Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA
-

”
h.
.C
G
“
r.
er
m 10
u
n
0

y
2
pn 2.
1
tê
.
s
Na 03

O

ISSN 1234-9518

O

A

NR 21 (731) ROK XVII 19.11.2010 CENA 1,30z³

W rocznicê niepodleg³oœci
- koncert uczniów Ogniska Muzycznego,
- Akademia w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.

Na ostatniej sesji
10 listopada ustêpuj¹cy radni odbyli swoje ostatnie posiedzenie.
By³a to zatem sesja podsumowañ i podziêkowañ.

Za unijne œrodki
Na rewitalizacjê ze œrodków unijnych w ramach RPO
samorz¹d pozyska³ 4.015.880 z³, na adaptacjê
Domu Schrama na MOKSiR kwotê 1.631.938 z³.

Pamiêci Konopnickiej
Sercem i talentem uczniowie SP3 uczcili pamiêæ Marii Konopnickiej.

Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej
Pierwsze miejsce w Zak³adowej Lidze Pi³ki No¿nej zajê³a dru¿yna Kryszczuk Team, która wygra³a wszystkie swoje mecze.

Chojnowskie
Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Rewitalizacja Rynku, to inwestycja dofinansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa
Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013. Prace kosztowaæ bêd¹ blisko 6 milionów z³otych, ponad
4 miliony wyk³ada Unia.

Ju¿ od kilku tygodni na terenie rynku powierzchnie ulic i chodników s¹ demontowane.
Materia³, który w chwili obecnej jest zrywany
tj. kostka granitowa, p³yty i krawê¿niki zostanie ponownie wbudowany po odpowiednim
przetworzeniu (oczyszczenie, przyciêcie, p³omieniowanie, itp.).

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 03.11.2010 r. do 24.11.2010 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
w budynku po³o¿onym przy ul. Chmielnej 15
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 3 listopada 2010 r. Nr 117/2010).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 15.12.2010 r.
2) w dniach od 12.11.2010 r. do 03.12.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- dzia³ki nr 922/10, 922/11, 451/7 i 451/10,
po³o¿one w obrêbie Goliszów (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 118/2010).
3) w dniach od 16.11.2010 r. do 07.12.2010 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnic-
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kiej 25a, 28, 38, 49, ul. D¹browskiego 2, 8
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2010 r.
Nr 122/2010).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 28.12.2010 r.

Przedszkola
W roku szkolnym 2010/2011 miasto przygotowa³o dodatkowe miejsca dla dzieci w przedszkolach, tak aby optymalnie zabezpieczyæ
wszystkim chêtnym rodzicom dostêp dla ich
dzieci do przedszkoli.
Do Przedszkola Nr 3 uda³o siê przyj¹æ wszystkie
dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice
w terminie z³o¿yli podania o przyjêcie. W placówce utworzono dodatkow¹ grupê (trzeci¹)
dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich, tzw. „zerówkê
piêciogodzinn¹”. Te trzy grupy przedszkolne
zajêcia odbywaj¹ w wyremontowanych pomieszczeniach ma³ego budynku Szko³y Podstawowej Nr 4, dziêki czemu mo¿na by³o zagospodarowaæ wolne pomieszczenia w Przedszkolu Nr 3 na przyjêcie dzieci m³odszych.
W chwili obecnej na przyjêcie do Przedszkola Nr 1 oczekuje tylko czterech trzylatków. Aby przyj¹æ jak najwiêksz¹ liczbê dzieci
utworzono dodatkowo jedn¹ grupê przedszkoln¹ i przygotowano pomieszczenie (zaadoptowano na potrzeby funkcjonowania grupy
dotychczasow¹ jadalniê przedszkoln¹).
W perspektywie dostêpnoœæ przedszkoli
równie¿ siê zwiêkszy w zwi¹zku z wprowadzonym od 1.09.2012r. obowi¹zkiem szkolnym dla dzieci 6.letnich, które podejmuj¹c
naukê w szkole zwolni¹ miejsca w przedszkolach.

Smoleñski kamieñ
10 listopada, w przeddzieñ miejskich uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci, na chojnowskim
cmentarzu, mieszkañcy uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Msza œw. prowadzona przez ks. dziekana Tadeusza Jurka

inaugurowa³a ods³oniêcie i poœwiêcenie „Kamienia Smoleñskiego”, który sta³ siê integraln¹ czêœci¹ pomnika „Golgota Wschodu”.

Napis na kamieniu nawi¹zuje do katastrofy
lotniczej, w której 10 kwietnia br. zginêli
prezydent RP Lech Kaczyñski, jego ¿ona
Maria oraz 94 cz³onków delegacji, zmierzaj¹cej z³o¿yæ ho³d oficerom polskim, pomordowanym w 1940r. w Katyniu.

MOKSiR w siódemce
W gminach i powiatach Dolnego Œl¹ska funkcjonuje 287 oœrodków kultury. Sporo. Tym

milej nam donieœæ, ¿e Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji znalaz³ siê w siódemce placówek, które zakwalifikowa³y siê do
programu DOM KULTURY + organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
- Cieszymy siê - powiedzia³ “Gazecie...”
dyrektor Oœrodka Stanis³aw Horodecki - ¿e
pisany przez nas projekt rozwoju zyska³ uznanie w Warszawie. Teraz czekaj¹ nas intensywne szkolenia, których wynikiem ma byæ
zatwierdzona przez NCK strategia rozwoju.
Kiedy to nast¹pi, wówczas na czêœæ dzia³añ
bêdziemy otrzymywaæ œrodki z Narodowego
Centrum Kultury. Kolejnym krokiem maj¹ te¿
byæ pieni¹dze na remonty i modernizacje,
choæ to - niestety - nieco póŸniej.

Kino Orange
Firma Outdoor Cinema, chc¹c rozszerzyæ zakres dzia³ania i ofertê repertuarow¹, jak równie¿ zwiêkszyæ frekwencjê na pokazach filmowych, przekona³a operatora komórkowego Orange, który od lat anga¿uje siê
w akcje zwi¹zane z filmem i kinem, do zaanga¿owania siê w projekt pod nazw¹ KINO
ORANGE. Od 22 listopada 2010 do koñca
maja 2011 w ponad 100 miejscowoœciach
w Polsce na ekranach pojawi¹ siê premiery
filmowe, hity sezonu, lektury szkolne i bajki.
Cena biletu wstêpu do Kina Orange na film
premierowy pozostaje bez zmian - 11 z³.
Bêd¹ tak¿e hity minionego sezonu, na które
przygotowano specjaln¹ cenê biletu - 5 z³.
Jak zwykle przewidywane s¹ zni¿ki dla grup
zorganizowanych, czyli: szkó³, przedszkoli
i zak³adów pracy. Dziêki wsparciu przez
markê Orange uruchomiona zostanie promocja
sms - 2 bilety w cenie jednego (dla abonentów Orange). Iloœæ miejsc w promocji jest
ograniczona (25% miejsc na sali projekcyjnej). Wiêcej informacji dotycz¹cych akcji
ju¿ wkrótce na stronie internetowej:
www.KinoOrange.pl
Pierwsza ods³ona KINA ORANGE w Chojnowie ju¿ 25 listopada - “Œniadanie do ³ó¿ka”
i „Mysi agenci”. Zapraszamy!
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Chojnowskie
Plebiscyt "Gazety
Wroc³awskiej"
W ostatnich miesi¹cach na ³amach "Polski
The Times Gazety Wroc³awskiej" przebiega³
plebiscyt na najlepszego gospodarza miasta,
gminy, ostatnich dwudziestu lat.
Ka¿da gmina miejska i wiejska mia³a do wyboru po kilka nazwisk urzêduj¹cych by³ych
i obecnych w³odarzy.
Mi³o jest nam donieœæ ¿e gospodarzem
XX.lecia gminy miejskiej Chojnów, w tym
plebiscycie zosta³ burmistrz Jan Serkies.
Gratulujemy.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- listopad, grudzieñ 2010
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 28.11.10, 26.12.10
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
05.12.10
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
12.12.10
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 19.12.10
5. Apteka ,,Stokrotka”:
21.11.10, 25.12.10
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê
komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u
gara¿y dla samochodów osobowych
Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 2010 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 15 grudnia
2010 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/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych
tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca 2010 r., drugi
odby³ siê 29 wrzeœnia 2010 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Na ostatniej sesji
listopada ustêpuj¹cy radni odbyli swoje ostatnie posiedzenie. By³a to zatem sesja podsumowañ i podziêkowañ.
Przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski w imieniu pozosta³ych 14 rajców dziêkowa³ za wspó³pracê dyrektorom i kierownikom jednostek podleg³ych, dyrektorom placówek oœwiatowych,
naczelnikom wydzia³ów urzêdu miejskiego, przedstawicielom s³u¿b
mundurowych i organizacji pozarz¹dowych. Jak podkreœla³ przewodnicz¹cy czteroletnia wspó³praca uk³ada³a siê wzorcowo, radni chêtnie
korzystali z sugestii i opinii, czerpali z wieloletnich doœwiadczeñ
wspó³pracowników. Podobne zdania pada³y z drugiej strony.

10

Na tej ostatniej sesji radni wys³uchali miêdzy innymi sprawozdañ
z 4.lat dotycz¹cych pracy burmistrza, dzia³alnoœci komisji problemowych
Rady Miejskiej, zapoznali siê tak¿e z podsumowaniem ich w³asnej pracy.
Podjêto te¿ kilka istotnych dla miasta uchwa³ - m.in. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2011; uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie; Programu wspó³pracy Miasta Chojnowa
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2011; w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.
eg

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa za lata 2007 - 2010
I. W zakresie inwestycji wykonano
m.in. nastêpuj¹ce zadania:
1. Wymiana nawierzchni ul. ¯eromskiego.
2. Wymiana stolarki okiennej w budynkach
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum Nr 2 i w jednostkach podleg³ych.
3. Modernizacja budynku „D” dla potrzeb
dydaktycznych i remont pokrycia dachów
budynku „A” i „B” w Szkole Podstawowej nr 4.
4. Przebudowa dojœcia do budynku przy ul. Szpitalnej 6 - Przychodnia Rejonowa - Oddzia³
Rehabilitacji.
5. Budowa ul.Tuwima wraz z przebudow¹
sieci wodno-kanalizacyjnej.
6. Remont k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹.
7. Budowa sieci kanalizacji ogólnosp³awnej
i przebudowa sieci wodoci¹gowej w ul. Sk³odowskiej.
8. Budowa trybun sportowych i parkingu
oraz modernizacja kortów tenisowych, monta¿
kolektorów s³onecznych na budynku szatni
na stadionie K.S. Chojnowianka.
9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Ma³achowskiego.
10. Budowa ul. £u¿yckiej wraz z budow¹
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
11. Remont pomieszczeñ biurowych Wydzia³u
Finansowo-Bud¿etowego w Urzêdzie Miejskim.
12. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla zespo³u
budynków jednorodzinnych w ul. Bielawskiej.
13. Budowa studni g³êbinowej na terenie
przy MOKSiR.
14. Budowa nawierzchni ul. Rzemieœlniczej
wraz z kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹.
15. Budowa kompleksu sportowego „Moje
boisko Orlik 2012”.
16. Urz¹dzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy MOKSiR - monta¿ si³owni terenowej i placu zabaw, wykonanie boiska treningowego i ogrodzenia z bramami wjazdowymi.
17. Budowa wc miejskiego przy ul. Wolnoœci.
18. Przebudowa i budowa sieci wodoci¹gowej
wraz z przy³¹czami oraz budowa ruroci¹gu
t³ocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei.
19. Remont elewacji i dachu Muzeum Regionalnego.
20. Modernizacja monitoringu miasta Chojnowa:
- wymieniono kamerê w Rynku, naprawiono
kamerê przy Pl. Dworcowym, zmodernizowano
urz¹dzenie do archiwizacji zarejestrowanych
zdarzeñ, które znajduje siê na terenie Komisariatu Policji.

