który zaapelowa³
do zebranych: „Wszêdzie pe³no papierków, œmieci w ca³ym lesie.
P³acz¹ drzewa, a echo smutn¹ piosenkê niesie. B¹dŸcie dzieci tak
mi³e, wrzucajcie do mnie œmieci. Wtedy las siê uœmiechnie, s³oñce
znowu zaœwieci”.
Królik Zdrowuœ namawia³: „Ale¿ przecie¿… Zdrowo ka¿dy mo¿e
jeœæ, nie daj siê chorobom zwieœæ! Kto chce zdrowo ¿ycie wieœæ, musi
warzyw mnóstwo jeœæ”.
Jak smaczne s¹ owoce i warzywa oraz soki owocowo - warzywne
przekonali siê goœcie podczas poczêstunku, który odby³ siê po wspólnych
zabawach ruchowych oraz tañcach. 
Spektakl teatralny przygotowany zosta³ przez uczniów klasy IIIc pod
opiek¹: Aliny Bujak i Lucyny Spes, dziêki pomocy i zaanga¿owaniu:
Ma³gorzaty Graban, Jadwigi Kranc, Bo¿eny Paw³owskiej. Organizatorzy
s³owa podziêkowañ sk³adaj¹ na rêce Pani Bo¿eny Pomyka³y, która po
raz kolejny okaza³a wielk¹ ¿yczliwoœæ i cierpliwoœæ - bez której
niemo¿liwa by³aby organizacja poczêstunku. Za wsparcie i udzielon¹
pomoc DZIÊKUJEMY tak¿e Pani El¿biecie Bojdzie. 
Dyrekcja Szko³y dziêkuje tak¿e Kierownikowi Sklepów „Reserved” 
z terenu: Legnicy, Lubina i Wroc³awia. Bez Pañstwa ¿yczliwoœci
niemo¿liwe by³oby pozyskanie dla szko³y tak wspania³ych, profesjon-
alnie wykonanych elementów scenograficznych! 

(l.s.)

„W Magicznej Krainie Zdrowia”

14marca w bibliotece Szko³y Podstawo-
wej nr 4 odby³ siê szkolny konkurs

„Piêknie czytam” dla klas II i III. Przed
konkursem, starsi koledzy i kole¿anki przed-
stawili inscenizacjê wierszy Juliana Tuwima
pt: „Wiersze które lubimy”.
Uczniowie i uczennice bior¹cy udzia³ w kon-
kursie nie znali wczeœniej czytanych tekstów.
Wykazali siê poprawn¹ dykcj¹, intonacj¹,
odpowiednim tempem podczas czytania.

Jury podczas ¿ywej dyskusji wy³oni³o nastê-
puj¹cych zwyciêzców w poszczególnych 
kategoriach:

W klasach drugich:
I miejsce - Katarzyna Soboñ kl. II a
I miejsce - Bartosz Tomaszewski kl. II b 
II miejsce - Klaudia Œliwiany kl. II b
II miejsce - Micha³ Chopkowicz kl. II c
III miejsce - Malwina Bosek kl. II c
III miejsce - Patryk Gromala kl. II a

W klasach trzecich:
I miejsce - Agnieszka Wawroniak kl. III b
I miejsce - Aleksandra Cawrycz kl. III c
II miejsce - Alina Malik kl. III a
II miejsce - Kacper Matys kl. III a

II miejsce - Karolina Madura kl. III c
III miejsce - Roksana Kusz kl. III b

Nagrody zosta³y wrêczone przez p. dyrektor
El¿bietê Borysewicz i cz³onków komisji: 
p. Agnieszkê Tworzyd³o i p. Bo¿enê Szarek.
Organizatorzy konkursu: Dorota Chopkowicz,
El¿bieta Rusiecka

