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Jak mi³o jest…œpiewaæ dla Ojczyzny
Adrian Szczypta znalaz³ siê w gronie laureatów nominowanych 

do galowego koncertu we Wroc³awiu. 

Pierwsze starty
21 marca 2011 r. odby³y siê "I Mistrzostwa Szko³y Podstawowej nr 4

w P³ywaniu Dziewcz¹t i Ch³opców Klas I - VI".

Rozpoczêli sezon
Zawodnicy UKK „Oriens MTB” w dru¿ynowej kwalifikacji wywalczyli 

dla Chojnowa pi¹t¹ pozycjê.

Dla nauczycieli i uczniów
Korczakowcy maj¹ do dyspozycji wysokiej jakoœci komputery, tablicê

interaktywn¹ oraz zestawy do doœwiadczeñ.

Przyjemnie i po¿ytecznie
Terenowa si³ownia, dzia³aj¹ca od ubieg³ego roku, posiada kilkanaœcie

urz¹dzeñ, które poprawi¹ figurê, kondycjê i samopoczucie.

Maj¹ ponad 600 rodzin
Historia chojnowskiego Ko³a siêga lat piêædziesi¹tych

minionego wieku.

W pi¹tek ka¿dy nosi w¹sa
Akcja “Zapuœæ w¹sy dla Adama Ma³ysza” stanowi³a preludium 

do po¿egnania mistrza.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* trwaj¹ prace na terenie objêtym rewitaliza-
cj¹. Od skrzy¿owania ulicy Grottgera 
z ul. Œciegiennego uk³adana jest nawierzchnia
chodnika i jezdni. Do wylotu ulic Ciemnej 
i Konarskiego wykonano ju¿ podbudowê
betonow¹ pod nawierzchniê ulic. W dalszej
czêœci prowadzone s¹ roboty rozbiórkowe 
i ziemne. Wykonawca uk³ada równoczeœnie
okablowanie oœwietlenia ulicznego;

* w Domu Schrama prace remontowe prze-
biegaj¹ bez zak³óceñ. Ku koñcowi zbli¿a siê
wymiana instalacji, stanê³y ju¿ wszystkie
zaplanowane œcianki dzia³owe.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 22.03.2011 r. do 12.04.2011 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Koœciuszki 11,
ul. Reja 4, ul. Drzyma³y 19, ul. D¹browskie-
go 12, ul. Samorz¹dowej 4c w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 22 marca 2011 r. Nr 19/2011).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 04.05.2011 r.
2) w dniach od 24.03.2011 r. do 14.04.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal miesz-
kalny nr 5, po³o¿ony przy ul. Legnickiej 16
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 24 marca 2011 r. Nr 20/2011).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wniosek w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 05.05.2011 r.
3) w dniach od 28.03.2011 r. do 18.04.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka 
nr 222/32, po³o¿ona przy ul. Jana D³ugosza
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 28 marca 2011 r. Nr 22/2011).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny

z³o¿yæ wniosek w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 09.05.2011 r.
4) w dniach od 28.03.2011 r. do 18.04.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka 
nr 460/5, po³o¿ona przy ul. Chmielnej w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 marca 2011 r. Nr 23/2011).

Na ul. Lubiñskiej
Po zimie obserwujemy wiele uszkodzeñ na-
wierzchni jezdni. W naszym mieœcie czêœæ
ubytków zosta³o ju¿ naprawionych, wci¹¿ jed-
nak wiele ulic wymaga interwencji. Najtrudniej
jeŸdzi siê ulic¹ Lubiñsk¹. W³adze Chojnowa
ju¿ od ubieg³ego roku monituj¹ u zarz¹dcy -
Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu
o naprawê tego odcinka. Z naszych informacji
wynika, ¿e sprawa obecnie jest na etapie uzgod-
nieñ z w³aœcicielami podziemnych sieci, do
których DSDiK zwróci³ siê z pytaniem czy
urz¹dzenia nie podlegaj¹ wymianie.

Oddaj elektroœmieci
W dwie kolejne soboty, w wyznaczonych punk-
tach miasta, mo¿na zdaæ zbêdny sprzêt elek-
troniczny. Komputery, telewizory, pralki,
lodówki, kuchenki, radia miksery, suszarki 
i wszelaki sprzêt zasilany pr¹dem b¹dŸ bateriami
9 kwietnia zbierany jest na terenie by³ej stra¿y
po¿arnej - ul. D¹browskiego i w nastêpn¹
sobotê (16.04) na parkingu obok kot³owni
przy ul. Kiliñskiego 30-32. W tych miejscach
od godziny ósmej wystawiony bêdzie kon-
tener, do którego nale¿y wrzucaæ elektroœmieci.
Warto wykorzystaæ tê mo¿liwoœæ, bo na co
dzieñ w mieœcie mamy jeden tylko punkt przyj-
mowania tego typu odpadów - w Chojnow-
skim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przy ul. Kraszewskiego. 

Na rzecz rozwoju
1 marca samorz¹d zaanga¿owa³ siê w projekt
pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju” realizowany
w ramach Priorytetu VIII Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki.
Celem projektu jest wsparcie 16 gmin z terenu
Dolnego Œl¹ska w zakresie skutecznego prze-
widywania i zarz¹dzania zmian¹ gospodarcz¹
poprzez zawi¹zanie partnerstw maj¹cych na
celu aktualizacjê b¹dŸ opracowanie Gminnych

Strategii Rozwoju z uwzglêdnieniem rozwoju
sportu, turystyki i kultury. W ramach rozwoju
ka¿da gmina zobowi¹zana bêdzie do nawi¹za-
nia partnerstwa z lokalnie dzia³aj¹cymi orga-
nizacjami pozarz¹dowymi oraz przedsiêbior-
stwami. Zadaniem powsta³ego partnerstwa
bêdzie wspólne opracowanie lub zaktualizo-
wanie Gminnej Strategii Rozwoju, co pozwoli
wszystkim trzem grupom podmiotów przy-
stosowaæ siê do zmian gospodarczych. Partner-
stwa maj¹ byæ skutecznym narzêdziem adap-
tacyjnym przedsiêbiorstw, w³adz gmin i orga-
nizacji pozarz¹dowych do zmian zachodz¹cych
w gospodarce Dolnego Œl¹ska.
Pierwszy etap projektu - „Popularyzacja Idei
Partnerstw”, w ramach którego gminy zostan¹
odpowiednio przygotowane do zawi¹zania
partnerstw, natomiast koñcowym elementem
tego etapu bêdzie w³aœnie ich powstanie.
Drugi etap zak³ada aktualizacjê GSR przez
utworzone wczeœniej partnerstwa. Eksperci
opracuj¹ zagadnienia i cele strategiczne oraz
wymagania jakoœciowe wraz z metodyk¹
zarz¹dzania. Dodatkowo przeprowadz¹ analizê
istniej¹cych strategii wraz ze wskazaniem
obszarów modyfikacji. 
Trzeci etap to spotkania robocze i warsztaty 
z zakresu tworzenia partnerstw i strategii. 
W spotkaniach roboczych wezm¹ udzia³ przed-
stawiciele gmin, organizacji pozarz¹dowych 
i przedsiêbiorstw. Dodatkowo zorganizowane
zostan¹ warsztaty z zakresu funkcjonowania
w partnerstwie dla urzêdników gmin i organizacji. 
Projekt „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju” jest
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

MLPN-2011 wznawia rozgrywki
Po zimowej przerwie wznawia rozgrywki
Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej Choj-
nów 2011. Do rozgrywek zg³osi³o siê 7 dru-
¿yn: ALKEN, APIS, BELFRY-11, BHPE,
DOLPAP, FEERUM, TOMPOL. Dru¿yny
DOLPAP oraz TOMPOL debiutuj¹ w rozgryw-
kach MLPN-2011. Niestety w tym roku za-
braknie mistrza poprzedniej edycji MLPN-
2010 dru¿yny KRYSZCZUK TEAM. Mecze
Miêdzyzak³adowej Ligii bêd¹ rozgrywane 
w ka¿d¹ œrodê w godzinach 19.30 oraz 20.30,
wyj¹tek stanowi dru¿yna APIS, które swoje
mecze rozgrywaæ bêdzie w soboty o godz. 9.00.
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Przewodnicz¹cy  Rady  Miejskiej Burmistrz  Miasta  Chojnowa
Jan  Skowroñski Jan  Serkies
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Burmistrz Miasta Chojnowa

o g ³ a s z a
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 

5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B, 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319

o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, 
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹

Nr 27575:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 maja 2011 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiegow Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 11 maja 2011 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie naby-
wany 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 Roz-
porz¹dzeniem 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, pozos-
ta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych
tj. nie mniej ni¿ 1.350,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieru-
chomoœci odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r., drugi 21 kwietnia 2010 r.,
trzeci 14 lipca 2010 r., czwarty 28 wrzeœnia 2010 r., pi¹ty 8 grudnia
2010 r., szósty 23 lutego 2011 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 11.04-11.05.2011 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - 
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stron-
ie: bip.chojnow.net.pl.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Chojnowa

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w mieœcie Chojnów

Zgodnie z art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.), art. 39 ust.1
ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póŸn. zm.) oraz uchwa³¹ Rady Miejskiej
Chojnowa Nr L/209/10 z dnia 4 marca 2010r. zmienion¹ uchwa³¹ Nr LIV/225/10
z dnia 23 czerwca 2010r., zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du:

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENÓW W MIEŒCIE CHOJNÓW

wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 15 kwietnia
do 10 maja 2011r., w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
w godzinach urzêdowania.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 9 maja 2011 r., o godz. 11.00, 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia przyjête
w projekcie planu, mo¿e wnieœæ uwagi. 
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie na adres siedziby Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie:

Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomoœci, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do 24 maja 2011r.

W sumie odbêd¹ siê 63 mecze,
które wy³oni¹ Mistrza, Wicemistrza
oraz br¹zowych medalistów
MLPN-2011.
Sêdzi¹ g³ównym MLPN-2011 bêdzie
sêdzia zrzeszony w Okrêgowym
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Legnicy
Pan Mariusz Kaczmarek. Organi-
zacj¹, podobnie jak w roku po-
przednim, zajmuj¹ siê Mariusz
Kowalczyk oraz Miros³aw Zieleñ.