4

21. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
w Urzêdzie Stanu Cywilnego.
22. Remont chodników z wymian¹ nawierzchni
przy Pl. Dworcowym.
23. Kapitalny remont sali gimnastycznej wraz
z zapleczem socjalnym w Gimnazjum Nr 1.
24. Wymiana wewnêtrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej w Gimnazjum nr 1, malowanie pomieszczeñ i wymiana drzwi wewnêtrznych.
25. Modernizacja kaplicy cmentarnej na
Cmentarzu Komunalnym.
26. Budowa ogrodzenia rozbudowywanej
czêœci Cmentarza Komunalnego.
27. Wykonano oœwietlenie w ulicach: Broniewskiego, Brzozowej, Krótkiej, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Sempo³owskiej, Kiliñskiego, Kochanowskiego i Grunwaldzkiej.
28. Oœwietlenie przejœcia z ul. Sobieskiego do
ul. Parkowej (dojœcie do cmentarza od strony
Parku Piastowskiego).
29. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej Nr 3.
30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej t³ocznej
w ul. Fabrycznej, pl. Dworcowym, ul. Koœciuszki wraz z przepompowni¹ œcieków.
31. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych
w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi,
Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Œciegiennego i Pl. Zamkowy, Moniuszki i G³owackiego.
32. Budowa ulicy Bohaterów Powstania
Warszawskiego.
33. Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej
w Gimnazjum Nr 2 (remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym).
34. Budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka,
Po³udniowej, Z³otoryjskiej.
35. Przebudowa sieci wodoci¹gowej w ul.
Legnickiej oraz przy³¹czy wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych w ul. Kolejowej i Legnickiej.
36. Budowa miêdzyszkolnego basenu krytego
przy Szkole Podstawowej Nr 4.
37. Remont Baszty Tkaczy.
38. Rozpoczêto Rewitalizacjê Rynku.
39. Rozpoczêto Adaptacjê Domu Schrama na
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
II. W zakresie oœwietlenia
i drogownictwa m.in.:
1. Przeprowadzono wymianê opraw oœwietlenia ulicznego na energooszczêdne sodowe.

2. Przeprowadzano kwartalne przegl¹dy stanu
oœwietlenia ulicznego z przedstawicielami
EnergiaPro Koncern Energetyczny.
3. Zamontowano 16 zegarów astrologicznych
steruj¹cych oœwietleniem ulicznym, w celu dok³adniejszego regulowania czasu œwiecenia.
4. Przeprowadzono przegl¹dy gwarancyjne
wykonanych instalacji oœwietlenia ulicznego.
5. Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
asfaltowych ulic miejskich przy u¿yciu emulsji
i grysów.
6. W ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu oraz Europejskiego dnia bez samochodu wprowadzono
zmianê organizacji ruchu drogowego na jednokierunkowy w ci¹gach ulic: Królowej Jadwigi
- Œciegiennego i Komuny Paryskiej na odcinku
od ulicy Niemcewicza do ul. Ciemnej.
7. Wprowadzono zmianê organizacji ruchu
drogowego na ul. Tkackiej - ruch jednokierunkowy od ul. Niemcewicza do ul. Ciemnej
i na ul. D³ugosza - ruch jednokierunkowy od
ul. Legnickiej do ul. Kwiatowej.
8. Wprowadzono zmianê organizacji ruchu
drogowego w rejonie skrzy¿owania ulic
Chmielna - Z³otoryjska - Piotrowicka.
9. Przeprowadzano prace zwi¹zane z odnowieniem oznakowania poziomego: przejœcia
dla pieszych w ci¹gach dróg miejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem szkó³, przedszkoli,
œwietlic szkolnych, wykonano oznakowanie
miejsc parkingowych dla osób niepe³nosprawnych.
10 Nadzorowano prace zwi¹zane z przeprowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta.
11. Wyrównywano drogi gruntowe sprzêtem
mechanicznym.
12. Wymieniono s³upki z ³añcuchami na
chodniku przy ul. Legnickiej i ul. Kolejowej.
13. Przeprowadzono przegl¹dy gwarancyjne
wykonanych nawierzchni ulic - ¯eromskiego,
£u¿yckiej, Samorz¹dowej, Spacerowej, Cichej,
M³ynarskiej, Kazimierza Wielkiego, Broniewskiego, Maczka, £okietka.
14. Wydano 40 decyzji na zajêcie pasa drogowego.
15. Zawarto porozumienie z Zarz¹dem Powiatu
Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.
Zimowe utrzymanie dróg prowadzi Chojnowski
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
16. Przeprowadzono konserwacjê elementów
stalowych mostu przy ul. Z³otoryjskiej wraz
z barierami drogowymi.
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17. Podpisano porozumienie dotycz¹ce wspó³finansowania remontu ul. Legnickiej i ul. Kolejowej ze Starostwem Powiatowym w Legnicy.
18. Zamontowano lustro drogowe na skrzy¿owaniu ul. Paderewskiego z ul. Chrobrego
w celu poprawy bezpieczeñstwa.
19. Zlecono wykonanie parkingu przy
ul. Chrobrego.
20. Wykonano dokumentacjê techniczn¹ na
oœwietlenie ul Zielonej.
21. Wykonano projekt budowy ul. Bielawskiej.
III. W zakresie organizacji prac
interwencyjnych, publicznych i spo³ecznie
u¿ytecznych m.in:
W latach 2007-2010 realizowano zatrudnienie
dla 519 osób w ramach prac interwencyjnych,
publicznych i spo³ecznie-u¿ytecznych.
Realizowano nastêpuj¹ce zadania:
1. Roboty remontowo - malarskie w przedszkolach Nr 1 i Nr 3,
2. Remonty polegaj¹ce na odnowieniu pomieszczeñ w budynkach USC, Gimnazjum Nr 2,
Gimnazjum Nr 1, Szko³y Podstawowej Nr 4,
Urzêdu Miejskiego, Muzeum Regionalnego,
3. Odnowienie elewacji zewnêtrznych na budynkach USC, MOKSiR, muru obronnego
przy Muzeum, Szko³y Podstawowej Nr 3,
MOPS, fundamenty i œciany budynku przyleg³ego do ogrodu zabaw przy MOKSiR.
4. Remonty i malowanie elewacji budynków.
5. Budowa ogrodzenia placu zielonego przy
MOKSiR.
6. Obs³uga sezonowa utrzymania terenów zielonych nie objêtych przetargiem oraz ogrodów
zabaw ³¹cznie z nasadzeniami drzew i krzewów oraz wykaszanie skarp rzeki Skorej,
7. Porz¹dkowanie terenów komunalnych,
dzia³ek przeznaczonych do sprzeda¿y.
8. Wymiana nawierzchni chodników przy ulicach: Katedralnej, Grottgera, Grunwaldzkiej,
Sobieskiego, Komuny Paryskiej, Krasickiego, D³ugosza, Szpitalnej, Kazimierza Wielkiego, Pl. Wogezów, Witosa 4-6,
9. Wymiana chodnika ³¹cz¹cego ul. Paderewskiego z ul. Brzozow¹ oraz na posesji Przedszkola Nr 1 i na terenie stadionu miejskiego.
10. Wykonanie przy³¹cza i pod³¹czenie toalety
w Parku Œródmiejskim.
11. Ca³oroczna obs³uga sprz¹tania budynku
Urzêdu Miejskiego, Urzêdu Stanu Cywilnego,
Domu Schrama i Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji,
12. Porz¹dkowanie terenów komunalnych,
dokonywanie rozbiórek ma³ych budowli, likwidacja dzikich wysypisk œmieci.
13. Wykonywanie elementów ma³ej architektury na terenie miasta, w tym:
- ogrodu zabaw na terenie MOKSiR,
- ogrodzeñ przy boisku ORLIK, przy kortach
MOKSiR i przy boisku wielofunkcyjnym,
- ogrodzenia terenu dzia³ek przy ul. Bielawskiej.
14. Wykonanie nowych nawierzchni z polbruku wraz z podbudow¹ na obiektach boiska
wielofunkcyjnego przy SP Nr 3, kortów przy
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MOKSiR, dojœcia do ogrodu zabaw - MOKSiR,
poszerzenia dojœcia do boiska ORLIK na
ul. Kiliñskiego.
15. Wymiana krawê¿nika drogowego na
ul. Paderewskiego i ul. Sempo³owskiej.
16. Prace polegaj¹ce na wykonaniu dojœæ do
budynków na ul. Grottgera 4, Koœciuszki 16
i miejsc pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Komuny Paryskiej,
Broniewskiego i Grottgera.
17. Budowa instalacji do zasilania w wodê
kortów i boisk sportowych - MOKSiR.
18. Oczyszczenie rowów na terenie Parku
Piastowskiego i wy³o¿enie kamieniem polnym i faszyn¹.
19. Oczyszczenie Parku Piastowskiego
z m³odych odrostów drzew i krzewów.
20. Regulacja krawê¿nika drogowego przy
ul. Chmielnej i Piotra Skargi w zwi¹zku
z wymian¹ nawierzchni jezdni.
21. Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy
Piotra Skargi z asfaltu na nawierzchniê z polbruku.
22. Przebudowa chodnika z p³ytek na czêœci
ulic Chmielnej i Piotra Skargi.
23. Wykonanie izolacji fundamentów budynku MOPS.
24. Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego.
25. Malowanie fragmentu elewacji budynku
MOKSiR, renowacja schodów oraz malowanie pomieszczenia muzycznego.
26. Malowanie holi w SP-4.
27. Malowanie korytarzy i klatki schodowej
w SP-3.
28. Malowanie wszystkich pomieszczeñ budynku Gimnazjum Nr 1 po remoncie instalacji elektrycznej oraz remont dachu papowego
na ³¹czniku.
29. Malowanie pomieszczeñ Warsztatu Terapii
Zajêciowej.
30. Wykonano szereg prac konserwacyjnych
i porz¹dkowych na terenie obiektu Oczyszczalni
Miejskiej w Goliszowie.
31. Przebudowa chodników z polbruku na
ulicach Witosa od ul. Boh. Getta Warszawskiego
do Ma³achowskiego oraz Ma³achowskiego od
Stadionu do ul. D¹browskiego.
32. U³o¿ono z worków z piaskiem podwy¿szenie korony wa³u przeciwpowodziowego,
obsypano ziemi¹ i posiano trawê, zgodnie
z zaleceniami Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych Oddzia³ w Legnicy.
33. Wykonano adaptacjê czêœci piwnic
w Domu Schrama.
34. Trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni
chodnika przy ul.M.Reja.
35. Wykonano niezbêdne roboty konserwacyjne na rowach KS odprowadzaj¹cych wody
opadowe i œcieki.
36. Zatrudnieni pracownicy prac interwencyjnych i robót publicznych uczestniczyli
w przygotowaniach i obs³udze imprez masowych organizowanych na terenie miasta.
- Czêœæ pracowników by³a delegowana do
wykonywania prac w CHZGKiM.

