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Chojnowianka zdominowa³a derby
Chojnowianka w dobrym stylu, pewnie wygra³a w Rokitkach z tamtejszymi Czarnymi daj¹c wyraŸny sygna³ i¿ 4. liga nadal jest celem 

numer jeden zawodników z Chojnowa.

Dzieñ Teatru w Gimnazjum nr 1
Uczniowie znakomicie przygotowali siê do tej konkurencji. Zgromadzili

niezbêdne rekwizyty, w³asnorêcznie wykonali elementy scenografii.

Policja autostradowa na drogach Chojnowa
Od 1 marca, w Chojnowie mamy drogówkê. Teren podleg³y

chojnowskiemu komisariatowi obs³uguje kilkunastu funkcjonariuszy.

Pole do popisu dla seniorów
25 marca w MBP, w ramach „Tygodnia z Internetem”, odby³o siê spotkanie
dla seniorów. Biblioteka ju¿ po raz trzeci w³¹czy³a siê w tê kampaniê.

Chojnowianki w finale Pegazika
Marta Klimczyk z SP 3 i Marta Sobiechowska z SP 4 przesz³y do fina³u, 

który 5-6 maja odbêdzie siê w K³odzku.

¯yje ¿yciorysami
Mariusz Urbanek z wykszta³cenia jest prawnikiem,
nad paragrafami jednak górê wziê³y ¿yciorysy Polaków…
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Inwestycje na wiosnê
W po³owie marca rozpoczêto prace przy
zagospodarowaniu terenów wypoczynkowo-
rekreacyjnych przy ul. Kiliñskiego, przy 
tzw. Morskim Oku. Wykonawca zdemon-
towa³ nieu¿yteczne ju¿ urz¹dzenia sportowe,
rozebra³ chodniki betonowe i obecnie pro-
wadzi korytowanie pod nowe œcie¿ki o na-
wierzchni Hanse Grant rozprowadzaj¹c jed-

noczeœnie kable do oœwietlenia terenu oraz
fontanny p³ywaj¹cej. 
Od kilkunastu dni trwaj¹ tak¿e prace przy
budowie k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹
³¹cz¹cej ulicê Rac³awick¹ z Brzozow¹, ma-
j¹c¹ zast¹piæ „z³amany most”. Wykonawca
rozpocz¹³ prace od wbicia s³upów z rur
stalowych stanowi¹cych podpory pod k³adkê.
Teraz montuje na s³upach poprzeczne stalowe
elementy konstrukcyjne.

Efekty trwaj¹cego od kilku miesiêcy remontu
MOKSiRu, gdyby nie ogrodzenie, widaæ by
by³o go³ym okiem. Wykonawca montuje
w³aœnie strop nad piwnic¹ nowobudowanych
budynków. Wewn¹trz starego budynku muro-
wane s¹ œciany parteru i trwa monta¿ insta-
lacji wentylacyjnych. 

Europejczycy w Chojnowie
31 marca w³adze miasta podejmowa³y w ratuszu
grupê obcokrajowców - reprezentantów 7 pañstw,
goszcz¹cych w Chojnowie na zaproszenie Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w ramach projektu doty-
cz¹cego edukacji na obszarze Unii Europejskiej
„Comenius”. Delegacje m³odzie¿y wraz opie-
kunami z Francji, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii,
W³och, Turcji i Belgii spotka³y siê z burmistrzem,

który w kilku s³owach przybli¿y³ historiê miasta
i jego obecne atrakcje. Informacje o dziejach
Chojnowa uzupe³ni³ dyrektor Muzeum Regio-
nalnego, który tego samego dnia przyj¹³ goœci
w progach Zamku Piastów. Europejczycy spêdz¹
u nas kilka dni, a o ich wizycie wiêcej na-
piszemy w kolejnym wydaniu. 

Znaj¹ siê na po¿arnictwie cd
W poprzednim numerze G.Ch. pisaliœmy 
o miejsko-gminnych laureatach Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapo-
biega po¿arom”. Kilka dni temu w Starostwie
Powiatowym w Legnicy odby³ siê etap po-
wiatowy tego konkursu. Œpieszymy donieœæ,
¿e wœród uczestników, którzy swoj¹ wiedz¹

wywalczyli sobie awans do szczebla wojewódz-
kiego, znaleŸli siê chojnowianie. We Wroc³awiu
reprezentowaæ nas bêd¹ zdobywcy pierwszych
miejsc w swoich kategoriach wiekowych -
Jakub Szczupak ze Szko³y Podstawowej nr 3
i Natalia Ba³aj z Gimnazjum nr 1. Gratulu-
jemy i trzymamy kciuki.

Wspólna odpowiedzialnoœæ
Nasza redakcja otrzyma³a kilka sygna³ów
dotycz¹cych prze³adowanych pojemników ze
œmieciami w niektórych rejonach miasta. Usta-
liliœmy, ¿e Chojnowski Zak³ad Gospodarki
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Kwieceñ
05.04. - Rozœpiewane Nutki - Przegl¹d Piosenki; godz. 10.00.; Dom Schrama 
11.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne godz. 17.00; Dom Schrama 
12.04. - Kiermasz wielkanocny godz. 10.00; Dom Schrama 
12.04. - Zajêcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”, godz. 11.00; Miejska Biblioteka Publiczna 
25.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne, godz. 17.00; Dom Schrama 
27.04 - Kanonizacja Jana Paw³a II - misterium, godz. 19.00; koœció³ pw. œw. ap. Piotra i Paw³a,
kwiecieñ - Baœnie i bajki Europy - konkurs plastyczny; Dom Schrama
kwiecieñ - Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; MBP - Sala Edukacyjna
kwiecieñ - Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych w p³ywaniu; godz…. Basen Miejski 

MAJ
03.05. - Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Dom Schrama 
09.05. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama 
10.05. - Stonoga – przegl¹d taneczny; Szko³a Podstawowa nr 4
10.05. - Rap Melan¿ - koncert; park przy „Niebieskim Parasolu”
16.05. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama 
17.05. - Majowy Festyn „Trójki”, Szko³a Podstawowa nr 3
23.05. - NOC w Muzeum; Muzeum Regionalne, Partnerstwo Doliny Skory
24.05. - Festyn majowy - impreza œrodowiskowa Gimnazjum nr 2 
24.05. - SILEBIA - przegl¹d teatralny; PZS ul. PoŸniaków
26.05. - Dla Ciebie Mamo - plenerowy koncert chóru Skoranta; Rynek
27.05. - Dzieñ Mamy; Dom Schrama 
maj - Tydzieñ bibliotek 2014; Miejska Biblioteka Publiczna 
maj - X lat Unii Europejskiej; 
maj - Zawody bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
maj - Festyn majowy
maj - Turniej szachowy; miejsce- Dom Schrama 
maj - Mistrzostwa Miasta w LA; 
maj - czerwiec - „W krainie Syjamu - relacja z podró¿y do Tajlandii” - wystawa fotograficzna
Wojciecha Drzewickiego i Micha³a Derenia; Miejska Biblioteka Publiczna 
maj - czerwiec - „Weduty Grzegorza Fija³kowskiego” - wystawa autorska legnickiego miedziorytnika;
Muzeum Regionalne 

Kalendarz imprez w mieœcie
kwiecieñ - maj

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska -  76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
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Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z naczel-
nikiem legnickiego Urzêdu Skarbowego, w Chojnowie uruchomiony
zosta³ punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
W ka¿dy czwartek, od godz. 8.00 do 15.00, do dnia 24 kwietnia 2014
roku, w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 3-parter),
pracownik Urzêdu Skarbowego przyjmuje zeznania podatkowe
za 2013 rok. 
Druki PIT mo¿na pobieraæ w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzêdu.

Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na wys³anie swojego zeznania
drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie
przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibe Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. 
Podobny punkt funkcjonuje tak¿e w siedzibie Urzêdu Skarbowego 
w Legnicy przy ul. N.M.Panny 3 w Sali Obs³ugi Klienta (parter).

Naczelnik Urzêdu Skarbowego pragnie poleciæ Pañstwa uwadze
mo¿liwoœci sytemu e-deklaracje i liczy, i¿ wszyscy podatnicy przyst¹pi¹
do realizacji ca³oœci obowi¹zków, w³aœnie w ten sposób, a fakt, 
¿e jeszcze tego nie uczynili, wynika tylko z braku informacji o takiej
mo¿liwoœci.
Korzyœci wynikaj¹ce ze z³o¿enia deklaracji w formie elektronicznej:
* ³atwoœæ wype³nienia,
* szybszy zwrot nadp³aty,
* gwarancja poprawnoœci sk³adanej deklaracji,
* bezpieczeñstwo przesy³ania danych.

Pity w urzêdzie

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie. Dzia³ki znajduj¹ siê na
terenie w pe³ni uzbrojonym i  posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej. Przez
dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej. 
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich
dostêp  w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 kwiet-

nia 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie

pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 kwietnia 2014 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium 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 wp³a-
caj¹ca 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¿  460,00 z³ - dot. dz. 457/7,
1.010,00 z³ - dot. dz. 377/3. 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. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

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

Komunalnej i Mieszkaniowej, który
odbiera od nas odpady segregowane oraz
przedsiêbiorstwo ASA z Zabrza wy-
wo¿¹ce zmieszane, maj¹ œwiadomoœæ
trudnej sytuacji, dlatego ju¿ trwaj¹ prace
nad ustaleniem nowego harmonogramu
odbioru œmieci, g³ównie tych komunal-
nych niesegregowanych. Wed³ug
zapewnieñ dyrektora ASA z oddzia³u 
w Lubinie, Pana Macieja Radykow-
skiego, na przestrzeni kilku dni sytua-
cja powinna siê poprawiæ. 
Wydaje siê jednak, ¿e nie tylko to jest
g³ównym powodem prze³adowanych
pojemników. Nie trzeba specjalnych 
zabiegów, ¿eby stwierdziæ, ¿e przyczyn¹
jest te¿ nieumiejêtna segregacja. Do
naszych œmietników trafiaj¹ odpady,
które w ogóle nie powinny siê tam
znaleŸæ. Zu¿yte meble, sprzêt AGD,
odpady budowlane, czy chocia¿by worki
z zebranymi liœæmi lub ogrodowe nie-
czystoœci, nale¿y przekazaæ do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Kraszewskiego 1
(baza CHZGKiM). Tymczasem gros
tego typu odpadów znajduje swoje
miejsce w³aœnie w kontenerach, wy-
pe³niaj¹c automatycznie wiêkszoœæ
ich pojemnoœci. 