Piêknie czytam



Na basenie "7 Centrum" w Lubinie 5 kwietnia
przeprowadzone zosta³y Mistrzostwa Strefy
Legnickiej w P³ywaniu Dru¿ynowym Szkó³
Gimnazjalnych. Reprezentacja dziewcz¹t 
i ch³opców z Gimnazjum nr 1 rywalizowa³a 
w sztafecie p³ywackiej na dystansie 50 metrów
stylem dowolnym z dru¿ynami innych szkó³ 
z terenu strefy legnickiej. 
Zawody te s¹ jedn¹ z najwa¿niejszych imprez
p³ywackich organizowanych przez Szkolny
Zwi¹zek Sportowy "Dolny Œl¹sk". Stawk¹
tych zawodów by³ awans do fina³u woje-
wódzkiego. Udzia³ w tej imprezie sportowej
wliczany jest do punktacji SZS "Dolny
Œl¹sk". 
Reprezentacja dziewcz¹t w sk³adzie:
Martyna Mihu³ka, Maria Orlicka, Klaudia
Szczupaczyñska, Stanis³awa Jänsch, Marlena
Koz³owska, Sandra Spirydowicz, Karolina
Szaban, Kinga Rokus, Aleksandra Najda,
Katarzyna Chowaniec, Agnieszka Pisarska,

Zuzanna Sambor. Prowadz¹ca - S³awomira
Koczañska.
Reprezentacja ch³opców w sk³adzie: 
Jakub Ostropolski, Arkadiusz Gruszka,
Wojtek Nowak, Manolis Pavlou, Patryk Moskwa,
Andrzej Adamiec, Pawe³ Wiœniewski,
Tomasz Grabka, Marcin Mazur, Sebastian
Szafran, Igor Pikur. Prowadz¹cy - Maciej
Cieœla.
Obie chojnowskie dru¿yny uplasowa³y siê na 
7 pozycji.

cm
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Nareszcie zimowa aura tej wiosny pozwoli³a
³askawie rozegraæ dru¿ynie Chojnowianki
pierwsze spotkanie w rundzie rewan¿owej.
Tu¿ przed pierwszym gwizdkiem mia³a
miejsce ma³a uroczystoœæ: zawodnikowi choj-
nowskiego klubu, Bartoszowi Hanieckiemu,
wrêczona zosta³a okolicznoœciowa nagroda
za zajêcie I miejsca w plebiscycie dla najlep-
szego sportowca powiatu legnickiego. 

Nastêpnie chojnowski lider klasy A, mia³
pokazaæ swoj¹ wy¿szoœæ nad Iskr¹ NiedŸ-
wiedzice zajmuj¹c¹ do tej pory 10 miejsce.
Zziêbniêtym kibicom, którzy w sobotê 
6 kwietnia zawitali na stadion oszczêdzono
jednak emocji. Obraz gry doskonale odzwier-
ciedla³ okolicznoœci, w jakich pad³a jedna
jedyna bramka tego meczu. W 22 minucie
spotkania Rados³aw Michu³ka z oko³o 20 metra
odda³ taki sobie strza³, a pi³ka przetoczy³a siê
pod interweniuj¹cym bramkarzem goœci 

i leniwie wtoczy³a siê do bramki. Wydawa³o
siê, ¿e worek z bramkami siê otworzy³. Na
oczekiwaniach siê jednak skoñczy³o. Byæ
mo¿e to pierwsze koty za p³oty i z kolejki na
kolejkê spotkañ widowiska pi³karskie 
w wykonaniu naszej dru¿yny bêd¹ o niebo
lepsze. Pozycja lidera przecie¿ do tego
zobowi¹zuje.
KS Chojnowianka Chojnów - Iskra
NiedŸwiedzice 1:0 (1:0) - Michu³ka - 22 min.

Pm
Grupa II:
Chojnów - NiedŸwiedzice 1:0 (1:0), Krzywa
- Olszanica 2:3 (1:1), Pielgrzymka - Szklary
Dolne 2:2 (2:1), Ksiêginice - Zagrodno 0:1 (0:0),
Konradówka - Jadwisin 0:10 (0:4), Rokitki II
- pauza.

1. Chojnowianka Ch. 15 38 50-14
2. Skora Jadwisin 15 35 54-24
3. Victoria Parchów 14 31 37-13
4. D¹b Stow. Siedliska       14 28 37-22
5. Olimpia Olszanica 15 27 39-27
6. Orze³ Zagrodno 15 22 25-29
7. Iskra Ksiêginice 15 20 27-31
8. Czarni II Rokitki 14 20 27-33
9. Fenix Pielgrzymka 15 19 30-42
10. Iskra NiedŸwiedzice 15 17 37-41
11. Wilkowianka Wilków 14 16 30-35
12. Sokó³ Krzywa 15 15 30-34
13. Czarni Mi³kowice         14 13 28-49
14. Relaks Szklary Dolne 15 11 29-50
15. Konrad Konradówka  15 3 26-62