IV. W zakresie zieleni miejskiej m.in.:
1.Wykonano dokumentacje techniczne:
- projekt zagospodarowania zabytkowego
Parku Œródmiejskiego ³¹cznie z oœwietleniem;
- projekt zagospodarowania ci¹gu pieszego
wzd³u¿ rzeki Skory wraz z terenem rekreacyjnym i oœwietleniem na odcinku od ul. Wolnoœci do ul. Legnickiej.
2. Przesadzono 3 drzewka z terenu Szko³y
Podstawowej Nr 4 w zwi¹zku z budow¹ basenu
(2 szt. - ul. Chmielna, 1 szt. - ul. Samorz¹dowa).
3. Dokonano wycinki drzew zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu, korekty drzew na ul. Królowej
Jadwigi oraz na cmentarzu komunalnym.
4. Zamontowano 8 szt. kolumn kwiatowych
i 360 szt. donic z kwiatami na s³upach oœwietlenia ulicznego.
5. Przeprowadzono redukcjê koron drzew oraz
zdjêcie posuszu na terenie miasta.
6. Wykonano ciêcia koryguj¹ce drzew w rejonie
boiska wielofunkcyjnego w Parku Piastowskim i na ul. Paderewskiego.
7. Zagospodarowano tereny zielone przy ul.
Szpitalnej i przy ul. Lubiñskiej - Przelot.
8. Posadzono 241 szt. drzew (m.in. 49 w Parku
Œródmiejskim, 10 przy ul. Legnickiej, 20 na
ul. Samorz¹dowej, 17 przy Morskim Oku,
114 na terenie MOKSiR, ).
9. Dokonano wycinki 127 szt. drzew suchych
i zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu w Parku
Piastowskim, na terenie Cmentarza Komunalnego, przy ul. D¹browskiego, ul. Chmiel-nej,
ul. Królowej Jadwigi, ul. Konarskiego, ul. Legnickiej, ul. Fabrycznej i na terenach prywatnych.
10. Wymieniono czêœæ palików oraz mocowañ
zabezpieczaj¹cych m³ode drzewa posadzone
w latach poprzednich.
V. Z zakresu GGiOŒ m.in.:
1. Sprzedano na rzecz dotychczasowych
najemców 246 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty i 4 lokale u¿ytkowe przy ul. Kolejowej 24, Rynek 23 i 24,
ul. Legnickiej 17 oraz 6 gara¿y przy ul. D¹browskiego, Witosa i Drzyma³y.
2. Sprzedano 7 dzia³ek na poprawê warunków
zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej
przy ul. Koœciuszki, ul. Paderewskiego, ul. Legnickiej, ul. Wyspiañskiego, ul. Ma³achowskiego,
ul. £okietka, ul. G³owackiego i ul. Kolejowej.
3. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
* nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem mieszkalnym i gospodarczym po³o¿on¹ przy ul. Z³otoryjskiej 3, zabudowan¹ bud. mieszkalnym
przy ul. G³owackiego, zab. bud. warsztatowym
przy ul. Witosa, trzy nieruchomoœci zab. bud.
gospodarczymi i magazynem technicznym
przy ul. Fabrycznej, zab. budynkami przy ul.
Koœciuszki 26 (by³y „Hosmet”), zab. budynkiem u¿ytkowym przy ul. Chmielnej 17A,
budynkiem gospodarczym przy ul. Kiliñskiego,
zab. budynkami przy ul. Koœciuszki 28 (by³y
„GS”), zabudowan¹ gara¿em przy ul. Witosa,
zab. budynkiem magazynowym przy ul. Drzyma³y,
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* 4 lokale u¿ytkowe przy ul. Legnicka 38,
ul. Kolejowa 18, ul. Wolnoœci 1, Rynek 38,
* 5 lokali mieszkalnych przy ul. Krasickiego 2,
ul. Sienkiewicza 7, ul. D¹browskiego 11,
ul. Mickiewicza 13 i ul. Witosa 14,
* 42 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej, 2 przy ul. Legnickiej i 2 dzia³ki przy
ul. Zielonej,
* 27 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹
przy ul. Ma³achowskiego, Z³otoryjskiej, Kopernika, Getta Warszawskiego, Kwiatowej,
M³ynarskiej, Królowej Jadwigi, Kiliñskiego,
S³onecznej, Solskiego,
* 2 nieruchomoœci niezabudowane przy ul. Parkowej, z przeznaczeniem pod CPN i przy
ul. Lubiñskiej z przeznaczeniem pod us³ugi.
4. Dokonano zamiany dzia³ek z osobami fizycznymi w celu uregulowania przebiegu drogi ul. G³owackiego oraz w celu pozyskania dzia³ek
pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul. Bielawskiej.
5. w 2009 roku zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta opracowano
projekt zagospodarowania terenu przy ul. £u¿yckiej pod zabudowê jednorodzinn¹, w wyniku którego wydzielono 8 dzia³ek.
6. Na wniosek gminy w drodze komunalizacji
uzyskano prawo w³asnoœci nieruchomoœci
o ³¹cznej powierzchni 17,94 ha, ujêtych w planie
zagospodarowania jako u¿ytki rolne i drogi
gminne oraz teren obejmuj¹cy stanowiska PKS-u,
tereny zieleni i chodnik przy Pl. Dworcowym.
7. Przejêto w formie darowizny od Powiatu Legnickiego dwie drogi Rynek oraz czêœæ ul. Legnickiej,
8. Opracowano wnioski w celu pozyskania
funduszy:
* z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacjê zadania pn. remont dachu
i elewacji Muzeum Regionalnego w Chojnowie,
dofinansowanie w ramach Programu Dziedzictwo
Kulturowe - priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków
nieruchomych i ruchomych,
* z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacjê zadania pn. renowacja
i adaptacja Baszty Tkaczy dla potrzeb muzealnictwa - dofinansowanie w ramach Programu
Dziedzictwo Kulturowe - priorytet 1 Ochrona
Zabytków oraz Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego,
* z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego na zadanie pt. ”Modernizacja
i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje
szczegó³owe, rów KS”.
9. Z zakresu ochrony zabytków:
* za³o¿ono Gminn¹ ewidencjê zabytków
w formie kart adresowych i dokumentacji
zdjêciowej oraz wersjê elektroniczn¹,
* zamontowano tablice informacyjne na 6 obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
10. Wydano 105 decyzji, w tym 4 odmowne
w sprawie przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, przys³uguj¹ce osobom fizycznym, obejmuj¹ce grunty
o powierzchni 10,97 ha.
11. Zawarto 80 umów dzier¿awy tj. na grunty
u¿ytkowane rolniczo, na prowadzenie dzia³al-
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noœci handlowej na targowisku miejskim, na
ogrody przydomowe oraz zgodnie z uchwa³¹
co roku podwy¿szono op³aty z tytu³u czynszu
dzier¿awnego o wspó³czynnik wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych.
12. Wydano 6 decyzji przekazuj¹cych nieruchomoœci w trwa³y zarz¹d dla jednostek bud¿etowych tj. 4 szkó³ i 2 przedszkoli.
13. Rozwi¹zano umowê u¿yczenia nieruchomoœci
po³o¿onej przy ul. Drzyma³y i przeznaczono
do sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego oraz nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Ma³achowskiego i przekazano w u¿yczenie dla
MOKSiR.
14. Wydano 68 decyzji na podzia³ dzia³ek.
15. Wydano 26 zaœwiadczeñ w sprawie zmiany
nazwy ulicy, 37 zawiadomieñ w/s numeracji
nieruchomoœci oraz 11 zaœwiadczeñ dot. spraw
emerytalno-rentowych, op³aty adiacenckiej,
kosztów wykupu lokalu.
16. Przygotowano i przeprowadzono 106 przetargów na sprzeda¿ i dzier¿awê nieruchomoœci,
17. Przygotowano wniosek o powiêkszenie
obszaru podstrefy Chojnów o nieruchomoœæ
po³o¿on¹ przy ul. Kraszewskiego, zakoñczony
powiêkszeniem obszar LSSE o 2,37 ha.
W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
sprzedano dwie nieruchomoœci objête granicami
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2007 dla „Impel-Perfekta” o pow.1,79 ha
oraz w 2008 r dla „Feerum” S.A. o pow. 1,58 ha ,
po³o¿one przy ul. Okrzei.
18. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
* wydano 94 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie zagra¿aj¹cych drzewa w tym 5 naliczaj¹cych op³aty
oraz 10 odmawiaj¹cych zezwolenia na usuniêcie.
19. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej:
* co roku w miesi¹cu wrzeœniu koordynowano
akcj¹: “Sprz¹tanie Œwiata” na terenie miasta oraz
promowano i koordynowano Europejski Tydzieñ
Zrównowa¿onego Transportu„ i „Dzieñ bez
samochodu”.
20. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego:
* wydano 13 decyzji o na³o¿eniu œwiadczeñ
w tym 10 uchylaj¹cych obowi¹zek,
* prowadzono i nadzorowano zagro¿enia
powodziowe,
* sporz¹dzono plan reagowania kryzysowego
dla miasta Chojnowa,
* zakupiono agregat pr¹dotwórczy dla celów
zarz¹dzania kryzysowego,
* przeprowadzono treningi alarmowania i ostrzegania ludnoœci.
21 Z zakresu gospodarki odpadami:
* wydano 31 postanowieñ w sprawie programów
gospodarki odpadami.
22. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko:
* wydano 27 decyzji w sprawie œrodowiskowych
uwarunkowañ zgody na realizacjê przedsiêwziêcia,
* wydano 3 decyzje o zwrocie op³aty skarbowej.
23. Przeprowadzono spis rolny w 2010r.
VI. W zakresie gospodarki mieszkaniowej m.in.:
1. Przydzielono:
- 23 lokale mieszkalne,

- 54 lokale socjalne,
- 10 lokali zamiennych,
- 51 lokali po œmierci najemcy,
- 22 lokale po wyprowadzeniu siê najemcy
W latach 2007-2010 przed³u¿ono 199 umów
najmu lokali socjalnych
VII. Pozyskane œrodki zewnêtrzne - dotacje
W zakresie pozyskiwania œrodków zewnêtrznych
w latach 2006-2010 otrzymano 13.063.176 z³,
z tego:
w 2007 roku otrzymaliœmy 559.084 z³:
- na oœwiatê 59.228 z³ ( Program Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie „Comenius” - 3.185 z³ - dofinansowanie do wycieczek edukacyjnych - 3.015 z³,
monitoring w szko³ach - 53.027 z³,
- na ochronê zdrowia - dotacja z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w wysokoœci 66.783 z³, na usuwanie barier
architektonicznych (winda przy ul. Grodzkiej
- laboratorium),
- na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na kwotê
85.600 z³, tj. na budowê ruroci¹gu t³ocznego,
kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei - 24.700 z³,
na budowê kanalizacji ogólnosp³awnej oraz
przebudowê sieci wodoci¹gowej w ul. Sk³odowskiej 44.000 z³, i budowê sieci kanalizacji
ogólnosp³awnej w ul. Tuwima i Broniewskiego
kwotê 16.900 z³.
- na organizacjê prac spo³ecznie u¿ytecznych
i interwencyjnych pozyskano œrodki z Powiatowego Urzêdu Pracy w wysokoœci 195.201 z³,
- na kulturê fizyczn¹ i sport pozyskano dotacjê
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie
152.272 z³. Œrodki te uzyskano na modernizacjê
boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ma³achowskiego.
W 2008 roku otrzymaliœmy kwotê 1.423.817 z³:
- na oœwiatê 15.315,94 z³, dofinansowanie do nauczania jêzyka angielskiego w szko³ach podstawowych,
- na pomoc socjaln¹ z tytu³u realizacji Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki kwotê 170.119 z³,
- w gospodarce komunalnej i ochronie œrodowiska kwotê 82.600 z³, dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej przeznaczona na budowê sieci kanalizacji ogólnosp³awnej - ul. Rzemieœlnicza 23.600 z³, na budowê sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego zespo³u budynków jednorodzinnych
przy ul. Bielawskej 59.000 z³.
Na organizacjê prac spo³ecznie u¿ytecznych,
publicznych i interwencyjnych pozyskano œrodki
z Powiatowego Urzêdu Pracy w wysokoœci
291.771 z³,
- na kulturê fizyczn¹ i sport w Chojnowie pozyskano dotacjê na realizacjê Programu „Moje boisko
- Orlik 2012” w kwocie 666.000 z³, z tego: z Urzêdu Marsza³kowskiego 333.000 z³ i Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego równie¿ 333.000 z³,
- na remont dachu i elewacjê budynku Muzeum
Regionalnego w Chojnowie otrzymano dotacje
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w kwocie - 198.000 z³.
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W 2009 roku otrzymaliœmy kwotê 3.383.190 z³:
- na oœwiatê 2.384.904 z³, tj. Program Uczenie
siê przez ca³e ¿ycie „Comenius” - w kwocie
102.146 z³ (Szko³a Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 1)., dotacja na zakup pomocy dydaktycznych „Radosna szko³a”, - 23.851 z³, z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie
budowy miêdzyszkolnego basenu krytego przy
szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie kwotê
- 2.062.334 z³ i na budowê boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 - 196.573 z³,
- na pomoc socjaln¹ z tytu³u realizacji Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki kwotê 169.277 z³,
- w gospodarce komunalnej i ochronie œrodowiska
dotacjê w kwocie 44.700 z³ z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na budowê kanalizacji sanitarnej t³ocznej w ul. Kraszewskiego, Fabryczna, Plac Dworcowy, Koœciuszki,
Natomiast dotacjê w wysokoœci 442.858 z³,
z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego na przebudowê sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Niemcewicza, Rejtana,
Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi,
Œciegiennego i Pl. Zamkowy,
- na organizacjê prac spo³ecznie u¿ytecznych,
publicznych i interwencyjnych pozyskano œrodki
z Powiatowego Urzêdu Pracy w wysokoœci
341.449 z³,
W 2010 roku pozyskano œrodki w wysokoœci
7.697.084 z³:
- na modernizacjê rowów melioracyjnych
kwotê 30.000 z³, z Urzêdu Marsza³kowskiego,

