Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych wielu radosnych
i niepowtarzalnych chwil, serdecznych spotkañ
przy rodzinnym stole, wiosennego optymizmu,
zdrowia oraz wszelkiej pomyœlnoœci ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Chojnowskie
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 05.04.2011 r. do 26.04.2011 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców w budynku po³o¿onym przy ul. Koœciuszki 16 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. Nr 29/2011.
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 Chojnowie w terminie do dnia 17.05.2011 r.

rozmaitoœci

Zbieramy elektroœmieci
Kompletny- zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny to jest: pralki, lodówki, zmywarki, odkurzacze, telewizory, komputery, radioodbiorniki... mo¿na dostarczaæ do Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - baza przy ul. Kraszewskiego Nr 1 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00 do 15:00.
Zbiórka w/w sprzêtu na terenie Miasta bêdzie
zorganizowana w dniu 25.06.2011r. (sobota)
przy ul. D¹browskiego 15 (by³a Stra¿ Po¿arna ) przy ul. Kiliñskiego 30-32 (parking
obok kot³owni miejskiej).

Na rzecz rozwoju
W ramach projektu „Partnerstwo na rzecz
rozwoju”, realizowanego przez chojnowski
samorz¹d, w holu pokoju nr 8 (Ip.) Urzêdu
Miejskiego uruchomione zosta³o Centrum

Animacji. Mieszkañcy uzyskaj¹ tu wszelkie
informacje na temat tworzenia partnerstw
i strategii rozwoju miasta. W tym miejscu tak¿e
mo¿na podzieliæ siê swoimi sugestiami dotycz¹cymi powstaj¹cej w³aœnie strategii. Szerzej
na ten temat bêdzie mo¿na podyskutowaæ podczas
spo³ecznej debaty, która odbêdzie siê ju¿ w maju.

Na chwilê - z darami
2 kwietnia z partnerskiego Egelsbach przyjechali
do Chojnowa z krótk¹ wizyt¹ burmistrz Rudi
Moritz, Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Miast
Partnerskich Horst Miltenberger i Hans Jürgen
Engelhardt. Goœcie przywieŸli dary dla “Niebieskiego Parasola”- wózki inwalidzkie
(w tym dwa specjalistyczne), bieliznê i poœciel.
To ju¿ kolejna wizyta ze wsparciem rzeczowym dla tej instytucji. By³ to prawdziwy
“Blitzbesuch”. Nastêpnego dnia, po œniadaniu, goœcie odjechali do Egelsbach.

Okolicznoœciowe imprezy

W pierwsz¹ rocznicê
10 kwietnia na chojnowskim cmentarzu przy
pomniku GOLGOTA WSCHODU odby³a siê
uroczysta Msza œw. w intencji ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleñskiem.

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie serdecznie zaprasza na koncert uczniów z okazji
Œwiêta 3 Maja. Koncert odbêdzie siê 27 kwietnia o godz. 16 w Sali Edukacyjnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej (Ip.), Plac Zamkowy 2.

***
29 kwietnia o godz. 17 w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbêdzie siê koncert
z okazji beatyfikacji Jana Paw³a II. Uroczystoœæ przygotowa³a spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 1,
nosz¹cego imiê naszego wielkiego rodaka. Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie
serdecznie zapraszaj¹ mieszkañców Chojnowa.

***
Beatyfikacja Jana Paw³a II jest wielkim wydarzeniem dla œwiata i dla nas chojnowian. W zwi¹zku
z tym w wigiliê tej uroczystoœci (30 kwietnia) chojnowski chór Skorana zaprasza na Misterium Jan
Pawe³ II Droga do œwiêtoœci. Zapraszamy na godz. 19 do koœcio³a pw. NPNMP (ma³y koœció³).

***
W katastrofie zginê³o 96 osób: prezydent RP
Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹, ostatni prezydent
RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarsza³kowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Si³
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta,
duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji pañstwowych, organizacji kombatanckich
i spo³ecznych oraz osoby towarzysz¹ce, stanowi¹cy delegacjê polsk¹ na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyñskiej, a tak¿e za³oga samolotu.
Mszê koncelebrowa³ ks. Dominik S³owiñski,
a homiliê wyg³osi³ ks. Krzysztof Bojko, podkreœlaj¹c jak dotkliwie Ojczyzna nasza zosta³a zraniona tragicznym odejœciem znamienitych osób.
- Zostaliœmy pora¿eni nieszczêœciem, zjednoczyliœmy siê w bólu i modlitwie. Mieliœmy
nadziejê, ¿e narodowa tragedia zaowocuje
w ¿yciu spo³ecznym duchem solidarnoœci, wzajemnego szacunku i mi³oœci. Niestety do dziœ
nie wyjaœniono okolicznoœci katastrofy, nie
ustalono przyczyn, nie wskazano winnych.
W uroczystoœciach uczestniczyli mieszkañcy
i w³adze miasta. Sk³adano wieñce, zapalano znicze,
w milczeniu oddawano ho³d tragicznie zmar³ym.
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Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkañców Chojnowa na festyn z okazji
Œwiêta 3 Maja. W pierwszy majowy wtorek spotykamy siê w Parku Œródmiejskim o godz. 17,
gdzie na scenie zaprezentuj¹ siê lokalni artyœci.

***
Co roku 5 maja Europa obchodzi Dzieñ Solidarnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹,
obchodzony tak¿e jako Europejski Dzieñ Walki z Dyskryminacj¹ Niepe³nosprawnych.
W zwi¹zku z tym Spo³eczne Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski
serdecznie zaprasza na koncert charytatywny - bilet 5 z³, który odbêdzie siê 5 maja o godz. 17:00
w MOKSiR. Dochód przeznaczony bêdzie na rehabilitacjê dzieci.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Kole¿ance Teresie Bali
wyrazy wspó³czucia
z powodu
œmierci matki
œp. Heleny Stelmach
sk³adaj¹
kole¿anki i koledzy
z chojnowskiego chóru Skoranta.

Wszystkim, którzy
uczestniczyli w smutnej
ceremonii pogrzebowej,
odprowadzaj¹c na miejsce
wiecznego spoczynku
œp. Helenê Stelmach
serdeczne podziêkowania
sk³adaj¹
córki Teresa i Zuzanna
z rodzinami.
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Chojnowskie
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
czwarty 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:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Stan techniczny budynku dostateczny. Parter jest zawilgocony. Stropodach oraz œciany
zewnêtrzne wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹ spêkania œcian w przybudówce.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 maja 2011 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 19 maja 2011 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z 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¿ 2.500,00 z³.
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.
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¿ lokalu odby³ siê dnia 12 paŸdziernika 2010 r.,
drugi 21 grudnia 2010 r., trzeci 22 marca 2011 r. Lokal mo¿na ogl¹daæ
w dniach 04-19.05.2011 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30
- tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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rozmaitoœci
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej
w Chojnowie, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2
w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci
wymienionych w wykazie, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

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 (gara¿e).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 25 maja 2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê 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 19 maja 2011 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem
numeru 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 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³
siê w dniu 9 listopada 2010 r., drugi 22 marca 2011 r.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub 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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Dok¹d idziesz Polsko?
8.04.2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie odby³ siê koncert
Grupy Antoniego Benedictinum poœwiêcony pamiêci ofiar katastrofy
smoleñskiej. Ten okolicznoœciowy wystêp zainicjowali i zorganizowali
chojnowianie: Agnieszka Demiañczuk, Piotr Pabis i Jaros³aw Domañski.
Wœród licznych zaproszonych osób goœciliœmy tak¿e senatora Witolda
Lecha Idczaka (PiS). Senator podzieli³ siê z nami swoimi refleksjami
o tragicznym wydarzeniu, w którym zginêli jego bliscy znajomi.
Powiedzia³ m.in.:
W historii Polski, to wydarzenie, sprzed roku, nale¿y do kluczowych bardzo smutnych wydarzeñ, co do których nie do koñca jeszcze zdajemy
sobie sprawê, jaki wp³yw wywr¹ na nasz kraj, na rzeczywistoœæ.
Wspomnia³ te¿, ¿e niedawno by³ w Chojnowie - uczestniczy³
w uroczystoœci poœwiêcenia Kamienia Smoleñskiego i wspólnie
z cz³onkami Platformy Obywatelskiej i Solidarnoœci modli³ siê
o dusze tych, którzy w tej strasznej katastrofie odeszli.
Podczas koncertu Grupa Antoniego Benedictinum zaœpiewa³a dwanaœcie
utworów pochodz¹cych z widowiska muzycznego „Dok¹d idziesz
Polsko”, m.in. „Modlitwê o wschodzie s³oñca”, „Bia³y krzy¿”, „Zagrajcie
nam wszystkie srebrne dzwony”, „Dok¹d idziesz Polsko”.
Zespó³ powsta³ w 2009 r. i dzia³a przy Gminnym Oœrodku Kultury
i Sportu w Legnickim Polu. Tworz¹ go m³odzi ludzie - siedmioro uczniów
szkó³ œrednich. Za³o¿ycielem i kierownikiem grupy jest Antoni Bucki,
a merytorycznym opiekunem znany legnicki muzyk Pawe³ Lenar.
W swoim repertuarze grupa ma utwory patriotyczne, religijne i rozrywkowe. M³odzi artyœci sporo koncertuj¹. Nagrali ju¿ p³ytê demo „Tobie
Polsko”, a jesieni¹ rozpoczn¹ pracê nad swoj¹ autorsk¹ p³yt¹ oraz próby
z aktorami z legnickiego teatru do widowiska muzycznego w plenerze
„Benedictinum end Bar-Thomolais”.
Pomimo krótkiego okresu dzia³alnoœci zespó³ zosta³ zauwa¿ony i doceniony. Jest laureatem IV i V Dolnoœl¹skiego Festiwalu Piosenki i Pieœni
Patriotycznej we Wroc³awiu oraz zdobywc¹ I miejsca na Festiwalu Piosenki
Patriotycznej i Religijnej w Krzeszowie.

Równie¿ i na chojnowianach Grupa Antoniego Benedictinum wywar³a
du¿e wra¿enia. To by³o bardzo piêkne - mówili po koncercie wzruszeni
mieszkañcy naszego miasta.
Mamy nadziejê, ¿e nie bêdziemy d³ugo czekaæ na kolejny wystêp artystów.
Barbara Landzberg

Podziêkowania
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim osobom, które przyczyni³y
siê do organizacji koncertu grupy "Antoniego Benedictinum"
z Legnickiego Pola. W szczególnoœci zespo³owi oraz ich opiekunom:
Panu Antoniemu Buckiemu oraz Paw³owi Lenart. Podziêkowania
kierujemy równie¿ do Pani Barbary Landzberg - Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie i w stronê wszystkich wspó³pracowników Biblioteki. Dziêkujemy tak¿e za nag³oœnienie koncertu
pracownikom MOKSiR w Chojnowie - Agnieszka Demiañczuk,
Piotr Pabis, Jarek Romañski.