Przyjemnie i po¿ytecznie
O tym, ¿e ruch to zdrowie nikogo
przekonywaæ nie trzeba. Wiosna
wyj¹tkowo nastraja do postanowieñ
i dbania o sylwetkê. Na terenie
MOKSiR jest idealne miejsce do

æwiczeñ na œwie¿ym powietrzu.
Terenowa si³ownia, dzia³aj¹ca od
ubieg³ego roku, posiada kilkanaœcie
urz¹dzeñ, które poprawi¹ figurê,
kondycjê i samopoczucie. Treningi
wspólnie z rodzin¹ czy znajomymi,
to po³¹czenie przyjemnego z po¿y-
tecznym. Zachêcamy zatem do
tego typu rekreacji.

Zapisy na taekwondo
31 marca UKS „Ilyo” Boles³awiec
rozpocz¹³ nabór do sekcji taekwon-
do. Wszystkich chêtnych zaprasza-
my we wtorki i czwartki o godz.
18.30 do sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 2.

opr. eg
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Na V sesji
Wiod¹cymi tematami V sesji by³o sprawozdanie z dzia³alnoœci
Spo³ecznej Komisji mieszkaniowej, informacja o zabezpieczeniu
potrzeb mieszkaniowych chojnowian oraz sprawozdanie z realizacji
planu gospodarki odpadami.

O mo¿liwoœciach i prognozach zabezpieczenia mieszkaniowych
potrzeb naszych mieszkañców mówi³ Józef Kowalski - inspektor ds.
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
W chwili obecnej mieszkania pochodz¹ wy³¹cznie z ruchu ludnoœci.
Na liœcie przydzia³u lokali w roku 2011 zaplanowano przydzia³ 13
lokali zamiennych, 19 lokali na czas nieokreœlony, planuje siê te¿
przydzieliæ 5 lokali socjalnych - dla rodzin, osób zakwalifikowanych
przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ znajduj¹cych siê w bardzo
trudnej sytuacji lokalowej. Od tego roku przygotowuje siê tymczasowe
pomieszczenia do wspólnego mieszkania przez 2 lub 3 osoby. Pozwoli
to na pozyskanie kolejnych lokali do realizacji zaplanowanej listy
przydzia³u mieszkañ na rok 2011.

Sprawozdanie z pracy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej w roku
2010 przedstawi³a radnym Maria Steæ - przewodnicz¹ca SKM.
W minionym roku Komisja odby³a 14 protoko³owanych spotkañ 
w Urzêdzie Miejskim, na których omówiono 444 sprawy mieszkaniowe. 
Zespó³ roboczy, który przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki
mieszkaniowe wnioskodawców w miejscach ich zamieszkania
sprawdzi³ w terenie 149 wniosków o przydzia³ mieszkania, podañ 
i zg³oszonych spraw spornych. 
Przeprowadzono weryfikacjê listy przydzia³u lokali komunalnych
opracowanej na rok 2010, sporz¹dzaj¹c jednoczeœnie listê przydzia³u
lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych na rok 2011, w której
na pierwszych miejscach znalaz³y siê rodziny z listy 2010 - spe³-
niaj¹ce nadal warunki do przydzia³u mieszkania komunalnego.
W roku 2010 przydzielono ³¹cznie 14 lokali mieszkalnych, 10 lokali
socjalnych, 1 lokal zamienny, 12 lokali po œmierci najemcy, 6 lokali
po wyprowadzeniu siê najemcy, 68 umów najmu lokali socjalnych
przed³u¿ono, przeprowadzono 5 zamian miêdzylokatorskich.
- Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnoœci s¹ w bardzo z³ym stanie
technicznym - mówi³a M. Steæ. - Najczêœciej s¹ to mieszkania zawilgocone,
zagrzybione, zdewastowane przez poprzednich najemców. Osoby
“trudne” dla lokalnego otoczenia nie s¹ nawet zainteresowane uzys-
kaniem dodatku mieszkaniowego by sp³acaæ zad³u¿enie lokalu, niek-
tórzy nie wystêpuj¹ o przed³u¿enie umowy najmu lokalu socjalnego, 

w ich imieniu czêsto wystêpujemy do Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Liczba osób na liœcie roku 2011 wynosi 33 rodziny. Potrzeby miesz-
kaniowe wed³ug oceny Komisji wynosz¹ oko³o 70 mieszkañ.

O realizacji planu gospodarki odpadami mówi³ Józef Kowalski -
inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Iloœæ mieszkañców Miasta objêtych zorganizowanym systemem
odbioru odpadów komunalnych wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2010r.
wynosi 99%.
Obszerna informacja na temat gospodarki odpadami dotyczy³a
g³ównie statystyk za kilka minionych lat. Wskazuj¹ one, ¿e prowadzona
od 2002 roku selektywna zbiórka œmieci sprawdza siê a mieszkañcy
nabieraj¹ pozytywnych nawyków. O ile jeszcze piêæ lat temu odda-
waliœmy np. 27,86 Mg tworzyw sztucznych, o tyle w roku 2010 by³o
63 Mg. Jeszcze lepiej wygl¹da zbiórka odpadów szklanych. W 2006
roku zebrano blisko 40 Mg, a rok temu ponad 128 Mg. Niewielki
wzrost natomiast odnotowano w odpadach papierowych.
W okresie sprawozdawczym czyli w latach 2009-2010 zebrano 3,5 tony
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego zawieraj¹cego odpady
niebezpieczne oraz zebrano 35,02 ton odpadów wielkogabarytowych.
Wa¿n¹ informacj¹ dla mieszkañców z pewnoœci¹ bêdzie wiedza jak
pozbyæ siê niektórych k³opotliwych odpadów.
Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzêt gospodarstwa domowego)
mo¿na wystawiaæ do wywiezienia w uzgodnionym dniu - z Chojnowskim
Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzy-
ma³y 30 tel. 076 8 188 418.
Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany 
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
przy ul. Kraszewskiego 1. Odpady s¹ odbierane nieodp³atnie od
mieszkañców, którzy posiadaj¹ zawarte umowy na odbiór odpadów
komunalnych.
Odpady niebezpieczne - zbiórka zu¿ytych baterii jest prowadzona 
w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2,
gdzie zainstalowano na koszt Miasta odpowiednie pojemniki.
Odpady budowlane pochodz¹ce z gospodarstw domowych s¹ odbie-
rane przez firmy posiadaj¹ce zezwolenia na odbiór odpadów komunal-
nych. Za przedmiotow¹ us³ugê pobierana jest op³ata przez firmê - za
podstawienie specjalistycznego kontenera i transport w zale¿noœci od
iloœci odebranych odpadów.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest rewitalizacja Rynku.
Trwaj¹ prace rozbiórkowe istniej¹cych na-
wierzchni, prace ziemne i betonowe. Wyko-
nywane s¹ nowe nawierzchnie chodników 
i jezdni.
2. Trwa remont Domu Schrama. Prowadzone
s¹ prace przy wykonywaniu instalacji wewnêt-
rznych. Zakoñczono prace murarskie - œcian-
ki dzia³owe.
3. Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej.
4. Wykonano naprawê ubytków w nawierzch-
niach jezdni asfaltowych (ubytki stwarzaj¹ce
zagro¿enie w ruchu drogowym).
5. Podpisano umowê na wykonanie napraw
cz¹stkowych nawierzchni jezdni z terminem
realizacji do 30 kwietnia 2011.

6. Wymieniono 5 znaków drogowych i 24
kosze uliczne na odpady.
7. Rozstrzygniêto przetarg na ca³oroczne utrzy-
manie terenów zielonych, wybrano firmê
PHU Kazimierz Doro¿yñski.
8. Przydzielono 2 lokale mieszkalne na czas
nieokreœlony, 3 lokale socjalne na okres 1 roku
oraz przed³u¿ono 14 umów na najem lokali
socjalnych na kolejny rok.
9. Z³o¿ono wniosek na organizacjê prac
spo³ecznie-u¿ytecznych dla grupy 25 bezro-
botnych na okres 6 miesiêcy. Rozpoczêcie
prac nast¹pi³o 16.03.2011 r.
10. Z³o¿ono wniosek na organizacjê prac interwen-
cyjnych dla 5 osób, rozpoczêcie 01.04.2011 r.
11. Wymieniono nawierzchniê chodnika przy
ul. Reja (od posesji sto³ówki PZS do ul. Szpi-
talnej. Trwaj¹ czynnoœci odbiorowe.
12. Przebudowano p³ytki gresowe na scho-
dach budynku USC.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 119 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 72 wnioski, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 11.070,30 z³, (wydano
71 decyzji pozytywnych i 1 decyzje negatywn¹).
Za miesi¹c II i III. 2011 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 98.744,89 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 138 wniosków,
wydano 133 dowody osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 13 decyzji administracyjnych, 4 za-
œwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zagranic¹, 8 zaœwiadczeñ do œlubu konkorda-
towego.
2. Sporz¹dzono: 1 akt urodzenia, 15 aktów
ma³¿eñstwa, 18 aktów zgonu.

Sprawozdanie 2/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
w okresie od dnia 28 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r. z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa
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Na V sesji
3. Za³atwiono 130 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 202 wnioski o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 65 wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia po¿y-
cia ma³¿eñskiego /z³ote gody/. 

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

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych
przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty.
- 2 dzia³ki zabudowane gara¿ami na rzecz na-
jemców po³o¿one przy ul. Drzyma³y i ul.
Witosa.
2. Przygotowano i przeprowadzono przetargi:
- na dzier¿awê gruntów rolnych o powierzchni
11,5 ha w obrêbie Goliszów, zakoñczony wy³o-
nieniem dzier¿awcy,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Sa-
morz¹dowej 4b/1,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanych
przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”),

- na sprzeda¿ dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej i ul. Zielonej,
- na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jedno-
rodzinn¹ przy ul. Broniewskiego,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê jed-
norodzinn¹ przy ul. D¹browskiego-Witosa,
- na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul. Drzy-
ma³y 4, wszystkie zakoñczone wynikiem
negatywnym.
3. Wydano 2 zaœwiadczenia w sprawie zmiany
granic miasta Chojnowa,
4. Wydano 4 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych na ³¹czn¹ kwotê
5.509 z³.
5. Opracowano wniosek o pozyskanie pomocy
finansowej z bud¿etu Województwa Dolno-
œl¹skiego na dofinansowanie zadania z zakresu
gospodarki wodnej pt. „Modernizacja i kon-
serwacja rowów melioracyjnych - melioracje
szczegó³owe, rów KS 9 i czêœæ rowu KS”.
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Paderewskiego 16 i ul. Gen. Macz-
ka 1 - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie

2 drzew gatunku wierzba i œwierk dla Spó³-
dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ” w Chojno-
wie, z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Baczyñskiego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego 
drzewa gatunku jod³a kalifornijska dla osoby
fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Parkowej - wydano decyzjê ze-
zwalaj¹c¹ na usuniêcie ca³kowicie uschniê-
tych 7 drzew gatunku d¹b i 1 drzewa gatunku
topola dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 16 drzew,
- przy ul. Okrzei - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cych 16 drzew
gatunku topola dla osoby fizycznej z obo-
wi¹zkiem nasadzenia 32 drzew,
- przy torach kolejowych - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie koliduj¹cych z budow¹ ekra-
nów akustycznych 7 drzew gatunku jesion i 3
drzew gatunku klon dla PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A z obowi¹zkiem nasadzenia 
20 drzew.
7. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego:
- przeprowadzono trening Sta³ego Dy¿uru 
i systemu ostrzegania i alarmowania.