- oœwiatê z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na dofinansowanie budowy miêdzyszkolnego
basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4
kwotê 1.037.666 z³,
- na pomoc socjaln¹ z tytu³u realizacji Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki kwotê 146.354 z³,
- w gospodarce komunalnej i ochronie œrodowiska
kwotê 198.000 - dotacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na budowê sieci wodoci¹gowej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic:
Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej - Etap - I,
- na projekt pn. Adaptacja Domu Schrama na
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
kwotê 1.631.938 z³,
- na projekt pn. Rozwój spo³eczno-gospodarczy
obszaru œródmiejskiego poprzez rewitalizacje
ci¹gu ulic: Rynek, Plac Zamkowy, ul. Królowej
Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Œciegiennego, ul. Rynek, (do ul. Reja) - Etap I kwotê 4.015.880 z³,
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
- na organizacjê prac spo³ecznie u¿ytecznych,
publicznych i interwencyjnych pozyskano
œrodki z Powiatowego Urzêdu Pracy w wysokoœci 430.544 z³, ,
- na modernizacjê Baszty Tkaczy dotacjê w kwocie 140.000 z³, (z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 100.000 z³, a 40.000 z³,
z Urzêdu Marsza³kowskiego).
- na konserwacjê pomników przyrody - 5.000 z³,
Zwiêkszona zosta³a subwencja oœwiatowa
o kwotê 61.700 z³, z przeznaczeniem na dofinan-

sowanie do wymiany wewnêtrznej instalacji
elektrycznej w Gimnazjum Nr 1.
W okresie trwania kadencji pozyskano
13.063.176 z³ tj. z:
1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - 410.900 z³,
2/ Ministerstwa Sportu i Turystyki 3.448.845 z³,
3/ Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Dolnoœl¹skiego - 815.858 z³,
4/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny - 5.647.819 z³,
5/ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 298.000 z³,
6/ Powiatowego Urzêdu Pracy - 1.425.655 z³,
7/ pozosta³e œrodki w kwocie 1.016.098 z³
pozyskaliœmy z: Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Kapita³ Ludzki, Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

- Serdecznie dziêkujê za efektywn¹ i intensywn¹ pracê w minionej kadencji
radnym, dyrektorom oraz pracownikom
jednostek podleg³ych, a tak¿e pracownikom urzêdu - koñczy³ sprawozdanie
burmistrz - Pragnê podkreœliæ ich ogromne zaanga¿owanie i pomoc w realizacji
planowanych przedsiêwziêæ na rzecz Chojnowa i jego spo³ecznoœci. Dziêkujê te¿
mieszkañcom naszego miasta za wspieranie dzia³añ, konstruktywn¹ krytykê
i s³owa sympatii.

Pedagog, nauczyciel, artysta…
12 paŸdziernika, w pi¹tek, o godzinie 17.00
odby³ siê w Muzeum Regionalnym w Chojnowie wernisa¿ wystawy malarstwa Ireneusza
Józefczuka. W wernisa¿u wziêli udzia³ licznie
przybyli goœcie, tak¿e spoza Chojnowa. Po
przywitaniu goœci i znakomicie znanego
w tutejszym œrodowisku Ireneusza Józefczuka,
któremu towarzyszy³a ¿ona i syn Jakub, krótko
jego drogê twórcz¹ i osi¹gniêcia na niwie
artystycznej przypomnia³ dyrektor muzeum.
Ireneusz Józefczuk urodzony w Dubience na
LubelszczyŸnie od 1960 roku jest zwi¹zany
z Dolnym Œl¹skiem. W latach 1976-1980 ukoñczy³ Pañstwowe Studium Pedagogiczne przy
Technikum Samochodowym w Legnicy, równoczeœnie bra³ udzia³ w zajêciach w Wy¿szej
Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu,
które mia³y go przygotowaæ do studiów na
Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.
W latach 1982-1986 studiowa³ malarstwo
i rzeŸbê na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie.
Pracowa³ w szkole podstawowej w Krzywej
i Zamienicach, od 1982 roku uczy³ w Chojnowie. W 1995 roku zosta³ cz³onkiem Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków. Nadal uczy
wychowania plastycznego w chojnowskich
gimnazjach. Wœród jego uczniów jest kilkoro
absolwentów uczelni artystycznych, miêdzy
innymi we Wroc³awiu i Zielonej Górze.
Bierze czynny udzia³ w ¿yciu artystycznym
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œrodowiska plastycznego. Jest niezwykle pracowity, ma za sob¹ ponad 600 pasteli, ponad
100 prac malarskich i 30 rzeŸb. Znakomicie
opanowa³ technikê pasteli, ostatnio coraz
czêœciej siêga po farby olejne. Maluje g³ównie
pejza¿e i martwe natury. Wystawa w Muzeum
Regionalnym jest kolejn¹ wystaw¹ indywidualn¹
Ireneusza Józefczuka. Na wystawie pokazuje
ponad 50 najnowszych swoich prac, które
powsta³y, poza kilkoma wczeœniejszymi,
w 2010 roku. Trzydzieœci cztery prace zosta³y
wykonane technik¹ olejn¹, pozosta³e to pastele, niezwykle dynamicznie i z temperamentem malowane. Poœród nich trzy pastele s¹
reminiscencj¹ z podró¿y do W³och. Zauroczony
Wenecj¹, poœwiêci³ jej dwa ³adne pastele,
jeden pokazuje Weronê. Pozosta³e to pejza¿e
z okolic Chojnowa, wœród których na wyró¿-

nienie zas³uguj¹ dwa, bardziej p³aszczyznowo,
syntetycznie potraktowane pastele, co jest
nowym, dot¹d nieznanym rysem w jego
twórczoœci, dodajmy bardzo interesuj¹cym.
Przy niew¹tpliwych zaletach kompozycyjnych, a nade wszystko kolorystycznych, nale¿y
je uznaæ za bardzo udane realizacje. Wystawa
obfituje w prace olejne, malowane na p³ótnie,
wszystkie bez wyj¹tku zrealizowane w 2010 r.
Po d³ugiej dominacji pasteli w jego dorobku,
s¹ one mi³ym zaskoczeniem dla odbiorcy.
I wœród nich pojawiaj¹ siê tematy w³oskie. Na
dwóch utrwali³ Wenecjê, na jednym odnajdujemy charakterystyczn¹ sylwetkê koœcio³a
Santa Maria della Salute nad Canale Grande.
Wyj¹wszy dwa obrazy, które do³¹czono ze
zbiorów Muzeum Regiuonalnego, wszystkie
prace s¹ na sprzeda¿.
Wystawa ulokowana w jednej z sal wystaw
czasowych na parterze i w piwnicach, potrwa
do po³owy grudnia. Mo¿na j¹ zwiedzaæ w godzinach otwarcia muzeum od 8.00 do 16.00,
w soboty od 11.00 do 16.00, oprócz niedziel
i poniedzia³ków.
Jerzy Janus
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WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
21 listopad 2010 r.
Jak g³osowaæ?!
Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê w godzinach 8 - 22 w szeœciu lokalach na
terenie naszego miasta chojnowianie „skreœlaæ” bêd¹ swoich kandydatów
na radnych miejskich, powiatowych, do sejmiku dolnoœl¹skiego i na
burmistrza. Z naszych obserwacji wynika, ¿e nie wszyscy wiedz¹ jak
g³osowaæ. Podajemy zatem regu³y glosowania, a o szczegó³y zawsze
mo¿na zapytaæ komisjê w lokalu wyborczym.
Id¹c do urny otrzymacie Pañstwo cztery karty w ró¿nych kolorach.
Bia³a karta to kandydaci do Rady Miejskiej. W tym przypadku
wybieramy tylu kandydatów ilu radnych jest wybieranych w danym
okrêgu (lub mniejsz¹ liczbê kandydatów). Wyborca g³osuje stawiaj¹c
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej
listy lub z ró¿nych list.

Okrêg Wyborczy Nr 1 - MOKSiR
- g³osujemy na dwóch kandydatów
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1. IWANICKI Henryk. lat 62,
2. CZYSZCZOÑ Andrzej Ryszard, lat 40,
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. PACZOSIK Eugeniusz, lat 56,
Lista nr 19 - KWW Rozwój Chojnowa
1. MATUSZEWSKI Andrzej, lat 51,
2. POZNAR Jerzy Tadeusz, lat 58,
Lista nr 20 - KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
1. PO£OWCZUK Edward Adam, lat 43,
Lista nr 21 - KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego
1. BOBYK Tadeusz, lat 60,
2. OSTAPIUK Waldemar Edward, lat 58.

Okrêg Wyborczy Nr 2 - Szko³a
Podstawowa nr 3
- g³osujemy na trzech kandydatów
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1. KOSIÑSKI Ryszard Jan, lat 49,
2. KILKUS Agnieszka Anna, lat 34,
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. MOSIEWICZ Edward Kazimierz, lat 61,
Lista nr 19 - KWW Rozwój Chojnowa
1. CHRZ¥SZCZ Aleksandra Natalia, lat 45,
2. GRZECH Krzysztof, lat 54,
3. OR£OWSKA Patrycja ¯aneta, lat 25,
Lista nr 20 - KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
1. PODHORODECKI Czes³aw, lat 50,
Lista nr 21 - KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego
1. MARCINISZYN Ludwik, lat 63,
2. KRAWCZYK Bogus³aw Marek, lat 53.

Okrêg wyborczy Nr 3 - Gimnazjum nr 2
- g³osujemy na trzech kandydatów
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1. GANG Tomasz Andrzej, lat 31,
2. WROTNA Jolanta Maria, lat 59,
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. PABIS Piotr Stanis³aw, lat 27,
2. PERCHALUK W³adys³awa, lat 50,
3. ZIELEÑ Miros³aw, lat 39,
Lista nr 19 - KWW Rozwój Chojnowa
1. CHOPKOWICZ Jacek Bogdan, lat 41,
2. CZAPSKA Krystyna, lat 59,
3. MICHNEJ Danuta, lat 57.
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Na karcie koloru ¿ó³tego znajdziemy kandydatów do Rady Powiatu.
Wyborca g³osuje stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów.
Niebieska karta, to kandydaci do Sejmiku Województwa. Tu, podobnie
jak na karcie ¿ó³tej zakreœlamy tylko jednego kandydata.
Kolor ró¿owy dotyczy wyboru burmistrza. W Chojnowie mamy jednego
kandydata na to stanowisko. W tym przypadku g³osujemy na kandydata stawiaj¹c znak „x” w kratce oznaczonej s³owem „TAK” z lewej
strony obok nazwiska kandydata. Natomiast wyborca g³osuje przeciwko
wyborowi kandydata, stawiaj¹c znak „x” w kratce oznaczonej s³owem
„NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. G³os jest niewa¿ny,
je¿eli wyborca postawi znak „x” w obu kratkach lub nie postawi
znaku „x” w ¿adnej kratce.