W wielkim ciele m³ody duch
5 kwietnia w Sali Edukacyjnej MBP odby³o siê
spotkanie autorskie z panem Marcinem Pa³aszem.
Pisarz przyjecha³ do Chojnowa z okazji powiatowego konkursu „Bli¿ej Ksi¹¿ki” - corocznej wspólnej imprezy Legnickiej Biblioteki
Publicznej i bibliotek publicznych powiatu
legnickiego, przeprowadzonej w tym roku na
podstawie ksi¹¿ek tego autora.
Na pocz¹tku wypada³oby przybli¿yæ postaæ
pana Marcina. Studiowa³ astronomiê i porzuci³
j¹ na rzecz pracy w agencji reklamowej. Podczas
pracy w agencji napisa³ pierwsz¹ ksi¹¿kê w jednym egzemplarzu dla swojego m³odszego kuzyna
Krzysia. By³ to pewnego rodzaju eksperyment.
Krzyœ unika³ ksi¹¿ek jak ognia, a Marcin chcia³
go jakoœ zachêciæ do czytania. „Opowieœæ
z Krainy Potworów” spodoba³a siê nie tylko
adresatowi. Przez przypadek wpad³a te¿
w rêce kolegi pana Pa³asza. Za jego namow¹
tekst trafi³ do wydawnictwa „Nasza Ksiêgarnia”,
które po 2 tygodniach oddzwoni³o i zaproponowa³o, aby Marcin pisa³ wiêcej. Tak rozpocz¹³
pracê, która jednoczeœnie sprawia³a mu wielk¹
radoœæ. Poza pisaniem ksi¹¿ek dla ludzi m³odych,
jest równie¿ autorem s³uchowisk radiowych.
Na spotkanie autorskie przybyli uczniowie Gimnazjum Nr 2 z Chojnowa. M³odzie¿ wyobra¿a³a
sobie autora ksi¹¿ek jako starszego, powa¿nego
pana w garniturze. Jednak pisarz ostatni raz
garnitur mia³ na sobie rok temu, gdy odbiera³
nagrodê „Kornela Makuszyñskiego”. Jak twierdzi,
nie potrafi pisaæ powa¿nych ksi¹¿ek. Kiedyœ
nieudolnie próbowa³ napisaæ horror. Tak
powsta³a zabawna ksi¹¿ka pt. „Straszyæ nie jest
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³atwo”, która by³a nominowana do nagrody
Ksi¹¿ki Roku 2004 sekcji IBBY. Uczniowie
byli ciekawi, jak przebiega³a jego przygoda
z ksi¹¿kami. Wszystko zaczê³o siê od podstêpu
jego mamy, gdy uczy³a go czytaæ. PóŸniej,
w wieku 8 lat wszed³ do jadalni i powiedzia³:
„Zobaczycie, ja kiedyœ napiszê ksi¹¿kê”. W szkole
podstawowej i liceum pisa³ humorystyczne
opowiadania o tym, co siê dzieje w szkole.
W pisaniu pomaga mu czytanie.
Jeden z uczniów zapyta³, czy pan Marcin mia³
kiedyœ w¹tpliwoœci i chcia³ zakoñczyæ karierê.
Okaza³o siê, ¿e raz chcia³ skoñczyæ z pisaniem.
By³o to po napisaniu „Wakacji w wielkim
mieœcie”. W wydawnictwie stwierdzili, ¿e nie
opublikuj¹ ksi¹¿ki. Za namow¹ przyjaciela
po jakimœ czasie wys³a³ j¹ do innego wydawnictwa, gdzie siê bardzo spodoba³a, a póŸniej
zdoby³a wyró¿nienie w Ogólnopolskim Kon-

kursie Literackim im. Kornela Makuszyñskiego
2007. Obecnie pisze 2 ksi¹¿ki: „Sposób na
Elfa” i „Zw³okopolscy”.
Paulina Soko³owska
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Przyjaciele dla dzieci
Po koncercie poœwiêconym twórczoœci Grzegorza Ciechowskiego
w wykonaniu rodzimej formacji Reputacja, przyszed³ czas na twórczoœæ kolejnego wielkiego polskiego artysty, jakim by³ niew¹tpliwie
Jacek Kaczmarski. W twórczoœci tego barda specjalizuje siê od wielu
lat TRIO £ÓDZKO-CHOJNOWSKIE.
W sk³ad tego projektu jest zaanga¿owany chojnowski muzyk i nauczyciel - Tomasz Susmêd. Oprócz niego sk³ad uzupe³nia dwóch
³odzian: gitarzyœci i wokaliœci - Pawe³ Konopacki i Witold £uczyñski.
16 kwietnia w sali kinowej MOKSiR-u, muzycy dali kolejny koncert
pieœni Jacka Kaczmarskiego.
Organizatorem tego przedsiêwziêcia by³o Gimnazjum Nr 2, a pomys³odawczyni¹ uczennica tej szko³y - Natalia Gawron. Ca³a koordynacja
koncertu spoczê³a na barkach Rady Rodziców gimnazjum. Dochód ze
sprzeda¿y biletów-cegie³ek zosta³ przeznaczony na rzecz Legnickiego
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
Twórczoœæ Jacka Kaczmarskiego obejmuje tyle utworów, ¿e ka¿dy
kolejny wystêp TRIA £ÓDZKO-CHOJNOWSKIEGO jest jedn¹ wielk¹
zagadk¹. Panowie, gdyby tylko mogli, to graliby do koñca œwiata i o jeden
dzieñ d³u¿ej. Tego dnia przedstawiono sentymentalny wachlarz utwo-

rów barda. Ka¿da piosenka by³a nagradzana brawami. Sala kinowa
by³a wype³niona, niemal do ostatniego miejsca. Na koniec - owacja na
stoj¹co. By³ te¿ bis, a w jego ramach tryptyk - „Ob³awy”. Ktoœ po
koncercie powiedzia³, ¿e mia³ do czynienia z akustyczn¹ wersj¹
RAMMSTEIN. Faktycznie. Energia momentami by³a piorunuj¹ca,
dlatego takie wystêpy d³ugo siê wspomina.
Muzyków, za wspania³y koncert, obdarowano kwiatami, a dla publicznoœci by³y prezenty w postaci darmowych singli TRIA.
pm

Skazany na Chojnów
Dobieg³ ju¿ koñca II Plebiscyt Panoramy Legnickiej na Osobowoœæ Roku 2010.
Wygra³ Kazimierz Pleœniak - prezes Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. Mi³o nam
donieœæ, ¿e na drugim miejscu uplasowa³ siê doskonale znany chojnowianom Jerzy Kucharski - podró¿nik - ekolog.
Towarzystwo w plebiscycie by³o iœcie barwne i wszelakie - prezydent, Miss Polski,
Mistrzyni Œwiata, ksiê¿a, nauczyciele, itd.
Na okolicznoœæ tego plebiscytu, przepytaliœmy pana Jurka.
W jaki sposób przebiega³o nominowanie?
Nie wiem kto wpad³ na pomys³
nominowania mojej osoby. To
jest tajemnica redakcji.
Jesteœ autorem znaczka „STOP
OKKRYWCE”. Jak ta akcja siê
toczy?
Przewa¿nie nas atakuj¹. W pewnych krêgach lepiej o tym nie
mówiæ.
Gród nad Skor¹ le¿y z boku. Jedyn¹ osob¹ z Chojnowa, która uczestniczy³a w najwa¿niejszych momentach „STOP ODKRYWCE”
by³em ja. Gdy mnie zaproszono
do wspó³pracy powiedzia³em:
„Wy siê dopiero uczycie, ja mam
za sob¹ Uniwersytet Osetnicki”.
Ponadto zaproponowa³em nowy
typ blokady (piêciominutowa
blokada co pó³ godziny). Te blokady zmieni³y typ blokad w ca³ej
Polsce. Rzucano mnie na najbardziej trudne odcinki. W Œcinawie
wygra³em referendum, gdy¿ zaprosi³em zwolenników kopalni.
Dziêki ich obecnoœci mieliœmy
wymagany procent wa¿noœci.
Wygraliœmy.
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Kim jesteœ z zawodu?
Jestem absolwentem geografii na
Uniwersytecie Wroc³awskim,
specjalizacja - geografia fizyczna.
Pracê broni³em u profesora Alfreda
Jahna - geomorfologia.
Czym siê aktualnie zajmujesz?
Obecnie pracujê na sk³adowisku odpadów. Zarz¹dzam nim. Mo¿na
tam dostrzec ciekawy ekosystem:
gawrony, kawki, myszo³owy, mewy,
dzikie psy i koty, myszy, szczury
i wiele, wiele innych. To doskona³e miejsce do interesuj¹cych
obserwacji przyrodniczych.

kopce b¹dŸ nie). Prawdopodobnie
bêdzie susza. Ale przyroda, jak
kobieta - zmienn¹ jest.
Kiedy mia³a miejsce Twoja pierwsza wyprawa?
Pierwsza wyprawa odby³a siê
w okresie, kiedy w majtkach mia³em
pieluchy. By³a to podró¿ do pobliskiego kurnika. Problem tkwi³
w tym, ¿e rodzice musieli mnie
szukaæ. PóŸniej mia³y miejsce
przeró¿ne eskapady.

Powiedz nam zatem co nieco na
temat kopczyków.
Kosz¹c trawê kos¹ trafia³em na
kopczyki, obserwowa³em to na
przestrzeni kilku lat. Do dziœ wspó³pracujê z portalem Lubin, Gazet¹
Wroc³awsk¹, Radiem Plus i informujê ich o tym, jakie bêdzie lato.
Mrówki jeszcze nigdy siê nie
pomyli³y.

Twoja najbardziej niebezpieczna
wyprawa?
Wyprawa na Synaj. Sam wybra³em
siê na górê Œw. Katarzyny. Nikogo
o tym nie powiadomi³em. Zosta³em zaatakowany przez 4 Beduinów. Jedyne s³owo, które zna³em
ja i oni to „policja”. Najbli¿szy
posterunek by³ jakieœ 200 km od
nas. Nie by³em w stanie uciekaæ.
Oni zrozumieli „policja” i po
obrzuceniu kamieniami zostawili
mnie w spokoju.

A jakie bêdzie lato w tym roku?
Moje mrówki jeszcze œpi¹. Zaczynaj¹ byæ aktywne w maju (sypi¹

Twoje najbli¿sze plany podró¿nicze?
Jest pewne miejsce, do którego
siê wybieram. Moi towarzysze