Trzeba zatem mieæ œwiadomoœæ, ¿e
dopóki nie zaczniemy œciœle przestrzegaæ
zasad segregacji, dopóty odpady bêd¹
nam z pojemników wypada³y lub wzrosn¹
nam op³aty za czêstsz¹ wywózkê. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoœciami /j.t. Dz. U.  z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu;
1) w dniach od 27.03.2014 r. do
17.04.2014 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przez-
naczonego do sprzeda¿y na rzecz
najemcy znajduj¹cy siê w budynku
po³o¿onym przy ul. Legnickiej 17 
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2014 r.
Nr 32/2014.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo 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 08.05.2014 r.
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Na XXXIX sesji
Marcowe posiedzenie Rady Miejskiej
Chojnowa dotyczy³o m.in. dzia³al-
noœci Spo³ecznej Komisji Mieszka-
niowej w 2013 roku oraz stanu bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego na terenie miasta.

O dzia³alnoœci komisji mieszkaniowej mówi³a
jej przewodnicz¹ca Maria Steæ. 

Aktualnie zespó³ roboczy SKM, który przepro-
wadza wizje lokalne, ocenia warunki miesz-
kaniowe wnioskodawców w miejscach ich
zamieszkania, pracuje w sk³adzie czterooso-
bowym. W roku 2013 Komisja odby³a 17
spotkañ, na których omówiono 398 spraw
mieszkaniowych dotycz¹cych m.in: przed³u-
¿enia umowy najmu lokalu socjalnego, przy-
dzia³u lokalu socjalnego, przydzia³u lokalu
mieszkalnego lub zamiennego, przydzia³u lokali
komunalnych po œmierci najemcy lub wypro-
wadzeniu siê najemcy, przydzia³u lokalu do
remontu we w³asnym zakresie, przydzia³u
pomieszczeñ tymczasowych, podzia³u lokalu
na dwa mieszkania.
W terenie sprawdzono 139 wniosków o przy-
dzia³ mieszkania, podañ i zg³oszonych spraw
spornych. Przeprowadzono weryfikacjê listy
przydzia³u lokali komunalnych opracowanej
na rok 2013. Sporz¹dzono listê przydzia³u
lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych
na rok 2014, w którym na pierwszych miejscach
znalaz³y siê rodziny z listy 2013r w iloœci 14
rodzin/osób - spe³niaj¹cych nadal warunki do

przydzia³u mieszkania komunalnego. Lista 
z roku 2013 liczy³a 35 rodzin/osób.
W roku 2013 przydzielono ³¹cznie 10 lokali
mieszkalnych, 6 lokali po sp³aceniu zaleg³ego
zad³u¿enia, 19 lokali socjalnych, 7 lokali po
œmierci najemcy, 1 lokal po wyprowadzeniu
sie najemcy, 9 pomieszczeñ tymczasowych
(w lokalach wspólnych), 1 lokal na czas remon-
tu mieszkania, z którego nale¿a³o przesiedliæ
lokatora.
Przed³u¿ono 45 umów najmu lokali socjal-
nych. Przed³u¿ono 22 umowy najmu lokali
mieszkalnych na kolejny rok. Przeprowadzono
4 zamiany miêdzy lokatorskie.
Obecnie liczba osób/rodzin na liœcie 2014
roku wynosi 32 rodziny/osoby, z tego 11
rodzin/osób oczekuje na przydzia³ lokalu
zamiennego to znaczy, ¿e w celu realizacji
listy nale¿y pozyskaæ 21 lokali.

Informacje na temat stanu bezpieczeñstwa 
i porz¹dku publicznego na terenie miasta za
okres styczeñ-marzec 2014 przedstawi³ radnym
Kierownik Ogniwa Prewencji asp. sztab.
Jaros³aw Kamiñski.
W pierwszym kwartale bie¿¹cego roku Komi-
sariat Policji w Chojnowie odnotowa³ m.in. 
4 rozboje, 2 uszkodzenia cia³a, 10 kradzie¿y 
z w³amaniem, w tym jedno do obiektu hand-
lowego, 42 kradzie¿e (g³ównie w sklepach),
przeprowadzono 600 interwencji. W tym okresie
zatrzymano 3 sprawców posiadania narko-

tyków i 2 nietrzeŸwych kieruj¹cych. Na drogach
odnotowano 6 potr¹ceñ i 11 kolizji. 
Wzorem lat ubieg³ych kontynuowane s¹ dzia³a-
nia w zakresie restrykcyjnej polityki wobec
sprawców wykroczeñ, w tym szczególniem wykro-
czeñ spo³ecznie uci¹¿liwych. W ograniczonym
zakresie stosowane s¹ pouczenia, natomiast
szeroko stosowane jest postêpowanie manda-
towe oraz kierowanie wniosków o ukaranie. 
W pierwszym kwartale 2014 na terenie miasta
Chojnów ukarano mandatami karnymi 219
sprawców wykroczeñ spo³ecznie uci¹¿liwych.
Dzielnicowi prowadz¹ sta³¹ wspó³prace i kon-
takt z zespo³em interdycsyplinarnym dzia³aj¹cym
przy MOPS którego zadaniem jest zapobie-
ganie aktom przemocy w rodzinie.
Dzielnicowi prowadzili równie¿ wspó³pracê 
z MOPS w zakresie pomocy osobom znajduj¹cym
siê w trudnej sytuacji materialnej i bytowej 
i bezdomnym w ramach Akcji Bezomni Zima
2013/2014.
Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie
w ramach akcji Bezpieczne Ferie prowadzili
spotkania w szko³ach i przedszkolach, których
tematem s¹ zagadnienia bezpieczeñstwa 
w drodze do szko³y jak i podzczas zabawy 
w czasie ferii zimowych.
S³u¿by patrolowe jak i obchodowe oparte s¹
o system patroli dyslokowanych w odpowied-
nie rejony w zale¿noœci od zagro¿enia. S¹ to
patrole z wykorzystaniem radiowozów oznako-
wanych w razie potrzeby kierowane s¹ patrole
w radiowozach cywilnych.
Od 01 marca 2014r do dyspozycji KP w Choj-
nowie zosta³ oddelegowany Zespó³ I WRD
KMP Legnica z zadaniami nadzoru ruchu
drogowego na terenie odpowiedzialnoœci KP
w Chojnowie oraz centralnej koordynacji 
na A4 i DK 94.
S³u¿by patrolowe Komisariatu Policji w Chojno-
wie kilka razy w miesi¹cu s¹ wspierane przez
patrole Samodzielnego Pododdzia³u Prewencji
Policji. S³u¿ba si³ wsparcia jest realizowana
z wykorzystaniem funduszy miasta Chojnów,
gminy Chojnów i gminy Mi³kowice, które s¹
przeznaczane na paliwo dla radiowozów.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Prowadzone s¹ prace przy przebudowie i rozbudowie budynku
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
2. Rozpoczêto prace przy budowie k³adki dla pieszych nad rzek¹
Skor¹ (ul.Brzozowa - Rac³awicka). 
3. Rozpoczêto rewaloryzacjê terenów zielonych przy ul.Kiliñskiego
(„Morskie Oko”). 
4. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na modernizacjê sali gimnasty-
cznej i adaptacjê czêœci pomieszczeñ na szatnie w Szkole Podstawowej Nr 4. 
5. Og³oszono przetarg nieograniczony na budowê ul.Krótkiej. 
6. Wykonano dokumentacjê projektowo - kosztorysow¹ na budowê
ulic: Rejtana, Po³udniowa, Reymonta, Ogrodowa i Broniewskiego. 
7. Wykonano dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ na zagospo-
darowanie wnêtrza kwarta³u w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa,
Koœciuszki i pl.Dworcowy. 

8. Rozstrzygniêto przetarg na utrzymanie zieleni w Rynku. 
9. Og³oszono ponowny przetarg na utrzymanie miejskich terenów
zielonych o pow. ogó³em 10,66 ha oraz na sadzenie kwiatów. 
10. Zamontowano nowe bramki z siatkami na boisku przy ul.Samorz¹dowej. 
11. Zakupiono i przekazano do Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej samochód skrzyniowy wielofunkcyjny 
z dŸwigiem oraz platform¹ do odbioru odpadów zebranych selektywnie.
12. Przydzielono 2 lokale mieszkalne i 2 lokale socjalne na podstawie
listy przydzia³u lokali. Przed³u¿ono 22 umowy najmu lokali. 
13. Zakupiono 2 tony masy asfaltowej na zimno przeznaczonej do
uzupe³nienia ubytków w nawierzchniach jezdni po okresie zimowym
(uzupe³nianie odbywa siê w ramach prac interwencyjnych). 
14. Zamontowano s³upki ¿eliwne wokó³ latarni na parkingu. 
15. Wyrównano drogi gruntowe w ulicach: Fabryczna, Broniewskiego,
£u¿ycka, Kusociñskiego i Bielawska. 

