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Pó³ wieku pos³ugi
Wspania³y, niecodzienny jubileusz obchodzi³ wspólnie z parafianami, znajomymi i przyjació³mi 

ksi¹dz Pra³at W³adys³aw Bystrek. 50 lecie kap³añstwa uczczono Msz¹ œwiêt¹.

Beatyfikacja Jana Paw³a II
Radoœæ, wzruszenie, duma i wra¿enie Jego obecnoœci towarzyszy³o Polakom i wiernym ca³ego œwiata, 

kiedy w Watykanie og³aszano Jana Paw³a II B³ogos³awionym. 
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Z prac Wydzia³ów

Wydzia³ RG

* prace przy rewitalizacji rynku przebiegaj¹
bez zak³óceñ. Wykonawca systematycznie od-
daje odcinki ci¹gów pieszych do u¿ytku, zaj-
muj¹c jednoczeœnie kolejne tereny. Roboty
dotycz¹ rozbiórki, betonowania i uk³adania no-
wej nawierzchni z jednoczesnym uk³adaniem
sieci kablowych dla nowego oœwietlenia rynku;

* remont Domu Schrama te¿ przebiega
wed³ug harmonogramu. Wewn¹trz obiektu
stanê³y ju¿ zaprojektowane œcianki dzia³owe,
które przygotowywane s¹ do malowania,
dobiegaj¹ koñca instalacje sieci - elektrycz-
nej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania. Od kilkunastu dni obserwowaæ
mo¿emy prace przy wymianie dachu. 

Wydzia³ SO
SprawdŸ dowód

W zwi¹zku z up³ywaj¹cym terminem wa¿noœci
dowodów osobistych wydanych w 2001 roku
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie przypomina, i¿ dowody
osobiste posiadaj¹ wa¿noœæ 5 lub 10 lat. Pro-
simy o sprawdzenie terminu wa¿noœci do-
wodu osobistego i w razie up³ywu takiego ter-
minu o z³o¿enie wniosku o wydanie nowego
dowodu. Niedope³nienie tego obowi¹zku skut-
kowaæ bêdzie automatycznym uniewa¿nie-
niem dokumentu. 

Wydzia³ GR
Nowe bonifikaty przy sprzeda¿y mieszkañ

komunalnych
W dniu 31.03.2011r. zosta³a podjêta uchwa³a
w sprawie okreœlenia zasad gospodarowania
nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów (Dziennik Urzêdowy
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 88 z dnia 27.04.2011r.) 
- w ca³oœci publikowana w poprzednim nu-
merze gazety.
Do 31.12.2011r. wysokoœæ bonifikat udzie-
lanych przy wykupie mieszkañ wynosi:
- 95% - je¿eli nabywca wykupuje lokal w bu-
dynku wybudowanym przed 1945r. i zrzek-
nie siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji wnie-
sionej przy zawieraniu umowy najmu;
- 92% - je¿eli nabywca wykupuje lokal 
w budynku wybudowanym po 1945 r.i zrzeknie
siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej
przy zawieraniu umowy najmu;
- 80% - je¿eli nabywca wykupuje lokal 
w budynku wybudowanym przed i po 1945 r.
i nie zrzeknie siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji
wniesionej przy zawieraniu umowy najmu.
Od 1 stycznia 2012 r. wysokoœæ tych
bonifikat bêdzie wynosi³a:
- 90 % - w budynkach wybudowanych przed
1945 r., 
- 85 % - w budynkach wybudowanych po 1945 r.
Od 12.05.2011r. bonifikaty ,o których mowa
powy¿ej ( obecne obowi¹zuj¹ce i przysz³e -
po 1.01.2012r.) obni¿a siê o 10% je¿eli nak³ady