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

§ 1. 1. Zatwierdza siê obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Chojnowa taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 roku.

Wysokoœæ cen i stawek op³at netto za dostarczon¹ wodê.

Wysokoœæ cen i stawek op³at netto za odprowadzenie œcieków.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
oraz w "Gazecie Chojnowskiej". Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Jan Skowroñski

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

§ 1. W celu wykonywania spo³ecz-
nej kontroli nad kwalifikowaniem
przez Burmistrza Miasta osób do
najmu lokali komunalnych i ustala-
niem kolejnoœci zawierania z tymi
osobami umów najmu, powo³uje siê
Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹,
zwan¹ dalej "Komisj¹" w sk³adzie:
1. Eugenia Budakiewicz
2. Barbara Czy¿o
3. Henryk Kuliniak
4. Jan Liczner

5. Maria Steæ
6. Marek Ch³odnicki
§ 2. Zasady i tryb pracy Komisji
okreœla regulamin stanowi¹cy za-
³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza
siê Burmistrzowi Miasta.
§4. Traci moc uchwa³a nr VIII/31/07
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
26 kwietnia 2007 roku w sprawie powo-
³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

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

§ 1. W uchwale Nr XXVI/120/04
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie
przyjêcia regulaminu zasad 
i trybu nadawania tytu³ów:
"Honorowy Obywatel Miasta
Chojnowa" i "Zas³u¿ony dla
Miasta Chojnowa" wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w § 5 skreœla siê wyrazy:
"nie bêd¹cych mieszkañcami
Chojnowa, a".
§ 2. Wykonanie uchwa³y po-
wierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿y-
cie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego oraz w "Ga-
zecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady  
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR V/25/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie

miasta Chojnowa na okres od dnia 1 kwietnia  2011 roku do dnia 31 marca  2012 roku.

UCHWA£A NR V/24/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej

UCHWA£A Nr V/21/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia regulaminu zasad

i trybu nadawania tytu³ów: "Honorowy Obywatel Miasta
Chojnowa" i "Zas³u¿ony dla Miasta Chojnowa".
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KOGO SPISUJEMY
* osoby stale zamieszka³e i czasowo przeby-
waj¹ce w mieszkaniach, budynkach i pomie-
szczeniach niebêd¹cych mieszkaniami,
* osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania,
* mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane po-
mieszczenia niebêd¹ce mieszkaniami.

Zgodnie z ustaw¹ o NSP 2011 w spisie nale¿y
udzielaæ œcis³ych, wyczerpuj¹cych i zgodnych
z prawd¹ odpowiedzi.

ZAPAMIÊTAJMY
* w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. rachmis-
trzowie przeprowadzili obchód przedspisowy,
* w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. w drodze
wywiadów telefonicznych zostanie przepro-
wadzony spis kontrolny, spis obejmuje osoby
zamieszka³e w wylosowanych mieszkaniach
do tego spisu. Spis kontrolny przeprowadzany
jest w celu sprawdzenia kompletnoœci spisu,
poprawnoœci uzyskanych danych i ich zgod-
noœci ze stanem faktycznym.

CELE NARODOWEGO 
SPISU POWSZECHNEGO 

LUDNOŒCI I MIESZKAÑ 2011
* zebranie informacji o stanie liczebnym ludnoœ-
ci Polski oraz sytuacji demograficznej - po-
szczególnych jednostek podzia³u terytorialnego
kraju,
* poznanie zmian zachodz¹cych w procesach
demograficznych i spo³ecznych,
* zebranie informacji o liczbie i strukturze gos-
podarstw domowych i rodzin (ich wielkoœci 
i sk³adzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych,
* uzyskanie informacji spo³eczno-ekono-
micznych, w tym o poziomie wykszta³cenia,
aktywnoœci ekonomicznej, dojazdach do pracy
oraz Ÿród³ach utrzymania ludnoœci,
* zbadanie zjawiska migracji ludnoœci,
* zebranie informacji niezbêdnych do porów-
nañ miêdzynarodowych oraz wynikaj¹cych
ze zobowi¹zañ Polski wobec UE oraz ONZ.

TEMATYKA SPISU
W spisie powszechnym bêd¹ zebrane dane 
w ramach nastêpuj¹cych tematów badawczych:
* stan i charakterystyka demograficzna ludnoœci,
* edukacja,
* aktywnoœæ ekonomiczna osób,
* dojazd do pracy,
* Ÿród³a utrzymania osób,
* niepe³nosprawnoœæ,
* obywatelstwo,
* migracje wewnêtrzne,

* migracje zagraniczne,
* narodowoœæ i jêzyk,
* wyznanie (przynale¿noœæ do koœcio³a lub
zwi¹zku wyznaniowego),
* gospodarstwa domowe i rodziny,
* stan i charakterystyka zasobów mieszka-
niowych (mieszkania i budynki).

METODY SPISU
Po raz pierwszy spis ludnoœci i mieszkañ zo-
stanie przeprowadzony w formie elektronicznej,
bez u¿ycia formularzy papierowych. Spis bêdzie
realizowany metod¹ mieszan¹, tj. z wykorzy-
staniem systemów informacyjnych oraz da-
nych zebranych w badaniu pe³nym i reprezen-
tacyjnym (art. 5 ust. 1 ustawy), w nastêpuj¹cej
kolejnoœci:
* pobranie danych z systemów informacyjnych,
* samospis internetowy, polegaj¹cy na zaak-
ceptowaniu lub korekcie danych pozyska-
nych z systemów informacyjnych; trwa 
w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.,
* wywiad telefoniczny przeprowadzany przez
ankietera statystycznego; trwa w dniach od 
8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
* wywiad przeprowadzany przez rachmistrza
spisowego z wykorzystaniem przenoœnego
urz¹dzenia elektronicznego; trwa w dniach od
8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

SAMOSPIS INTERNETOWY
Formularz mo¿esz wype³niaæ przez 14 dni od
pierwszego zalogowania. Mo¿esz go uzupe³-
niaæ etapami, dowolnego dnia, o dowolnej
porze. Wprowadzone dane s¹ zapamiêtywane.
Jeœli nie wype³nisz formularza do koñca
wyjdŸ z aplikacji przyciskiem wyloguj.
Jeœli chcesz ponownie uruchomiæ formularz
wpisz PESEL i zapamiêtane has³o.
Uwaga!
Po up³ywie 14 dni dane do logowania trac¹
wa¿noœæ i spis w danym gospodarstwie do-
mowym zostanie dokoñczony drog¹ telefo-
niczn¹ lub przez rachmistrza.
Jeœli nie masz dostêpu do Internetu, a chcesz
dokonaæ samospisu, otrzymasz program w naj-
bli¿szym biurze spisowym zlokalizowanym
w Urzêdzie Miasta/Gminy/Dzielnicy lub
Urzêdzie Statystycznym.
Najdogodniejsza forma udzia³u w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ
2011. Przekonaj siê jakie to proste!
- uruchom przegl¹darkê internetow¹,
- wejdŸ na stronê http://www.stat.gov.pl,
http://www.spis.gov.pl  
- wybierz zak³adkê Formularze spisowe,

- wybierz formularz identyfikascyjny,
- wpisz swoje dane oraz zdefiniuj has³o dostêpu,
- wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka,
- zaloguj siê i przyst¹p do wype³nienia for-
mularza spisowego.

TAJEMNICA STATYSTYCZNA
Wszystkie informacje zebrane podczas spisu
s¹ prawnie chronione w ramach tajemnicy
statystycznej na zasadach okreœlonych w art.
10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej ( Dz. U., Nr 88, poz. 439,
z póŸniejszymi zmianami).
Dane zebrane w spisie zostan¹ odpersonali-
zowane. Mog¹ byæ one wykorzystywane
jedynie do opracowañ, zestawieñ, analiz
statystycznych oraz do aktualizacji operatu
do badañ prowadzonych przez s³u¿by
statystyki publicznej.
Udostêpnianie lub wykorzystywanie danych
uzyskanych w spisie do innych celów ni¿
wy¿ej wymienione jest zabronione.

PAMIÊTAJMY!
Rachmistrz spisowy bêdzie nosiæ w widocz-
nym miejscu identyfikator ze zdjêciem, imie-
niem i nazwiskiem oraz pieczêciom urzêdu
statystycznego, piecz¹tk¹ imienn¹ i podpisem
dyrektora urzêdu. To¿samoœæ rachmistrza
mo¿na potwierdziæ dzwoni¹c na infoliniê
NSP 2011.
Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiê¿ony.
Informacje zbierane w trakcie wywiadu bêd¹
wprowadzane bezpoœrednio do urz¹dzenia
przenoœnego, w które bêd¹ wyposa¿eni rach-
mistrzowie i niezw³ocznie przekazywane do
bazy danych w GUS.

SPISZ SIÊ
Od 1 kwietnia 2011 roku prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny
Ludnoœci i Mieszkañ. Udzia³ w Narodowym Spisie powszechnym jest
obowi¹zkowy i po raz pierwszy odbêdzie siê metod¹ mieszan¹: samo-
spis internetowy, wywiad telefoniczny i wywiad prowadzony przez
internet. 
Termin, zakres tematyczny, organizacjê i sposób przeprowadzenia reguluje
ustawa o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r.
z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277).