Sprawozdanie 1/2014 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa  w okresie od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia 26 marca 2014 r.
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Na XXXIX sesji
16. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 4 robotników gospodarczych. 
17. Wykonywane s¹ prace porz¹dkowe oraz pielêgnacja drzew na
Cmentarzu Komunalnym. 
18. Trwaj¹ prace przy budowie opaski z polbruku wokó³ boiska
sportowego przy Gimnazjum Nr 2. 
19. Zorganizowano prace spo³ecznie-u¿yteczne dla 35 bezrobotnych
przy porz¹dkach na terenie ulic, MOKSiR-u, Muzeum i Cmentarza
Komunalnego. 

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

1.  Sprzedano:
* w drodze bezprzetargowej:
- dzia³kê w u¿ytkowanie wieczyste o powierzchni 107 m2 na poprawê
warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. Witosa
za kwotê 1.715 z³.;
* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- lokal mieszkalny przy ul.D¹browskiego 11 za kwotê 130.487 z³.
- lokal mieszkalny przy ul.Legnickiej 16 za kwotê 79.487 z³.
- nieruchomoœæ zabudowan¹  ramp¹ betonow¹ w rejonie ul. Fabrycznej
za  kwotê  86.860 z³.
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. S³o-
wiañskiej za kwotê 53.530 z³.
2. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:
- 3 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul.Witosa, 
- 2 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul.S³owiañskiej,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul Rejtana i ul.M³ynarskiej,
- 5 dzia³ek pod budowê  gara¿y przy  ul.Parkowej - £okietka, 
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem magazynowym i zbiornikami
¿elbetowymi w rejonie ul.Fabrycznej,
- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 34/5 ,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Witosa 17,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Kolejowej 13, 
- dzia³ki niezabudowanej przeznaczonej pod us³ugi komercyjne przy
ul.Samorz¹dowej,
- dzia³ek objêtych granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przy ul. £u¿yckiej.
3. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci na rzecz osoby fizycznej na kwotê 2.592 z³.
4. Zawarto 3 umowy dzier¿awy gruntu:  na poprawê warunków

zagospodarowania nieruchomoœci - podwórko przy ul.Mickiewicza
oraz pod dzia³alnoœæ handlow¹ na targowisku miejskim,
5. Wydano dwa zawiadomienia o ustaleniu numeru porz¹dkowego.
6. Wydano 4 decyzje na podzia³ dzia³ki:
- przy ul.Sikorskiego, z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ek przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze przetargu,
- przy ul.Witosa,  na wniosek osób prawnych w celu sprzeda¿y dzia³ek,
- przy ul. Kolejowej, na wniosek osoby fizycznej w celu sprzeda¿y dzia³ki.

7. Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniuj¹ce podzia³ dzia³ki, pod
wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
8. Wydano 22 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta oraz 8 zaœwiadczeñ o przeznaczeniu w planie.
9. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w odniesieniu do dzia³ki
niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Konopnickiej o powierzchni 549 m2,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê 40.000 z³., a zbywanej
na rzecz osoby fizycznej,
10. Z zakresu  nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- w rejonie ul.Z³otoryjskiej - wydano decyzjê  zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
7 drzew, koliduj¹cych z lini¹ energetyczn¹, gatunku œwierk (daglezja),
dla osoby fizycznej z  obowi¹zkiem nasadzenia 14 drzew,
- przy ul. Akacjowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa,  gatunku œwierk pospolity, dla osoby fizycznej 
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul.Z³otoryjskiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
uschniêtego drzewa gatunku d¹b, dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew, 
- przy ul.Szpitalnej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie  zagra-
¿aj¹cego drzewa gatunku wierzba, dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 2 drzew,
- przy ul.Akacjowej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku  œwierk (daglezja), dla osoby fizycznej
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul.Baczyñskiego - wydano decyzjê  zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 
5 chorych, usychaj¹cych drzew gatunku œwierk (daglezja), dla osoby
fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 10 drzew,
- przy ul.D¹browskiego - wydano decyzjê  zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 
4 zagra¿aj¹cych drzew gatunku: kasztanowiec, klon zwyczajny, jesion
wynios³y i jarz¹b dla Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Bogarodzicy
Dziewicy z obowi¹zkiem nasadzenia  14 drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 148 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 155 wniosków przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 24.403,60 z³. (wydano 153 decyzje
pozytywne i 2 decyzje negatywne). Wyp³acono dodatki mieszkaniowe
na kwotê 138.913,24 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 423 wnioski, wydano 407 dowodów
osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 26 decyzji administracyjnych, 7 zaœwiadczeñ do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 4 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 4 akty urodzenia, 9 aktów ma³¿eñstwa, 34 akty zgonu.
3. Za³atwiono: 160 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 4 korespon-
dencje konsularne, 327 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 210 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 3 jubileusze ma³¿eñstwa.

UCHWA£A NR XXXIX/192/14
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

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

§ 1. 1. Pozbawia siê statusu pomnika przyrody nastêpuj¹ce drzewa
wyszczególnione w za³¹czniku nr 1 do Uchwa³y Rady Miejskiej 
Nr LVIII/280/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uznania drzew
za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Dol. 2006.154.2417):
a) gatunku d¹b czerwony, zwany "MARSZA£EK", oznaczony nr ew. 8,
zlokalizowany na dzia³ce nr 318, obrêb 4, stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów,

b) gatunku topola szara, zwana "ZYTA", oznaczonej nr ew. 26,
zlokalizowana na dzia³ce nr 393, obrêb 4, stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów.
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew, o których mowa w ust.1
nastêpuje z uwagi na utratê wartoœci przyrodniczych.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz og³oszeniu w „Gazecie
Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski
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Policja autostradowa na drogach Chojnowa
Od1 marca, w Chojnowie mamy

drogówkê. Policjanci ujêci w dotych-
czasowych strukturach tzw. policji auto-
stradowej, w ramach reorganizacji, zasilili
szeregi komend miejskich i powiatowych. 
Kilkunastu funkcjonariuszy, oddelegowa-
nych z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej w Legnicy obs³uguje teren pod-
leg³y chojnowskiemu komisariatowi policji.
Miasto i gmina Chojnów, gmina Mi³ko-
wice, drogi krajowe i odcinek autostrady
w tym rejonie s¹ dozorowane w systemie
ca³odobowym.
- Pierwsze dni s³u¿by policjantów, pole-
ga³y na poznawaniu topografii, zagro¿eñ
drogowych i przyzwyczajeñ mieszkañców
- mówi komendant Komisariatu Policji 
w Chojnowie podkom. mgr Andrzej Sawicki.
- Na bazie informacji od instytucji, osób
prywatnych czy obserwacji w³asnych
bêdziemy teraz realizowaæ zadania zmie-
rzaj¹ce do zniwelowania miejsc i sytuacji
zagra¿aj¹cych kierowcom i przechodniom.
Nasz¹ ambicja nie jest, jak powszechnie
siê uwa¿a, gromadzenie jak najwiêkszej
iloœci mandatów. Wrêcz przeciwnie. Zale¿y
nam na wspó³pracy z mieszkañcami 
i wypracowaniu wspólnej koncepcji bez-
piecznego u¿ytkowania naszych dróg.

Bezpiecznie nie bêdzie, jeœli kierowcy
(czy piesi), nie bêd¹ respektowaæ prawa.
Nadmierna prêdkoœæ, parkowanie w miejs-
cach niedozwolonych, jazda pod wp³ywem
alkoholu czy wymuszanie pierwszeñstwa,
to najczêstsze i nagminne powody st³uczek,
wypadków, potr¹ceñ…
Patrole drogowe z pewnoœci¹ wzmocni¹
dotychczasowe dzia³ania naszej policji.
Sama obecnoœci drogówki, radiowozy 
z symbolem „R” czy wkrótce motory z fun-
kcjonariuszami w bia³ych czapkach, mamy
nadziejê, wzbudz¹ respekt i zdyscyplinuj¹
u¿ytkowników dróg. 
Nasz komisariat nie rezygnuje te¿ z doty-
chczasowej wspó³pracy z Legnic¹ i tak jak
ma to miejsce od kilku lat, okresowo bêd¹
siê w mieœcie pojawiaæ dodatkowe s³u¿by. 

eg

Oszukiwa³ na portalach internetowych

Legniccy funkcjonariusze zajmuj¹cy siê przestêpczoœ-
ci¹ gospodarcz¹, zatrzymali 29-letniego mê¿czyznê,
który zamieszczaj¹c og³oszenia na jednym z portali
internetowych oszuka³ kilkanaœcie osób oferuj¹c
sprzeda¿ samochodów osobowych oraz maszyn
budowlanych z zagranicy. 
Policjanci z Legnicy ustalili, a nastêpnie zatrzymali
legniczanina, który zamieszcza³ w internecie og³o-
szenia o sprzeda¿y samochodów oraz koparko-³ado-
warek. Sprzêt mia³ byæ sprowadzony przez zamiesz-
czaj¹cego ofertê z zagranicy. Do og³oszenia by³o
do³¹czone zdjêcie, na którym widoczne by³y tablice
oraz numery identyfikacyjne sprzêtu. Warunkiem
sprowadzenia pojazdów lub maszyn by³a wp³ata
zaliczki. Kwoty wp³acane na konto sprzedaj¹cego
kszta³towa³y siê na poziomie od kilkuset nawet do
20 tysiêcy z³otych. Poprzedza³o je nades³anie umowy.
Policjanci ustalili, ¿e w celu uwiarygodnienia swoich
ofert 29-latek w wiêkszoœci przypadków przesy³a³
zainteresowanym tak¿e skan swojego dowodu
osobistego. Oszust powo³ywa³ siê równie¿ na zare-
jestrowan¹ przez siebie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 
która jednak czasowo zosta³a zawieszona. Kontakt
ze sprzedaj¹cym urywa³ siê jednak nied³ugo po
wp³aceniu zaliczki. 
Jak ustalili funkcjonariusze z legnickiej Komendy,
mê¿czyzna oszuka³ w ten sposób kilkanaœcie osób
z terenu ca³ego kraju na ³¹czn¹ sumê prawie 130
tysiêcy z³otych. 
Policjanci ustalaj¹ kolejne osoby, które pad³y ofia-
rami oszusta. Nie wykluczaj¹ równie¿ dalszych
zatrzymañ w tej sprawie. 
29-latek by³ ju¿ karany za przestêpstwa przeciwko
mieniu oraz ¿yciu i zdrowiu. Za oszustwo kodeks
karny przewiduje karê do 8 lat pozbawienia wolnoœci. 
Wobec zatrzymanego mê¿czyzny S¹d zastosowa³
œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztu na okres 3 miesiêcy. 