poniesione  przez Miasto na remont budynku
(lokalu) po dniu 1.01.2008r. przekroczy³y 5%
wartoœci wykupowanego lokalu.
Do nak³adów miasta zalicza siê:
- koszty remontów poniesione przez miasto
od 1.01.2008r., w udziale przypadaj¹cym na
dany lokal,
- wszelkie koszty zwi¹zane ze zobowi¹zaniami
finansowymi zaci¹gniêtymi przez wspólnotê
mieszkaniow¹, poniesione po 1.01.2008 r., 
w udziale przypadaj¹cym na dany lokal np:
sp³acone raty, odsetki od zaci¹gniêtych kre-
dytów, po¿yczek. 
Wartoœæ nak³adów ustalona bêdzie na podsta-
wie dokumentów uzyskanych od zarz¹dcy -
administratora.
Zgodnie z postanowieniami uchwa³y bonifikata
m.in. nie bêdzie przys³ugiwa³a, je¿eli najemca
lub jego wspó³ma³¿onek w dniu z³o¿enia
wniosku o wykup lokalu posiada tytu³ prawny
w postaci prawa w³asnoœci, wspó³w³asnoœci
do innego lokalu, domu jednorodzinnego
w³asnoœciowego prawa do lokalu spó³dzielczego.
Na bonifikatê przy zakupie mieszkania przez
okres trzech lat od momentu umorzenia, nie
bêd¹ mogli liczyæ najemcy, którzy mieli
zaleg³oœci czynszowe i skorzystali z pomocy
gminy.

Doradztwo i Kariera
Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Organizacji Pozarz¹do-
wych we wspó³pracy ze Wspólnot¹ Robocz¹
Zwi¹zku Organizacji Socjalnych „WRZOS”
realizuje projekt Doradztwo i Kariera - ponad-
lokalna sieæ aktywizacji zawodowej dla osób
z niepe³nosprawnoœciami, które udziela kom-
pleksowego wsparcia osobom
niepe³nosprawnym. Biuro DiK zosta³o utworzone
w celu œwiadczenia us³ug z zakresu doradztwa
zawodowego, poœrednictwa pracy, pomocy
psychologicznej dla osób niepe³nosprawnych.
Klientem biura mo¿e zostaæ:
- osoba z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepe³nosprawnoœci (grupa I,II,III),
- opiekunowie osób niepe³nosprawnych,
- zarejestrowani w Powiatowym Urzêdzie Pracy
jako osoba bezrobotna zamieszkuj¹ca woje-
wództwo dolnoœl¹skie.
Biuro jest dostêpne dla klientów od poniedzia³ku
do pi¹tku od 10:00 do 18:00.
Doradca zawodowy: codziennie od 10:00 do 18:00
Poœrednik pracy: we wtorek od 15:00 do 18:00,
œroda od 15:00 do 18:00, czwartek od 16:00
do 17:30
Psycholog: III pierwsze œrody miesi¹ca - od 10:00
do 14:00, IV œroda miesi¹ca - od 10:00 do 13:00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem i spe³niaj¹ce
powy¿sze wymogi formalne mog¹ zg³aszaæ
siê do Biura DIK: osobiœcie, telefonicznie,
poprzez pocztê elektroniczn¹.

50 zespo³ów na Stonodze
Zakoñczy³y siê kwalifikacje do 12 edycji, tym
razem ogólnopolskiej, „Stonogi”. Na scenie
MOKSiR zaprezentuje siê ³¹cznie a¿ 50 zespo³ów

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 9/7422

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

4 maja swoje œwiêto mieli Stra¿acy i Kominiarze, 
8 maja obchodziæ bêdziemy Dzieñ Bibliotekarza, 

10 maja Pracowników Gospodarki Komunalnej, 
14 maja œwiêtowaæ bêd¹ Farmaceuci.

Doceniaj¹c codzienny trud ka¿dego z tych zawodów, 
dziêkuj¹c za zaanga¿owanie i pracê na rzecz chojnowskiej spo³ecznoœci, 

w imieniu w³asnym, w³adz samorz¹dowych oraz mieszkañców 
sk³adamy œwiêtuj¹cym serdeczne ¿yczenia 

satysfakcji zawodowej i sukcesów w ¿yciu osobistym, 
zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyœlnoœci.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Skowroñski Jan Serkies
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

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

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez nieruchomoœæ oznac-
zon¹ nr 462/1 przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z plano-
wan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnio-
nych. Nowy nabywca zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie
gestorów sieci - prawa nieodp³atnej i nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 7 czerwca 2011 r.