Okrêg wyborczy Nr 4
- Przedszkole Miejskie nr 1
- g³osujemy na dwóch kandydatów
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1. £AZAREWICZ Ryszard Andrzej, lat 52,
2. MAZIARSKA Bo¿ena, lat 48,
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. BIELECKI Adam Artur, lat 39,
2. MAJKUT Tadeusz, lat 52,
Lista nr 19 - KWW Rozwój Chojnowa
1. £UKASZEWSKI Marek Bogus³aw, lat 47,
2. TARKOWSKI Jan, lat 58,
Lista nr 21 - KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego
1. KRAJEWSKI Józef, lat 66.

Okrêg Wyborczy Nr 5
- Przedszkole Miejskie nr 3
- g³osujemy na trzech kandydatów
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1. CIEŒLA Maciej Jan, lat 43,
2. GAWRON Miros³aw, lat 38,
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. ROMBALSKI Jan Franciszek, lat 63,
2. OSTROPOLSKI W³adys³aw, lat 57,
Lista nr 19 - KWW Rozwój Chojnowa
1. KOWALCZYK Mariusz Jaros³aw, lat 40,
2. KU£ACZ Barbara Jolanta, lat 46,
3. SOBCZAK Andrzej Jerzy, lat 34,
Lista nr 21 - KWW Przymierze dla Samorz¹du
Lokalnego
1. KASPRZAK Teresa, lat 55.

Okrêg Wybrczy Nr 6 - Szko³a
Podstawowa nr 4
- g³osujemy na dwóch kandydatów
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1. SZEWCZYK Mariusz Józef, lat 36,
2. NOGA Andrzej Ryszard, lat 56,
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. DEMIAÑCZUK Agnieszka, lat 30,
2. BERNASIEWICZ El¿bieta Danuta, lat 42,
Lista nr 19 - KWW Rozwój Chojnowa
1. SKOWROÑSKI Jan, lat 57,
2. TYMCZYSZYN Grzegorz, lat 25,
Lista nr 20 - KWW Samorz¹dnoœæ i Demokracja
1. BARNA Danuta Maria, lat 40,
2. JAGIELSKI Tomasz, lat 31.

Kandydaci do Rady Powiatu
- g³osujemy na jednego kandydata
Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Trawka Zbigniew lat 48 Chojnów,
2. Krzy¿anowska Anna Katarzyna lat 59 Jaroszówka,
3. Urbaniak Wojciech Antoni lat 58 Chojnów,
4. Odrobina Józef lat 48 Chojnów,
5. Kalagasidis Christoforos Wojciech lat 31
Chojnów,
6. Skowron Julian lat 49 Chojnów.
Lista nr 16 - KWW POROZUMIENIE
SAMORZ¥DOWE
1. Humenny Jaros³aw lat 47 Chojnów,
2. Józefczuk Joanna Maria lat 53 Chojnów,
3. Darmoros Ma³gorzata El¿bieta lat 45
Jerzmanowice,
4. Iwanicka-Sankiewicz Ewelina Katarzyna lat 35
Chojnów,
5. Wo³oszyn Dariusz Piotr lat 43 Chojnów,
6. Matla Ma³gorzata lat 42 Chojnów,
7. Horodecki Stanis³aw Piotr lat 54 Chojnów,
8. Jakubiak Boles³aw Józef lat 57 Chojnów.
Lista nr 17 - KWW SAMORZ¥DNOŒÆ
I DEMOKRACJA
1. Walasek Lilia lat 47 Chojnów,
2. £uczak Zuzanna lat 58 Chojnów,
3. Kulas Józef lat 62 Chojnów,
4. Rusiecki Andrzej lat 60 Chojnów,
5. Grzeœkowiak Emilia lat 43 Chojnów,
6. Liczner Jan lat 62 Chojnów,
7. Górniak El¿bieta lat 44 Chojnów,
8. Kamiñska Teresa lat 61 Chojnów,
9. Kowalczyk Mieczys³aw lat 54 Chojnów,
10. Pauch Krzysztof lat 47 Chojnów.
Lista nr 18 - KWW PRZYMIERZE
DLA SAMORZ¥DU LOKALNEGO
1. Kasprzak Mieczys³aw lat 61 Chojnów,
2. Wierzbicki Robert lat 49 Chojnów,
3. Spes Lucyna Marianna lat 36 Chojnów,
4. Borysewicz El¿bieta lat 50 Chojnów,
5. Stal Bogumi³a Anna lat 53 Chojnów,
6. Sikora W³adys³aw Boles³aw lat 57 Chojnów,
7. Tomaœ Józef lat 55 Chojnów,
8. Chlebosz Artur Piotr lat 41 Chojnów,
9. Szuster Józef lat 64 Chojnów.
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W rocznicê niepodleg³oœci
iejskie uroczystoœci zwi¹zane z obchodami rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci, podobnie jak w latach poprzednich rozpocz¹³
koncert uczniów Ogniska Muzycznego im. Oskara Kolberga.
M³odzi muzycy zaprezentowali kilkanaœcie utworów ró¿nych wykonawców.
Licznie zgromadzona publicznoœæ wys³ucha³a kilkadziesi¹t kompozycji,
g³ównie pieœni patriotycznych, wykonanych na gitarê, pianino i keyboard.
Doroczne wystêpy adeptów muzycznego ogniska, to ho³d dla walcz¹cych
o suwerennoœæ kraju i jednoczeœnie prezentacje umiejêtnoœci nabytych
w placówce.
11 listopada w³adze powiatu, miasta, i gminy, przedstawiciele zwi¹zków
kombatanckich, sybirackich, poczty sztandarowe placówek oœwiatowych
i organizacji pozarz¹dowych oraz reprezentanci zwi¹zków zawodowych,
a tak¿e mieszkañcy, tradycyjnie tego dnia spotkali siê pod obeliskiem
przy ul. Chmielnej.

M

- Droga Polaków do wolnoœci by³a d³uga i krwawa - mówi³ w swoim wyst¹pieniu burmistrz Jan Serkies. - Powstania, pocz¹wszy od koœciuszkowskiego, poprzez listopadowe, krakowskie i styczniowe - wszystkie znaczy³y tê drogê ofiarami do niepodleg³oœci. Dzisiaj Polska jest krajem
wolnym, nale¿¹cym do Unii Europejskiej i NATO. Jednak ta wolnoœæ
nie jest dana raz na zawsze. Powinniœmy j¹ pielêgnowaæ i doceniaæ. ¯yczê
nam wszystkim, abyœmy we wspó³czesnej Polsce zawsze postêpowali
zgodnie z maksym¹ Stanis³awa Staszica: Byæ narodowi u¿ytecznym!
¯yczê zgody narodowej, dobrych rz¹dów, spokoju i m¹droœci, które
pomog¹ nam w budowie silnej i wielkiej Polski.
St¹d uczestnicy udali siê do koœcio³a pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a na
Mszê œw. w intencji Ojczyzny sprawowan¹ przez ks. Dziekana Pra³ata
Tadeusza Jurka, ks. Pra³ata W³adys³awa Bystrka i ks. Atura Kapronia.

Kolejnym punktem obchodów by³a uroczysta akademia, która odby³a
siê w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Honorowym goœciem
by³ tu najstarszy mieszkaniec powiatu legnickiego, chojnowianin, jeden
z nielicznych ju¿ œwiadków wydarzeñ sprzed 92 lat, porucznik W³adys³aw
Dobrzañski, którego zarz¹d Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych odznaczy³ Kombatanckim Krzy¿em Pami¹tkowym „Zwyciêzcom - 1954”. To samo odznaczenie otrzymali te¿ Grzeœkowiak Franciszek, Huculska Weronika, Rêkoœ Czes³aw,
Ry¿ Jan, Szparaga W³adys³aw, Predkiel Zenon, Jasiñski Leon, Stuczyñki
Leonard, Kucaj Bronis³aw, Kiernicki Adam i honorowo burmistrz Jan Serkies.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski oraz inspektor do spraw
obs³ugi Rady Miejskiej Maria Zawiœlañska otrzymali medale za zas³ugi
dla Zwi¹zku Kombatantów RPiBWP.
Czêœæ artystyczn¹ wype³ni³ wystêp taneczny zespo³u Karambol, grupy
gitarowej z Gimnazjum nr 1 oraz mini recital chojnowskiego chóru Skoranta.
Dziewiêædziesi¹ta druga rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
przesz³a do historii. Mi³ym akcentem tegorocznych obchodów by³a akcja
przygotowana przez M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹. Radni przygotowali
niewielkie naklejki z napisem „M³odzi pamiêtaj¹”, które wrêczali
uczestnikom obchodów i przechodniom. Niewielki gest, a mówi³ wiele.

eg
*******
Wspomniany wczeœniej 102 latek W³adys³aw Dobrzañski 9 listopada w Starostwie
Powiatowym w Legnicy otrzyma³ Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To
wysokie odznaczenie pañstwowe mia³ odebraæ osobiœcie 16 wrzeœnia br. w Pa³acu
Prezydenckim, lecz zdrowie nie pozwoli³o
na podró¿ do Warszawy.
W³adys³aw Dobrzañski jest jedynym chojnowianinem, który pamiêta og³oszenie niepodleg³oœci Polski w 1918 r. (by³ wtedy
uczniem III kl. szko³y powszechnej
w ¯o³yni k. £añcuta), jedynym kombatantem w mieœcie i gminie
Chojnów, który uczestniczy³ w kampanii wrzeœniowej 1939. By³
dowódc¹ plutonu przeciwgazowego w 51 Pu³ku Piechoty Strzelców
Kresowych w Brze¿anach, bra³ udzia³ w Bitwie pod I³¿¹, by³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej w obwodzie Tarnopolskim.
Gratulujemy oficerowi W³adys³awowi Dobrzañskiemu tego wyró¿nienia
- orderu, ¿yczymy du¿o zdrowia i dalszych lat szczêœliwego ¿ycia.

Pamiêci Konopnickiej
Sto lat temu, 8 paŸdziernika 1910 roku zmar³a
Maria Stanis³awa Konopnicka - polska poetka
i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki,
publicystka, t³umaczka i dzia³aczka na rzecz
praw kobiet.
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie, której Konopnicka patronuje, uczcili
tê rocznicê bardzo uroczyœcie.
Jak kilkulatek mo¿e oddaæ ho³d nie¿yj¹cej
osobie, jak podziêkowaæ autorytetowi, jak
uhonorowaæ historyczn¹ postaæ? Uczniowie
trójki zrobili to po prostu, ca³ym sob¹ - sercem,
dzieciêc¹ spontanicznoœci¹ i talentem.
Przygotowany na tê okolicznoœæ spektakl
s³owno-muzyczny by³ opowieœci¹ (czêsto wzruszaj¹c¹) o patronce - jej burzliwym ¿yciu
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osobistym, dynamicznej dzia³alnoœci spo³ecznej, p³odnej twórczoœci. Biografia w artystycznej pigu³ce by³a jednoczeœnie przes³aniem
wskazuj¹cym na autorytet dla wspó³czesnych. Konopnicka oprócz tego, ¿e by³a wspania³¹ pisark¹, poetk¹, aktywistk¹, by³a te¿
Polk¹ - ¿arliw¹ patriotk¹, na swój sposób
walcz¹c¹ o suwerennoœæ Ojczyzny.
Okr¹g³¹ rocznicê jej œmierci uczniowie uczcili
tak¿e sztukê malarsk¹. Tego dnia, na scenie,
rozstrzygniêto konkurs pn. “Twórczoœæ Marii
Konopnickiej inspiracj¹ do prac plastycznych”. Wœród wielu wyró¿nionych znaleŸli
siê tak¿e uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w Z³otoryi, którzy
goœcili na uroczystoœci.