nadkom. Anna Farmas-Czerwiñska

Niemiecki kierowca pêdzi³ 
autostrad¹ pod pr¹d

O krok od tragedii na legnickim odcinku autostrady
A-4. Kierowca Mercedesa, obcokrajowiec, jecha³ pod
pr¹d z prêdkoœci¹ ponad 150 kilometrów na godzinê!
O Mercedesie jad¹cym niew³aœciwym pasem
autostrady od niemieckiej granicy w kierunku Wro-
c³awia dy¿urnego powiadomili inni kierowcy.
Policjanci drogówki, którzy pe³nili s³u¿bê na auto-
stradzie zostali miniêci przez rozpêdzonego Mercedesa
na wysokoœci Legnicy. Funkcjonariusze podjêli
poœcig. Jad¹c z w³¹czonymi sygna³ami œwietlnymi
i dŸwiêkowymi dogonili Mercedesa, którego kierowca
nie reaguj¹c na sygna³y do zatrzymania kontynuowa³
jazdê. Policjanci wyprzedzili go i blokuj¹c mu drogê
zmusili do zatrzymania. 
Kierowc¹ okaza³ siê 74-letni obcokrajowiec. Mê¿-
czyzna by³ trzeŸwy. W trakcie zatrzymania sta³ siê
agresywny. Aby wyci¹gn¹æ go z samochodu policjanci
musieli u¿ywaæ si³y. 
Zatrzymanego osadzono w policyjnym areszcie.
Za sprowadzenie bezpoœredniego niebezpieczeñstwa
katastrofy w ruchu l¹dowym mo¿e mu groziæ kara
pozbawienia wolnoœci do 8 lat. 

podinsp. S³awomir Masojæ

Wieœci 
z terenu

We wspó³pracy z wroc³awsk¹ firm¹ Enter-
prise Investment Zarz¹dzanie Ryzykiem
zapraszamy mieszkañców do wziêcia
udzia³u w bezp³atnych szkoleniach w Choj-
nowie pn. PRZYJAZNY KOMPUTER.
Oferta adresowana jest do osób w wieku
25-64 lata, zarówno bezrobotnych, nie-
aktywnych zawodowo jak i pracuj¹cych,
które spe³niaj¹ minimum jeden warunek:
wykszta³cenie co najwy¿ej œrednie, po-
zostaj¹ bez pracy powy¿ej 6 miesiêcy, 
s¹ w wieku 50+.

Przyjazny komputer 
w MOKSiR

Zg³aszaæ mo¿na siê telefonicznie 
we Wroc³awiu - 71/71-87-328 

lub w Chojnowie - Dom Schrama,
Rynek 20, pok. nr 10, tel. 512-680-388.

Zapraszamy.



25 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie odby³o siê spotkanie dla seniorów
„Pole do popisu”, które zosta³o zorganizo-
wane w ramach obchodów „Tygodnia z Inter-
netem”. Nasza biblioteka ju¿ po raz trzeci
w³¹czy³a siê w tê kampaniê. 
Spotkanie mia³o niecodzienny charakter, by³a
to bezpoœrednia transmisja online. Sk³ada³a
siê z dwóch czêœci. W pierwszej, specjaliœci
od Internetu zachêcali do korzystania z kompu-
tera. Mówili o zaletach i zasadach bezpiecznego
korzystania z sieci. Ciekawym przerywnikiem
by³y filmiki z udzia³em aktora Andrzeja Gra-
bowskiego przedstawiaj¹ce, jak poradzi³ sobie -
korzystaj¹c z Internetu - z p³aceniem rachun-
ków i napraw¹ urz¹dzeñ domowych. W drugiej
czêœci poprowadzone zosta³y warsztaty, na
których omówiono sprawy techniczne: jak
nale¿y pos³ugiwaæ siê myszk¹ i klawiatur¹, 
z jakich przegl¹darek mo¿na korzystaæ. Ponadto,

podano równie¿ strony internetowe m.in.
zwi¹zane z wolontariatem, z poszukiwaniem
pracy.
Na koniec uczestnicy szkolenia æwiczyli
wyszukiwanie informacji. Zaproponowaliœmy
wirtualn¹ podró¿ wykorzystuj¹c strony:
www.dolnyslask360.pl i www.360cities.net.
Seniorzy byli bardzo zadowoleni i chcieliby
wzi¹æ udzia³ w kolejnych podobnych spotkaniach.

HG
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Pole do popisu dla seniorów

Bardzo serdecznie dziêkujemy
wszystkim zebranym na naszej
uroczystoœci „Z³otych Godów”.
Wszyscy nasi zaproszeni Goœcie -
nie byliœcie przypadkowi, wszyscy
zaznaczyliœcie siê w naszym ¿yciu -
byliœcie z nami w bardzo trudnych
momentach naszego ¿ycia, jak 
i radosnych: Ksi¹dz Pra³at Tadeusz
Jurek, Ksi¹dz Jan Lombarski, Ksi¹dz
Piotr Moroz, przedstawiciele w³adz
lokalnych, rodzina, przyjaciele 
i s¹siedzi. Zawsze mogliœmy na Was
liczyæ i za to bardzo serdecznie
Wam wszystkim dziêkujemy. 
Dziêkujemy, ¿e zaszczyciliœcie
swoj¹ obecnoœci¹ tak wa¿n¹ 
dla nas uroczystoœæ. 

EEll¿¿bbiieettaa  ii  TTaaddeeuusszz  FFiicckkoowwiiee

KKrroonniikkaa
TToowwaarrzzyysskkaa

Autor kilkudziesiêciu pozycji ksi¹¿kowych, artyku³ów pra-
sowych, felietonów i audycji telewizyjnych, 27 marca by³
goœciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. 

Mariusz Urbanek z wykszta³cenia jest prawnikiem, nad paragrafami
jednak górê wziê³y daty, wydarzenia i ¿yciorysy Polaków, których
nazwiska ¿adnemu rodakowi nie s¹ obce.
„Wieniawa. Szwole¿er na Pegazie”, „Z³y Tyrmand”, „Kisiel”, „Waldorf”,
„Broniewski. Mi³oœæ, wódka, polityka”, „Brzechwa. Nie dla dzieci”, „Tuwim.
Wylêkniony bluŸnierca” - tytu³y tych ksi¹¿ek przynios³y W. Urbankowi
miano niezwykle dociekliwego, rzetelnego i zaanga¿owanego biografa.
Podczas autorskiego spotkania, W. Urbanek mówi³ o genezach biografii,
o ¿mudnej, ale niezwykle ciekawej pracy Ÿród³owej i narastaj¹cej fas-
cynacji bohaterami. Ich prywatne ¿ycie - mi³oœci, rozczarowania,
tragedie, na³ogi - naznaczone czasami, w których ¿yli - konflikty zbrojne,
polityka, komunizm - dla autora by³y nie tylko wci¹gaj¹c¹ histori¹, ale
tak¿e przyczynkiem do psychologicznych rozwa¿añ. Jakie by³y powody
podejmowanych przez nich decyzji? Sk¹d takie a nie inne zachowania?
Motywy ¿yciowych wyborów…
Ciekawym w¹tkiem rozmowy, któr¹ z goœciem prowadzi³ Mi³osz
Ko³odziej, by³a obserwacja pisarza dotycz¹ca powrotu Tuwima „pod
strzechy”. Nie w rozumieniu poczytnoœci, ale zainteresowania m³odego
pokolenia tekstami poety. Przed wojn¹ po jego wiersze siêga³ Mieczys³aw
Fogg czy Hanka Ordonówna. PóŸniej wykonywali je piosenkarze
kojarzeni z nurtem poezji œpiewanej jak Ewa Demarczyk i Marek
Grechuta, a tak¿e Czes³aw Niemen. Dziœ s³owa Tuwima cytuj¹ muzycy
rockowi i raperzy.

Dialog, jaki Urbanek prowadzi³ z uczestnikami w dalszej czêœci spotka-
nia, bez w¹tpienia rozbudzi³ w ka¿dym ciekawoœæ i chêæ poznania
kolejnych biografii autorstwa Wojciecha Urbanka. Z nieoficjalnych
Ÿróde³ wiemy, ¿e w planach jest ¿yciorys Ga³czyñskiego. 

eg

¯yje ¿yciorysami
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Chojnowianki w finale Pegazika

Dykcja, dobór repertuaru, interpretacja
- takimi kategoriami kierowa³o siê
jury oceniaj¹ce 6 recytatorów w powia-

towym etapie XIX edycji Dolnoœl¹skiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Laureaci
eliminacji miejskich spotkali siê 26 marca 
w auli Powiatowego Zespo³u Szkó³ w kolej-
nym etapie, kwalifikuj¹cym do fina³u.
„Pegazik” organizowany przez K³odzkie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji skie-
rowany jest do uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych. W Chojnowie miejski etap
konkursu mia³ miejsce 26 marca. Zwy-
ciê¿czynie - Marta Sobiechowska z SP4 

i Marta Klimczyk z SP3 reprezentowa³y
nasze miasto w minion¹ œrodê i to w³aœnie

chojnowianki, decyzj¹ jury, przesz³y do fina³u,
który 5 - 6 maja odbêdzie siê w K³odzku.