14.04: Konradówka - Mi³kowice, Jadwisin -
Ksiêginice, Zagrodno - Pielgrzymka, Szklary
Dolne - Wilków, Parchów - Krzywa, Olszanica -
Chojnów, NiedŸwiedzice - Rokitki, pauza -
Siedliska

PI£KA NO¯NA
M³odziki Chojnowianki zajêli 2 miejsce w tur-
nieju pi³ki halowej w Jaworze. Nasi ch³opcy
przegrali w finale z Zag³êbiem Lubin w rzutach
karnych. Po regulaminowym czasie gry by³o 1:1.
W zawodach wziê³o udzia³ 10 zespo³ów: Za-
g³êbie Lubin, Œl¹sk Wroc³aw, Lechia Dzier-
¿oniów, FC Akademy Wroc³aw, Victoria Wa³-
brzych, Gryf Œwidnica, Orlik K³odzko, Ja-
woria Jawor, MiedŸ Legnica. Chojnowianie
dwukrotnie spotkali siê z Zag³êbiem Lubin. 
Pierwszy mecz odby³ siê w fazie grupowej 
i zakoñczy³ wynikiem 0:0.

Ponadto:
1. Chojnowianka - Orlik K³odzko 2:1
2. Chojnowianka - Gryf Œwidnica 3:0
3. Chojnowianka - Victoria Wa³brzych 2:1
4. Chojnowianka - Zag³êbie Lubin 0:0
Bardzo dobra postawa sprawi³a, ¿e zajêliœmy
pierwsze miejsce w grupie i to sprawi³o, ¿e
zakwalifikowaliœmy siê do pó³fina³u, w którym
pokonaliœmy Œl¹sk Wroc³aw 1:0.
Po raz trzeci w tym sezonie najlepszym za-
wodnikiem turnieju zosta³ Konrad Cichoñ.
W sezonie zimowym grupa m³odzik prowa-
dzona przez trenera Piotra Seheniewicza wziê³a
udzia³ w 3 turniejach, w których zagra³y naj-
lepsze dru¿yny Dolnego Œl¹ska i ekipy spoza
naszego kraju. M³odzi pi³karze spisywali siê
rewelacyjnie, zajmuj¹c miejsca na podium.
Cykl turniejów zimowych dobieg³ koñca i za-
wodnicy przenosz¹ siê na boiska trawiaste. 

ps

M³odziki 
z sukcesami

Gimnazjum nr 1 p³ywa³o dru¿ynowo
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam dom - Osiedle Wys-
piañskiego w Chojnowie - do
zamieszkania od zaraz. Wiado-
moœæ: tel. 607-568-009.

Sprzedam domek poniemiecki
do remontu w Chojnowie, 
ul. Baczyñskiego. Wiadomoœæ:
tel. 668-739-089.

Sprzedam domek jednoro-
dzinny w centrum Chojnowa.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 785-550-964.

Sprzedam mieszkanie w Choj-
nowie, ul. Kiliñskiego, 3 pokoje,
³azienka, wc osobno, IIIp., czêœ-
ciowo umeblowane, cena do ne-
gocjacji, do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe-spó³dzielcze przy ul.
Gen. St. Maczka, o pow. 63 m2,
IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc osobno. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 660-745-539.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe o pow. 44,7 m2 w starym
budownictwie w Chojnowie, 3
pokoje z kuchni¹ + piwnica. Okna
i drzwi - po wymianie. C.O. ga-
zowe, nowe grzejniki oraz nowa
instalacja gazowa w mieszkaniu
jak i w ca³ym bloku, niskie op³aty.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 509-776-184; 667-695-088.

Sprzedam mieszkanie w sta-
rym budownictwie w centrum
miasta, II p., pow. 60 m2, 2 po-
koje, kuchnia, ³azienka. Wiado-
moœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie 49 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka.
Mieszkanie jest ciep³e, s³oneczne
z ogrzewaniem gazowym na III p.
Do mieszkania przynale¿y sucha
piwnica i komórka strychowa.
Wiadomoœæ tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe w centrum miasta
(nowe budownictwo), IV p.,
pow. 21 m2. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ tel. 696-058-279.

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe w Rokitkach o pow.
38,2 m2 + gara¿, I p. mieszkanie
ciep³e i suche. Cena: 50.000 z³.
Wiadomoœæ tel. 533-997-998.

Kupiê kawalerkê do 36 m2, 
w nowym budownictwie. Wiado-
moœæ tel. 662-878-340.