wiedz¹, gdzie to jest. Na maj zosta³em zaproszony do „Chatki”.
To jest bardzo ciekawe miejsce
otoczone magi¹. Nie ma tam pr¹du,
wody, toalety, panuje smród, ale
przybywaj¹ tam studenci, ludzie
m³odsi i starsi. Wszystkich ³¹czy
magia tego miejsca i góry. Trzeba
wejœæ 1200 metrów. Kiedyœ w to
miejsce zaprowadzi³em swoich
uczniów. Teraz co roku tam je¿d¿¹. Ale wielu osobom odradzam
tak¹ wyprawê.
Jaka jest wg ciebie najpiêkniejsza
okolica?
Najpiêkniejsz¹ okolic¹ jest dla mnie
Jaroszówka. To jest mój kawa³ek
ziemi i nieba nad moj¹ dzia³k¹.
A co z Chojnowem?
Na Chojnów jestem skazany - zawsze
mnie z nim uto¿samiaj¹ i uto¿samiaæ bêd¹. Naturalnie nie przeszkadza mi to. Zawsze by³em, jestem i bêdê lokalnym patriot¹. Jaroszówka, Chojnów, okolice, to mój
dom, moja ma³a ojczyzna, z któr¹
z dum¹ zawsze siê identyfikujê.
rozmawia³: Piotr Misikiewicz
wspó³praca: Paulina Soko³owska
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H jak Humor
miech to zdrowie! Ka¿dy z nas zna to powiedzenie. Podobno
naukowcy wykazali, i¿ œmiech jest doskona³ym lekarstwem,
zapobiegaj¹cym wielu schorzeniom. Lubimy ludzi z poczuciem
humoru, bo w ich towarzystwie czujemy siê lepiej. Jak sprawiæ, by
œmiech towarzyszy³ nam na co dzieñ? Jednym ze sprawdzonych sposobów jest ogl¹danie kabaretowych wystêpów, a okazj¹ do tego by³y
chojnowskie PeKaeSy.
Dolnoœl¹ski Przegl¹d Kabaretów Szkolnych Pod Patronatem Starosty
Legnickiego, to impreza cykliczna, w bie¿¹cym roku organizowana
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych
„Dajmy Szansê”, Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie “Wsparcie”, Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
W tym roku mi³oœnicy kabaretów spotkali siê ju¿ po raz pi¹ty - w œrodê,
6 kwietnia 2011r. Popisy zespo³ów kabaretowych mogliœmy ogl¹daæ
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
Zmagania konkursowe ocenia³o jury, w sk³ad którego weszli cz³onkowie
kabaretu Ka³asznikof z Rybnika. Do Chojnowa przyby³y zespo³y
z Wroc³awia i Strzegomia. Nie dotar³ do nas, niestety, kabaret
Dyskobakterioza z MDK Lubin.
Jako pierwszy zaprezentowa³ siê kabaret z Gimnazjum nr1 w Chojnowie.
W przeœmieszny sposób przedstawi³ nam historiê walk Polaków
z Krzy¿akami. Jako druga wyst¹pi³a wroc³awska Falanga z LO nr XII
we Wroc³awiu, która równie¿ zajê³a siê histori¹ Polski i zademonstrowa³a skecz o tym, jak marsza³ek Pi³sudski oraz jego ukochany koñ,
Kasztanka, spêdzili dzieñ 11 listopada pamiêtnego roku. Stanowi³o to
okazjê nie tylko do zabawy, ale równie¿ b³yskawicznej powtórki
z historii. Wystêpuj¹cy pokazali tak¿e mnicha, który w ciekawy
sposób zareklamowa³ produkty „Guteminki”.
Tu¿ po nich przysz³a kolej na naszych kolegów i kole¿anki z Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. Kabaret Panowie i Panie M z PZS przygotowa³ scenkê pt. “Baba ze wsi, baba z miasta”, z której wynika³o,
¿e kosmetyki naturalne maj¹ przewagê nad tymi drogimi i znanymi
z telewizyjnych reklam.
Nastêpnie na scenê wkroczy³ Kabaret Pitu-Pitu, który przyjecha³ do
nas z ZSZ w Strzegomiu i zaprezentowa³ skecz pt. ,,Lekcja historii’’.
Prowadz¹ca lekcjê nauczycielka zadawa³a tak trudne pytania, ¿e uczniowie musieli siê bardzo staraæ, aby na nie odpowiedzieæ. No bo któ¿
mo¿e spamiêtaæ te wszystkie daty?! (oczywiœcie, oprócz pani od historii).
„No To Szeroko” - ¿eñski kabaret z LO nr 12 we Wroc³awiu - to kolejny
zespó³, bior¹cy udzia³ w zmaganiach. Panie tañczy³y i œpiewa³y do
piosenki Lady Gagi „Poker face”, oczywiœcie, we w³asnej aran¿acji.
Po tañcach i œpiewach mogliœmy zobaczyæ scenkê, w której dwaj
„dresiarze (kobiety)” przyszli do wizowego biura w celu za³atwienia
bardzo wa¿nej sprawy.
Po krótkiej przerwie na scenie pojawi³ siê kolejny reprezentant Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, kabaret „Na czworaka”. Widzowie
mogli obejrzeæ m.in. próbê schwytania dilera narkotykowego przez
policjantów. Jednak stró¿om prawa akcja nie uda³a siê, zamiast dilera
narkotykowego z³apali dilera samochodowego.

Œ
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Po sporej dawce œmiechu na scenê wkroczy³ kabaret z Gimnazjum nr 1
w Chojnowie. Zabawia³ nas skeczem, w którym wystêpowa³ m¹¿,
bêd¹cy pod presj¹ agresywnej i dominuj¹cej ¿ony. Nastêpnie kobieta
demonstrowa³a, jak powinno siê przyjmowaæ kwiaty. Oj, jaki¿ biedny
by³ jej ch³opak!
Jako ósme wyst¹pi³y Enerdowskie p³ywaczki z Gimnazjum nr 16 we
Wroc³awiu z pomys³em teleturnieju (dla zorientowanych - tu najbardziej
zapamiêtany zosta³ Symon, który twierdzi³, ¿e tak w³aœnie brzmi jego
imiê po ³acinie).
Jako ostatnia w tegorocznych PeKaeSach zaprezentowa³a siê grupa
„Taki sobie kabaret” z Gimnazjum nr 40 we Wroc³awiu. Zobaczyliœmy
pokojowe rozwi¹zywanie konfliktu miêdzy prezesem „Ogniska szkolnego” a stra¿akiem.
I tym ostatnim wystêpem zakoñczy³a siê czêœæ konkursowa. Jury fachowo
i uwa¿nie przygl¹da³o siê prezentacjom wszystkich kabaretów. Ostateczny
wyniki by³y nastêpuj¹ce:
I miejsce - kabaret „Falanga” z LO nr 12 we Wroc³awiu
II miejsce - ex aequo: „No To Szeroko” z LO nr 12 we Wroc³awiu
i „Enerdowskie p³ywaczki” z Gimnazjum nr 16 we Wroc³awiu.
III miejsce- kabaret „Na czworaka” z PZS w Chojnowie.
Przyznano równie¿ dwa wyró¿nienia indywidualne: dla Magdaleny
Marynowskiej z kabaretu „Panowie i Panie M” z PZS w Chojnowie
i Filipa Cendry z kabaretu „Enerdowskie p³ywaczki”. Przyznano równie¿ Nagrodê Publicznoœci, któr¹ tak¿e zdoby³ kabaret „Enerdowskie
p³ywaczki”.
Po og³oszeniu wyników na scenie wyst¹pi³ kabaret „Ka³asznikof”.
W jednym ze skeczów na scenê zaproszono uczennicê, „Jadziê”, która
mia³a pokazywaæ wszystko to, co œpiewali kabareciarze. A ile œmiechu
mia³a przy tym publicznoœæ (nasza kole¿anka równie¿, na szczêœcie,
nie speszy³a siê i potraktowa³a te wystêpy z przymru¿eniem oka).
Wszystkim kabaretom serdecznie dziêkujemy i mamy nadziejê, ¿e
zobaczymy siê za rok. Du¿o œmiechu, doborowe towarzystwo (œmiech
jest zaraŸliwy, dlatego w grupie znacznie o niego ³atwiej) - oto recepta
na mile spêdzony czas. A wiêc, wyostrzmy wzrok i s³uch na komiczne
sytuacje i zdarzenia, nabierzmy dystansu do samych siebie i œmiejmy
siê równie¿ z w³asnych pomy³ek. Nie pozostaje nic innego, jak ¿yczyæ
sobie WSZYSTKIEGO WESO£EGO.
Angelika Nowak kl. Ia
Wojciech Piotrowski kl. Ia
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Nadal twórczy
W tym roku mija 45 lata od dnia, kiedy po raz pierwszy siêgn¹³
po gitarê...
Dziœ jest znanym na terenie Chojnowa (i nie tylko) muzykiem,
kompozytorem, instrumentalist¹ i wokalist¹.
Chojnowianie z pewnoœci¹ pamiêtaj¹ go z licznych wystêpów
na lokalnej scenie.
Z Jurandem Kowalskim rozmowê przeprowadzi³ Jerzy Józefowicz.
J.J.: Pamiêtasz, jaki by³ pocz¹tek tej wielkiej
muzycznej pasji?
J.K.: Ju¿ w szkole podstawowej zacz¹³em
wykazywaæ zainteresowania muzyczne.
Kiedy ukoñczy³em 14 lat mama kupi³a mi
gitarê. Pierwsze dŸwiêki pomaga³ mi sk³adaæ
w melodie Cvetko - kolega mojego brata pochodzenia greckiego. Pamiêtam jak z zapa³em
æwiczy³em znan¹ kowbojsk¹ piosenkê z filmu
„Rio Bravo”.
Kolejne utwory „chwyta³em” wzorem s³ynnego
sienkiewiczowskiego Janka Muzykanta.
I jako taki pods³uchiwa³em zespo³y muzyczne,
które w tym czasie ju¿ prezentowa³y siê na
terenie miasta - po prostu uczy³em siê od
nich. I taki by³ pocz¹tek.
Maj¹c lat 16 zacz¹³em tworzyæ. Pierwsza moja
kompozycja zatytu³owana zosta³a „Zagubiona
mi³oœæ”, kolejne to: „Jak powsta³ œwiat”, „Niepotrzebny ¿al” oraz „Zapomnieæ chcê, jak ty”.
J.J.: Teksty, wydaje siê, typowe dla nastolatka.
Potem przyszed³ czas na szko³ê muzyczn¹...?
J.K.: Tak. Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia
w Legnicy rozpocz¹³em maj¹c 17 lat. Uczy³em
siê w klasie tr¹bki prof. Adama Wajdy i kontrabasu prof. Andrzeja Galika. Ze wzglêdu na
sytuacjê rodzinn¹ i nienajlepszy stan mojego
zdrowia, zmuszony by³em przerwaæ naukê.
Potem przysz³y lata doros³e... Wiadomo - praca,
dom rodzina... W miêdzyczasie zosta³em
ojcem dwóch wspania³ych córek, Ali i Kasi,
które odziedziczy³y talent muzyczny po tatusiu.
Uczêszcza³y, podobnie, jak ja, do legnickiej
Szko³y Muzycznej w klasie fortepianu i wokalu. Czêsto wspólnie muzykowaliœmy.
W chwilach wolnych tworzy³em i komponowa³em w³asne piosenki.
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J.J: A obecnie...?
J.K.: ...jestem za³o¿ycielem zespo³u FAKT,
dzia³aj¹cego przy Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie. Jako zespó³
gramy w³asn¹ muzykê, któr¹ prezentujemy
w trakcie czêsto organizowanych w mieœcie
lokalnych imprez i festynów.

W roku 1971 wraz z kilkoma kolegami stworzyliœmy zespó³ muzyczny o nazwie „To My”.
Wystêpowaliœmy na lokalnych przegl¹dach
muzycznych, zarówno w Chojnowie, jak i poza
granicami naszego miasta. Naszym sukcesem
w tym okresie by³o zajêcie pierwszego miejsca
w przegl¹dzie piosenki big-beatowej. Nagrod¹
by³ Puchar Dyrektora Fabryki Maszyn Rolniczych (póŸniejszego „Agrometu-Dolzmetu”) za
mój utwór „Zagubiona mi³oœæ”. By³y kolejne
sukcesy w skali regionalnej, m.in. w Lubinie
i Z³otoryi.
J.J.: Dzia³a³eœ wówczas (obok pracy zawodowej) jako instruktor muzyczny?
J.K.: Przez szereg lat pó³etatowo pracowa³em
w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie, ucz¹c
dzieci i m³odzie¿ gry na ró¿nych instrumentach.
Uczy³em tak¿e wokalu. Równoczeœnie wystêpowa³em w Legnicy, Karpaczu, Lubinie i Polkowicach, graj¹c w nocnych lokalach. I tak
mija³y lata...