22marca w Hali Widowiskowo - Sportowej w Sosnowcu odby³ siê
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAÑCA NOWOCZESNEGO

„WORLD DANCE 2014”. Do turnieju zg³osi³o siê ponad 120 zespo³ów 
m.in. z takich miast jak: Wroc³aw, Zabrze, Opole, Katowice, ¯ory, Oœwiêcim,
¯ywiec, Tychy, Bielsko - Bia³a, Chrzanów, Gliwice, Tarnów Opolski,
Jaworzno, Jastrzêbie, Sosnowiec i Chojnów. Zespo³y prezentowa³y siê 
w trzech kat. tanecznych (disco dance, hip - hop, inne formy tañca) oraz 
w trzech kat. wiekowych ( dzieci do 11 lat, juniorzy 12 - 15 lat i seniorzy
powy¿ej 15 lat). Zespó³ taneczny MA£Y KARAMBOL w kat. disco
dance do 11 lat - przegrywaj¹c zaledwie jednym punktem, wytañczy³
drugie miejsce. Gratulacje dla m³odych tancerek.

Karambol w Sosnowcu
Promienie marcowego s³oñca,
które wyjrza³o zza chmur w œro-
dowe przedpo³udnie, po dwóch
dniach solidnego deszczu, ogrza³o
gimnazjalistki rozpoczynaj¹ce
swoje zmagania na trawie
„Orlika” przy ulicy Kiliñskiego
w Chojnowie.
Do sportowej walki w ¿eñskiej
pi³ce no¿nej, o wyjœcie z grupy
eliminacyjnej najwiêkszego
turnieju pi³karskiego w Polsce
- Coca Cola Cup 2014 przezna-
czonego dla m³odzie¿y gimna-
zjalnej zg³osi³y siê reprezenta-
cje dziewcz¹t Gimnazjum nr 1
i nr 2 z Chojnowa oraz Gimna-
zjum z Krotoszyc.

W 16 edycji tego turnieju, rozgry-
wanego na terenie ca³ego kraju
pod has³em „B¹dŸ aktywny,
do³¹cz do gry”, chêæ udzia³u
zg³osi³o 3929 dru¿yn, w tym 
1401 ¿eñskich. Na zwyciêsk¹
ekipê dziewcz¹t czeka wyjazd
na brazylijski mundial i obóz
treningowy we W³oszech. 
Niestety, dziewczêta z obu naszych
Gimnazjów musia³y prze³kn¹æ
gorzk¹ tabletkê pora¿ki, któr¹
zafundowa³y im kole¿anki 
z Krotoszyc. To one wywalczy³y
awans i prawo gry o nagrodê
g³ówn¹ w dalszym etapie roz-
grywek na szczeblu regionu.

Maciej Cieœla

¯eñska pi³ka kopana
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Kolejny ju¿ raz Muzeum Regionalne w Chojnowie zorganizowa³o dla
przedszkolaków i uczniów chojnowskich placówek oœwiatowych
warsztaty wielkanocne, podczas których dzieci i m³odzie¿ poznaj¹
œwi¹teczne tradycje i tajniki rêkodzielnictwa. 
Przez trzy dni klimatyczne sale wewnêtrznego lapidarium wype³nia³y
zapachy flory, gwar m³odych adeptów sztuki artystycznej i radoœæ 
z samodzielnie wykonanych ozdób.
W miniony poniedzia³ek
lekcje komponowania 
i wykonania oryginalnych
stroików prowadzi³a Zofia
Kasprzak. W œrodê o pisan-
kach, kraszankach i innych
„jajecznych” ozdobach
mówi³a Anna Dudar, 
a Bo¿ena Smetana uczy³a
wykonywania ozdób m.in.
z bibu³y i w³óczki. 
Wielkanocne warsztaty
zakoñczy³ dwudniowy pokaz wydmuchiwania i formowania szk³a na gor¹co. 
W tych niecodziennych zajêciach wziê³o udzia³ kilkuset m³odych
mieszkañców Chojnowa. Jest zatem du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e 

w wielu domach naszego miasta œwiêta wielkanocne przyozdobi¹
nowe, rêkodzielnicze ozdoby ku uciesze ich autorów i bliskich. 

eg

Wielkanocne warsztaty

Zapowiadany legnicki koncert, legendarnej
grupy RÓ¯E EUROPY, wzbudzi³ tu i ówdzie
nie ma³¹ sensacjê. Wydawa³o siê, ¿e ten
warszawski zespó³ ju¿ dawno wyzion¹³ ducha,
a tu proszê - zmartwychwstanie. Nota bene -
taki w³aœnie tytu³, nosi najnowsza p³yta tej
formacji. Nie by³o wiêc innej rady, jak zebraæ
ekipê w pi¹tkowy wieczór i spotkac siê w klubie
„Spi¿arnia”. Na miejscu, okaza³o siê, ¿e zjawili
siê te¿ inni chojnowianie (co za niespodzianka).
Duch koncertowy wiêc u nas nie umar³. Za³o-
¿ycielem i liderem RÓ¯… jest od 1983 - Piotr
Klatt. To tak¿e dziennikarz radiowo-telewizyjno-
prasowy. Na pocz¹tku lat 90.tych, autor nieza-
pomnianej w radiowej trójce audycji “Magazyn
Brum”. Mo¿na siê by³o spodziewaæ, przekro-
jowego repertuaru koncertu z poszczególnych
p³yt. Ale w jakiej formie jest zespó³? Klatt 
i spó³ka, rzeczywiœcie przez 1,5 godziny, bawili
licznie zgromadzona publikê znanymi utworami
z list przebojów. Zagrali te¿ kilka nowych
numerów. To jednak od rozg³oœni radiowych

i recenzji nowego kr¹¿ka, zale¿y czy premierowe
utwory grupy, bêd¹ promowane w mediach.
Na nasz gust, potencja³ na radiowe przeboje
jest (“S³onecznik”). ¯ywio³ pod scen¹ i energia
na niej, panowa³y od pocz¹tku wystêpu. Nie
zabrak³o oczywiœcie najwiêkszego przeboju
“Jedwab”. A na fina³ - szok - “Anarchia”.
Znamienne s¹ jednak s³owa jednego z choj-
nowskich koncertowiczów, gdy ju¿ po kon-
cercie na ma³ym spotkaniu z RÓ¯AMI, spyta³
siê ni mniej ni wiêcej: “Czy mogê siê pochwaliæ
swoim dzieciom, ¿e by³em na fajnym, punkowym
koncercie?” Warszawiacy to pytanie, potrak-
towali jak komplement. Klatt obdarowany
zosta³ przez naszego redaktora muzyczno-
fotograficznym prezentem. Zdumienie, cieka-
woœæ i radoœæ na twarzy Piotra mieni³y siê co rusz.
Miejmy nadziejê ¿e RÓ¯E EUROPY, nie
powiedzia³y jeszcze ostatniego s³owa i uracz¹
nas jeszcze kilkoma p³ytami. ¯yj¹ szybko,
poza kontrol¹ i s¹ rock’n’rollowcami. 

P.M.

Jedwab, S³onecznik i inne przeboje

Monika
Chmielewska
Artystka fotografii, taki te¿
ma kierunek studiów we
Wroc³awiu. Pochodzi 
z Jerzmanowic. Mi³oœ-
niczka poezji Zbigniewa

Herberta oraz ca³okszta³tu twórczoœci Karola
Wojty³y. Poznaje ludzi, których pasj¹ jest
szeroko pojête ³aknienie kultury.

Portrety  
nnaasszzyycchh  aarrttyyssttóóww
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Powitanie wiosny w SP 3
Marzanno, Marzanno,
Ty zimowa Panno,
Do wody ciê wrzucamy,
Bo Wiosnê witamy!

Tak ¿egnaliœmy zimê, a witaliœmy
wiosnê. W pi¹tkowy dzieñ zro-
bi³o siê w szkole bardzo kolorowo.
Po korytarzach wêdrowa³y kuk³y
ma³e i wielkie. Wiêkszoœæ klas
chcia³a po¿egnaæ niechcian¹ ju¿,
d³ug¹ zimê. Ka¿dy niecierpliwie
czeka na wiosenny ciep³y wiatr,
kolorowe kwiaty, zieleñ traw 
i radosny œpiew ptaków. Klasy wi-
ta³y nadchodz¹c¹ wiosnê w ró¿ny
sposób. Niektórzy wêdrowali 
z marzannami nad chojnowski
staw, aby tam utopiæ kuk³ê, a na-

stêpnie wyrzuciæ j¹ do œmietnika.
Inne klasy urz¹dzi³y na boisku
zawody sportowe. M³odsze dzieci
z kolorow¹ kred¹ w rêku wyko-
nywa³y na asfaltowym boisku
wiosenne pejza¿e. Pogoda by³a
wspania³a, dlatego ka¿da klasa
chêtnie opuœci³a budynek szkolny.
W nastêpnym tygodniu ucznio-
wie z I b wraz z wychowawc¹ 
p. U. Chmielewsk¹ zaprosili
klasy I-III na wiosenne przedsta-
wienie. Pos³uchaliœmy piosenek,
obejrzeliœmy inscenizacjê oraz
taniec. Mamy nadziejê, ¿e po
takim przywitaniu nadejdzie szy-
bko ciep³a i kolorowa wiosna. 

ml i bk

Ju¿ po raz dziewi¹ty, dla uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjalnych oraz szkó³
ponadgimnazjalnych, podsumowano
konkurs pn. „Znam Powiat Legnicki
Jak Swój Dom” zorganizowany wspól-
nie przez legnicki oddzia³ PTTK,
powiat legnicki oraz PWSZ w Legnicy.
Przed startuj¹cymi zawodnikami po-
stawiono trzy zadania. Na pocz¹tek
wszyscy musieli odpowiedzieæ na pyta-
nia zawarte w teœcie, nastêpnie dru¿y-

nowo rozpoznaæ dziesiêæ zdjêæ przed-
stawiaj¹cych zabytki powiatu legnic-
kiego oraz przygotowaæ plakat o treœci
zwi¹zanej z has³em „Turystyka ³¹czy
pokolenia”.
Mi³o nam donieœæ, ¿e reprezentanci
Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie
zajêli pierwsze miejsce w kategorii
szkó³ podstawowych, a dru¿yna Gim-
nazjum nr 2 wœród gimnazjów uplaso-
wa³a siê na drugiej pozycji. Gratulujemy. 