Na zakoñczenie grupa teatralna Aja ze Szko³y
Podstawowej nr 3 przedstawi³a sztukê teatraln¹
osadzaj¹c postaci z utworów Marii Konopnickiej w dzisiejszych realiach.
Uda³o siê sercem, dzieciêc¹ spontanicznoœci¹
i talentem uczciæ pamiêæ Marii Konopnickiej.
Uczniowie tej szko³y mog¹ byæ, i z pewnoœci¹ s¹, dumni z TAKIEJ patronki.
eg
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Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- gospodarka wodno-œciekowa

Udany trójbój

Nowe ujêcia wody dla miasta
W ramach prac maj¹cych na celu zwiêkszenie
dostaw wody pitnej oraz poprawy ciœnienia
roboczego dla miasta Chojnowa, Chojnowski
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wykona³ nastêpuj¹ce prace:
1. Z uwagi na bliskoœæ terenów wodonoœnych
zlokalizowanych przy ul. Bielawskiej w stosunku do stacji uzdatniania wody i mo¿liwoœæ zmniejszenia kosztów, zlecono wykonanie projektu na odwiercenie dwóch studni
g³êbinowych (wspomagaj¹cych). Projekt zosta³ wykonany i zatwierdzony decyzj¹ Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego, bêdzie
realizowany po wyborze wykonawcy.
2. CHZGKiM przej¹³ od syndyka masy upad³oœciowej firmy „Dolzamet” ujêcia wody pitnej
w Konradówce. Po negocjacjach podpisano
z Urzêdem Gminy Wiejskiej Chojnów umowê
na dzier¿awê terenu, na którym zlokalizowane
s¹ w/w ujêcia. Obecnie trwaj¹ prace projektowo-kalkulacyjne zmierzaj¹ce do wyznaczenia
bezpoœredniej strefy ochronnej ujêcia oraz
dostosowanie terenu do eksploatacji i uruchomienia poszczególnych studni.
3. W ramach inwestycji miejskich infrastruktury
uzbrojenia podziemnego dotycz¹cego sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w latach 20062010 wymieniono 4.237 mb sieci wodoci¹gowych
i 5.173 mb kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4. W miarê postêpu prac zwi¹zanych z wymian¹
sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych CHZGKiM
dokonywa³ wymiany i instalowa³ nowe zasuwy
odcinaj¹ce, które umo¿liwi¹ sprawniejsze
dzia³anie systemu.

5. Przeprowadzono prace modernizacyjne polegaj¹ce na odnowieniu urz¹dzeñ wyposa¿enia
hydroforni na ul. Sikorskiego.
6. Wznowiono eksploatacjê hydroforni na
ul. Samorz¹dowej po dokonaniu wymiany
instalacji wewnêtrznej, monta¿u zbiornika hydroforowego, sprê¿arki i pompy. Pozwoli³o to na
wyrównanie ciœnienia roboczego w wy¿szych
kondygnacjach budynków na osiedlu.
7. Obecnie CHZGKiM prowadzi prace polegaj¹ce na czyszczeniu zbiorników technologicznych na terenie stacji uzdatniania wody.
Wszystkie wymienione dzia³ania maj¹ na celu
poprawê stanu technicznego eksploatowanych
sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych na terenie miasta, poprawê efektywnoœci pracy sieci,
tj. uzyskanie optymalnego ciœnienia roboczego.
Modernizacja sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych bêdzie kontynuowana w latach nastêpnych.

Prace modernizacyjno-remontowe
na oczyszczalni œcieków
W 2010 roku wykonano:
* naprawê i modernizacjê osadnika koñcowego
- 2 ci¹gu - wymiana pomp na pompy o wy¿szej
wydajnoœci, zamontowanie zgarniaczy,
* modernizacjê i remont pomp mamutowych,
* modernizacjê skrzynki sterowniczej pompowni,
* modernizacjê poletka i wymianê kruszywa.
Prace modernizacyjne oczyszczalni œcieków
bêd¹ kontynuowane w nastêpnych latach.

UCHWA£A Nr LVII/239/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr LIV/226/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010 r.
zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2010 r. W sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzeganego Chojnowa.
(podstawa prawna). Uchwala siê co nastêpuje:
§ 1. Uchyla siê Uchwa³ê Nr LIV/226/10 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Rady Miejskiej Chojnowa z
dnia 4 marca 2010 r. W sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Chojnowa.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej chojnowa
Jan skowroñski

Uzasadnienie do Uchwaly Nr LVII/239/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchylenia
Uchwaly Nr LIV/226/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.
W miesiacu sierpniu 2010 roku, Urzad Miejski w Chojnowie, zgodnie z ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przeslal zawiadomienia do instytucji okreslonych
w ustawie. W odpowiedziach w sprawie zmian dotyczacych wymagan ochrony przeciwpowodziowej wnioskowano, aby przy sporzadzaniu Studium uwzglednic obszar calego miasta,
a nie jak okreslono w Uchwale z dnia 23 czerwca zmiany miejscowe.
W zwiazku z powyzszym wprowadzone zmiany w studium dotyczace ochrony przeciwpowodziowej nie koliduja z pozostalymi zapisami w Studium.
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K¹cik szachowy
Rozegrany III integracyjny trójbój szachowy
P-60 min, P-30 min i P-5 min w Kalsku ko³o
Sulechowa odby³ siê w dniach 04-10 listopada.
Ogólnopolski integracyjny turniej szachowy
zgromadzi³ 55 osób z 42 miast naszego kraju
w tym 2 zawodników MDK DANY Chojnów.
Do punktacji ogólnej zaliczano wyniki rozegranych spotkañ w 11 rundach z czasem 1 godz,
30 min, 5 min czyli ogó³em rozegrano 33
rundy. W generalnej punktacji zwyciê¿y³
faworyt arcymistrz Matlak Marek (trener polskiej reprezentacji kobiet). Bardzo dobre miejsce
zaj¹³ nasz zawodnik Pawe³ Wodas zajmuj¹c
9 miejsce w punktacji ogólnej, a pierwsze
miejsce wœród 45 osób niepe³nosprawnych.

Fascynuj¹ce derby III Ligi,
wymarzony start!
11 listopada rozegrano pierwszy mecz szachowy
o Mistrzostwo III Ligi Dolnoœl¹skiej.
W pierwszym meczu spotkaliœmy siê z siln¹,
wzmocnion¹ nowymi zawodnikami Mew¹
Goliszów. Nasza dru¿yna zosta³a os³abiona
dwóch czo³owych zawodników, mimo to
wiara w osi¹gniêciu pozytywnego wyniku da³a
nam si³ê, a cel by³ jeden - nie przegraæ tego
meczu. Niekwestionowanym bohaterem by³
Zbigniew Bojczuk, który jako pierwszy pokona³ Jacka Najduka, i tu nale¿y nadmieniæ, ¿e
w rankingu Jacek przewy¿sza³ o 600 pkt.
ranking. Wygrana zmobilizowa³a pozosta³ych
naszych zawodników, zachowali spokój i przechylili szalê zwyciêstwa na swoj¹ stronê.
Podczas pozosta³ych spotkañ widaæ by³o, ¿e
atmosfera w dru¿ynie s³u¿y uzyskaniu dobrego
wyniku, dziêki czemu mecz zakoñczy³ siê
wygran¹ w stosunku 3,5 - 1,5.
Wyniki na szachownicach:
Pustuchewicz Bartosz 0 - 1 Czerniawski Marek
Meller Piotr 1- 0 Walasiak Dariusz
Bojczuk Zbigniew 1 - 0 Najduk Jacek
Stok³osa Seweryn 1 - 0 Lewicka Sylwia
D¹browswka Agnieszka 0,5 - 0,5 JóŸwik Gra¿yna

Ogólnopolskie Mistrzostwa Legnicy
m³odzie¿y do lat 16
Turniej rozegrano w 2 grupach wiekowych grupa A do lat 16 i grupa B do lat 10.
W grupie B gdzie uczestniczy³o 56 zawodników
startowa³ nasz zawodnik uczeñ Szko³y Podstawowej nr 4 Jakub Wengrzyn, by³ to jego
dopiero drugi turniej.
Na tle pozosta³ych uczestników uzyska³ pozytywny wynik zdobywaj¹c na 7 rund 4 pkt.
Da³o mu to 21 miejsce.
Na tle pozosta³ych uczestników widaæ, ¿e jest
to dobry potencja³ na licz¹cego siê w tej grupie
zawodników.
Turniej wygra³ Mistrz Polski oraz uczestnik
tegorocznych Mistrzostw Œwiata Kacper Grela
mieszkaniec Boles³awca, zawodnik Poloni
Wroc³aw.
Jerzy Pud³o
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Liczne podziêkowania, serdeczne gratulacje, ¿yczenia, uœciski
i ³zy wzruszenia - tak krótko podsumowaæ mo¿na obchody
10 rocznicy utworzenia popularnego, nie tylko w naszym
mieœcie, szkolnego zespo³u Brooklyn.

S³odko-s³ony jubileusz
Kiedy, po czêœci artystycznej, rodziny, znajomi,
przyjaciele, byli i obecni tancerze Brooklynu
zbierali siê w sali recitalowej MOKSiR-u, przy
okaza³ym, s³odkim torcie gros z nich ociera³o
s³one krople p³yn¹ce z oczu. Radoœæ miesza³a
siê ze wzruszeniem, szczêœcie z dum¹.

Marzena Anton. - Dzisiejsze œwiêto to dla mnie
osobista uroczystoœæ. Tych dziesiêæ lat by³o
dla mnie wspania³ym okresem. Pozna³am
fantastyczn¹ m³odzie¿, prze¿yliœmy razem wiele
niezapomnianych chwil. Ka¿dy kolejny sk³ad
by³ inny, ka¿dy kolejny podnosi³ poprzeczkê,
ka¿dy by³ fenomenalny. Kiedy próbujê ogarn¹æ
myœlami te lata, przypomnieæ sobie twarze,
imiona, czujê radoœæ, dumê i ogromne wzruszenie.
Okaza³y tort, wspania³y bankiet i kolejne
gratulacje w kuluarach dope³ni³y uroczystoœci.

Stypendia dla najlepszych
W listopadzie ju¿ po raz trzeci na konta kolejnych
stypendystów wp³yn¹ pieni¹dze z funduszu
stypendialnego Fundacji Smak Sukcesu. Stypendium bêdzie wyp³acane przez kolejne

2 miesi¹ce (do stycznia). W tym semestrze
naszymi stypendystami s¹ Angelika Truty
oraz Dominik Czajka.

Dziesiêciolecie Brooklynu to ju¿ historia, nie
zakoñczona jednak, bo przed szkolnym tanecznym teamem wiele niezdobytych tytu³ów, nagród i widowiskowych wystêpów.