o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 1 czerwca 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/. 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¿ 730,00 z³ - dot.
dz. nr 462/1 i 550,00 z³ - dot. dz. nr 462/2. 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 odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nierucho-
moœci odby³ siê dnia 29 wrzeœnia 2010 r., drugi 8 grudnia 2010 r., trzeci 23 marca 2011 r.
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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

tanecznych. Zakwalifikowa³y siê grupy z nastêpuj¹cych miejs-
cowoœci: PRZEMKÓW - Hausy, Wow, LUBIN - Luz, Luzaczki,
NOWE MIASTECZKO - Dance Factory, Flow, ZIELONA
GÓRA - Crash, NOWOGRÓD BOBRZAÑSKI - Undergrand,
SZCZECIN - Impuls, Impuls Kids, Efekt, Efekt seniorzy,
NOWA SÓL - W.T.F., Tiga, Tigusie, WROC£AW - Diss,
Professional Support, Ma³a Plejada, Mini Plejada, Plejadka,
Mini Plejada Bis, Endorfina Show Dance, Crazy Girls,
WA£BRZYCH - Aqua, Fresh Crew, Chillout, BRZEG - Cross
Squad, DANIEC - Flesz, Mini Flesz, K¥TY OPOLSKIE -
Decadance, TARNÓW OPOLSKI - Mikroelement, Element,
LEGNICA - Fresh Jump, Street Dance, Happy Dance, Z³ote
Dzieci, Z³ote Dzieci Mini, BOLES£AWIEC - Modus, Etiuda,
Figielki, EMF, Urwisy, Takt, Ma³y Takt, CHOJNÓW - Bronx,
Brooklyn, Ma³y Brooklyn, Karambol, Karambol II i Ma³y
Karambol. W sumie to oko³o siedmiuset tancerzy, widowisko
zapowiada siê zatem imponuj¹co. 

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 godzi-
nach 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). 

Kciuki za Jadziê
W decyduj¹c¹ - fina³ow¹ fazê wesz³o telewizyjne show publicznej
dwójki „Bitwa na g³osy”. Na placu boju zosta³y ju¿ tylko dwie
dru¿yny: zielonogórska Urszuli Dudziak i katowicka Piotra
Kupichy. 
W barwach œpiewaj¹cych zielonogórzan jest rodowita choj-
nowianka - Jadwiga Macewicz (na zdjêciu druga od lewej).

Kto z pañstwa ogl¹da³ ostatni odcinek tego programu, 
w sobotê 30 kwietnia, ten wie (a kto nie obejrza³, to przypomi-
namy i z przyjemnoœci¹ informujemy), ¿e jedna z jurorek, wybit-
na sopranistka Alicja Wêgorzewska, wytypowa³a w³aœnie nasz¹
Jadziê jako jeden z najpiêkniejszych g³osów spoœród trzech
dru¿yn, które dotar³y do pó³fina³u tego programu. Mogliœmy
te¿ us³yszeæ wtedy mo¿liwoœci wokalne Jadwigi.
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê - 7 maja od godziny 20:00 w pro-
gramie drugim TVP wielki fina³ „Bitwy na g³osy”. Nie mamy
¿adnych w¹tpliwoœci na kogo bêd¹ g³osowaæ chojnowianie i ca³y
Dolny Œl¹sk. Bêdzie bitwa - bêd¹ g³osy - bêd¹ emocje. 
Trzymajmy kciuki za dru¿ynê Urszuli Dudziak i ¿yczmy
wygranej.
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Beatyfikacja
Jana Paw³a II

6 lat czekano na to wydarzenie. Radoœæ, wzruszenie, duma i wra¿enie
Jego obecnoœci towarzyszy³o Polakom i wiernym ca³ego œwiata, kiedy 
w Watykanie og³aszano Jana Paw³a II B³ogos³awionym. 

Akt ten jest dziêkczynieniem dla niezwyk³ego pontyfikatu naszego
papie¿a, dla Jego g³oszonej wizji Koœcio³a, mi³oœci do ludzi i Boga.
B³ogos³awiony czyli ktoœ bli¿ej Stwórcy. Czy mo¿na byæ bli¿ej Niego
ni¿ by³ za ¿ycia Jan Pawe³ II? Z pewnoœci¹ nie, ale zakoñczony pomyœlnie
proces beatyfikacji pozwala wiernym na powszechny, publiczny kult
papie¿a, czy wznoszenie koœcio³ów pod jego wezwaniem.