Sprzedam mieszkanie spó³-
dzielcze, w³asnoœciowe o pow.
63 m2, I p., 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, przedpokój, balkon.
Chojnów, ul. Kiliñskiego. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ tel.
782-551-336 lub 532-840-150.

Mam do wynajêcia 3-pokojowe
mieszkanie w nowym budow-
nictwie. Wiadomoœæ: tel. 076-
8186-734 po godz. 16.00.

Mieszkanie do wynajêcia, III p.,
pokój z kuchni¹ w Chojnowie,
ul. Wolnoœci 3/9. Wiadomoœæ
tel. 603-603-262.

Posiadam kawalerkê do wynajê-
cia o pow. 36 m2 w Chojnowie,
ul. Samorz¹dowa. Wiadomoœæ:
tel. 692 -361- 464.

Kupiê gospodarstwo, dom, sie-
dlisko, dzia³kê z dostêpem do rzecz-
ki. Wiadomoœæ: tel. 519-566-009.

Kupiê lokal u¿ytkowy w cen-
trum Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 603-573-437.

Dzia³ki

Dzia³ki budowlane w Choj-
nowie, ró¿ne powierzchnie. Wia-
domoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w centrum Chojnowa - ul. Kazi-
mierza Wielkiego, pow. 4 ary.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
- wieœ Michów. Wiadomoœæ:
tel.795-105-327.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 11 arów, z pozwoleniem
na budowê wraz z projektem 
w miejscowoœci Go³aczów 
k. Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 602-197-254. 

Inne

Sprzedam opony - tanio.
Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

Przyjmê bezp³atnie (lub za
symboliczn¹ kwotê) wyposa¿e-
nie mieszkania - u¿ywane meble
pokojowe, wersalkê, szafki, sto-
lik, ³awê. Kontakt przez redakcjê
- 76 818-66-84.

Zguby

Zgubiono ksi¹¿kê serwisow¹
pojazdu marki Audi A4 nr vin
WANZZZ8E44211555-2004r.
Dla znalazcy nagroda. Wiado-
moœæ: 600-381-094.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno -
Us³ugowe  „Narzêdziowiec” Sp. z o.o.

w Chojnowie
tel. 76 - 8 - 186 - 491 wew. 17

www.narzedziowiec-chojnow.pl

Oferujemy bardzo atrakcyjne 
warunki p³acowe.

Zainteresowanych podjêciem
zatrudnienia w naszej firmie

prosimy o osobisty 
lub telefoniczny kontakt 

z komórk¹ kadrow¹ Spó³ki.

zzaattrruuddnnii::
⌦ operatorów obrabiarek 

numerycznych,
⌦ operatora wycinarki wodnej 

(mo¿liwoœæ przeszkolenia 
z obs³ugi )

⌦ operatora gilotyny
⌦ ustawiacza pras
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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

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. (076) 818-66-84; fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
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w Krakowie, nak³ad: 800 eg.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia

Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska
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Tu jest
miejsce

na Twoj¹
reklamê



Gabriel Saja lat 2.5
lubi chodziæ na chojnowski basen 

i ogl¹daæ bajki Disneya.

Chojnowskie  Dzieciaki

Komitet Organizacyjny Krajowej

Wystawy Filatelistycznej Chojnów 2013

informuje, ¿e z okazji odbywaj¹cej siê

wystawy i obchodów 680-lecie nadania 

praw miejskich bêdzie wydany medal

okolicznoœciowy.

Zainteresowani nabyciem takiego medalu

winni dokonaæ wp³aty na konto:

Zarz¹d Okrêgu Wroc³awskiego 

PZF WBK O/WROC£AW

Nr 08 1090 1522 0000 0000 5201 9075 

z dopiskiem KWF Chojnów 2013 

w kwocie 30,00 z³ 

w terminie do dnia 1.05.2013 roku.

Medal bêdzie do odbioru w dniach 

20-23.06.2013 r. w Muzeum Regionalnym 

lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Chojnowie po okazaniu dowodu wp³aty 

na powy¿sze konto.

Zapraszamy kolekcjonerów-hobbystów 

do zainteresowania siê t¹ ofert¹ - to cenna

pami¹tka zwi¹zana z naszym miastem.

Projekt medalu wykonali: 
Hans-Joachim Kuhnert i Piotr Œwistowski

Krajowa Wystawa Filatelistyczna
- okolicznoœciowy medal do nabycia