Znaj¹ swój powiat

,,To jest teatr.
A teatr jest po to,
¿eby wszystko by³o inne ni¿ dot¹d.
¯eby iœæ do domu w zamyœleniu,
w zachwycie.
I ju¿ zawsze w misce ksiê¿yc widzieæ...”

W czwartek 27 marca  po raz kolejny obchodzi-
liœmy w naszej szkole Miêdzynarodowy Dzieñ
Teatru. Imprezê zorganizowali uczniowie
nale¿¹cy do Szkolnego Ko³a Teatralnego
prowadzonego przez p. M. Inglot.
Wœród atrakcji przygotowanych specjalnie na
tê okazjê znalaz³y siê:
- Konkurs Wiedzy o Teatrze, podczas którego
m³odzie¿ musia³a wykazaæ siê znajomoœci¹

podstawowych pojêæ teatralnych, rozpoznaæ
tytu³y utworów scenicznych na podstawie wylo-
sowanych fragmentów czy namalowaæ kary-
katurê ulubionej polskiej aktorki lub aktora;
- Teatralna Loteria z Sentencjami dla uczniów
klas I uwieñczona rozlosowaniem nagród-
niespodzianek;
- wystawka tematyczna w holu szko³y, na
której znalaz³y siê m.in. Zasady Teatralnego
Savoir-Vivre’u oraz S³owniczek Terminów
Teatralnych ,,na weso³o :)”.
Ponadto zadaniem ka¿dej klasy by³o zaprezen-
towanie sceny teatralnej opartej na jednej 
z lektur omawianych w gimnazjum. Na szkol-
nych korytarzach pojawili siê wiêc bohaterowie
,,Krzy¿aków”, ,,Opowieœci wigilijnej”, ,,Dziadów”,
,,Romea i Julii”, ,,Zemsty”, ,,Sk¹pca”, ,,Ma³ego

Ksiêcia”, ,,Przygód Sherlocka Holmesa”,
,,Balladyny” oraz ,,Oskara i pani Ró¿y”.
Trzeba przyznaæ, ¿e wszyscy uczniowie znako-
micie przygotowali siê do tej konkurencji.
Zgromadzili niezbêdne rekwizyty, w³asnorêcznie
wykonali elementy scenografii. Podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ wychowawcom za pomoc
w organizacji imprezy.
Powy¿sze inicjatywy spotka³y siê z bardzo
pozytywnym przyjêciem. M³odzie¿ dobrze
siê bawi³a, a przy okazji poszerzy³a swoj¹
wiedzê z zakresu literatury i teatru. 
Warto dodaæ, ¿e obchody Dnia Teatru s¹ jedynie
czêœci¹ wiêkszego projektu, zatytu³owanego
,,Przygoda z Teatrem”, na który sk³ada siê
wiele innych, równie ciekawych, przedsiêwziêæ.

Ko³o Teatralne z Gimnazjum nr 1

Dzieñ Teatru w Gimnazjum nr 1
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Dziecku w wieku przedszkolnym mo¿emy
pomóc w przysz³ym zdobywaniu umiejêtnoœci
szkolnych poprzez pozwalanie mu na takie
formy aktywnoœci jak: rysowanie, malowanie
farbami (ulubione przez wiêkszoœæ dzieci),
wycinanie no¿yczkami ró¿nych form z papieru,
lepienie figur z plasteliny. Warto z dzieckiem
rozmawiaæ, odpowiadaæ na jego (lub jej) nie-
zliczone pytania, jak równie¿ razem œpiewaæ 
i bawiæ siê. Warto pozwalaæ na spontaniczne
lub zorganizowane sposoby aktywnoœci rucho-
wej Dziecko w m³odszym wieku szkolnym,
oprócz wy¿ej zaproponowanych sposobów
pomocy, bêdzie potrzebowa³o wdro¿enia do
sta³ego planu zajêæ. W sta³ym planie zajêæ
powinno byæ miejsce na: wczesne zasypianie,
wstawanie o sta³ej porze, czynnoœci higie-
niczne, ubieranie siê, spokojne wyjœcie do szko³y.
Po przyjœciu ze szko³y konieczny jest odpo-
czynek - najlepiej na œwie¿ym powietrzu, 
w ruchu. Wypoczête dziecko chêtniej przyst¹pi
do odrabiania zadañ domowych.

Jak pomagaæ w odrabianiu pisemnych
zadañ  domowych?

Po pierwsze - zachêcamy dziecko do samo-
dzielnego wykonywania zadañ. Nawet krzywo,

ale samodzielnie napisane litery maj¹ wiêksz¹
wartoœæ ni¿ pismo rodzicielskie w jego zeszycie.
Równie¿ z pozoru ,,niezgrabne” dzieciêce rysun-
ki przedstawiaj¹ wiêksz¹ wartoœæ ni¿ ,,doros³e”
dzie³a.

Jak pomóc w nabywaniu umiejêtnoœci 
czytania?

Po pierwsze sprawdzamy, czy dziecko zna
wszystkie litery i dwuznaki. Je¿eli tak, to za-
chêcamy dziecko do æwiczeñ czytania zaczy-
naj¹c od: g³oskowania z syntez¹, nastêpnie
sylabizowania (równie¿ z syntez¹), w koñcu
do odczytywania wyrazów w ca³oœci. Cenn¹
pomoc¹ w czytaniu d³ugich tekstów jest czy-
tanie z podzia³em na role. O ile pomoc udzie-
lona w domu oka¿e siê niewystarczaj¹ca,
nale¿a³oby po rozmowie z nauczycielem
zapewniæ dziecku miejsce w zespole korek-
cyjno-kompensacyjnym.

Jak pomagaæ starszym uczniom?
Uczniom starszym pomagamy w zale¿noœci
od potrzeb. S¹ dzieci, które doskonale radz¹
sobie z przyswajaniem wiadomoœci szkol-
nych. W takim przypadku mo¿na poprzestaæ
na zachêcaniu ich do rozwoju poprzez udzia³ 

w ko³ach zainteresowañ na terenie szko³y lub
poza szko³¹. Nie nale¿y jednak przesadzaæ 
z iloœci¹ zajêæ pozalekcyjnych, aby nie dosz³o
do przemêczenia ucznia. Natomiast dzieciom
maj¹cym k³opoty z przyswajaniem materia³u
szkolnego, nale¿a³oby w miarê swoich mo¿-
liwoœci pomóc w domu lub zachêciæ do udzia³u
w szkolnych zajêciach dydaktyczno-wyrów-
nawczych. W razie braku poprawy, zarówno
uczniom m³odszym, jak i starszym mo¿na
zaproponowaæ - na pisemny wniosek rodzi-
ców - przeprowadzenie odpowiednich badañ
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Chojnowie.

El¿bieta Prociów-Miko³ajczak 
pedagog PPPP w Chojnowie

Jak pomóc dziecku w nauce?

Szanowni Pañstwo, 
zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie finansowe

dla naszej córeczki Blanki Kuliniak, 

która zmaga siê z chorob¹ nowotworow¹. 

Blanka ma obecnie 3 latka i od pó³ roku jest

leczona w Klinice Hematologii we Wroc³awiu.

Przesz³a operacjê chirurgiczn¹ 

i jest w trakcie chemioterapii.

Aby leczenie by³o skuteczne konieczne jest

stosowanie kosztownego i nierefundowanego

przez NFZ leku. Jeœli zechc¹ Pañstwo pomóc

naszemu dziecku bardzo prosimy 

o przekazywanie 1% podatku dla Blanki.

Aby przekazaæ 1% podatku:

1) Trzeba odliczyæ 1% podatku dochodowego 
nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu.

2) W zeznaniu na rok 2013 wpisaæ 
Nr KRS 0000086210 - jest to Fundacja 
NA RATUNEK Dzieciom z Chorob¹ 
Nowotworow¹, Wroc³aw, ul. Bujwida 42.

3) W nastêpnej rubryce wpisaæ obliczon¹ 
kwotê 1% podatku.