Emocje towarzyszy³y wszystkim ju¿ od pierwszych minut uroczystego jubileuszu (organizatorom z pewnoœci¹ du¿o, du¿o wczeœniej).
W sali kinowej domu kultury, na scenie goœci
wita³a niecodzienna dekoracja zapowiadaj¹ca
niecodzienny spektakl. Muzyczne widowisko
pt. Kota w butach i Brooklynu baœniowe przygody” wed³ug scenariusza Ewy Kantor, wype³ni³y wystêpy jubilatów, by³ych tancerek
tej grupy, skupionych obecnie w zespole Bronx,
„Ma³ego Brooklynu” oraz m³odych aktorów
z gimnazjum, a tak¿e goœcinnie wystêpuj¹cej
grupy akrobatycznej ze Szko³y Podstawowej nr 3.
Musical by³ doskona³ym, namacalnym dowodem ogromnych talentów, ekspresji i pasji
nie tylko wykonawców, ale i kreatywnej
za³o¿ycielki Brooklynu, choreografki i trenerki
Marzeny Anton.
Kiedy dziesiêæ lat temu w Gimnazjum nr 2 br¹zowa medalistka mistrzostw œwiata w wolty¿erce tworzy³a zespó³ taneczny za³o¿eniem
by³o zainteresowanie uczniów tañcem. Przez
dekadê w Brooklynie tañczy³y setki dziewcz¹t (i kilku ch³opców), a ich nagrody, puchary,
medale, tytu³y stanowi¹ dziœ ogromn¹ kolekcjê
przynosz¹c¹ chlubê im samym, szkole i miastu.
O tym wszystkim mówili dyrektor Gimnazjum nr 2 Andrzej Urban i burmistrz Jan Serkies,
którzy gratuluj¹c wspania³ej rocznicy ¿yczyli
kolejnych sukcesów i jubileuszy.
- Dziêkujê by³ym i obecnym tancerzom, dziêkujê
ich rodzicom, dziêkujê dyrekcji szko³y i w³adzom
miasta - ze wzruszeniem w g³osie mówi³a
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Zespó³ Brooklyn i opiekun Marzena Anton
za wk³ad pracy w przygotowania do 10-lecia,
poœwiêcony czas oraz wsparcie finansowe dziêkuj¹:
- Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
p. A. Urbanowi,
- panu burmistrzowi Janowi Serkiesowi
za ufundowanie torta dla dzieci,
- rodzicom za pomoc przy organizacji i przygotowanie poczêstunku,
- nauczycielom: Agnieszce Barszczyk i Jadwidze Kranc oraz klasie specjalnej, oraz
Ireneuszowi Józefczukowi, El¿biecie So³tysiak, Miros³awie Spes, Alinie Bujak i Ma³gorzacie Graban,
- Dyrektorowi Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy za udostêpnienie strojów, które nada³y przedstawieniu nowego
wymiaru - wymiaru baœni.
Szczególne podziêkowania sk³adamy paniom:
Ewie Kantor i Lucynie Spes, uczniom Gimnazjum nr 2 bior¹cym udzia³ w przedstawieniu, dyrekcji i pracownikom MOKSiR
oraz sponsorom:
zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w Chojnowie, panu Jerzemu Rucie, pañstwu Zofii
i Romanowi M¹czniewskim, panu Andrzejowi
Ubychowi, w³aœcicielom firmy Apis, pañstwu
Beacie i Tadeuszowi Bijakom, pani Ma³gorzacie Sajnóg, p. Marii ¯yburze, radnej powiatu Zuzannie £uczak, pañstwu Sawickim
- w³aœcicielom firmy At-dekoris oraz panu
Piotrowi Klucznikowi.

Angelika otrzymuje stypendium naukowe,
jako ¿e zosta³a najlepsz¹ absolwentk¹ Gimnazjum nr 1, zdobywaj¹c najwiêksz¹ liczbê
punktów na egzaminie gimnazjalnym, najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w klasie trzeciej oraz najwy¿sz¹ liczbê punktów na zajêciach fakultatywnych. Angelika bra³a te¿ udzia³ i by³a jedn¹
z liderek w projekcie „Nie taki paj¹k straszny”
realizowanym przez nasz¹ fundacjê.
Dominik otrzymuje stypendium Mróweczka,
ufundowane z myœl¹ o najpracowitszych
i najaktywniejszych uczniach naszego gimnazjum. Kapitu³a funduszu stypendialnego przyzna³a Dominikowi stypendium za ogromn¹
metamorfozê, jaka siê dokona³a na naszych
oczach. Z drobnego, zalêknionego pierwszaka,
Dominik przemieni³ siê w otwartego, sympatycznego i dojrza³ego ucznia. Zosta³ podpor¹
ko³a teatralnego, aktywnym cz³onkiem Samorz¹du Uczniowskiego, jednym z liderów projektu „Nie taki paj¹k straszny”. Jego si³a,
determinacja i mrówcza praca nad wykuwaniem
w³asnego losu s¹ naprawdê imponuj¹ce.
Naszym stypendystom, którzy ju¿ opuœcili mury
Gimnazjum nr 1, ¿yczymy wielu sukcesów
w ich nowych szko³ach.
m.cz.
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2xT
Pod tym tajemniczo brzmi¹cym tytu³em kryje
siê nazwa imprezy, jaka odby³a siê 7 listopada w Miejskim Oœrodki Kultury Sportu
i Rekreacji. „2xT” to przegl¹d zespo³ów
tanecznych i grup teatralnych dzia³aj¹cych
w chojnowskim domu kultury. Zespo³y
taneczne „Karambol”, Karambol II”, „Ma³y
Karambol”, grupy teatralne „Antrakt”,
„Pche³ki” oraz kabaret „Na czworaka” da³y
przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹
niezwyk³e show, prezentuj¹c nagradzane na
licznych przegl¹dach choreografie, spektakle
i skecze. Urozmaicony repertuar, kolorowe
stroje tancerzy, niebanalne kostiumy m³odych

aktorów, ciekawe treœci, z³o¿y³y siê na widowisko nazwane przez organizatorów 2xT
czyli taniec i teatr.
Impreza, jak siê okaza³o w trakcie, by³a jednoczeœnie jubileuszem - „Karambola”, który

Wrócê do Uzbekistanu
paŸdziernika w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie odby³ siê wernisa¿ wystawy ksiêdza Andrzeja Józefowa
„Uzbekistan”. To kolejna, po Indiach i Ziemi
Œwiêtej, fotograficzna relacja z egzotycznej
podró¿y zaprezentowana w ci¹gu ostatniego
roku w Galerii M³odych. Z tym, ¿e w tym przypadku nie jest to tylko wspomnienie. Ksi¹dz
Andrzej po zakoñczeniu w czerwcu pracy
duszpasterskiej w chojnowskiej parafii wyjecha³ do Warszawy, aby zostaæ misjonarzem.
Obecnie, razem z dwudziestoma osobami,
uczestniczy w zajêciach szko³y misyjnej. Jak
powiedzia³ nam, nie wybiera³ sobie sam kraju,
w którym pe³niæ bêdzie pos³ugê kap³añsk¹.
Za rok wyjedzie na misjê, w³aœnie do
Uzbekistanu, gdzie ponad 80% ludnoœci to
muzu³manie, a wyznawcy religii katolickiej
stanowi¹ mniej ni¿ 0,1%.
Na wystawie przedstawiliœmy kilkadziesi¹t
zdjêæ wykonanych przez ks. Andrzeja podczas
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dwóch jego pobytów w tym kraju w 2009
i 2010 r. Znalaz³y siê tu obrazy m.in. z Samarkandy, Taszkientu, Chiwy i Buchary.
Bardzo cieszyliœmy siê, ¿e autor fotografii
móg³ do nas przyjechaæ na wernisa¿, na który
licznie przybyli wzruszeni nie tylko chojnowianie, ale te¿ osoby spoza Chojnowa. Niew¹tpliwie, du¿¹ niespodziank¹ podczas powitania goœci by³o zaprezentowanie strojów przywiezionych przez ksiêdza z Uzbekistanu,
w które przebrali siê pracownicy biblioteki.
Po obejrzeniu wystawy, przy dŸwiêkach poruszaj¹cej uzbeckiej muzyki, wys³uchaliœmy
barwnej opowieœci naszego goœcia - po³¹czonej
z pokazem multimedialnym - o ¿yciu w bardzo
ró¿ni¹cym siê od naszego, ale przez to niezwykle interesuj¹cego kraju. Na zakoñczenie
spotkania ks. Andrzej zaprosi³ nas do odwiedzenia go, gdy bêdzie tam na misji. Chêtni
ju¿ s¹.
B.L.

koñczy³ w³aœnie dziesiêæ lat i „Antraktu”
obchodz¹cego pi¹t¹ rocznicê dzia³alnoœci. Nie
mog³o zatem zabrakn¹æ gratulacji, ¿yczeñ,
podziêkowañ. Na rêce instruktorek - opiekunki
zespo³ów tanecznych Jadwigi Zderskiej i prowadz¹cej grupy teatralne Elwiry K¹dzio³ki
burmistrz miasta Jan Serkies i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski z³o¿yli
wyrazy wdziêcznoœci za wieloletni¹ pracê
z m³odzie¿¹, rozwijanie ich talentów i za rozs³awianie Chojnowa w ró¿nych czêœciach
naszego kraju.
W „moksirowskiej” kawiarence na wszystkich czeka³y okolicznoœciowe torty - niespodzianka dla jubilatów i ich goœci.
eg
OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
Na podstawie art. 11 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Chojnowa Uchwa³y Nr L/210/10 z dnia 4 marca 2010 r.,
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zmienionej
Uchwa³¹ Nr LIV/226/10 z dnia 23 czerwca 2010r.
i Uchwa³y Nr LVII/239/10 z dn. 10 listopada 2010r.
w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr LIV/226/10
z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniaj¹cej Uchwa³ê
Rady miejskiej Chojnowa z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Chojnowa.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z dnia 3
paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z póŸn. zm.) informujê:
o jednoczesnym przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na
œrodowisko sporz¹dzanej wraz z projektem
zmiany studium.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ wnioski do wy¿ej
wymienionej zmiany studium dotycz¹ce sposobu
zagospodarowania, a w szczególnoœci zamierzeñ
inwestycyjnych na tych terenach oraz wnioski
do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
21 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia
na adres siedziby Urzêdu Miejskiego w Chojnowie:
Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko
lub nazwê wnioskodawcy, jego adres, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której
dotyczy.
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Pi³ka no¿na

Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej

Dobieg³y ju¿ koñca pi³karskie rozgrywki rundy jesiennej
w ni¿szych grupach.
Oto komplet wyników spotkañ kilku ostatnich kolejek,
naszych obydwu dru¿yn.
LIGA OKRÊGOWA LEGNICA
KS Chojnowianka Chojnów - Górnik Z³otoryja
Zawisza Serby - KS Chojnowianka Chojnów
KS Chojnowianka Chojnów - Ikar Mi³ogostowice

3:0
2:1
3:1

KLASA A GRUPA III
Wilki Ró¿ana - KS Chojnowianka II Chojnów
KS Chojnowianka II Chojnów - LZS Lipa
Fenix Pielgrzymka - Chojnowianka II Chojnów
Chojnowianka II Chojnów - Skora Jadwisin

6:2
8:1
3:0
1:1

Klasa A 2010/2011, grupa: Legnica III
1. GKS Mêcinka
13
34
46-18
2. Nysa Wiadrów
13
29
36-21
3. Fenix Pielgrzymka
13
23
42-30
4. Wilki Ró¿ana
13
22
37-33
5. Sokó³ Krzywa
13
21
30-20
6. Przysz³oœæ Prusice
13
21
29-23
7. Skora Jadwisin
13
19
35-27
8. Wilkowianka Wilków
13
18
30-33
9. Chojnowianka II Chojnów 13
14
23-28
10. JTS Jawor
13
14
18-33
11. LZS Lipa
13
14
30-41
13. Rataj Paszowice
13
13
21-25
14. Lechia Rokitnica
13
9
19-43
15. Rod³o Granowice
13
8
15-36
Klasa okrêgowa 2010/2011, grupa: Legnica
1. Iskra Kochlice
15 30
40-20
2. Orla W¹sosz
15 28
30-15
3. Sparta Grêbocice
15 27
47-28
4. Górnik Z³otoryja
15 27
24-14
5. Chojnowianka Chojnów
15 27
29-21
6. Zamet Przemków
15 27
29-20
7. Stal Chocianów
15 23
35-22
8. B³êkitni Koskowice
15 22
36-27
9. Czarni Rokitki
15 22
33-28
10. Sparta Rudna
15 21
25-28
11. Górnik II Polkowice
15 19
31-31
12. Ikar Mi³ogostowice
15 16
18-37
13. Kaczawa Bieniowice
15 16
25-38
14. Odra Chobienia
15 16
31-34
15. D¹b Stowarzyszenie Siedliska 15
8
14-46
16. Zawisza Serby
15
7
0-58