KONTAKT

Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia
2011 r. uruchomiono INFOLINIÊ, 800 800
800 - numer bezp³atny dla po³¹czeñ z tele-
fonów stacjonarnych, 22 44 44 777 - numer
dla po³¹czeñ z telefonów komórkowych
p³atny zgodnie z cennikiem operatora.
Ankieterzy statystyczni udzielaj¹ ogólnych
informacji spisowych i pomogj¹ w przypadku
problemów z zalogowaniem do formularza
spisowego.
Informacje o NSP 2011 mo¿na uzyskaæ
równie¿ w biurach spisowych zlokalizo-
wanych w Urzêdach Statystycznych i Urzê-
dach Gmin, na stronach: www.spis.gov.pl,
www.stat.gov.pl oraz pod adresem:
spis@stat.gov.pl.
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Na ostatnim spotkaniu Chojnowskiego Klubu Literackiego, 24 marca
2011 r., nadal omawialiœmy teksty zwi¹zane z liryk¹ metafizyczn¹.
W zajêciach po raz pierwszy wziê³a udzia³ Anna Sitarska, która
prowadzi spotkania z tekstem literackim - warsztaty scenariuszowe
razem z Robertem Urbañskim w Legnickiej Bibliotece Publicznej.
Warsztaty rozpocz¹³ Jaros³aw Macewicz, który zaprezentowa³ ze-
branym inn¹ wersjê tekstu „£otr”, omawianego na ostatnim spotkaniu.
Po wys³uchaniu zmienionego tekstu, poproszono autora o charakterystykê
postaci. Potem swoje wiersze przeczyta³a Jolanta Giza-Gawron. Utwory
inspirowane poezj¹ ks. J. Twardowskiego, jak przyzna³a sama autor-
ka, opisywa³y piêkno przyrody. Tadeusz Sznerch, opiekun meryto-

ryczny chojnowskiego klubu, zwróci³ w nich uwagê na zastosowane
frazy, œrodki poetyckie.
Nastêpnie pos³uchaliœmy utworu „Talizman” Edmunda Chamery -
interesuj¹c¹ opowieœæ o tym, jak przedmiot mo¿e staæ siê dla nas taliz-
manem. Tê prawdziw¹ historiê zwi¹zan¹ z figurk¹ „wêdkarzyka 
z mosi¹dzu” poznaliœmy ju¿ na styczniowym spotkaniu klubu. Inn¹
zupe³nie historiê Edmund opisa³ w utworze „Ko³ki”, czyli zapomniane
sacrum pracy i chleba. I tu równie¿ nasz legnicki goœæ w³¹czy³ siê do
dyskusji nad czytanymi tekstami. Anna Sitarska by³a pod wra¿eniem u¿ywa-
nia przez autora naturalnego jêzyka bez górnolotnych s³ów oraz realiów
opisanych w tekœcie „Ko³ki” np. ¿ycia w hotelu robotniczym. Po
omówieniu tekstów pisanych przez klubowiczów ws³uchaliœmy siê
jeszcze w wiersze poetów polskich: „O modlitwie” Cz. Mi³osza,
„Trzecie przykazanie” i „Krótk¹ wiecznoœæ” J. Szubera oraz utwory
ks. J. Twardowskiego.
W trakcie spotkania Anna Sitarska, wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenie
w zakresie prowadzenia treningu aktywnoœci twórczej, kilkakrotnie
poprowadzi³a z nami æwiczenia - zabawy s³owne. W najbli¿szym czasie
spotkamy siê z ni¹ i uczestnikami warsztatów scenariuszowych 
w Legnickiej Bibliotece Publicznej. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nastêpne
spotkanie Klubu - 28 kwietnia 2011 r., które dotyczy³o bêdzie warsz-
tatu pracy nad opowiadaniem. 

ei

Chojnowskie warsztaty z legnickim akcentem

W tegorocznej edycji nasz konkurs piosenki 
z „regionalnego” przekszta³ci³ siê w „ogólno-
polski”, ale na scenie spotkali siê przede
wszystkim starzy znajomi - bywalcy „nutek”
od co najmniej kilku sezonów. G³ównie te¿
wœród nich jurorzy, panowie Bogus³aw K³ak
(Boles³awiec), Wojciech Kyc (Chocianów) 
i Piotr Koziar (Chojnów), rozdzielili nagrody.
Wœród solistów ze szkó³ podstawowych po naj-
wy¿sze laury siêgnê³a Julia ¯¹d³o z Legnicy,
drugie miejsce przyznano Karolinie Ziem-
lickiej z Lubina, a dwa trzecie ex aequo roz-
dzieli³y miêdzy siebie Emilia Tchorowska ze
Z³otoryi i Ilona Tomaszewska z Wroc³awia.
W tej kategorii znalaz³ siê tak¿e chojnowski
akcent - wyró¿nienie wyœpiewa³ Rafa³ D¹browa.
W najliczniejszej, siedemnastoosobowej
grupie m³odzie¿y reprezentuj¹cej gimnazja
najbardziej spodoba³a siê Paulina Hajdun ze
Z³otoryi. Dwa drugie miejsca jurorzy przy-
znali Darii Fibik ze Z³otoryi i Barbarze Zawa-
dzie z Legnicy. Równie¿ trzecie miejsca by³y
dwa - dla Pauli Kubañ z Legnicy i Grzegorza
Oœlaka z Boles³awca. I - aby zrodzonej ad
hoc tradycji sta³o siê zadoœæ - tak¿e dwa wyró¿-
nienia znalaz³y siê w tej kategorii. Nagro-
dzono nimi Martê Serendê z Legnicy i Da-
nutê Leonhardt z Chojnowa.
Naj³atwiej zdawa³o siê byæ jurorom wœród
najstarszych, czyli reprezentantów szkó³ ponad-

gimnazjalnych. Tylko troje solistów, a ka¿dy
z nich w dwu utworach móg³ zaprezentowaæ
w³asny kunszt i obycie ze scen¹. Jednak i tu
dyskusja trwa³a d³ugo. Ostatecznie pierw-
szym miejscem uhonorowano Patrycjê Kamolê,
drugim Kingê Stañko (obie z Legnicy), trzecim
Damiana Turijewa z Przemkowa.
Mi³¹ tradycj¹ przegl¹du piosenki sta³y siê te¿
nagrody fundowane przez radn¹, pani¹ Kry-
stynê Czapsk¹. I tym razem na widowni nie
zabrak³o sympatyczki wokalnych prezentacji,
a dwie nagrody powêdrowa³y do: Ilony
Tomaszewskiej z Wroc³awia i Danuty Leonhardt
z Chojnowa. W imieniu obdarowanych
MOKSiR dziêkuje pani Krystynie!

Za rok jubileusz, dziesi¹ta ods³ona ROZŒPIE-
WANYCH NUTEK. Ju¿ dziœ warto zarezer-
wowaæ sobie na nie czas. A w oczekiwaniu -
obejrzeæ na stronie www.moksir.chojnow.eu
zdjêcia wykonawców (to w GALERII) i po-
s³uchaæ wszystkich wystêpów, które ju¿ za
kilka dni pojawi¹ siê w zak³adce FILMY.

S.H.

Wybrzmia³y kolejne „NUTKI”
Na IX edycjê ROZŒPIEWANYCH NUTEK zg³osi³a siê wyj¹tkowo
liczna grupa m³odych wokalistów. 40 œpiewaj¹cych osób - to
sporo. Co prawda na scenie MOKSiR zaprezentowa³o siê ostate-
cznie 36 solistów (4 osoby nie dotar³y), ale i tak zarówno widow-
nia, jak i jurorzy mieli „uszy pe³ne roboty”.



Zapowiadaj¹c w ostatniej relacji z miejskiego
„Pegazika” doniesienia o sukcesach naszych
recytatorów z kolejnych etapów tego popu-

larnego konkursu, nie myliliœmy siê. 29 marca,
w Prochowicach, chojnowianie zdominowali

uczestników, nie daj¹c wiele szans swoim
rówieœnikom.
W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce
zajê³a Gabriela Kur (SP4), II miejsce otrzy-
ma³a Klaudia Bodes (SP4), zaœ III miejsce -
Ula Grz¹dkowska (SP3). W kategorii szkó³
gimnazjalnych miejsce na najwy¿szym podi-
um otrzyma³ Marcin Saja (Gim 2), II miejsce
zajê³a Aleksandra Ba³aj (Gim 1), a wyró¿nie-
nie - Krzysztof Ba³aj (Gim 1) i Monika
Podolska (gim2). Do etapu wojewódzkiego -
fina³owego w K³odzku przechodzi Gabrysia
Kur i Marcin Saja. GRATULACJE!!!!!

eg
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Czym jest projekt 
chojnow.eu? 

To przedsiêwziêcie zapocz¹tko-
wane w styczniu 2009 r. przez
Urz¹d Miejski w Chojnowie,
Studio Komputerowe MEDIART
oraz Andrzeja Sobczaka. Celem
by³o odœwie¿enie wizerunku Choj-
nowa w Internecie oraz stworze-
nie du¿ego centrum informacyj-
nego, s³u¿¹cego jego mieszkañ-
com. Projekt chojnow.eu sk³ada
siê ze strony g³ównej oraz ser-
wisów tematycznych. Strona g³ów-
na jest tzw. agregatem treœci. Jej
g³ównym zadaniem jest automa-
tyczne zbieranie i prezentacja naj-
œwie¿szych informacji ze wszyst-
kich wa¿niejszych obszarów dzia-
³alnoœci z terenu naszego miasta.
Jest ona obecnie po³¹czona z 23
serwisami tematycznymi takich
instytucji jak wydzia³y Urzêdu
Miejskiego, Miejska Biblioteka
Publiczna, Muzeum Regionalne,
Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji, szko³y i inne. Iloœæ
serwisów wspó³pracuj¹cych,
stale siê powiêksza. 