J.J: Od czasu kiedy siêgn¹³eœ po swój pierwszy
instrument minê³o ponad czterdzieœci lat.
J.K.: Tak, w tym miesi¹cu obchodzê 45 rocznicê mojej twórczoœci. W sumie stworzy³em
ponad 80 utworów i tekstów do nich. Piszê
muzykê w ró¿nych stylach: pop, country, reggae,
rock, rock and roll itp. Moim marzeniem by³o
wydanie autorskiej p³yty i uda³o siê w³aœnie
na tegoroczny jubileusz. Kr¹¿ek pod tytu³em
„To co czujê” zawiera 22 piosenki pochodz¹ce
z ró¿nych okresów mojej twórczoœci. P³yta powsta³a przy wspó³pracy moich kolegów, którym,
przy okazji, sk³adam serdeczne podziêkowanie.
J.J.: A jakie plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
J.K.: Ci¹gle jestem w trakcie pisania nowych
utworów. Stale te¿ nasuwaj¹ siê nowe pomys³y
kolejnych piosenek. Ktoœ nazwa³ mnie kiedyœ
„wulkanem pomys³ów”. Pomimo wiêc, ¿e ju¿
jestem nieco zmêczony, a i si³y ju¿ nie te - czêsto
jeszcze budzi siê we mnie wena, ci¹gle jeszcze
tworzê now¹ muzykê.
Bardzo chcia³bym, by znalaz³ siê ktoœ, kto
pomóg³by mi w wydaniu kolejnej p³yty. Nie
chodzi o „tworzenie do szuflady”, ale udostêpnianie rzeszom s³uchaczy nowych utworów, które
wzruszaj¹ i trafiaj¹ do wszystkich dusz ludzi
kochaj¹cych muzykê.
J.J.: ¯yczê powodzenia i dziêkujê za rozmowê.
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Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim
bibliotekom publicznym dostêp do komputerów, Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce
jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

Na pó³metku projektu M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ realizowanego ze œrodków
otrzymanych od fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

z Jak wygl¹da dobre logo?
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
wystawê do Galerii M³odych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, na której przedstawiliœmy wszystkie prace z konkursu na
logo programu „M³odzi Tworz¹ Sztukê”.
Otwarcie tej wystawy po³¹czone z wrêczeniem
nagród za najlepsze projekty - zakupionych
ze œrodków Programu Rozwoju Bibliotek
oraz ufundowanych przez w³adze miasta odby³o siê 6 kwietnia 2011 r. G³ównym celem
naszego konkursu skierowanego do mieszkañców
Chojnowa by³o wy³onienie najlepszego znaku graficznego identyfikuj¹cego i promj¹cego cykliczny, coroczny program edukacyjno-kulturalny. Program ten ma wspieraæ
rozwijanie zdolnoœci plastycznych dzieci

i m³odzie¿y z chojnowskich szkó³ poprzez
organizowanie np. konkursów, warsztatów,
spotkañ. O wynikach konkursu na logo, który
przeprowadziliœmy w styczniu i lutym br.,
informowaliœmy ju¿ wczeœniej m.in. na naszej
stronie www oraz na ³amach „Gazety Chojnowskiej”. Przypomnijmy wiêc tylko, ¿e w konkursie
wziê³o udzia³ 38 osób, które z³o¿y³y 49 projektów. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Aleksander
Mazurek z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. Ponadto, jury postanowi³o przyznaæ
wyró¿nienia Krystynie Czapskiej, Iwonie
Jurczyk, Katarzynie Karasek, Damianowi
Kuczyñskiemu, Aleksandrowi Mazurkowi,
Ma³gorzacie Piotrowskiej, Anecie Ró¿añskiej,
Marcinowi Sai i Tomaszowi Sawickiego.

W wernisa¿u wystawy udzia³ wziê³o kilkadziesi¹t osób, m.in. oprócz uczestników konkursu równie¿ uczestnicy naszych warsztatów
plastycznych „Cz³owiek”. I by³o to trochê nietypowe otwarcie wystawy - z dwukrotnym wrêczeniem nagrody g³ównej. Okaza³o siê bowiem,
¿e autor najlepszego projektu wystêpuje w tym
czasie na scenie MOKSiR-u na V Dolnoœl¹skim Przegl¹dzie Kabaretów Szkolnych
PeKaeSy 2011. Postanowiliœmy jednak na
niego poczekaæ. Czekaliœmy, czekaliœmy…
i w koñcu straciliœmy nadziejê, ¿e Aleksander
przyjdzie. Nagrodê g³ówn¹, odtwarzacz multimedialny, wrêczyliœmy obecnemu na naszej
uroczystoœci dyrektorowi Powiatowego Zespo³u
Szkó³, w której nasz zwyciêzca siê uczy,
Panu Kazimierzowi Grabowskiemu. I wtedy
pojawi³ siê on - Aleksander i po raz drugi,
z radoœci¹ i wielkimi brawami, wrêczyliœmy
nagrodê za zdobycie I miejsca.

z Du¿o siê nauczyliœmy
To opinia uczestników warsztatów plastycznych o zajêciach, które zrealizowaliœmy w œcis³ej wspó³pracy z chojnowskimi szko³ami ponadpodstawowymi.
Warsztaty pod has³em „Cz³owiek” prowadzi³a Jadwiga Jêdrzejczyk,
malarka i instruktor plastyki, z któr¹ od lat wspó³pracujemy w zakresie
ró¿norodnych dzia³añ plastycznych.
W zajêciach uczestniczy³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2
oraz Powiatowego Zespo³u Szkó³ - ogó³em zg³osi³y siê 24 osoby zainteresowane rozwijaniem swoich zdolnoœci.
W marcu i kwietniu przeprowadziliœmy 8 zajêæ. Warsztaty odbywa³y
siê dwa razy w tygodniu po 2,5 godz. Podczas zajêæ zrealizowaliœmy
nastêpuj¹ce tematy: „Wprowadzenie - kolorystyka i inne œrodki
ekspresji”, „Postaæ w ruchu” (o³ówek - szkic), „Postaæ kole¿anki/ kolegi” portret (akwarela), „Postaæ stoj¹ca” (tusz, patyk), „Postaæ siedz¹ca” (akwarela), „Postaæ w ruchu” (o³ówek- studium), „Autoportret” (akwarela).
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Na wszystkich zajêciach, po wprowadzeniu teoretycznym, uczestnicy
wykonywali prace plastyczne. W trakcie rysowania i malowania
czêsto radzili siê Jadwigi Jêdrzejczyk. Chcieli jak najwiêcej zrozumieæ
i jak najlepiej poradziæ sobie z nie³atwym problemem - przedstawieniem
postaci. Bo, zdaniem prowadz¹cej warsztaty, temat zajêæ by³ ciekawy,
ale równoczeœnie bardzo trudny: kontakt z ¿ywym modelem i du¿o
nowych rzeczy np. malowanie tuszem i patykiem. Okaza³o siê, ¿e
m³odzi plastycy poradzili sobie ca³kiem nieŸle. Szybko siê uczyli, potrafili wykorzystaæ nabyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci w kolejnych pracach.
Powsta³o wiele interesuj¹cych rysunków. Bêdzie mo¿na je zobaczyæ
w czerwcu, na wystawie „M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ: Cz³owiek”
bêd¹cej fina³em naszego projektu.
8 kwietnia, podczas ostatniego spotkania, podsumowaliœmy warsztaty
oraz wybraliœmy prace na wystawê. Zaprezentujemy na niej oko³o 70 prac,
które uczestnicz¹cy w warsztatach - m³odzie¿ oraz doroœli: opiekun
merytoryczny Jadwiga Jêdrzejczyk i pracownicy naszej biblioteki uznali za najlepsze.
Barbara Landzberg
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Diaboliczni uczniowie chojnowskiego „ogólniaka”
Ko³o teatralne, prowadzone przez pani¹ profesor
Barbarê Homêtowsk¹, dzia³a w chojnowskim
liceum ju¿ od wielu lat. M³odzi aktorzy siêgaj¹
zarówno do powa¿nego, jak i komediowego
repertuaru. W tym roku szkolnym przygotowali premierê spektaklu “Igraszki z diab³em”.
Cz³onkowie Ko³a Teatralnego Precelki chojnowskiego LO obejrzeli kilkadziesi¹t spektakli
polskich i zagranicznych zespo³ów. Zapoznali siê z ró¿norodnymi konwencjami dramatycznymi - od klasyki, opery i pantomimy
poprzez awangardê i teatr tañca do performance
i show. Wziêli udzia³ w wielu koncertach kameralnych i symfonicznych. Uczestniczyli
w teatralnych festiwalach (Miasto, Feta), warsztatach scenicznych, spotkaniach z aktorami.
Ko³o Teatralne ma za sob¹ wiele premier sztuk,
prezentowanych na deskach szkolnej sceny
(m. in. “Matki” Witkacego, “Sejmu niewieœciego”
Arystofanesa, “Moralnoœci pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej, Iwony, ksiê¿niczki Burgunda
Gombrowicza). W tym roku szkolnym m³odzi
aktorzy zmagali siê z tekstem “Igraszek
z diab³em” Drdy.
Premiera spektaklu odby³a siê 10 lutego 2011 r.
w auli Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ul. PoŸniaków. Popisy aktorów obejrzeli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Kolejny wystêp adeptów sztuki aktorskiej przeznaczony by³ dla nauczycieli i uczniów chojnowskich gimnazjów.
W rolê g³ównego bohatera, Marcina Kabata,
wcieli³ siê Pawe³ Soboñ z klasy II a Igraszki
z diab³em to opowieœæ o tym, jak Marcin d¹¿y do
uratowania dwóch niewinnych kobiecych duszyczek, które z powodu m³odzieñczej lekkomyœlnoœci, a tak¿e z racji wielu pragnieñ i ¿yczeñ do spe³nienia, wpad³y w rêce diab³a. Na swej drodze spotyka wiele postaci, nieu³atwiaj¹cych mu zadania,
przeciwnie, wrêcz komplikuj¹cych ca³¹ sytuacjê. Paulina Mrozik (Disperanda) oraz Ewelina
Grzanka (Kasia) odegra³y rolê dziewcz¹t, które
zawar³y pakt z diab³em. Chc¹ one osi¹gn¹æ to,
o czym czêsto marz¹ dziewczêta, czyli szczêœcie
i mi³oœæ. W rolê Lucjusza, podstêpnego diab³a,
sprowadzaj¹cego na manowce naiwne duszyczki, wcieli³a siê Justyna Jemio³ z klasy II a.

Marcin Kabat prze¿ywa wiele przygód, a nawet
trafia do krainy piekielnej, przed oblicze samego
Belzebuba (Agnieszka Kuhnert). Spotyka wiele
interesuj¹cych i demonicznych postaci: Sarkê
Farkê (Katarzyna Krakowska), Solfernusa
(Natalia Kapral), Beliala (Karolina Kapuœciñska),
Omnimora (Kamila Kinach), Karborunda
(Ma³gosia Michaj), Teofila (Angelika Mê¿yk),
Ojca Scholastyka (Marta Burzmiñska) i Diab³a
(Dominika Rudzik).
Przes³anie sztuki, utrzymanej w lekkim i ¿artobliwym tonie, jest optymistyczne. Dobro zwyciê¿a nad z³em. Diab³y zosta³y ukarane, a niewinne osoby zazna³y szczêœcia. Nawet Marcin
Kabat odnalaz³ mi³oœæ. Du¿o w¹tków humorystycznych, komiczne postacie (diab³y nie takie
straszne, jak ich maluj¹), sporo umiejêtnoœci
aktorskich - oto g³ówne zalety spektaklu.
Nad ca³ym przedstawieniem czuwa³a pani
profesor Barbara Homêtowska, a podczas premiery trzyma³a kciuki za swoich uczniów. Licealiœci ciê¿ko pracowali przez kilka miesiêcy, poœwiêcaj¹c swój wolny czas i doskonal¹c aktorski
warsztat. Ponadto, stroje i oprawê sceniczn¹
wykonali w³asnorêcznie. Warto te¿ dodaæ, ¿e
scena, na której odby³o siê przedstawienie, zosta³a
doposa¿ona ze œrodków Unii Europejskiej (szko³a
realizuje projekt Synergia znaczy wiêcej). Reflektory, kotary, zas³oniête okna potêgowa³y
wra¿enie przebywania w prawdziwym teatrze.