Od kwietnia do listopada 2010 r. z przerw¹ wakacyjn¹, odby³a siê I edycja Miêdzyzak³adowej Ligi Pi³ki No¿nej.
Do turnieju zg³osi³o siê 10 zespo³ów
(Oldboje, FC Stragan, Kryszczuk Team,
Belfry - 10, Profet, BHPE, Feerum, ZKS
Niebieski Parasol, Kadra Apis, Alken)
i grano w systemie “ka¿dy z ka¿dym”
mecz i rewan¿.
Co wtorek i sobotê odbywa³y siê mecze
przy licznie zgromadzonej publicznoœci.
Prezesi firm mieli doskona³y wgl¹d na
formê sportow¹ swoich pracowników zawodników. Liczne kluby kibica dopingowa³y swoich ulubieñców, którzy
wznosili siê na szczyty w³asnych umiejêtnoœci i mo¿liwoœci sportowych. O wynikach niekiedy decydowa³y u³amki sekund
i gra do ostatniego gwizdka sêdziów.
Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna Kryszczuk
Team, która wygra³a wszystkie swoje
mecze. Na drugim miejscu uplasowa³a
siê ekipa BHPE, zaœ trzecie miejsce

przypad³o zespo³owi Feerum. Kolejne
miejsca zajêli Oldboje, Belfry - 10, FC

Stragan, ZKS Niebieski Parasol, Alken,
Kadra Apis, Profet.
Królem strzelców zosta³ Marcin Rabanda
z zespo³u Kryszczuk Team z dorobkiem
64 bramek. Nagrody dla najlepszych klubów
kibica otrzymali - Klub Kibica ZKS Niebieski Parasol oraz Klub Kibica BHPE.
Na uwagê zas³uguje bardzo dobra postawa
sêdziów osobistych w osobach: Joanny
Plizgi - sêdzia techniczny, Adriana
Wiatrowicza, Jacka Go³êbia i Tomasza
Jurasika.
Szczególne s³owa uznania i podziêkowania nale¿¹ siê burmistrzowi Janowi Serkiesowi, przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Janowi Skowroñskiemu za ufundowanie nagród rzeczowych oraz organizatorom Miêdzyzak³adowej Ligi Pi³ki
No¿nej, Mariuszowi Kowalczykowi, Miros³awowi Zieleniowi, Dariuszowi Wo³oszynowi oraz Andrzejowi Matuszewskiemu
za przygotowanie, prowadzenie i formê
organizacyjn¹ w poszczególnych meczach
pi³karskich.
W sobotê 13.XI.2010 r. na terenie Niebieskiego Parasola odby³a siê I Gala
MLPN 2010. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê p. Ma³gorzacie Cz³once
za udostêpnienie, przygotowanie Gali
i ufundowanie nagród rzeczowych dla
zawodnika i dru¿yny FAIR PLAY.
Za rok II edycja Miêdzyzak³adowej Ligi
Pi³ki No¿nej z wiêksz¹ iloœci¹ dru¿yn
zak³adowych.
Ze sportowym pozdrowieniem
MZ

Srebrne Orliki
Trenuj¹ca od sierpnia dru¿yna „Orlików” zrzeszona przy KS „Chojnowianka” 11 listopada wziê³a udzia³ w Otwartym Turnieju Pi³ki
No¿nej Orlików rocznik 2000 w Lubinie.
Do turnieju zg³osi³o siê osiem zespo³ów, podzielonych na dwie grupy.
Nasi reprezentanci trafili do grupy B, w sk³ad której wesz³y te¿ Zag³êbie
Lubin, MiedŸ Legnica i Amico II Lubin. W tym zestawie dru¿yn,
m³odzi chojnowianie byli bezkonkurencyjni - wygrali wszystkie
mecze. W finale spotkali siê z zespo³em Amico I Lubin ulegaj¹c 1:3
i zajmuj¹c tym samym w ogólnej klasyfikacji drugie miejsce.
To pierwszy halowy turniej naszego teamu. Druga lokata, to
wspania³y wynik i niew¹tpliwy sukces Orlików z Chojnowa.
Gratulujemy!
eg
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Stoj¹ od lewej: Miko³aj Mietelski, Jakub Jagielski, Mateusz Sku³a, Jakub
Wo³oszyn, Arkadiusz Wiele¿ew, Kacper Jêdrjaszczyk, Sebastian Karbowniczek,
ni¿ej: Kacper Laskowski, Damian Nosal, trener: Piotr Seheniewicz
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
46 m2, 2.pokojowe w Chojnowie, ul. Drzyma³y,
IVp. Wiadomoœæ: tel. 609-239-659.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym budownictwie, ul. Kiliñskiego, pow. 57 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, balkon, IVp.
lub zamieniê na 2 pokoje do Ip. na osiedlu, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.
Sprzedam tanio mieszkanie o pow. 52 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, po
remoncie, nowe okna, tynki strukturalne, sufity
podwieszane, do mieszkania przynale¿y piwnica oraz strych, cena 79000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
68 m2, IIp., 3.pokojowe, ³azienka, toaleta, przedpokój, piwnica, mieszkanie œrodkowe, ciep³e, po
remoncie. Sprzedam lub zamieniê na dwa mniejsze lub jedno z dop³at¹ w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 668-949-317 lub 662-513-193.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2 w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia w bloku +
gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar) przy
bloku, niskie op³aty sta³e, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.
Sprzedam przytulne mieszkanie przy
ul. Sikorskiego, 64 m2, 3 pokoje, IVp., po kapitalnym remoncie, nie wymaga wk³adu finansowego, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 502-042-483.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 50,6 m2,
nowe instalacje (elektryczna, wod.-kan., co.,
gazowe), po³o¿one przy ul. Legnickiej, blisko
centrum, IIIp., stare budownictwo. Wiadomoœæ:
tel. 602-851-726.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, o pow. 61 m2,
w nowym budownictwie, ul. Samorz¹dowa, cena
160 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 666-838-848.
Sprzedam lub zamieniê na kawalerkê w nowym
budownictwie, atrakcyjne mieszkanie w³asnoœciowe w bloku na ulicy Sikorskiego 1B, mieszkanie o pow. 63 m2, IVp., 3 pokoje, kuchnia,

³azienka, wc oraz balkon, mieszkanie po czêœciowym remoncie w przyjemnej okolicy, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 785-242-897
lub 693-707-952.
Sprzedam kawalerkê po kapitalnym remoncie
przy ul. Paderewskiego, IIp., nowe budownictwo,
³adna okolica. Wiadomoœæ: tel. 601-552-649.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 56 m2
w Osetnicy, parter, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, po kapitalnym remoncie, 2 gara¿e,
2 piwnice, tu¿ obok dzia³ka 13 arowa, niewielki
sad owocowy. Wiadomoœæ: tel. 785-424-756.
Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 47,5 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, po kapitalnym
remoncie, niski czynsz, do mieszkania przynale¿y gara¿, piwnica i dzia³ka. Wiadomoœæ:
tel. 696-441-557.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 50 m2
w Chojnowie Ip., w centrum, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, balkon d³. 4,8 m, 2 piwnice, na podobne lub wiêksze w Prud-niku - do 65 m2 za dop³at¹ lub sprzedam. Wiadomoœæ: tel. 76 818-72-15
lub 606-511-429.
Sprzedam lub wynajmê lokale u¿ytkowe
w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m 2.
Cena 3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt mieszkaniowy o pow. 2800 m 2 za 900.000 z³.
Wia-domoœæ: tel. 793-006-251.
Wynajmê lokal handlowy w bardzo dobrym
punkcie o pow. 70 m2, wc, zaplecze. Wiadomoœæ: tel. 76 818-71-25.

Auto-moto

Us³ugi
Pranie tapicerek samochodowych i dywanów,
odbiór u klienta. Wiadomoœæ: tel. 792-033-288.
Studio mebli na wymiar oferuje: meble
kuchenne, szafy, AGD do zabudowy, meble
biurowe. Wykonujemy us³ugi ciêcia p³yt meblowych, komputerowa aran¿acja wnêtrz - gratis!
Wiadomoœæ: ul. Legnicka 37, tel/fax 76 854-93-27
lub 692-946-940.

Praca
Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê
i pomoc kuchenn¹. Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-48.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
ul. Asnyka, o pow. 10,33 m 2 . Wiadomoœæ:
tel. 790-639-271.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Po³udniowej w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 607-819-228.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe w Konradówce, niedaleko szosy Chojnów - Go³aczów.
Wiadomoœæ: tel. 500-094-028.

Inne
Sprzedam wózek firmy Adbor 3.czêœciowy
(gondola, noside³ko, spacerówka + parasolka),
czerwono-czarny, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 694-294-466.
Ziemniaki jadalne, najlepsze odmiany z dostaw¹
do domu - gospodarstwo rolne Konradówka,
cena 0.80 gr/kg. Wiadomoœæ: tel. 603-453-401.
Sprzedam gara¿e przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam Renault Thalia, pojemnoœæ 1390 cm3,
przebieg 46000 km, data pierwszej rejestracji
24.12.2003r., ADS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, elektrycznie otwierane szyby,
elektrycznie regulowane lusterka, halogeny,
dowód rejestracyjny wa¿ny do lipca 2011r.
Wiadomoœæ: tel. 605-965-557.

Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej
wody u¿ytkowej (zestaw solarny kompletny:
250-300l + 2 kolektory po 2,3 m2 7.500 z³ brutto)
do koñca roku w promocji. Gwarancja 10 lat,
równie¿ grzejniki, okna PCV i drzwi wejœciowe.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999 Zamienice 66.

Sprzedam Forda Eskorta, poj. 1600 cm 3,
1999r., pierwszy w³aœciciel, komplet opon
zimowych. Wiadomoœæ: tel. 609-643-018.

Zguby
5 listopada w okolicy koœcio³a pw. œw.ap.
Piotra i Paw³a znaleziono klucze. Zguba do odebrania w redakcji „Gazety Chojnowskiej” Pl. Zamkowy 1; pokój nr 8b.

Wolne miejsca
na zabawê
andrzejkow¹
w Piotrowicach
Bilety: 180 z³/para

Kontakt:
tel. 603-248-223
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku wielolokalowym
przy ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 209/70 o pow. 749 m2, wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036775/1:
nomocnictwo 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/. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci
nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 3.300,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho- Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto
moœæ w stanie istniej¹cym. Stan techniczny budynku dostateczny.
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
Parter jest zawilgocony. Stropodach oraz œciany zewnêtrzne
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹ spêkania œcian w przytak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
budówce. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika,
u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
wielorodzinnej, us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakte- z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
rystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzew sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na da¿ lokalu odby³ siê dnia 12 paŸdziernika 2010 r. Lokal
mo¿na ogl¹daæ w dniach 22.11-15.12.2010 r. w godz. 10.00
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 15 grud- tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przenia 2010 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, targu z uzasadnionej przyczyny.
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³-

GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/731

15

Tañcz¹ od 10.lat
* B r o o k l y n ( s t r. 1 1 )

* K a r a m b o l ( s t r. 1 2 )