4) W czêœci „Informacje uzupe³niaj¹ce” 
w rubryce Cel szczegó³owy wpisaæ: 

Blanka Kuliniak

Z góry dziêkujemy
wszystkim 

ofiarodawcom 
za okazanie 

dobrego serca

Rodzice Ania i Przemek
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Chojnowianka w dobrym stylu, pewnie wygra³a w Rokitkach z tamtej-
szymi Czarnymi daj¹c wyraŸny sygna³ i¿ 4. liga nadal jest celem
numer jeden zawodników z Chojnowa. Mecz by³ emocjonuj¹cy, toczony
w szybkim tempie. Œwietnie rozpoczêli go pi³karze z Rokitek, ale 
w drugiej po³owie dominowali wy³¹cznie chojnowianie. 
Pocz¹tek meczu nie zapowiada³ wysokiej przegranej Czarnych
Rokitki. Zespó³ trenera Zielenia nastawiony by³ od pocz¹tku meczu na
grê ofensywn¹, poniewa¿ tylko taka gra mog³a pozwoliæ na zdobycie
kolejnych punktów i odskoczenie od dna tabeli. U zawodników
Chojnowianki widaæ by³o pe³n¹ mobilizacjê i realizowanie planu
nakreœlonego przez trenera Palucha. Jednak od samego pocz¹tku 
to gospodarze raz po raz goœcili pod bramk¹ Marcina Krupy. Ju¿ 
w 7. minucie meczu z odleg³oœci ok. 9 metrów silnym strza³em
popisa³ siê Szymon Gut, ale pi³kê pos³a³ nad poprzeczk¹. Jednak ju¿
w 10. minucie precyzyjnym lobem nad bramkarzem strza³em z rogu
szesnastki popisa³ siê Mateusz Go³êbiewski nie daj¹c szans bramka-
rzowi. Czarni objêli prowadzenie 1:0.
Od tego momentu gra siê trochê zaostrzy³a i zawodnicy zamiast
myœleæ jak atakowaæ na bramkê przeciwnika i strzelaæ kolejne bramki
to polowali czêœciej na nogi. Sêdzia mia³ co robiæ i obdzieli³ szybko
krewkich zawodników ¿ó³tymi kartkami i gra jakby trochê siê
uspokoi³a. Jednak dalej kontrolê na boisku posiadali miejscowi.
Kolejne doœæ dogodne sytuacje zmarnowali Mateusz Go³êbiewski,
Adam Szyde³ko. Ich strza³y minimalnie mija³y bramkê Chojnowianki.
Jednak zawodnicy Chojnowa te¿ nie byli d³u¿ni w poczynaniach na
boisku i jak tylko nada¿y³a siê okazja groŸnie kontratakowali. Kiedy
ju¿ zawodnicy myœlami byli na przerwie, kontratak lew¹ stron¹ boiska
przeprowadzili - Bartosz Haniecki z Chrystianem Serkiesem zakoñ-
czony rzutem ro¿nym. Do jego wykonania podszed³ by³y gracz
Rokitek £ukasz Polañski i tak precyzyjnie uderzy³ pi³kê, ¿e ta ku zdzi-
wieniu bramkarza i obroñców wyl¹dowa³a w d³ugim rogu w samym
okienku bramki Czarnych Rokitki daj¹c remis 1:1.
Druga po³owa ku zaskoczeniu wszystkich rozpoczê³a siê od huraga-
nowych ataków Chojnowianki Chojnów. Jeszcze dobrze nie wszyscy
siê usadowili na swoich miejscach na trybunie, a Chojnów obj¹³ 
w 48. minucie prowadzenie 2:1. Silne doœrodkowanie z lewej strony
boiska na 7-8 metr w pole karne. Pi³ka spada pod nogi Damiana
Tucholskiego, a ten bez namys³u pokierowa³ j¹ do bramki obok
bezradnego Wojciecha ¯ymañczyka. Radoœæ w zespole Chojnowianki
nie mia³a granic i tak ich rozochoci³a, ¿e ju¿ na boisku od tego
momentu widaæ by³o tylko jedn¹ dru¿ynê. W 62. minucie wszêdo-
bylski w drugiej po³owie Chrystian Serkies w zamieszaniu pod-
bramkowym wpakowa³ pi³kê do bramki Czarnych Rokitki. 
W 69. minucie meczu po solowej akcji dogodn¹ sytuacjê marnuje
Chrystian Serkies z Chojnowianki. Jednak ju¿ w kolejnym ataku 
w 72. minucie Damian Tucholski drugi raz wpakowa³ pi³kê do bramki
Czarnych Rokitki podwy¿szaj¹c wynik meczu na 4:1 dla Chojnowa.
Pora¿ka 1:4 stawia Czarnych w bardzo trudnej sytuacji w tabeli i jak
siê póŸniej okaza³o od dzisiaj Czarni s¹ „czerwon¹ latarni¹” tabeli.
Perspektywy odbicia siê od dna niedawnego tryumfatora PP na 

szczeblu DZPN s¹ nie do pozazdroszczenia. Chojnowianka po tym
zwyciêstwie na pewno nabierze wiary w siebie. Mimo fatalnego startu
ich gra powoli nabiera rumieñców i z tak¹ gr¹ mog¹ powolutku
zmierzaæ ku IV lidze.
Czarni Rokitki - Chojnowianka Chojnów 1:4 (1:1)
Bramki: 15 Go³êbiewski - 45 Polañski, 48 Tucholski, 62 Serkies, 
72 Tucholski

Czarni Rokitki: ¯ymañczyk Wojciech - P³achta Pawe³, Pachura
Kamil (51 Gromala Marcin), Pachura Damian, Marciniak Mariusz 
(62 Malik Pawe³), Bia³ek Kamil, Grudziñski Sebastian, Wrotny Jacek
(79 Pachura Micha³), Go³êbiewski Mateusz, Szyde³ko Adam 
(76 Bekacz Pawe³), Gut Szymon.
Chojnowianka Chojnów: Krupa Marcin - Krzyszta³owicz Jaros³aw
(63 Grz¹dkowski Jakub), Rajczakowski Jaros³aw, Œwiat³oñ Piotr,
Korni³owicz Daniel, Jêdrusiak Piotr, Haniecki Bartosz, Polañski
£ukasz, Tucholski Damian (88 Michu³ka Rados³aw), Ziembowski
Andrzej (40 Ga³aszkiewicz Fabian), Serkies Chrystian.

Bogus³aw Chrobak
(fot. e-legnickie.pl)

Tabela

1. Chojnowianka Ch. 18 38 46 – 33
2. KP II Polkowice 18 34 48 – 28
3. Iskra Kochlice 18 33 37 – 20
4. Arkon Przemków 18 31 50 – 28
5. Zamet Przemków 18 29 30 – 28
6. Odra Œcinawa 18 29 33 – 28
7. Konfeks Legnica 18 26 32 – 27
8. KS Legnickie Pole 18 26 25 – 26
9. Stal Chocianów 18 25 30 – 35

10. Górnik Z³otoryja 18 25 30 – 25
11. Chrobry II G³ogów 18 22 32 – 41
12. Sparta Grêbocice 18 22 32 – 40
13. Odra Chobienia 18 20 18 – 42
14. Zryw Kotla 18 19 42 – 54
15. Mewa Kunice 18 17 25 – 40
16. Czarni Rokitki 18 15 27 – 41

Nastêpna kolejka (05.04): Legnica - Legnickie Pole, Kunice -
G³ogów, Z³otoryja - Grêbocice, Chocianów - Chobienia, Chojnów -
Œcinawa, Polkowice - Arkon P., (06.04): Kotla - Zamet P., Kochlice -
Rokitki.

Chojnowianka zdominowa³a derby
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W hali sportowej przy ulicy Matejki odby³ siê I Charytatywny Pi³karski
Turniej zorganizowany przez Football Academy Chojnów dla roczni-
ków 2007/2008 oraz 2001/2002. Wspó³organizatorem imprezy by³a
Fundacja “Wspólnie £atwiej” z Chojnowa. Organizatorzy podpisali
partnersk¹ umowê wspó³pracy, której celem jest organizacja w part-
nerstwie imprez sportowo-rekreacyjnych, zwiêkszaj¹cych aktywnoœæ 
i efektywnoœæ dzia³añ w rozwoju sportu wœród dzieci i m³odzie¿y.
G³ównym celem turnieju by³o po³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym,
podwy¿szanie umiejêtnoœci zawodników, aktywne spêdzanie czasu
wolnego, ale równie¿ nauka niesienia pomocy potrzebuj¹cym od
najm³odszych lat.
W turnieju dla rocznika 2007/2008 wyst¹pi³o 8 zespo³ów, a mecze roze-
grali w 2 grupach. W tej kategorii wiekowej turniej by³ bez klasyfikacji
koñcowej, a ka¿da z przyjezdnych dru¿yn otrzyma³a pami¹tkowy
puchar oraz medale. W sumie m³odzi pi³karze rozegrali 16 meczy
strzelaj¹c w nich ³¹cznie 54 gole. Goœciliœmy nastêpuj¹ce zespo³y:
Akademia Pi³karska Fair-Play Wroc³aw I i II, Football Academy
Boles³awiec, ¯agañ, Lwówek Œl¹ski, Legnica oraz gospodarz Football
Academy Chojnów I i II. 

Wyniki : 
GRUPA A 

1. FA Chojnów I - FA Legnica I 1:1
2. Fair Play I - FA Boles³awiec 0:0
3. FA Chojnów I - FA Boles³awiec 3:0
4. Fair Play I - FA Lgnica I 2:2
5. FA Chojnów - Fair Play I 1:2
6. FA Legnica I - FA Boles³awiec 3:0

GRUPA B
1. Fair Play II - FA ¯agañ 3:1
2. FA Chojnów II - FA LWŒ 0-2 
3. Fair Play II - FA LWŒ 3:0
4. FA Chojnów II - FA ¯agañ 0:7
5. Fair Play II - FA Chojnów II 5:0 
6. FA ¯agañ - FA LWŒ 1:4

FA Boles³awiec - FA Chojnów II 4:0 
FA Chojnów I - FA ¯agañ 4-2 
Fair Play I - FA Lwówek Œl¹ski 0:2
FA Legnica - Fair Play II 3:2 

W turnieju dla najm³odszej grupy, trenerzy po ka¿dym z rozegranych
spotkañ dokonywali wyboru najlepszego zawodnika z przeciwnej
dru¿yny i najwiêcej g³osów otrzymali:
Najlepszy zawodnik w turnieju Kacper Duch z Football Academy
Boles³awiec.
Najlepszy strzelec Kuba Zimoñ Football Academy Legnica 
Najlepszy bramkarz Kamil Pazdyka z Fair Play Wroc³aw
Sk³ad FA Chojnów I: Szymon Ewkowski, Ksawery Bobiowski, Dawid
Kuczak, Aleksander Gang, Bart³omiej Bekacz, Adrian Mastlerz. 
Sk³ad FA Chojnów II: Oliwier Marcinków, Kamil Skiba, Szymon
Kamieñ, Micha³ Fr¹ckowiak, Krol Podobiñski, Marcel Jakubwski. 