Wszyscy byli zachwyceni wystêpem, za który
aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi, niekoñcz¹cymi siê brawami. Uczniowie tak dobrze wcielili
siê w swoje role, ¿e kto wie, mo¿e w przysz³oœci
niejeden z nich zostanie aktorem i stanie
przed wiêksz¹ publicznoœci¹ na prawdziwych
deskach teatru, pokazuj¹c swój talent.
Serdecznie gratulujemy udanego wystêpu i z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpne. Czas poœwiêcony na obejrzenie spektaklu z pewnoœci¹
nie jest czasem zmarnowanym, wrêcz przeciwnie,
mo¿na wyci¹gn¹æ z niego wnioski i przy tym
œwietnie siê bawiæ.
Agnieszka Mi³uch i Aleksandra Gryszówka

Przyjaciel Planety
Uczniowie grupy III ze œwietlicy pracuj¹cy pod opiek¹ pani Bo¿eny
Szarek wziêli udzia³ w miejskim konkursie na postaæ bateryjki MELI.

Konkurs to jeden z elementów projektu prowadzonego przez Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie. Projekt ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki œmieci.
Ju¿ niebawem uczniowie z grupy p. Bo¿eny Szarek wezm¹ udzia³
w realizacji filmu o przygodach bateryjki MELI.
¯yczymy sukcesów.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 8/741

9

Partnerska Wielkanoc
Wielkanoc tu¿ tu¿. Ca³y chrzeœcijañski œwiat
przygotowuje siê do tego œwiêta.
Równie¿ nasi s¹siedzi na zachodzie - mieszkañcy naszego miasta partnerskiego Egelsbach.
W Niemczech Wielkanoc nazywa siê “Ostern”.
Nazwa ta wywodzi siê od imienia germañskiej
bogini wiosny “Ostary”. Termin Œwi¹t Wielkanocnych ustalany jest wed³ug starej zasady:
jest to pierwsza niedziela po pierwszej pe³ni
ksiê¿yca, która nastêpuje po rozpoczêciu
wiosny 21 marca. Gdy dzieñ zrównywa³ siê
z noc¹ starzy Germanie witali radoœnie koniec
zimy. Po wprowadzeniu chrzeœcijañstwa na
pó³noc od linii Men - Dunaj, koœció³ nada³
temu staremu zwyczajowi nowe znaczenie.
Przygotowania do Wielkanocy zaczynaj¹ siê
w œrodê popielcow¹, 6 tygodni przed œwiêtami,
która rozpoczyna wielki post. Koœció³ udziela
swoim wiernym w tym dniu “b³ogos³awieñstwa
popielcowego - ostrze¿enia do nawrócenia”.
Tradycyjn¹ potraw¹ w tym dniu jest œledŸ.
Tydzieñ przed Wielkanoc¹ obchodzimy niedzielê palmow¹. Wierni z ga³¹zek wierzbowych wi¹¿¹ ma³e bukiety, które potem w koœciele œwiêci ksi¹dz. Odbywa siê procesja na
pami¹tkê wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Nastêpuj¹cy po niedzieli palmowej tydzieñ, to wielki
tydzieñ. Wielki czwartek po niemiecku nazywa siê “Gründonnerstag” od starego niemieckiego s³owa “grienen”, tzn. p³akaæ. S³owo to

odnosi siê do lamentuj¹cych kobiet, które
p³aka³y nad Jezusem. Tradycyjn¹ potraw¹
w tym dniu jest szpinak. W wielki pi¹tek fioletowym materia³em owija siê wszystkie krzy¿e.
Milkn¹ tak¿e organy. Nie dzwoni¹ te¿ dzwony
koœcielne, które wg starej legendy polecia³y
do Rzymu, ¿eby przynieœæ sobie b³ogos³awieñstwo na nowy rok koœcielny. Zamiast dzwonów w koœcio³ach rozbrzmiewaj¹ drewniane
klekotki, tzw. “Ratschen”. W niedzielê rano,
o wschodzie s³oñca rozpoczyna siê œwiêcenie
ognia, wody i potraw. Po œwiêceniu ukrywa
siê kolorowe pisanki wraz ze s³odyczami
w mieszkaniu i ogrodzie. Dzieci maj¹ frajdê
podczas poszukiwañ. Opowiada im siê, zgodnie ze starym zwyczajem, ¿e wszystko przyniós³
zaj¹c wielkanocny. Tradycyjne œniadanie wielkanocne sk³ada siê ze œwiêconych jaj, szynki
i ciasta.
W Niemczech jest wiele piêknych zwyczajów
zwi¹zanych ze œwiêtem wielkanocnym. Ciekawym niemieckim zwyczajem jest tzw. “toczenie ognia”. Jest to zwyczaj regionalny - okolice
Lüneburga. Miêdzy szprychy rowerowych
kó³ ch³opcy upychaj¹ bardzo ciasno s³omê.
O œwicie, w niedzielê wielkanocn¹, id¹ ze
swoimi ko³ami na wzgórze, podpalaj¹ s³omê
i ko³a tocz¹ siê ze wzgórza. Jest to niesamowity
widok, któremu zawsze towarzyszy t³um
gapiów, czêsto przyje¿d¿aj¹cych z ró¿nych

Witaj Wiosno...
22 marca 2011 r. uczniowie kl - Ic, IIIa, IVa, IVb, IVc, Vd
ze Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Chojnowie przedstawili w oœrodku pielêgnacyjnorehabilitacyjnym ,,Niebieski Parasol”scenkê s³ownomuzyczn¹ pt. “Witaj wiosno”, któr¹ przygotowali
pod kierunkiem bibliotekarki p. Urszuli Suchodolskiej.
Wystêp wzbogaci³ szkolny zespó³ taneczny „Rytm”,
którego opiekunkami s¹: p. Barbara Waganiak
i p. Barbara Wiatrowicz. Pensjonariuszom wrêczono
laurki wykonane przez uczniów klasy III b. Spotkanie
z dzieæmi przynios³o im wielk¹ radoœæ i zadowolenie.
24 marca mali artyœci z SP nr 4 goœcili w Przedszkolu nr 1 z tym samym programem. Maluchom
równie¿ podoba³ siê wystêp.

okolic Niemiec. To tylko kilka typowo niemieckich œwi¹tecznych obyczajów.
Nasze regionalne tradycje s¹ równie ciekawe.
Na wschodzie Polski urz¹dza siê wyœcigi
w turlaniu jajek po pochy³oœciach oraz walki
jajek. W Krakowie, we wtorek po Œwiêtach
Wielkanocnych popularna jest rêkawka - uroczystoœæ odbywaj¹ca siê na Wzgórzu Lasoty
i pod Kopcem Krakusa. W niektórych rejonach
popularne jest „topienie Judasza”, „wielkie
grzechotanie”, „pogrzeb ¿uru” czy „wieszanie
œledzia”.
Do tematu polsko-niemieckich tradycji bêdziemy
z pewnoœci¹ jeszcze wracaæ.

A mieszkañcom Chojnowa w imieniu
w³asnym oraz przyjació³
z Egelsbach ¿yczymy wspania³ych,
zdrowych, radosnych Œwi¹t
Wielkanocnych
- Chojnowskie Stowarrzyszenie
Prrzyjació³ Miast Parrtnerrskich.

Udzia³ Pche³ek
i Antraktu
w XI Jeleniogórskim
Forum
Teatrów Dzieciêcych
W dniach 6-9 kwietnia w jeleniogórskim Osiedlowym Domu
Kultury “Na Zabobrzu” odby³o siê
XI Jeleniogórskie Forum Teatrów
Dzieciêcych. W konkursie bra³o
udzia³ 17 spektakli z województwa dolnoœl¹skiego. Chojnów reprezentowa³y dwie grupy - m³odsza Pche³ki i starsza Antrakt obie dzia³aj¹ce w chojnowskim
MOKSiR.
Jury doceni³o nasze wystêpy
i tak: Pche³ki za spektakl “Rybak i z³ota rybka” otrzyma³y
wyró¿nienie, a gimnazjaliœci
z Antraktu, którzy zaprezentowali scenkê “Jeden dzieñ z ¿ycia...”, uplasowali siê na III
miejscu.
Ponadto jury doceni³o aktorów
ze straszej grupy - Aleksandrê
i Krzysztofa Ba³ajów przyznaj¹c im Nagrody Aktorskie.
GRATULACJE!!!!
sh
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Weekend w Jaroszówce
W dniach 16-17 kwietnia w Oœrodku Sportów Konnych w Jaroszówce
odby³y siê Miêdzynarodowe Zawody JeŸdzieckie we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego. W ten piêkny, bo ciep³y i s³oneczny weekend
rywalizowa³o ze sob¹ a¿ 160 koni w piêciu klasach. W sobotê pary koñ i jeŸdziec rywalizowa³y w konkurencjach uje¿d¿enia i skokach
przez przeszkody, a w niedzielê odby³ siê najbardziej ekscytuj¹cy kros
(czyli bieg z przeszkodami w terenie). Na zawody oprócz zawodników z zagranicy przyjechali najlepsi w tej dyscyplinie zawodnicy z Polski.
Imprezie towarzyszy³y, oprócz piêknej pogody, atrakcje dla doros³ych

takie jak park samochodów marki Volkswagen, catering serwuj¹cy pyszne
jedzenie. Dla dzieci organizatorzy przygotowali niespodziankê w postaci weso³ego miasteczka, kucyka oraz kolorowej waty i baloników.
Ju¿ 11-12 czerwca kolejna edycja zawodów z cyklu Œwitoñ-Paczkowski
Tour i kolejna okazja do mi³ego spêdzenia weekendu w Oœrodku
Sportów Konnych w Jaroszówce.
Na co dzieñ Oœrodek zaprasza wszystkich chêtnych na spacery, naukê jazdy
konnej. Szczegó³owe informacje na www.spolowicz-jaroszowka.pl
Katarzyna Spo³owicz

Pi³ka no¿na
Przed takim rywalem, jakim jest
dru¿yna Czarna Burza Go³aczów trzeba
czuæ respekt. Klub pi³karski naszych
s¹siadów zza miedzy przeszed³ fuzjê
z Burz¹ Bobik Go³aczów. Powsta³a wiêc
superdru¿yna, uzupe³niona dodatkowo
kilkoma zawodnikami z rozwi¹zanych
w tym sezonie „Aklasowych” rezerw
Chojnowianki. Nie doœæ tego, szkoleniowcem Burzy jest Miros³aw Zieleñ by³y pi³karz i trener z Chojnowa. Nogi
jednak nie ugiê³y siê pod zespo³em
Rabandy. WywieŸli z Rokitek cenny
remis 1:1. Radoœæ Chojnowianki by³a
wiêc ogromna.
Stan ten tak¿e udzieli³ siê w kolejnym
meczu. Tym razem przyjechali goœcie
z Grêbocic. Pi³karze Chojnowianki
przez ca³y mecz kontrolowali to, co siê
dzia³o na boisku. Mimo to, trudno
zapamiêtaæ iloœæ niewykorzystanych
szans, z jednej i z drugiej strony. Wynik 3:1 odzwierciedla jednak przebieg
ca³ego meczu. Wyró¿niaj¹cym siê
zawodnikiem w naszej dru¿ynie by³
bez w¹tpienia Andrzej Szczud³o - autor
trzeciego gola. Gdyby jego koledzy
bardziej go zauwa¿ali podczas kontrataków, goœcie wyjechaliby z pokaŸniejszym workiem straconych bramek.
Burza Czarni Rokitki
- KS Chojnowianka Chojnów 1:1
KS Chojnowianka Chojnów
- Sparta Grêbowice 3:1
pm
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I kolejka MLPN-2011
Po zimowej przerwie wznowi³a rozgrywki Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej w Chojnowie. Do
drugiej edycji zg³osi³o siê osiem dru¿yn w tym
dwóch beniaminków - ZPWP DOLPAP, TOMPOL
oraz (w ostatniej chwili) mistrz z poprzedniego
sezonu KRYSZCZUK TEAM. W pierwszej kolejce
rozegrano 3 spotkania i strzelono a¿ 39 bramek.
Pierwsz¹ bramkê sezonu 2011 strzeli³ Grzegorz
Tymczyszyn kapitan zespo³u BHPE. Mecze

MLPN-2011 odbywaj¹ w ka¿d¹ œrodê w godzinach
18:00, 19:00, 20:00 oraz w soboty o godzinie 9:00.
Wyniki I kolejki
BHPE - ZPWP DOLPAP
KRYSZCZUK TEAM - TOMPOL
BELFRY-11 - ALKEN
KADRA APIS - FEERUM
- mecz odbêdzie siê w innym terminie.