Czym chojnow.eu ró¿ni siê
od tradycyjnej witryny www? 
- G³ówna ró¿nica polega na skró-

ceniu drogi, jak¹ musi pokonaæ

informacja zanim znajdzie siê 
w Internecie - wyjaœnia g³ówny
administrator Arkadiusz Rybczyñ-
ski - W tradycyjnym modelu aktu-
alizacji stron internetowych, treœæ
musi przejœæ i zostaæ przetworzona
przez osobê z wiedz¹ techniczn¹,
zanim trafi do sieci. Przy tworze-
niu projektu chojnow.eu stara-
liœmy siê to ogniwo ca³kowicie
wyeliminowaæ, skracaj¹c tym
samym czas publikacji do mini-
mum. Zaanga¿owaliœmy osoby
bior¹ce udzia³ w procesie pow-
stawania informacji, aby jedno-
czeœnie by³y odpowiedzialne za
ich publikacjê w Internecie. W tym
celu zosta³o stworzone w pe³ni
autorskie oprogramowanie ste-
ruj¹ce ca³ym procesem zarz¹dza-
nia stronami. Efektem tych dzia-
³añ jest nowoczesny serwis inter-
netowy naszego miasta, który jest
przede wszystkim aktualny, 
a oprócz tego funkcjonalny. 
Czytelna grafika strony w ³atwy
sposób kieruje internautê do na-
g³ówków aktualnoœci ze wszyst-
kich serwisów powi¹zanych,
ka¿dy ma dostosowywania za-
kresu i formy treœci do swoich
zainteresowañ, a tak¿e dostoso-
wywania wygl¹du wraz ze zmia-
n¹ kolorystyki. Nowoœci¹ s¹ ka-
na³y RSS umo¿liwiaj¹ce œledze

nie najnowszych informacji bez
koniecznoœci uruchamiania prze-
gl¹darki internetowej. 
- Projekt chojnow.eu jest w ci¹-
g³ej fazie rozwoju - dodaje A. Ryb-
czyñski. - Staramy siê reagowaæ
na obowi¹zuj¹ce trendy. Z tego
powodu kolejnym krokiem jest
integracja projektu chojnow.eu 
z najwiêkszym serwisem spo³ecz-
noœciowym na œwiecie, jakim jest
facebook.com. Pracujemy tak¿e
nad poszerzeniem bazy serwisów
tematycznych. Dlatego w tym
miejscu chcielibyœmy zaprosiæ do
wspó³pracy zrzeszenia, organiza-
cje, instytucje dzia³aj¹ce na tere-
nie naszego miasta. W niedale-
kiej przysz³oœci planujemy równie¿

zaprosiæ naszych miejscowych
przedsiêbiorców do wspólnego two-
rzenia bazy firm i oferowanych
przez nie towarów oraz us³ug. 
Od pocz¹tku 2009 roku uda³o siê
wdro¿yæ 23 serwisy tematyczne,
które s¹ administrowane przez 42
osoby. Daje to ³¹cznie 1616 stron
www, 1145 aktualnoœci, 1092
albumy zawieraj¹ce 35244 zdjê-
cia i 185 filmów. Liczba ods³on
stale roœnie i mamy nadziejê, ¿e
jest to pocz¹tek tworzenia naszej
lokalnej historii w Internecie. 
Zachêcamy do odwiedzania stron
naszego miasta, a naj³atwiej bêdzie
przechodziæ na lokalne informacje
dodaj¹c link chojnow.eu do
„Ulubionych”. eg, ra

Jak na skrzyd³ach Pegaza

chojnow.eu - „zapraszamy w nasze strony”

Wpisuj¹c w google nazwê naszego miasta komputer
wyœwietli kilka linków. Oficjaln¹ stron¹ grodu nad
Skor¹ jest witryna pod adresem chojnow.eu.
Dzia³aj¹cy stosunkowo od niedawna portal, to efekt
autorskiego projektu, który w maksymalny sposób
ma udostêpniaæ informacje o naszym mieœcie.



To rolnicze rzemios³o wywodzi siê od bart-
nictwa, którego rozkwit w Polsce przypada
na wiek XVI i XVII. 
Zbieraniem miodu zajmowali siê bartnicy,
zwani równie¿ bartodziejami. By³ to zawód
dziedziczny. W Polsce piastowskiej jedynie
bartodzieje mieli przywilej dostarczania miodu
na dwór ksi¹¿êcy. Posiadali w³asne cechy,
reguluj¹ce zwyczaje, rozs¹dzaj¹ce spory.
Dziœ pszczelarze zrzeszaj¹ siê w zwi¹zki, sto-
warzyszenia, ko³a, kultywuj¹c tradycje i pro-
muj¹c zapomnian¹ nieco profesjê oraz zdro-
wotne w³aœciwoœci miodu.

Historia chojnowskiego Ko³a siêga lat piêæ-
dziesi¹tych minionego wieku. Pod koniec lat
osiemdziesi¹tych uleg³o samorozwi¹zaniu. 
W roku 1994 z inicjatywy W³adys³awa Jakusika
ówczesnego leœniczego, Ko³o zosta³o reakty-
wowane. Przez kolejnych 17 lat W. Jakusik
by³ aktywnym dzia³aczem ZPZL w Legnicy
piastuj¹c ró¿ne funkcje w Zarz¹dzie. Za
swoj¹ pracê by³ wielokrotnie wyró¿niany -
miêdzy innymi srebrn¹ i z³ot¹ odznak¹ pszcze-
larsk¹ oraz wysokim odznaczeniem pszcze-
larskim - medalem ks. dr Dzier¿ona.
Swoj¹ funkcjê sprawowa³ do marca. 13 marca
na walnym zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym ukonstytuowa³ siê nowy Zarz¹d. Na
jego czele stan¹³ Jerzy Poznar, wiceprezesem
wybrano Ma³gorzatê Swedurê.
- Ustêpuj¹cy Pan W³adys³aw pozosta³ cz³on-
kiem naszego Ko³a jako wielki autorytet 
w dziedzinie pszczelarstwa - mówi nowo wy-
brany prezes. - Bardzo cenimy sobie jego
wiedzê i doœwiadczenie, zarówno te praktyczne
jak i merytoryczne.

Chojnowskie Ko³o aktualnie zrzesza 32 cz³on-
ków, którzy posiadaj¹ 642 rodziny pszczele.
Zakresem dzia³ania obejmuje miasto i gminê
Chojnów. Zajmuje siê poprzez ZPZL, szkole-
niami, zakupem rodzin pszczelich, matek,
leków oraz sprzêtu pszczelarskiego. Dzia³ania
te s¹ w czêœci refundowane przez Agencjê
Rynku Rolnego i w ogólnym bilansie przyno-
sz¹ same korzyœci pszczelarzom. 
- Z ubolewaniem stwierdzam, ¿e na terenie
naszego dzia³ania s¹ jeszcze pszczelarze nie
zrzeszeni, - wyjaœnia J. Poznar - którzy nie
doceniaj¹ korzyœci wynikaj¹cych z przyna-
le¿noœci do Zwi¹zku. Czêsto zdrowotnoœæ ich
pasiek i jakoœæ pozyskiwanych produktów
budzi zastrze¿enia. Wszyscy cz³onkowie na-
szego Ko³a posiadaj¹ pasieki zarejestrowane
i nadzorowane przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Legnicy. 
Zachêcamy zainteresowanych do zak³adania
w³asnych pasiek. To wspania³e hobby, które
oprócz satysfakcji mo¿e przynosiæ tak¿e
wymierne korzyœci, a najdogodniejszym okresem
na zak³adanie rodzin jest w³aœnie wiosna.

eg
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Maj¹ ponad 600 rodzin
Niewielu zapewne mieszkañców Chojnowa wie, ¿e w naszym
mieœcie od wielu lat dzia³a Zwi¹zek Pszczelarzy Ziemi
Legnickiej w Legnicy Ko³o Pszczelarzy w Chojnowie.

29 marca, w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie
oficjalnie otwarto nowoczesn¹ pracowniê przyrodnicz¹. Sala
wyposa¿ona w now¹ technologiê informatyczn¹ s³u¿y uczniom ju¿ od
kilku tygodni. Korczakowcy maj¹ tu do dyspozycji wysokiej jakoœci
komputery, tablicê interaktywn¹ oraz zestawy do doœwiadczeñ przy-
rodniczych. Sprzêt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
bud¿etu Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa 
dolnoœl¹skiego. W ramach tego projektu na lekcjach przyrody wykorzy-
stane s¹ mo¿liwoœci tablicy interaktywnej m.in. do tworzenia prezen-
tacji multimedialnych oraz rozwijane jest te¿ myœlenie naukowe z wyko-
rzystaniem nowoczesnych zestawów doœwiadczeñ przyrodniczych. 
Pracownia przyrodnicza ma tak¿e spe³niaæ rolê minicentrum metody-
cznego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z naszego miasta.

eg

Dla nauczycieli i uczniów

To ciekawe

* matka pszczela sk³ada dziennie 300 -
3.000 jajeczek (poza okresem zimowym), 
w ci¹gu roku ok. 130.000, w ci¹gu swojego
¿ycia ok. 500.000;
* rocznie pszczelarz mo¿e przeciêtnie
pozyskaæ od jednej rodziny ok. 8-10 kg miodu
i ok. 1 kg wosku;
* zasiêg lotu zbieraczek nie jest jednakowy
- u pszczo³y afrykañskiej to 500 m, a u na-
szych pszczó³ pó³nocnych i w³oskich - oko³o
3 km. Najdalej od ula odlatuj¹ pszczo³y
ukraiñskie - do 13 km;
* aby wytworzyæ 1 kg miodu, pszczo³a musi
przysi¹œæ oko³o 4 miliony razy na kwiatach
lub liœciach;
* w zale¿noœci od gatunku roœliny, z której
pszczo³y zebra³y py³ek, miody ró¿ni¹ siê od
siebie konsystencj¹, barw¹, zapachem 
i smakiem;
* w grobowcach faraonów znajdowano
miód nadaj¹cy siê do spo¿ycia.



„Jestem Wiosna pora radosna, a to kwiatki z mojej rabatki.
Lubiê te¿ biedronkê, s³oñce, bociana, pszczó³ki i motyle.
Kocham zwierzêta o je¿u, wiewiórce te¿ pamiêtam.”

Tymi s³owami powita³a wszystkich Wiosna, która przyby³a na zapro-
szenie dzieci do Bibliotecznej Akademii Malucha. Wraz ze S³onkiem,
Biedronk¹ i Bocianem rozpoczêli oni weso³¹, wiosenn¹ zabawê 
z maluchami. Dzieci dowiedzia³y siê m.in. ile kropek ma biedronka
fruwaj¹ca po zielonej ³¹ce, przed kim uciekaj¹ zielone ¿abki? 
Du¿o radoœci sprawi³y najm³odszym równie¿ zajêcia sprawnoœciowe.
I chocia¿ nie³atwo by³o staæ na jednej nodze, jak bocian czy skakaæ,
jak ¿abka, to dzieci poradzi³y sobie z tym doskonale.
To nasze wiosenne spotkanie zakoñczyliœmy wspólnymi tañcami.