W kolejnej grupie wiekowej swoje mecze rozegrali zawodnicy w wieku
12 lat i m³odsi. £¹cznie wyst¹pi³o 6 dru¿yn graj¹c mecze ka¿dy z ka¿dym.
Tym razem prowadzona by³a klasyfikacja koñcowa, ka¿da dru¿yna
otrzyma³a puchar wed³ug wywalczonego miejsca, a pierwsze trzy dru¿yny
otrzyma³y pami¹tkowe medale. W tej kategorii wiekowej goœciliœmy
nastêpuj¹ce zespo³y: Football Academy Boles³awiec I i II, Football
Academy Legnica I i II oraz gospodarz Football Academy Chojnów I i II.
Fenomenalny turniej rozegra³a dru¿yna gospodarzy Football Academy
Chojnów I deklasuj¹c ka¿dy zespó³, z którym zagra³a, ³¹cznie strzelaj¹c
29 bramek w 5 meczach, trac¹c 2 gole. 
Sk³ad FA Chojnów I: Krystian Fedorowicz, Dawid Fedorowicz, Igor
Izbiñski, Tristan Krzyœków, Mateusz Ewkowski, Kacper Laskowski.

Sk³ad FA Chojnów II: Marcel Ekielski, Marcel Gawek, Kuba
Jurasik, Dawid Ch³odnicki, Micha³ Druzga
Bramki zdobywali: Kacper Laskowski - 11, Dawid Fedorowicz - 10,
Mateusz Ewkowski - 4, Tristan Krzyœków - 2 , Igor Izbiñski - 2 .

Klasyfikacja koñcowa:
1. Football Academy Chojnów
2.Football Academy Boles³awiec II 
3. Football Academy Legnica 
4. Football Academy Chojnów II
5. Football Academy Boles³awiec 
6. Football Academy Legnica II

Wyró¿nienia indywidualne:
Najlepszy strzelec - Kacper Laskowski Football Academy Chojnów
Najlepszy zawodnik - Kamil Kaziuk Football Academy Boles³awiec 
Najlepszy bramkarz - Wiktor Socha - Football Academy Legnica
Oprócz emocji pi³karskich partnerzy organizatorów przeprowadzili
licytacjê upominków min: koszulka pi³karska Miedzi Legnica z auto-
grafami zawodników, puchary zdobyte na turniejach przez zawodników
Football Academy Chojnów jak i pami¹tki oraz gad¿ety Football Academy,
z której ca³y dochód zosta³ przekazany na rzecz podopiecznych Fundacji
Wspólnie £atwiej, której g³ównym reprezentantem by³ Pan Tomasz Gang. 
Serdecznie dziêkujemy przejezdnym dru¿ynom, przyby³ym rodzicom
oraz wszystkim zgromadzonym na imprezie za wspóln¹ radoœæ, aktywne
spêdzanie czasu z dzieæmi, a przede wszystkim niesienie pomocy potrzebuj¹cym. 
Fotorelacja: Beata Radomska Photographie oraz Andrzej Markiewicz
Fotoreporter e-legnickie. 

Zespó³ FA Chojnów 

14 dru¿yn Football Academy
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie - 49m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Ciep³e, s³oneczne z ogrzewa-
niem gazowym, przy ulicy Koœciuszki - IIIp.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia,
³azienka, strych, piwnica, IIp., w starym budow-
nictwie, niskie op³aty, ogrzewanie gazowe,
pow. 65,0m2, bez poœredników. Atrakcyjna cena.
Wiadomoœæ: tel. 602-851-726; 667-044-001.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, IIIp.,
w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie, pow.
63m2. Nowe okna, rolety, panele, kafelki, drew-
niane drzwi, drzwi antyw³amaniowe, ul. Sikor-
skiego, do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ:
tel. 661-176-028, 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie o pow. 30 m2, w sk³ad
którego wchodzi: 2 pokoje (jeden pokój przerobio-
ny), kuchnia, ³azienka + wc i przedpokój po ka-
pitalnym remoncie. Ogrzewanie centralne gazowe.
Niski czynsz. Cena 77.000 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 605-427-984, 605-427-815.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach 78m2, 
3 pokoje po remoncie, Ip., atrakcyjna lokalizacja,
blisko lasy, woda, szko³a. Cena 98.000, do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 733 857 689.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 68,9 m2

- 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica, strych,
w starym budownictwie, IIp., ogrzewanie
gazowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 784-502-630.

Okazja! Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
o pow. 64,4m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni,
³azienki, wc osobno, przedpokoju, balkonu 
+ piwnicy. Nieruchomoœæ po³o¿ona na IVp. przy
ul. Boh. Powst. Warszawskiego. Mieszkanie
po remoncie: nowe tynki, okna, parapety.
Sprzedam lub zamieniê na dzia³kê budowlan¹
w Chojnowie. Cena 2200z³ /m2. Wiadomoœæ:
tel:888-651-398, 797-292-052.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie z balkonem
36,9 m2, po remoncie w nowym budownictwie,
na wiêksze 2 lub 3 pokoje, równie¿ w nowym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 510-648-162. 

Mam do wynajêcia 3-pokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: 
tel. 76-81-86-734; 880-789-427.

Wynajmê mieszkanie 3-pokojowe, przy 
ul. Kiliñskiego w Chojnowie, IVp., czêœciowo
umeblowane. Odstêpne 500 z³, czynsz 420 z³ +
energia, gaz, woda. Kaucja zwrotna 1000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 888-873-860, 696-487-433.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 40m2,
(sala sprzeda¿owa + wc) w Chojnowie ul. Koœ-
ciuszki/Zielona (obok myjni, meblowego).
Idealny pod us³ugi, handel, magazyn. Cena
500 z³ + op³aty. Wiadomoœæ: tel. 733-857-689.

Sprzedam dom jednorodzinny, pow. u¿ytkowa
140m2, gara¿, piwnica, dzia³ka 1500m2, atrak-
cyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 793-328-070.

Do wynajêcia kawalerka po remoncie, 
II piêtro. Wiadomoœæ: tel. 666 344 830.

Wynajmê lub sprzedam lokal u¿ytkowy 
o pow. 200m2 na ul. Zielonej 4. Lokal idealny
pod handel, us³ugi produkcjê. Dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena - 2000 z³/mies. Wiadomoœæ:
tel. 733 857 689.

Sprzedam lub wynajmê lokal gastrono-
miczny wraz z przyleg³ym pomieszczeniem
mieszkalnym na oœrodku wypoczynkowym 
w Rokitkach + wyposa¿enie gastronomiczne,
cena 160 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 880-185-930.

Okazja! Sprzedam lokal u¿ytkowy na par-
terze przy ul. Kolejowej (w pobli¿u dworca) 
o pow. 24m2. Istnieje mo¿liwoœæ przekszta³cenia
na lokal mieszkalny. Wiadomoœæ: tel. 605-093-232.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Inne

Sprzedam meble do przedpokoju bardzo
ma³o u¿ywane. Wiadomoœæ: tel. 600-483-842,
76 818-87-07.

Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,
grzejniki CO, kolektory s³oneczne do ogrzewa-
nia ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolek-
torów i kot³owni. Wiadomoœæ: tel. 604 817 999,
696 473 721.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Na dzia³ce znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39
8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 kwietnia 2014 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-
st¹pienie 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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zosta-
nie 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 za-
okr¹gleniem 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 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. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿-
nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-
nicznie pod numerem 76 81-86-684. 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

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:
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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; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
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
Cmentarz Komunalny                       - 76 818 66 80

Badania dla:
* kierowców zawodowych oraz kandydatów 

na kierowców wszystkich kategorii,
* operatorów maszyn budowlanych i drogowych,
* osób skierowanych przez Starostwo,
* osób wykonuj¹cych prace wymagaj¹ce 

szczególnej sprawnoœci psychofizycznej.

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA
Dominika Aleksa

tel. 533-983-483
czynne: 8.00 - 16.00 (pon.-pt.)

ul. Tadeusza Koœciuszki 28

Chojnów Rynek 13
telefony ca³odobowe 

720-822-771; 720-822-772

ZAK£AD US£UG 
POGRZEBOWYCH GLORIA

Wioleta Wojty³a-Bezr¹k oferuje:

* przewozy osób zmar³ych z domów 24 h
* kompleksowa organizacja pogrzebów
* trumny, urny, krzy¿e, klepsydry, wieñce
* kremacje, ekshumacje
* krajowy i miêdzynarodowy przewóz zmar³ych
* rozliczenie œwiadczeñ ZUS i KRUS oraz innych ubezpieczeñ
* budowa grobów murowanych

Spó³dzielnia
Mieszkaniowa

“M³odoœæ” w Chojnowie 
ul. I. Paderewskiego 12 

tel. 76 818-83-08 
tel./fax 76 818-16-81 

posiada 
do up³ynnienia 
szk³o okienne 
z demonta¿u.



Chojnowskie Dzieciaki

Kasia Baczmañska - 10 lat 
s³ucha muzyki klubowej, lubi
psy i koty oraz standardowo

denerwuje mamê.

Wielkanocne  warsztaty