14:5
5:4
6:5

Chojnowianie potrafi¹ marzyæ
W tym roku wiod¹cym autorem powiatowego konkursu czytelniczego „Bli¿ej Ksi¹¿ki” by³ Marcin

Pa³asz, znany pisarz literatury dla dzieci i m³odzie¿y.
„Wszystko zaczyna siê od marzeñ” to tytu³ pierwszego i drugiego etapu konkursu. W finale walczy³o 21 uczestników z siedmiu gmin. Spotkanie
z autorem umili³o dzieciom oczekiwanie na wyniki. Olbrzymi sukces odnios³y nasze dziewczêta
ze Szko³y Podstawowej Nr 4 przygotowane przez
nauczyciela bibliotekarza El¿bietê Rusieck¹. Julia
Zawadzka z III a zajê³a pierwsze miejsce, a jej
kole¿anki Nikola Ginda (III a) i Marta Sobiechowska (III b) zajê³y 5. i 6. miejsce. Gratulujemy!
M.L.
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UCHWA£A Nr V/22/11 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie okreœlenia zasad gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Zasady gospodarowania nieruchomoœciami
stanowi¹cymi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów
i zasady nabywania nieruchomoœci do gminnego zasobu
nieruchomoœci okreœla ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. z 2010 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) oraz niniejsza uchwa³a.
2. Przepisy uchwa³y stosuje siê odpowiednio przy
nabywaniu przez Gminê Miejsk¹ Chojnów, od osób
prawnych i fizycznych prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych
na nieruchomoœciach.
3. Zasady gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów okreœlone w niniejszej uchwale stosuje siê odpowiednio
do gospodarowania nieruchomoœciami bêd¹cymi
w u¿ytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnów.
§ 2. 1. Gospodarowanie nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów nale¿y
do Burmistrza Miasta, który w szczególnoœci:
1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nieruchomoœci osobom prawnym, osobom fizycznym
i jednostkom organizacyjnym nieposiadaj¹cym
osobowoœci prawnej i podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do
obrotu cywilnoprawnego;
2) przeprowadza postêpowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikaj¹cego z uchwa³ Rady Miejskiej obowi¹zku przeprowadzenia przetargu;
3) przeprowadza postêpowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazywania nieruchomoœci osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargowym;
4) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach
przewidzianych ustaw¹ wydaje decyzje administracyjne.
2. Przy sprzeda¿y nieruchomoœci lub oddawaniu
ich w u¿ytkowanie wieczyste, z wy³¹czeniem przypadków okreœlonych ustaw¹ oraz przy oddawaniu nieruchomoœci w u¿ytkowanie, dzier¿awê lub najem
Burmistrz Miasta przeprowadza przetarg w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego;
2) przetargu ustnego ograniczonego;
3) przetargu pisemnego nieograniczonego;
4) przetargu pisemnego ograniczonego.
3. Ustalenie formy przetargu nale¿y do Burmistrza Miasta.
4. Grunty niezabudowane stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów mog¹ byæ oddane w dzier¿awê na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomoœci w dzier¿awê nastêpuje w drodze przetargu z wy³¹czeniem nieruchomoœci wymienionych w § 26 ust. 2.
§ 3. 1. Podstawê gospodarowania nieruchomoœciami
stanowi¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
2. Burmistrz Miasta dokonuje wyboru formy
prawnej oraz ustala treœæ umowy lub decyzji dotycz¹cej przekazania nieruchomoœci uwzglêdniaj¹c
jej przeznaczenie wynikaj¹ce z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i w takim zakresie mo¿e:
1) przenosiæ w³asnoœæ nieruchomoœci w drodze
sprzeda¿y;
2) oddawaæ nieruchomoœci gruntowe w u¿ytkowanie wieczyste;
3) dokonywaæ zamiany nieruchomoœci lub zamiany
prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci na
prawo w³asnoœci nieruchomoœci, zamiany prawa
w³asnoœci nieruchomoœci na prawo u¿ytkowania
wieczystego i zamiany prawa u¿ytkowania wieczystego
na prawo u¿ytkowania wieczystego innej nieruchomoœci
gruntowej;
4) wnosiæ nieruchomoœci oraz prawo u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej jako wk³ady
niepieniê¿ne (aporty) do spó³ek prawa handlowego,
utworzonych przez gminê lub do których gmina
przyst¹pi³a po podjêciu przez Radê Miejsk¹ stosownej uchwa³y;
5) obci¹¿aæ nieruchomoœci ograniczonymi prawami
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rzeczowymi na rzecz osób trzecich.
3. Zgody Rady Miejskiej, wyra¿onej odrêbn¹ uchwa³¹,
wymaga:
1) przekazanie nieruchomoœci Skarbowi Pañstwa
oraz jednostkom samorz¹du terytorialnego w drodze
darowizny;
2) sprzeda¿ nieruchomoœci Skarbowi Pañstwa oraz
jednostkom samorz¹du terytorialnego za cenê obni¿on¹
oraz oddanie nieruchomoœci gruntowej Skarbowi
Pañstwa oraz jednostkom samorz¹du terytorialnego
nieodp³atnie w u¿ytkowanie wieczyste;
3) nieodp³atne obci¹¿anie nieruchomoœci na rzecz
Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi;
4) zamiana w³asnoœci nieruchomoœci, zamiana prawa
u¿ytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest
miêdzy gmin¹ a Skarbem Pañstwa oraz jednostkami samorz¹du terytorialnego bez obowi¹zku
dokonywania dop³at w przypadku ró¿nej wartoœci
zamienianych nieruchomoœci lub praw;
5) przekazanie nieruchomoœci w drodze darowizny
na cele publiczne.
Rozdzia³ II
Zasady nabywania nieruchomoœci i prawa
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowych do gminnego zasobu nieruchomoœci
§ 4. 1. Burmistrz Miasta mo¿e nabywaæ do gminnego
zasobu nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ osób
fizycznych i prawnych oraz przys³uguj¹ce tym osobom,
prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowych, uwzglêdniaj¹c wynikaj¹ce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, potrzeby zabudowy
i rozwoju miasta, w tym: wynikaj¹ce z obowi¹zku
wykonywania zadañ publicznych i zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy.
2. W zakresie okreœlonym w ust. 1 Burmistrz
Miasta mo¿e:
1) zawieraæ umowy kupna i zamiany nieruchomoœci
oraz prawa u¿ytkowania wieczystego;
2) zawieraæ umowy dotycz¹ce darowizny, zrzeczenia
siê w³asnoœci nieruchomoœci lub prawa u¿ytkowania
wieczystego;
3) zawieraæ umowy dotycz¹ce nieodp³atnego przejêcia
nieruchomoœci lub prawa u¿ytkowania wieczystego;
4) wykonywaæ wynikaj¹ce z przepisów ustawy prawo
pierwokupu;
5) przej¹æ spadek lub zapis;
6) przyj¹æ na w³asnoœæ lub w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœæ przekazan¹ przez Skarb Pañstwa lub
inn¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego;
3. Cena nabycia w³asnoœci lub prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci nie powinna przewy¿szaæ
wartoœci nieruchomoœci ustalonej przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 5. Zasady okreœlone w § 4 stosuje siê odpowiednio
w przypadku ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej
Chojnów ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ osób trzecich.
Rozdzia³ III
Sprzeda¿ oraz oddawanie w u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoœci gruntowych z gminnego zasobu nieruchomoœci
§ 6. 1. Nieruchomoœci przekazywane s¹ osobom
prawnym i fizycznym na w³asnoœæ w drodze sprzeda¿y.
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta
kieruj¹c siê po³o¿eniem nieruchomoœci, jej szczególnym
przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi wa¿nymi wzglêdami mo¿e
przeznaczyæ j¹ do oddania w u¿ytkowanie wieczyste.
Dotyczy to w szczególnoœci gruntów:
1) niezabudowanych;
2) zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
kapitalnego remontu lub do rozbiórki;
3) zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagaj¹cymi odbudowy lub remontu;
3. Zawieraj¹c umowy u¿ytkowania wieczystego,
Burmistrz Miasta okreœla sposób zagospodarowania
nieruchomoœci i terminy rozpoczêcia i zakoñczenia
zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz terminy