Z pozdrowieniami Biedronka, Bocian, S³onko i Wiosna
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20 marca o godzinie 17:00 odby³ siê kolejny
koncert w ramach Muzycznej Sceny MOKSiR.
Tym razem na deskach sali kinowej zagra³a
chojnowska formacja Reputacja. Zespó³ ist-
nieje od grudnia 2002 roku i gra utwory
Grzegorza Ciechowskiego. Próby odbywaj¹
siê w piwnicy domu kultury. Muzycy graj¹cy
tam nazywaj¹ to miejsce kanciap¹. 
Koncert by³ szczególny, gdy¿ w tym roku
mija trzydziesta rocznica powstania zespo³u
Republika i dziesi¹ta rocznica œmierci Grze-
gorza Ciechowskiego. Piotr Misikiewicz - lider
grupy pomiêdzy granymi utworami przytacza³
s³uchaczom ciekawe fakty na temat poszcze-
gólnych piosenek, co sk³ania³o do refleksji. 
A mo¿na by³o us³yszeæ takie utwory jak:
„Gadaj¹ce g³owy”, „Republika”, „Telefony”,
„Bia³a flaga”, „Œmieræ w bikini”, „Mamona”,
„Kombinat”, który przez d³ugi czas utrzymy-
wa³ siê na pierwszym miejscu Listy Przebojów
Programu Trzeciego; “Witamina X” (mia³a uka-
zaæ siê na ostatniej p³ycie Republiki); „Por-
nografia”, która d³ugo nie mog³a przejœæ cen-
zury, a tak¿e muzykê filmow¹, m. in. „Udajesz,
¿e ¿yjesz” z filmu „Zero ¿ycia”. Reputacja
zagra³a te¿ ostatni¹ kompozycjê Grzegorza
Ciechowskiego „Zapachnia³o jesieni¹” i utwór

z serialu komediowego „39 i pó³” pt. „Anarchia”.
Jednak¿e te, oraz wiele innych utworów nie
wystarczy³y publicznoœci. Widzowie brawami
zachêcali zespó³ do zagrania bisu. Po ich
reakcji mo¿na wnioskowaæ, ¿e wystêp zrobi³
dobre wra¿enie. I sta³o siê, zespó³ ponownie
wyszed³ na scenê i po¿egna³ widowniê
utworem „Tami”.
Nastêpny koncert z cyklu Muzycznej Sceny
MOKSiR odbêdzie siê 16 kwietnia bie¿¹cego
roku. Zagra Trio £ódzko-Chojnowskie.

Obecnie w sk³ad kwintetu wchodz¹: 
* Piotr Misikiewicz - wokal, klawisze
* Artur Wójcicki - gitara
* Grzegorz Kruk - gitara

* Jaros³aw Hojdycz - gitara basowa
* Mateusz Sieniek - perkusja
Warto wspomnieæ równie¿ o by³ych cz³on-
kach zespo³u:
* Rafa³ Pluskota - gitara basowa
* Piotr Chudziak - perkusja 
* Arkadiusz Baliñski - perkusja
* Tomasz Susmêd - klawisze
Kontakt z zespo³em:
http://www.myspace.com/reputacjaband

Œwiadek Koronny

Zwiastuny wiosny

Reputacja dba o reputacjê
W lutym wystêp Nocnej Zmiany Bluesa rozpocz¹³ cykl koncertów pt. Muzyczna Scena
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 6 dni póŸniej zaœpiewa³a Paulina
Bisztyga, której na basie akompaniowa³ Roman Œlazyk. Min¹³ miesi¹c i czas jechaæ dalej.
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W sobotê 26 marca swój ostatni skok w Zakopanem odda³ nasz mistrz
Adam Ma³ysz. Ca³a Polska ¿egna³a s³awnego Polaka. I my do³¹-
czyliœmy do ogólnopolskiego szaleñstwa.
Akcja “Zapuœæ w¹sy dla Adama Ma³ysza” stanowi³a preludium dla
naszego gimnazjalnego po¿egnania mistrza. W pi¹tek, 25 marca,
wszyscy w¹sacze zgromadzili siê w sali gimnastycznej, by jeszcze raz
przypomnieæ sobie najlepsze skoki Adama. Przy okazji uczniowie
mogli spróbowaæ swoich si³ w lo¿y komentatorskiej. Oprócz tego
rozegrane zosta³y konkursy zwi¹zane z postaci¹ Adama np. jedzenie
bu³ki z bananem na czas, najlepsza fraszka o Adamie czy te¿ rozgry-
wka “Czyj to w¹s”. Wszystkie konkurencje ocenia³o jury w sk³adzie:
g³ówny sêdzia pan Piotr Kulczyc oraz nasze panie dyrektor (równie¿
w¹sate): El¿bieta Fa³at i Magdalena Czapska. Podczas narad sêdziów
wyst¹pi³o Kó³ko Kabaretowe, które do ³ez rozœmieszy³o publicznoœæ.
Na koniec wy³oniono posiadacza najokazalszego w¹sa. Okaza³ siê 

nim uczeñ klasy III b Jakub Langner. Aby uwieczniæ to spotkanie zos-
ta³o zrobione wspólne zdjêcie, które wyœlemy, wraz z najlepszymi
¿yczeniami, naszemu skoczkowi. ma³yszomaniacy

„Miej serce...”
Konkurs wiedzy o romantyzmie

17 marca 2011 r. w Powiatowym Zespole Szkó³ odby³a siê VI edycja
Programu Szlakiem Epok Literackich. Poœwiêcona by³a epoce roman-
tycznej i przebiega³a pod has³em „Miej serce...”, chcia³oby siê dodaæ
„i patrzaj w serce”. Te wa¿ne s³owa pochodz¹ z ballady „Roman-
tycznoœæ” Adama Mickiewicza, sztandarowego utworu polskiego
romantyzmu.
Romantyzm to epoka indywidualistów. Twórcy podkreœlali swoj¹
osobowoœæ i odrêbnoœæ, postulowali poznawanie œwiata sercem, nie
zaœ rozumem. Fascynowa³y ich jednostki nieprzeciêtne, doœwiad-
czaj¹ce bólu istnienia. Romantyzm to czas walki o niepodleg³oœæ, czas
buntu przeciw niesprawiedliwoœci.
Konkurs wiedzy o tej epoce literackiej cieszy³ siê du¿ym zaintereso-
waniem uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. W elimi-
nacjach, które odby³y siê 8 lutego bra³y udzia³ dwadzieœcia dwa, trzy
osobowe zespo³y, z których do fina³u zakwalifikowano 5.
Zespo³y bior¹ce udzia³ w fina³ach by³y do rywalizacji bardzo dobrze
przygotowane. By móc wy³oniæ zwyciêzców, jury musia³o og³osiæ
dogrywkê. Emocje ros³y z ka¿d¹ chwil¹.
Podczas trwania konkursu na nowo o¿y³y s³owa z utworów Aleksandra
Fredry. Cytowana by³a przysiêga Anieli i Klary ze „Œlubów panieñ-
skich”: „Przyrzekam na kobiety sta³oœæ niewzruszon¹ / Nienawidziæ
ród mêski, nigdy nie byæ ¿on¹”. Przypominano przestrogê Fredry z komedii
„Do¿ywocie”: „Szanuj zdrowie nale¿ycie, bo jak umrzesz stracisz
¿ycie”. Cytowano Puszkina, Goethego, Mickiewicza, Norwida,
Ehrenberga. Przywo³ywano s³owa Wincentego Pola z utworu „Mazur”:
„Piêkna nasza Polska ca³a,/ Piêkna, ¿yzna i niema³a”. Wspominano 
o hymnie powstañców styczniowych, pieœni, która swego czasu by³a
bardzo spopularyzowana w zaborze austriackim i pe³ni³a nawet
funkcjê hymnu narodowego. Mowa o „Chorale” Kornela Ujejskiego,
utworze rozpoczynaj¹cym siê od s³ów: „Z dymem po¿arów, z kurzem
krwi bratniej, / Do Ciebie, Panie, bije ten g³os, / Skarga to straszna,
jêk to ostatni, / Od takich mod³ów bieleje w³os”.
W konkursie o romantyzmie nie zabrak³o te¿ pytañ na temat filozofii
tego okresu, malarstwa i muzyki. „To s¹ armaty ukryte wœród
kwiatów” - tak o muzyce Fryderyka Chopina wyrazi³ siê niemiecki
kompozytor i pianista Robert Schuman. 
Ostatecznie I miejsce zajê³a dru¿yna z klasy II a Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w sk³adzie: Kamila Kinach, Angelika Mê¿yk i Marek Koniewicz; 
II miejsce przypad³o zespo³owi z klasy II Technikum Ekonomicznego:
Magdalenie Prostek, Klaudii Urszulak i Norbertowi P³ociñskiemu; 
III miejsce wywalczy³a grupa z klasy II a Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego: Ewa Grabowska, Karolina Kapuœciñska i Karol Wyskocki. 
Podczas fina³ów zosta³y równie¿ wrêczone nagrody dla laureatów
konkursu plastycznego i literackiego. W konkursie plastycznym prze-

biegaj¹cym pod has³em „Przed oczyma duszy mojej” przyznano dwa 
I miejsca, które zajêli Tomasz Kapral, uczeñ klasy III a Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i Robert Dorotkiewicz, uczeñ klasy I Technikum
Hotelarskiego. Wyró¿nienie przypad³o uczennicy klasy III Technikum
Hotelarskiego Magdalenie BrzeŸniakiewicz. Prace mo¿na by³o
ogl¹daæ w auli szkolnej. M³odym artystom nale¿¹ siê wyrazy uznania
oraz ¿yczenia dalszego rozwoju talentu.
W konkursie literackim „Z romantycznego sztambucha” nagrodzono
kartkê z pamiêtnika Pameli Markiewicz, uczennicy klasy III b Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i Agnieszki Gabinet, uczennicy klasy III Tech-
nikum Hotelarskiego.
Uczestnicy spotkania mieli równie¿ okazjê obejrzeæ inscenizacjê fragmentu
dramatu Juliusza S³owackiego „Balladyna” w wykonaniu Simony
Pietrzak i Pauliny Zatwarnickiej, uczennic z klasy IV i II Technikum
Handlowego. Ca³oœæ spotkania, w iœcie profesjonalny sposób,
poprowadzi³a Sara Lewandowska, uczennica klasy II Technikum
Ekonomicznego.
Organizacja konkursu, czuwanie nad jego przebiegiem, przygoto-
wanie uczestników to zas³uga nauczycieli bibliotekarzy i polonistów 
z Powiatowego Zespo³u Szkó³, za co nale¿¹ siê gor¹ce podziêkowania.
W przysz³ym roku - Pozytywizm. J.M.