rozpoczêcia i zakoñczenia remontu i rozbiórki.
Terminy wymienionych czynnoœci mog¹ ulec przed³u¿eniu na czas nie d³u¿szy ni¿ 2 lata.
4. W przypadku niedotrzymania przez u¿ytkownika
wieczystego warunków i terminów okreœlonych umow¹
u¿ytkowania wieczystego Burmistrz Miasta nalicza
dodatkow¹ op³atê roczn¹, b¹dŸ ¿¹da rozwi¹zania
umowy przed up³ywem ustalonego terminu.
§ 7. 1. Sprzeda¿ lub oddanie nieruchomoœci w u¿ytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nastêpuje
w przypadkach okreœlonych ustaw¹, z uwzglêdnieniem ust. 2.
2. Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu nieruchomoœci przeznaczone na realizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz inne cele
publiczne, je¿eli cele te realizowane bêd¹ przez podmioty, dla których s¹ celami statutowymi i których
dochody przeznacza siê w ca³oœci na dzia³alnoœæ
statutow¹.
3. Zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu
nie stosuje siê w przypadkach, gdy o nabycie nieruchomoœci wystêpuje wiêcej ni¿ jedna osoba prawna lub
fizyczna spe³niaj¹ca wymienione warunki.
4. Zwalnia siê z obowi¹zku sprzeda¿y w drodze
przetargu nieruchomoœci zabudowane, je¿eli sprzeda¿ nastêpuje na rzecz osoby, która spe³nia ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1) jest na podstawie pisemnej umowy dzier¿awy, zawartej na okres co najmniej 10 lat, posiadaczem
zale¿nym nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y;
2) za zgod¹ i na w³asny koszt dokona³a w okresie
dzier¿awy zabudowy nieruchomoœci budynkiem
trwale zwi¹zanym z gruntem i nie maj¹cym charakteru tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
je¿eli zabudowa zosta³a dokonana w oparciu o pozwolenie na budowê wydane dzier¿awcy przez w³aœciwy organ;
3) dokonana zabudowa jest zgodna z przeznaczeniem nieruchomoœci wynikaj¹cym z aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniem nieruchomoœci przewidzianym w przyjêtym „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.
§ 8. Podwy¿sza siê stawkê procentow¹ op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego przewidzianej
w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami do 10 % ceny.
§ 9. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoœci 98 % od ceny nieruchomoœci gruntowej, sprzedawanej jako przyleg³a nieruchomoœæ gruntowa lub
jej czêœæ, która wraz z dotychczas wydzielon¹ dzia³k¹
gruntu bêdzie spe³niaæ wymogi dzia³ki budowlanej,
w ramach realizacji roszczeñ w³aœcicieli lokali,
o których mowa w art. 209a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, pod warunkiem zap³aty
ca³ej nale¿noœci jednorazowo.
Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych
§ 10. 1. Pierwszeñstwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzeda¿y, z zastrze¿eniem
ust. 2, przys³uguje tym najemcom lub dzier¿awcom
lokali, z którymi umowy najmu lub dzier¿awy zawarte
zosta³y na czas nieoznaczony.
2. Nie podlegaj¹ sprzeda¿y na rzecz najemców lub
dzier¿awców lokale:
1) w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego, lub do wyburzenia;
2) w budynkach w których przewidziana jest zmiana
funkcji;
3) znajduj¹ce siê w szko³ach, ¿³obkach, przedszkolach
i innych obiektach, w których dominuje funkcja
niemieszkalna;
4) oddane w najem jako lokale zamienne na czas
remontu lokalu zajmowanego poprzednio;
5) w budynkach, w których lokale przeznaczone s¹
wy³¹cznie na wynajem jako lokale socjalne;
6) inne, wyznaczone przez Burmistrza Miasta, jako
niepodlegaj¹ce sprzeda¿y z uwagi na wa¿ny interes
Miasta.
§ 11. Wyodrêbnienie w³asnoœci lokali mieszkalnych
nastêpuje na zasadach okreœlonych w ustawie
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póŸn. zm.).
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§12.1. Cenê lokalu ustala siê w wysokoœci nie ni¿szej ni¿
jej wartoœæ okreœlon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
2. Od ceny lokalu mieszkalnego i udzia³u w prawie
w³asnoœci gruntu lub pierwszej op³aty z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego (domu jednorodzinnego),
sprzedawanego najemcy jako odrêbn¹ nieruchomoœæ
w trybie bezprzetargowym, w przypadku jednorazowej zap³aty udziela siê bonifikaty:
1) w wysokoœci 90% - w budynkach wybudowanych
przed 1945 r., z zastrze¿eniem ust.3;
2) w wysokoœci 85% - w budynkach wybudowanych
po 1945 r., z zastrze¿eniem ust.3.
3. Wysokoœæ bonifikat obni¿a siê o 10 % je¿eli nak³ady
poniesione przez Miasto na remont budynku (lokalu)
po dniu 1.01.2008 r. przekroczy³y 5% wartoœci wykupowanego lokalu, okreœlone w ust. 4.
4. Nak³ady Miasta stanowi¹:
1) koszty remontów poniesione przez miasto od
1.01.2008 r., w udziale przypadaj¹cym na dany lokal;
2) wszelkie koszty zwi¹zane ze zobowi¹zaniami
finansowymi zaci¹gniêtymi przez wspólnotê mieszkaniow¹, poniesione po 1.01.2008r., w udziale
przypadaj¹cym na dany lokal np: sp³acone raty,
odsetki od zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek.
§ 13.1. Bonifikaty, o których mowa w § 12 ust. 2,
nie stosuje siê w przypadku:
1) posiadania przez nabywcê lub jego wspó³ma³¿onka
tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkalnego
bez wzglêdu na istniej¹ce miêdzy ma³¿onkami stosunki maj¹tkowe;
2) gdy najemca skorzysta³ z pomocy Gminy Miejskiej
Chojnów w formie umorzenia nale¿noœci przy sp³acie
zaleg³oœci czynszowej w okresie trzech lat przed
z³o¿eniem wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;
3) nabywania przez najemcê drugiego i kolejnego
lokalu mieszkalnego od Gminy Miejskiej Chojnów.
§ 14. Lokal mieszkalny zajmowany na podstawie
umowy najmu przez najemcê, którego ma³¿onek
(ma³¿onka) jest w³aœcicielem innego lokalu stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ, domu mieszkalnego,
b¹dŸ przys³uguje mu w³asnoœciowe prawo do
lokalu spó³dzielczego - mo¿e byæ sprzedany na rzecz
jego najemcy za cenê okreœlon¹ w § 12 ust.1. Przepis
ten stosuje siê bez wzglêdu na istniej¹ce miêdzy
ma³¿onkami stosunki maj¹tkowe.
§ 15.1 Na poczet ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego
sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, zalicza
siê nak³ady poniesione przez najemcê, na rzecz którego
nastêpuje sprzeda¿, dokonane za zgod¹ wynajmuj¹cego na przebudowê, nadbudowê lub rozbudowê
budynku, w tym dotycz¹ce adaptacji strychu lub innego
pomieszczenia niemieszkalnego, je¿eli w wyniku
tego nast¹pi³o wyodrêbnienie lokalu mieszkalnego
stanowi¹cego przedmiot umowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê, je¿eli umowa najmu
lokalu lub inne umowy stanowi¹ inaczej.
§ 16. Lokale mieszkalne wolne od najmu, mog¹
stanowiæ przedmiot sprzeda¿y na warunkach i za
cenê ustalon¹ w drodze przetargu.
Sprzeda¿ lokali u¿ytkowych
§ 17.1. Pierwszeñstwo w nabywaniu lokali u¿ytkowych przeznaczonych do sprzeda¿y, przys³uguje
tym najemcom lokali, którzy na podstawie umowy
najmu (dzier¿awy) korzystaj¹ z nich nie krócej ni¿
2 lata przed z³o¿eniem wniosku o nabycie lokalu,
je¿eli korzystaj¹ z lokalu zgodnie z przeznaczeniem
okreœlonym w umowie najmu.
2. Najemcy, o których mowa w ust.1, korzystaj¹
z pierwszeñstwa w nabyciu lokalu, je¿eli z³o¿¹ oœwiadczenie, ¿e wyra¿aj¹ zgodê na cenê nabycia ustalon¹
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami w wysokoœci
ustalonej przez Burmistrza Miasta i nie ni¿szej od
wartoœci lokalu.
§ 18. Najemcom gara¿y w budynkach oraz w zespo³ach
gara¿owych, których umowy najmu trwaj¹ nie krócej
ni¿ dwa lata, przys³uguje pierwszeñstwo w ich nabyciu,
je¿eli gara¿e te zostan¹ przeznaczone do sprzeda¿y.
§17 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 19. Sprzeda¿ lokali u¿ytkowych, gara¿y na rzecz
najemców wymienionych w § 17 i § 18, korzystaj¹cych z pierwszeñstwa w nabyciu, nastêpuje w trybie
bezprzetargowym, z zachowaniem zasad ustanawiania odrêbnej w³asnoœci lokali okreœlonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali.
§ 20. Lokale u¿ytkowe, gara¿e wolne od najmu,
mog¹ stanowiæ przedmiot sprzeda¿y na warunkach
i za cenê ustalon¹ w drodze przetargu.
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§ 21.1 Na poczet ceny nabycia lokalu u¿ytkowego,
gara¿u stanowi¹cego przedmiot sprzeda¿y w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców wymienionych
w § 17 i 18, którzy za zgod¹ Gminy dokonali z zachowaniem przepisów prawa budowlanego przebudowy lub rozbudowy budynku, w którym w wyniku
tego nast¹pi³o wyodrêbnienie lokalu, gara¿u stanowi¹cego przedmiot sprzeda¿y lub zwiêkszenia powierzchni
u¿ytkowej tego lokalu, gara¿u zalicza siê nak³ady
poniesione na jego przebudowê lub rozbudowê.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê, je¿eli umowa najmu
lokalu lub inne umowy zawarte z najemc¹ stanowi¹
inaczej.
Rozdzia³ IV
Przekazywanie nieruchomoœci jednostkom
organizacyjnym gminy nieposiadaj¹cym
osobowoœci prawnej
§ 22. Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów mog¹ byæ przez Burmistrza
Miasta przekazywane jednostkom organizacyjnym
gminy nieposiadaj¹cym osobowoœci prawnej w trwa³y
zarz¹d, najem i dzier¿awê oraz u¿yczenie na cele zwi¹zane z ich dzia³alnoœci¹ okreœlon¹ aktem o utworzeniu
jednostki oraz statutem.
§ 23. 1. W przypadku przekazywania nieruchomoœci
jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci
prawnej w trwa³y zarz¹d, warunki korzystania
z nieruchomoœci ustala Burmistrz Miasta w decyzji
o ustanowienie trwa³ego zarz¹du.
2. Burmistrz mo¿e udzieliæ bonifikaty od op³at rocznych
z tytu³u trwa³ego zarz¹du obni¿aj¹c je, nie wiêcej
jednak ni¿ o 80 %, gdy nieruchomoœæ oddawana
jest w trwa³y zarz¹d:
1) na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
oraz realizacjê innych celów publicznych a tak¿e
pod budownictwo mieszkaniowe;
2) jednostkom organizacyjnym, które prowadz¹
dzia³alnoœæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹,
lecznicz¹, oœwiatow¹, naukow¹, badawczo-rozwojow¹,
wychowawcz¹ lub sportow¹, lub turystyczn¹ na
cele niezwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zarobkow¹. Wysokoœæ
udzielanej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty
okreœla Burmistrz Miasta w decyzji o ustanowienie
trwa³ego zarz¹du.
3. Zasady, okreœlone w ust. 2, maj¹ zastosowanie
tak¿e do op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du, który powsta³
z mocy prawa.
§ 24. W przypadku przekazywania nieruchomoœci
gminnej jednostce organizacyjnej gminy nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej w najem, dzier¿awê
lub u¿yczenie warunki korzystania z nieruchomoœci
oraz op³aty z tego tytu³u okreœla umowa.
Rozdzia³ V
Oddawanie nieruchomoœci w u¿ytkowanie,
dzier¿awê i najem oraz na podstawie innych
tytu³ów prawnych
§ 25. 1. Burmistrz Miasta mo¿e oddawaæ nieruchomoœci osobom prawnym i osobom fizycznym
w u¿ytkowanie, dzier¿awê i najem oraz udostêpniaæ je na podstawie innych tytu³ów prawnych.
2. Warunki i op³aty z tytu³u korzystania z nieruchomoœci ustala siê w drodze przetargu, a w przypadku przekazania nieruchomoœci w drodze bezprzetargowej - w umowie zawieranej przez Burmistrza
Miasta z osob¹ prawn¹ lub osob¹ fizyczn¹.
3. Nieruchomoœci wchodz¹ce w sk³ad gminnego
zasobu nieruchomoœci mog¹ byæ oddawane w u¿yczenie, u¿ytkowanie, dzier¿awê i najem na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.
§ 26.1. Przedmiotem dzier¿awy , w trybie przetargowym, mog¹ byæ grunty nierolnicze oraz grunty
u¿ytkowane na cele rolne, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje zmiany ich dotychczasowej funkcji z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Wyra¿a siê zgodê na odst¹pienie od obowi¹zku
przetargowego trybu zawarcia umów dzier¿awy,
najmu, u¿ytkowania na czas oznaczony d³u¿szy ni¿
3 lata lub czas nieoznaczony, je¿eli oddanie nastêpuje:
1) na rzecz osoby lub jej nastêpcy prawnego, która
wybudowa³a na gruncie Gminy obiekt budowlany
trwale lub nie trwale zwi¹zany z gruntem na podstawie pozwolenia na budowê;
2) na rzecz osoby, która korzysta³a jako ostatnia
z nieruchomoœci na podstawie umowy przez okres
co najmniej 3 lat i nastêpuje przed³u¿enie umowy;
3) na cele rolnicze lub urz¹dzenia zieleñców i ogródków
przydomowych, w przypadku gdy o dzier¿awê

ubiega siê 1 osoba;
4) w celu urz¹dzenia i u¿ytkowania dróg dojazdowych oraz zaplecza budowy;
5) w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej lub jej czêœci, stanowi¹cej
w³asnoœæ, oddanej w u¿ytkowanie wieczyste, trwa³y
zarz¹d, dzier¿awê, najem, u¿ytkowanie lub u¿yczenie wnioskodawcy;
6) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami;
7) na rzecz samorz¹dowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek samorz¹du terytorialnego
lub Skarbu Pañstwa;
8) na grunty przeznaczone na handel i rozrywkê do
14 dni;
9) na rzecz koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych,
maj¹cych uregulowane ustawowo stosunki z pañstwem,
na cele dzia³alnoœci sakralnej;
10) innych - niewymienionych w pkt 1 do 9 z wa¿nych
przyczyn, w szczególnoœci w przypadku przekazywania nieruchomoœci osobom prawnym i fizycznym
prowadz¹cym dzia³alnoœæ charytatywn¹, opiekuñcz¹,
kulturaln¹, lecznicz¹, oœwiatow¹, naukow¹, badawczorozwojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo-turystyczn¹
na cele niezwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zarobkow¹.
§ 27. Dopuszcza siê zbycie nieruchomoœci w czasie trwania najmu lub dzier¿awy.
Rozdzia³ VI
Op³aty adiacenckie
§ 28. Ustala siê stawki procentowe op³aty adiacenckiej
z tytu³u:
1) wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku jej
podzia³u, w wysokoœci 20% ró¿nicy wzrostu wartoœci
nieruchomoœci przed podzia³em, w porównaniu
z jej wartoœci¹, po podziale;
2) wzrostu wartoœci nieruchomoœci zwi¹zanej z budow¹
infrastruktury technicznej, w wysokoœci 20% ró¿nicy
miêdzy wartoœci¹ jak¹ nieruchomoœæ mia³a przed
wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
a wartoœci¹, jak¹ ma po jej wybudowaniu.
Rozdzia³ VII
Ustanawianie s³u¿ebnoœci gruntowych na nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ gminy
§ 29. Burmistrz Miasta mo¿e obci¹¿aæ nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów s³u¿ebnoœciami gruntowymi i przesy³u
wed³ug zasad okreœlonych w Kodeksie cywilnym.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 30. Wnioski najemców o wykup komunalnych
lokali mieszkalnych z³o¿one do dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y bêd¹ rozpatrywane
wed³ug dotychczasowych zasad.
§ 31. Trac¹ moc:
1) uchwa³a nr XXXIX/162/98 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów wraz ze zmianami,
z wyj¹tkiem § 7, który obowi¹zuje do dnia 31.12. 2011 r.
2) uchwa³a nr XXX/156/2000 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 27 wrzeœnia 2000 r. w sprawie
ustalenia wysokoœci stawki procentowej op³aty
adiacenckiej.
3) uchwa³a nr XXXVIII/189/05 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych oddanych w u¿ytkowanie
wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe
oraz od ceny sprzeda¿y na cele mieszkaniowe
nieruchomoœci gruntowych lub ich czêœci, przyleg³ych do wydzielonych przy wyodrêbnianiu
w³asnoœci lokali w budynkach dzia³ek gruntu,
niespe³niaj¹cych wymogów dzia³ki budowlanej.
§ 32. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 33. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego, z wyj¹tkiem § 12
ust 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1.01.2012 r.
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie oraz og³oszenie w „Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w Bia³ej, 200 m2, do remontu,
dzia³ka 33 ary, lub zamieniê na mieszkanie 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 a, w Bia³ej, cena 65 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 783-033-169 lub 665-849-101.
Sprzedam domek poniemiecki do remontu,
pow. 100 m 2 , dzia³ka 7 arów. Wiadomoœæ:
tel. 668-739-089.
Do sprzedania dom w Bia³ej z dzia³k¹ 40 arów,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 603-234-755.
Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie o pow. 30 m2, 2 pokoje,
Ip., c.o. gazowe, niski czynsz. Wiadomoœæ:
tel. 697-109-280.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
87 m2 w Witkowie - 3 pokoje, kuchnia, 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.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe do zamieszkania o pow. 62 m2, osobne wejœcie, niski
czynsz, parter z roletami zewnêtrznymi, niski
czynsz, 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 3.pokojowe, pow. 70 m2
w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 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, kuchnia, jadalnia,
³azienka wc, przedpokój, do mieszkania nale¿¹:
gara¿, ogródek o pow. 4,5 ara oraz 2 piwnice.
Wiadomoœæ: tel. 606-710-968.

kuchnia, ³azienka, wc, balkon. Wiadomoœæ:
tel. 663-914-424.

pieni¹dze. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590
lub 607-223-699.

Sprzedam nowe mieszkanie pod klucz w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Stacja obs³ugi „U Wilko³aka” - najtaniej wymiana opon (40 z³), najtañsze opony, ul. Wyspiañskiego 15. Wilczyñski Dariusz. Wiadomoœæ:
tel. 76 819-63-42.

Sprzedam kawalerkê w centrum Chojnowa,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 756-447-854
po godz. 15.00 i 512-519-427.
Sprzedam kawalerkê w centrum Chojnowa
po kapitalnym remoncie, 24 m2 wraz z wyposa¿eniem RTV, AGD, meble na wymiar. Wiadomoœæ: tel. 792-621-456 lub 602-371-920.

Praca

Zamieniê mieszkanie 3.pokojowe w starym
budownictwie, Ip., z kuchni¹, ³azienk¹, balkonem, strychem, ogrzewanie gazowe, wymienione
okna, drzwi wejœciowe, po remoncie, spokojna
i cicha okolica, na domek w Chojnowie, mo¿e
byæ do remontu. Wiadomoœæ: tel. 76 818-13-74
lub 608-089-486.

Szukam pani do prowadzenia domu - sprz¹tanie, pranie, prasowanie, okazjonalne gotowanie, opieka nad domem na czas wyjazdów; wymagania - kobieta po 40. roku ¿ycia, uczciwa,
dyspozycyjna, lubi¹ca dzieci; praca dwa razy
w tygodniu: wtorki i pi¹tki. Wiadomoœæ:
tel. 694-479-015. Pilne!

Zamieniê mieszkanie 3.pokojowe z kuchni¹,
³azienk¹, przedpokojem + pomieszczenia gospodarcze i ogród, 4,60 ara w Jerzmanowicach na
mieszkanie w starym budownictwie w Chojnowie
(parter lub Ip., centralne ogrzewanie). Wiadomoœæ: tel. 76 819-62-25 lub 667-309-993.

Lider zespo³u Haward Band poszukuje solistki,
zg³oszenia przyjmujemy na maila hawardband@wp.pl lub smsem na numer 600-634-695.

Do wynajêcia mieszkanie 2.pokojowe we
Wroc³awiu, ul. D³uga 58 (Œródmieœcie), nowe,
wyposa¿one, atrakcyjna cena - 1800 z³. Wiadomoœæ: tel. 795-282-554.
Wynajmê kawalerkê 24 m2, po kapitalnym
remoncie wraz z wyposa¿eniem RTV, AGD,
meble, w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 792-621-456 lub 602-371-920.
Ma³¿eñstwo poszukuje kawalerki do wynajêcia,
spokojne, bez dzieci, zwierz¹t, na³ogów. Wiadomoœæ: tel. 603-234-755.
Wynajmê lokal przy ul. Legnickiej 4,
pow. 26 m 2 . Wiadomoœæ: tel. 76 818-64-78
lub 782-488-294.

Auto - moto
Sprzedam Citroen Jumper diesel 2500 cm3,
blaszak, rok prod. 2001, olej napêdowy, bia³y,
przebieg 230 tys. km, 3.osobowy (œredniod³ugi),
œciana grodziowa, wspomaganie kierownicy,
regulowane œwiat³a, hak holowniczy, zarejestrowany, stan dobry, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 502-827-186.

Us³ugi

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
w centrum miasta o pow. 60 m2, do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

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.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
spó³dzielczym, pow. 69,5 m2 , Ip., 4 pokoje,

Posiadam hakowca na przewóz kontenerów
KP 7m3, 10 m3 i chêtnie wynajmê go za niedu¿e
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Korepetycje, kursy j. angielskiego; w ofercie
- lekcje indywidualne, t³umaczenia, lekcje grupowe,
zajêcia dla firm, przygotowanie do matury.
Wiadomoœæ: tel. 76-744-97-69 lub 666-877-740.

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 zabudowan¹ na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ o pow. 0.30 ha w Go³aczowie nr 35A.
Wiadomoœæ: tel. 76 729-34-91 lub 600-982-453.
Sprzedam dzia³ki budowlane 10 arowe na
Kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 15 arów
w obrêbie Chojnów- Kolonia Ko³³¹taja, cena 20 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe w Konradówce, dojazd od strony szosy Chojnów - Z³otoryja, dzia³ki maj¹ dostêp do drogi gminnej,
spokojna okolica. Wiadomoœæ: tel. 500-094-028.

Inne
Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej
wody u¿ytkowej (zestaw solarny kompletny 250300l + 2 kolektory po 2,3 m2 lub 3 po 2 m2),
gwarancja 10 lat równie¿ grzejnik, okna PCV
i drzwi wejœciowe. Zamienice 66. Wiadomoœæ:
tel. 604-817-999.
Sprzedam lub wynajmê gara¿ przy ul. £okietka,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam wózek dla dziecka w dobrym stanie,
czerwono-szary, dwufunkcyjny, cena 200 z³.
Wiadomoœæ: tel. 668-456-052.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje 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 25 maja 2011 r.
o godz.11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.

Transport ciê¿arowy
³adownoœæ 1100 kg

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
19 maja 2011 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., trzeci 21 grudnia 2010 r., czwarty 9 marca 2011 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.

NOWOOTWARTY SKLEP I HURTOWNIA
ELEKTROTECHNICZNA

Ford Transit

"KLARYS"

podwy¿szony - d³ugi

ZAPRASZA…

Ca³a Europa i Kraj od
zaraz
Mówimy po angielsku,
niemiecku i rosyjsku!!!
Konkurencyjne ceny!!!

Tel. 795 150 490
Tel./Fax: 76 854 95 75

Oferujemy:
-> niskie ceny,
-> szeroki asortyment towarów,
-> narzêdzia i materia³y pomocnicze,
-> zamówienia z krótkim terminem realizacji,
-> mo¿liwoœæ negocjacji cen.
Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek: od 8 do 17
soboty: od 8 do 13

Nasza firma mieœci siê
w Chojnowie, przy ulicy
T. Koœciuszki 28d, obok
salonu meblowego "INA".
Wjazd od ulicy Zielonej
przy powstaj¹cej myjni
samochodowej - miêdzy Szko³¹
nr 3, a tartakiem.

telefon: (604) 136-599
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Kiermasz
Wielkanocny

W

tegorocznej edycji kiermaszu wielkanocnego
przebiegaj¹cego w MOKSiR swoje prace
oferowa³y dzieci z grupy terapeutycznej, m³odzie¿
z Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz panie
Justyna Koziar i Anna Wójcik. By³o co podziwiaæ;
nieobecnym musi wystarczyæ kilka zdjêæ.