„W pi¹tek ka¿dy nosi w¹sa” czyli o tym, jak Gimnazjum nr 1 ¿egna³o wielkiego skoczka
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25lat temu po raz pierwszy zabrzmia³ dzwonek w Szkole Podsta-
wowej nr 4. Naukê rozpoczê³o tu wówczas 595 uczniów w 21 od-

dzia³ach. Pracê z dzieæmi podjê³o 41 nauczycieli. Na czele placówki,
jako dyrektor, stan¹³ d³ugoletni nauczyciel, inspektor oœwiaty mgr Andrzej
Przybysz. Szeœæ lat póŸniej szkole nadano imiê Janusza Korczaka.
O licznych inicjatywach zwi¹zanych z jubileuszem bêdziemy jeszcze
pisaæ, dziœ dwie propozycje konkursowe skierowane do uczniów 
i absolwentów tej placówki. 
„Czwórka fajn¹ szko³¹ jest...”- „Szko³a w obiektywie”, to konkurs
fotograficzny. Uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu 1 zestaw zdjêæ
(seria sk³adaj¹ca siê z 3-5 zdjêæ, tworz¹cych okreœlon¹ zamkniêt¹
ca³oœæ). Wszystkie fotografie powinny mieæ postaæ odbitki czarno -
bia³ej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w formacie
minimum 13x18 cm, naklejone na bia³y brystol i zatytu³owane (tytu³

zdjêcia nale¿y umieœciæ pod zdjêciem). Na odwrocie ka¿dej pracy
nale¿y umieœciæ imiê, nazwisko i klasê lub imiê, nazwisko, adres, 
nr telefonu.
„Czwórka fajn¹ szko³¹ jest…”, „Zawsze zostanie mi w pamiê-
ci…”, to temat konkursu literackiego. Praca zainspirowana w³asnymi
prze¿yciami i wspomnieniami, zwi¹zanymi z pobytem i nauk¹ 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie, mo¿e mieæ formê opowia-
dania, pamiêtnika lub wiersza. Prace powinny byæ napisane kompu-
terowo, wydrukowane w formacie A4, w trzech egzemplarzach.
Nale¿y do³¹czyæ do niej informacje o autorze: imiê, nazwisko, adres,
w przypadku absolwentów rok ukoñczenia szko³y.

Konkursowe prace nale¿y sk³adaæ do 10 maja w szkolnym sekretaria-
cie. Wiêcej szczegó³ów zainteresowani znajd¹ na stronie internetowej
pod adresem www.sp4.chojnow.eu

Na szkolny jubileusz

Czas przedœwi¹teczny to okres zadumy i re-
fleksji, to równie¿ dobra pora na powa¿-
niejsze poetyckie klimaty. Wszystkich mi³oœ-
ników twórczoœci muzycznej nieod¿a³owa-
nego JACKA KACZMARSKIEGO zaprasza-
my na koncert jego muzyki w wykonaniu
zespo³u: TRIO £ÓDZKO-CHOJNOWSKIE
w sk³adzie: Pawe³ Konopacki (gitara, œpiew),
Witold £uczyñski (gitara, œpiew), Tomasz
Susmêd (fortepian). 
Zespó³ ma na swoim koncie dwa oficjalne
wydawnictwa: utwory w wykonaniu Tria
pojawi³y siê na trzyp³ytowej kompilacji
“Kolekcja Bardów - 42 x Kaczmarski” (wyd.
MTJ, 2010), a tak¿e oficjalnym singlu
zespo³u pn. “Po¿ytek z odmieñców”.
Koncert charytatywny, z którego dochód
przeznaczony zostanie na Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci odbêdzie siê 16 kwietnia
2011 roku w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
Pocz¹tek Koncertu godz. 18.00.
Ceny biletów: dzieci za okazaniem legity-
macji szkolnej-5 z³, doroœli 10 z³. 
Informacje nt. nabycia biletów: Gimnazjum
nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie,
tel. (76)8188593; www.gimcho.pl

Serdecznie zapraszamy.

Jak mi³o jest…œpiewaæ dla Ojczyzny ZAPROSZENIE NA KONCERT
CHARYTATYWNY

Kolejny raz uczniowie z Gimnazjum nr 1
wyœpiewali sobie laur zwyciêstwa. Po raz
pierwszy by³o to w roku 2007. Uczeñ Mariusz
Jureczko wyœpiewa³ znamienn¹ pieœñ „Miejcie
nadziejê”. Dwa lata póŸniej chór szkolny prze-
piêknym „Requiem rozbiorowym” utorowa³
sobie drogê na podium. W tym roku 19 marca
odby³y siê w MCK w Legnicy regionalne
eliminacje V Dolnoœl¹skiego Przegl¹du Pio-
senki i Pieœni Patriotycznej - imprezy o du¿ej
renomie, organizowanej przez Dolnoœl¹skie
Kuratorium Oœwiaty. Ogromny sukces od-
niós³ Adrian Szczypta. Znalaz³ siê on w gro-
nie szóstki laureatów nominowanych przez
jury do galowego koncertu we Wroc³awiu.
Bior¹c pod uwagê ogóln¹ liczbê 50.wykonaw-
ców i wysoki poziom uczestników, to na-
prawdê znakomite osi¹gniêcie. Jego repertuar
zachwyci³ jury, bo po pieœni Jacka Kaczmar-
skiego - orêdownika wolnej myœli - siêgn¹³
cz³owiek m³ody, dopiero kszta³tuj¹cy œwia-
domoœæ i to¿samoœæ narodow¹. Patriotyzm to
termin zapomniany przez wspó³czesnych
ludzi. Zapytani o znaczenie, bezb³êdnie go
definiuj¹. Jednak kiedy maj¹ go wprowadziæ
w ¿ycie rozpoczyna siê problem. Jak byæ patriot¹
w skomercjalizowanym spo³eczeñstwie,
które d¹¿y do zniesienia granic, w którym 

kosmopolityzm jest trendy? Jak s³u¿yæ OjczyŸ-
nie kiedy nie zagra¿a zewnêtrzny wróg? Jak
dawaæ dowody bohaterstwa na wzór herosów
z lektur szkolnych, kiedy braterstwo i s³u¿ba
nie w modzie? Otó¿ okazuje siê, ¿e nawet 
w czasach pokoju, braku autorytetów, mo¿na
byæ PATRIOT¥ i… œpiewaæ na chwa³ê Ojczyzny. 
Dumni jesteœmy z sukcesu naszego kolegi i trzy-
mamy kciuki za nastêpny etap zmagañ.
Szczególne podziêkowania sk³adamy opieku-
nowi artystycznemu ca³ego przedsiêwziêcia
panu Tomaszowi Susmêdowi. To dziêki jego
pracy, cierpliwoœci i poœwiêceniu mo¿emy
cieszyæ siê zwyciêskim miejscem w prze-
gl¹dzie pieœni patriotycznej. Ewa Wo³oszyn
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Jak ju¿ zapewne wiadomo, inauguracyjny mecz 16 ko-
lejki spotkañ rundy wiosennej legnickiej ligi okrêgowej
z Orl¹ W¹socz, nie doszed³ do skutku. Wszystko przez
intensywne opady deszczu, jakie mia³y miejsce dzieñ przed
zawodami. Ten zaleg³y mecz odbêdzie siê najprawdo-
podobniej w sobotê 23 kwietnia. Przez ten wypadek loso-
wy pi³karze Chojnowianki rozpoczêli sezon meczem
wyjazdowym ze Spart¹ Rudna. Zanotowano pora¿kê 1:2.
Równoczeœnie, tocz¹ siê rozgrywki o Puchar Polski. 
31 marca kibice po raz pierwszy w tej rundzie zasiedli
na trybunach. Rywalem naszej dru¿yny by³ Konfeks
Legnica. Po pe³nych 90 minutach spotkania wynik by³
remisowy 1:1. O zwyciêstwie Chojnowianki zadecydo-
wa³a bramka zdobyta w dogrywce. 
Kolejnym rywalem w pucharach bêdzie MiedŸ Legnica.
Ten mecz bêdzie mia³ miejsce 20 kwietnia. Ekspresowy
terminarz poszczególnych spotkañ, mo¿e wp³yn¹æ na
kondycjê naszej dru¿yny. Kontrolna lampka ostrzegawcza
zapali³a siê po kolejnym meczu ligowym. Na w³asnych
w³oœciach jedenastka Rabandy uleg³a Stali Chocianów 0:2.

LIGA OKRÊGOWA 
Sparta Rudna - KS Chojnowianka Chojnów 1:2
KS Chojnowianka Chojnów - Stal Chocianów 0:2

PUCHAR POLSKI
KS Chojnowianka Chojnów - Konfeks Legnica 2:1

Klasa okrêgowa – LEGNICA
1. Orla W¹socz 17 34 35-16
2. Sparta Grêbocice 17 33 57-31
3. Zamet Przemków 18 33 41-23
4. Burza-Czarni Rokitki 18 31 43-31
5. Dozorbud Iskra Kochlice 17 30 42-25
6. Górnik Z³otoryja 17 30 27-17
7. Chojnowianka Chojnów 17 27 30-25
8. Sparta Rudna 18 27 30-33
9. Stal Chocianów 17 26 37-24
10. Górnik II Polkowice 17 25 45-35
11. B³êkitni Koskowice 18 25 39-35
12. Odra Chobienia 18 19 41-45
13. Kaczawa Bieniowice 17 16 28-47
14. Ikar Mi³ogostowice 17 16 19-54
15. D¹b stow. Siedliska 17 14 20-49
16. Zawisza Serby 18 7 25-72

Pi³ka no¿na
21 marca 2011r. odby³y siê „I Mistrzostwa
Szko³y Podstawowej nr 4 w P³ywaniu
Dziewcz¹t i Ch³opców Klas I - VI”. Dziêki
wybudowanemu basenowi po raz pierwszy
dzieci chojnowskiej szko³y mog³y uczest-
niczyæ w zawodach p³ywackich. W rywa-
lizacji udzia³ wziê³o ponad 100 zawod-
niczek i zawodników z klas I - VI. Naj-
lepsi bêd¹ reprezentowaæ SP 4 w zawo-
dach sztafetowych o Mistrzostwo Strefy
Legnickiej (Lubin - 01.04). Zdjêcia
dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.sportday.e-informator.pl

A.M.

Pierwszy raz

25 marca we Wroc³awiu dziewczêta 
z SP 4 zajê³y w Finale Mistrzostw Dol-
nego Œl¹ska medalowe III miejsce. 
Niekorzystny system rozgrywek („pucha-
rowy”) spowodowa³, ¿e nie mogliœmy
powalczyæ o wy¿sz¹ lokatê. W poprzed-
nich latach obowi¹zywa³ system „ka¿dy
z ka¿dym”. 
W finale spotka³y siê zespo³y: SP 4
Ziêbice (strefa wa³brzyska); SP 95 Wroc³aw
(strefa wroc³awska); SP 4 Chojnów
(strefa legnicka) i SP Nowogrodziec
(strefa jeleniogórska). Faworytami by³y
dru¿yny SP 4 Chojnów i SP 4 Ziêbice
lecz, jak to w sporcie, wysz³o ró¿nie. 
SP 4 Ziêbice - SP 4 Chojnów 11:7 (8:3)
Dziewczêta z Ziêbic pierwsze opanowa³y
nerwy i w pewnym momencie prowadzi³y
ju¿ 7:1. Chojnowianki odrabia³y straty 
i doprowadzi³y do wyniku 6:8, jednak
niewykorzystana sytuacja „sam na sam”
z bramkark¹ i wykluczenie dla jednej 
z zawodniczek (nieod³o¿ona pi³ka po b³êdzie
kroków) w koñcówce meczu spowodowa³y,
¿e do œcis³ego fina³u awansowa³a SP 4
Ziêbice. 
Drugi pó³fian³
SP95 Wroc³aw - SP Nowogrodziec 14:8 (10:3)

Mecz o miejsca III - IV
SP 4 Chojnów - SP Nowogrodziec 17:3 (9:1)
Mecz o miejsca I - II
SP 95 Wroc³aw - SP 4 Ziêbice 10:9 (4:3)
W meczu fina³owym zanosi³o siê na
dogrywkê, lecz rzut wolny bezpoœredni
(musi byæ wykonany nawet po czasie gry
je¿eli zosta³ wczeœniej podyktowany, a przed
wykonaniem rozleg³a siê syrena koñcz¹ca
czas gry) wroc³awianki zakoñczy³y celnym
trafieniem po b³êdzie bramkarki z Ziêbic.
Radoœæ jednych i p³acz drugich. 
Sk³ad zespo³u SP 4: Karolina Gawron; Beata
Przy³ucka - bramkarki; Aleksandra Bara-
nowska; Klaudia B¹k; Aleksandra Choj-
nacka; Katarzyna Furmanek; Ma³gorzata
Klatka; Dominika Mi³uch; Paulina Safin
i Natalia Szablewska - zawodniczki pola
gry. Trener zespo³u: Andrzej Matuszewski.

M.A.

Br¹z 
dla chojnowianek

Puchar Polski i Puchar Piastów w kolar-
stwie prze³ajowym, jakie odby³y siê 12 
i 13 marca w Jeleniej Górze, to jedne 
z pierwszych w tym sezonie zawodów 
w tej dyscyplinie. Nie mog³o na nich za-
brakn¹æ naszych reprezentantów. Zawod-
nicy UKK „Oriens MTB” w dru¿ynowej
kwalifikacji wywalczyli dla Chojnowa pi¹t¹
pozycjê. To wspania³y wynik, ¿e w Pucha-
rach bra³o udzia³ 28 ekip z ca³ej Polski.

Indywidualne wyniki (12.03)
Kategoria m³odziczka - 7 miejsce Sandra
Traczyk, Kategoria Juniorka - 7 miejsce
Adriana Cybin, Kategoria m³odzik - 4
miejsce Przemek Karczmarek, 6 miejsce
Karol Rokus, 7 miejsce Kamil Jêdra-
szczyk, 9 miejsce Jan Konarzewski.

Indywidualne wyniki (13.03)
Kategoria Junior - 5 miejsce Maciej Bar-
tkowski, Kategoria m³odziczka - 5 miejsce
Sandra Traczyk, Kategoria m³odzik - 
3 miejsce Przemek Karczmarek, 9 miejsce
Kamil Jêdraszczyk 11 miejsce Jan Kona-
rzewski; 12 miejsce Karol Rokus, miejsca
naszych zawodników dalsze gdy¿ uczest-
niczyli w upadku na trawie.

Po 2-ch etapach w pierwszej dziesi¹tce
znaleŸli siê:
M³odziczka Sandra Traczyk 5 miejsce
Juniorka Adriana Cybin 7 miejsce
M³odzik Przemek Kaczmarek 2 miejsce,
Kamil Jêdraszczyk 9 miejsce
Junior Maciej Bartkowski 3 miejsce 

T.J.

Rozpoczêli sezon



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Bia³ej, 200 m2, do re-
montu, dzia³ka 33 ary, lub zamieniê na miesz-
kanie 3 pokojowe z dop³at¹ w Chojnowie,
cena 200 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 694-185-991
lub 793-396-991.

Sprzedam dom jednorodzinny w budowie
(fundament), dzia³ka 11,5 ar, w Bia³ej, cena
65 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 783-033-169 
lub 665-849-101.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w centrum Chojnowa, 2 pokoje z kuchni¹ 
w nowym budownictwie, o pow. 50 m2, Ip.,
du¿y balkon. Wiadomoœæ: tel. 606-511-429.

Sprzedam mieszkanie o pow. 30 m2, 2 pokoje,
Ip., c.o. gazowe, niski czynsz. Wiadomoœæ:
tel. 697-109-280.

Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-736.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe do
zamieszkania o pow. 62 m2, osobne wejœcie,
niski czynsz, parter z roletami zewnêtrznymi,
ogrzewanie na wêgiel, 2 pokoje, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-223-699 
w godz. 7.00 - 15.00; 697-909-590 w godz.
17.00 - 20.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w starym budownictwie w Chojnowie o pow.
38,60 m2, 1 pokój, kuchnia, ³azienka, miesz-
kanie po remoncie, Ip., ul. Kolejowa, blisko
centrum, niski czynsz, w cenie meble kuchenne
na wymiar. Wiadomoœæ: tel. 606-342-110.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, w nowym budow-
nictwie, po kapitalnym remoncie, do zamiesz-
kania od zaraz, umeblowana kuchnia, cena 
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 608-425-115
po godz. 18.00.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow.
70 m2 w nowym budownictwie, ul. Pade-

rewskiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
nowe budownictwo, pow. 74m2, 3 pokoje,
kuchnia z jadalni¹, IIp., nowe okna, nowe
drzwi wejœciowe, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 728-380-448.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
bezczynszowe w kamienicy, o pow. 80 m2

w Chojnowie, ul. Sienkiewicza, 4 pokoje, kuch-
nia, jadalnia, ³azienka wc, przedpokój, do
mieszkania nale¿¹: gara¿, ogródek o pow. 4,5 ara
oraz 2 piwnice. Wiadomoœæ: tel. 606-710-968.

Sprzedam kawalerkê w centrum Chojnowa,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 756-447-854
po godz. 15.00 i 512-519-427.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 87 m2 w Witkowie - 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, wc, c.o., piwnica,
stryszek, pomieszczenia gospodarcze, gara¿.
Dobra cena! Wiadomoœæ: tel. 668-621-460.

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.

Do wynajêcia mieszkanie 2.pokojowe we
Wroc³awiu, ul. D³uga 58 (Œródmieœcie), nowe,
wyposa¿one, atrakcyjna cena - 1800 z³.
Wiadomoœæ: tel. 795-282-554.

Do wynajêcia mieszkanie w Jaroszówce -
3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka, balkon, 
pow. 76 m2, gara¿, piwnica u¿ytkowa, dzia³ka
5 arów. Wiadomoœæ: tel. 606-832-852.

Sprzedam lub wynajmê lokal u¿ytkowy 
o pow. 48,5 m2 w Chojnowie przy ul. D¹-
browskiego 2a (obok sklepu Smyk). Wiado-
moœæ: tel. 76 818-19-63 lub 509-869-460 
lub w sklepie Smyk. 

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ, pow. 40 m2
,

w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wiado-
moœæ: tel. 604-407-844.

Us³ugi

Wywóz œmieci po wielkich porz¹dkach,
gruzu oraz przewóz piasku, szlaki i ¿wiru
7m3, atrakcyjne ceny, wystawiamy faktury
VAT. Wiadomoœæ: tel. 607-223-699 od pon.
do pi¹t. w godz. 7.00 - 15.00.

Posiadam hakowca na przewóz konte-
nerów KP 7m3, 10 m3 i chêtnie wynajmê 
go za niedu¿e pieni¹dze. Wiadomoœæ: 
tel. 697-909-590 lub 607-223-699.

Dzia³ki

Dzia³ki w Chojnowie: ul. Leœna 935 m2 -
40 tys. z³; 887 m2 - 54 tys. z³; ul. Wrzosowa
1104 m2 - 35 tys. z³; 897 m2 - 56 tys. z³; 
933 m2 - 50 tys. z³. Mo¿liwoœæ ³¹czenia
dzia³ek. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³a-
czowie 11 arów, uzbrojona, projekt domu,
pozwolenie na budowê. Wiadomoœæ: 
tel. 602-197-254.

Sprzedam dzia³kê zabudowan¹ na dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ o pow. 0.30 ha w Go³aczo-
wie nr 35A. Wiadomoœæ: tel. 76 729-34-91
lub 600-982-453.

Inne

Kolektory s³oneczne do ogrzewania cie-
p³ej wody u¿ytkowej (zestaw solarny kom-
pletny 250-300l + 2 kolektory po 2,3 m2

lub 3 po 2m2), gwarancja 10 lat równie¿
grzejnik, okna PCV i drzwi wejœciowe.
Zamienice 66. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Sprzedam nowe meble pokojowe, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76 818-19-36.

Sprzedam lub wynajmê gara¿ przy ul. £o-
kietka, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 606-995-852.
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Salon Meblowy
BLACK RED WHITE

w Chojnowie
ul. Lubiñska 1 

(skrzy¿owanie Lubiñskiej z Baczyñskiego, 
naprzeciw stacji paliw)

oferuje:
• meble pokojowe,

• sypialniane,

• kuchenne,

• tapicerowane, 

• dodatki dekoracyjne.

godziny otwarcia
pn. - pt.     10.00 - 17.00 
sobota      10.00 - 14.00

tel. 76 818-81-67

Okres dzier¿awy – czas nieoznaczony.
Do ceny netto miesiêcznego czynszu dzier¿awnego
doliczony zostanie podatek VAT w obowi¹zuj¹cej
wysokoœci (obecnie stawka 23%).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16 maja 2011 r. 
o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê 

w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Chojnowie, 
pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne 
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹  do kasy lub na kon-
to  Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do
dnia 10 maja 2011 r. (ze wskazaniem nr gruntu).
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿aw-
nego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed

up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy dzier¿awy w ustalonym ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po
zawarciu umowy, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier-
¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹cej
ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego,
a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepi-
sach budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿aro-
wych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów
dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy energii
elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do
wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2012, zgodnie ze wskaŸnikiem
inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim
przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa do-
stêpne 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 dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy  ul. Grodzkiej 

z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).



Wybrzmia³y kolejne „NUTKI”