Tego dnia ludzie na ca³ym globie z³¹czyli siê w modlitwie dziêkczynnej
za ¿ycie papie¿a Wojty³y, jego wyniesienie na o³tarze oraz w proœbie
o wstawiennictwo nowego b³ogos³awionego.
Jedne z najwiêkszych uroczystoœci w Polsce odby³y siê w Krakowie
£agiewnikach, gdzie podobnie jak w Rzymie wniesiono na o³tarz
relikwiê papiesk¹ - ampu³kê z krwi¹ Jana Paw³a II. 
Na frontonie Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie ods³oniêto
ogromny portret beatyfikacyjny Ojca Œwiêtego z³o¿ony ze 105 tys.
zdjêæ wiernych.
W Wadowicach, rodzinnym mieœcie papie¿a, mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹
za beatyfikacjê Jana Paw³a II odprawi³ na rynku ksi¹dz infu³at Kazimierz
Suder, przyjaciel Karola Wojty³y.
Chojnowianie œwiêtowali oficjalnie podczas okolicznoœciowych kon-
certów. Pierwszy z nich, 29 kwietnia dali uczniowie Gimnazjum nr 1. 
M³odzie¿, której papie¿ patronuje od kilku lat, wyœpiewali, wygrali 

i wyrecytowali utwory w mniejszym lub wiêkszym stopniu zwi¹zane 
z Ojcem œw. Nie treœci jednak s¹ wa¿ne, ale zapa³, radoœæ i serce 
z jakimi m³odzi chojnowianie oddawali ho³d Wielkiemu Polakowi.
Nastêpnego dnia w koœciele pw. NPNMP mieszkañcy uczestniczyli 
w s³owno-muzycznym spektaklu przygotowanym przez chór Skoranta.
„MISTERIUM” Jana Paw³a II, to ¿ycie Karola Wojty³y, Jego ponty-
fikat, relacje z wiernymi, œmieræ i wyniesienie na o³tarze ujête 
w kilkustronicowym tekœcie, ubarwione wykonaniami wokalnymi 
i obrazami ilustruj¹cymi biografiê b³ogos³awionego Polaka.

26 lat pontyfikatu naszego rodaka zapad³o w pamiêæ milionom. Jego
œmieræ, a teraz akt b³ogos³awieñstwa bez w¹tpienia wzmocni³y g³oszone
nauki, umocni³y wiarê. Pierwszomajowe uroczystoœci w Watykanie
sprawi³y, ¿e ludzie znów poczuli Jego obecnoœæ i kolejny raz us³yszeli
Jego s³owa - „Nie lêkajcie siê”.

opr. eg
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Pó³ wieku pos³ugi
Wspania³y, niecodzienny jubileusz obchodzi³
wspólnie z parafianami, znajomymi i przyja-
ció³mi ksi¹dz Pra³at W³adys³aw Bystrek. 50 lecie
kap³añstwa uczczono Msz¹ œwiêt¹. 

Koncelebrowana przez biskupa Stefana Cichego wspólnie z ks. Tadeuszem
Jurkiem i ks. pra³atem W³adys³awem Bystrkiem Eucharystia odby³a
siê 23 kwietnia w koœciele pw. NPNMP. Niezwykle uroczysta,
niezwykle podnios³a, oprawiona muzycznie przez chojnowski chór
Skoranta, wzruszy³a wiernych i samego jubilata. Dziêkuj¹c wszystkim
za uczestnictwo w tej rocznicy ks. pra³at nie kry³ emocji. 
Podobnie by³o podczas spotkania w Gimnazjum nr 1, gdzie przygo-
towano poczêstunek. Tu w gronie bliskich osób, gratuluj¹c jubileuszu,
sk³adaj¹c ¿yczenia, wspominano wieloletni¹, aktywn¹ pos³ugê dusz-
pastersk¹ naszego kap³ana.
Burmistrz Jan Serkies, który sk³ada³ gratulacje w imieniu mieszkañ-
ców Chojnowa i w³adz samorz¹dowych, jako jeden z wielu, powie-
dzia³ du¿o ciep³ych s³ów skierowanych do bohatera uroczystoœci:

Czcigodny Ksiê¿e Pra³acie !
Proszê przyj¹æ z serca p³yn¹ce gratulacje z okazji tak wspania³ego,
godnego najwy¿szego podziwu, jubileuszy 50.lecia Pos³ugi Dusz-
pasterskiej. Dar kap³añstwa, który mia³eœ mo¿liwoœæ wype³niaæ 
w naszej spo³ecznoœæ to nie tylko 25 lat wytê¿onej pracy duchowej, ale
równie¿ wiele codziennych obowi¹zków kap³añskich, w których by³eœ
niedoœcigniony. Pracê kap³añsk¹ i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zawsze
wi¹za³eœ dostojny Jubilacie z poœwiêceniem na rzecz mieszkañców 
i Chojnowa. Nasi parafianie znaj¹ Ciê jako ksiêdza niezwykle praco-
witego, wstaj¹cego o œwicie, by maksymalnie wyd³u¿yæ dzieñ dla pe³-
nienia obowi¹zków duszpasterskich, w których zawsze znalaz³eœ
miejsce na pomoc osobom bezradnym i krzywdzonym. Wspominamy,
gdy jako Kapelan szpitala poœwiêci³eœ wiele czasu i si³ na spotkania 
z ludŸmi dotkniêtymi cierpieniem. Dziêki Twojemu zaanga¿owaniu 
w ka¿d¹ sobotê i œwiêto w szpitalu chojnowskim sprawowana by³a
msza œw, a przecie¿ wiadomym jest, ¿e w tamtym czasie nale¿a³o
pokonaæ wiele trudnoœci, by sta³o siê to mo¿liwe.
Równie¿ w pamiêci mieszkañców pozostanie Twój mocny g³os 
i serdeczny ton homilii, których setki wyg³osi³eœ w naszych œwi¹tyniach,
odwa¿nie popieraj¹c prze³omowe wydarzenia solidarnoœciowe. Przez
ponad 25 lat z zaanga¿owaniem by³eœ wychowawc¹ kilku pokoleñ
naszej m³odzie¿y i troszczy³eœ siê o Duszpasterstwo Nauczycieli.
Minione lata dowodz¹, ¿e by³eœ tak¿e dostojny Jubilacie dobrym
gospodarzem, dbaj¹cym o Œwi¹tynie. Koœció³ p. w. Niepokalanego 

Poczêcia NMP dziêki Twoim wysi³kom odzyska³ dawn¹ œwietnoœæ, 
a przeprowadzona renowacja bêdzie s³u¿yæ kolejnym pokoleniom.
Proszê przyj¹æ za to z serca p³yn¹ce podziêkowania i gratulacje.
Czcigodny Ksiê¿e Pra³acie !
W dniu z³otego Jubileuszu w imieniu mieszkañców Chojnowa,
Samorz¹du i swoim w³asnym sk³adam wyrazy wdziêcznoœci, za œwia-
dectwo wiary i za lata ofiarnej pracy. ¯yczê obfitoœci B³ogos³awieñstwa
Bo¿ego, Œwiat³a Ducha Œwiêtego i Opieki Matki Bo¿ej na dalsze lata
kap³añskiego ¿ycia. ¯yczê zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

Ujêta w krótkim tekœcie wspania³a dzia³alnoœæ ks. pra³ata, by³a kwinte-
sencj¹ wieloletniej pos³ugi. 

Do³¹czamy do gratulacji i serdecznych ¿yczeñ - przede wszystkim
zdrowia.

eg
zdj. Foto-Studio-Tadeusz Bijak
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Program wspó³pracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
w 2010 roku, to pierwszy z dwóch wiod¹cych tematów VII Sesji. 
Sprawozdanie z realizacji programu za 2010 rok zda³a radnym insp.
Renata Andreasik.

Przyjêty Uchwa³¹ Nr XLVII/199/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
22 grudnia 2009 r. „Program wspó³pracy Miasta Chojnowa z organiza-
cjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego w 2010 roku” okreœla formy, zasady oraz
obszar wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi i podmio-
tami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego.
W minionym roku wspierano realizacjê zadañ publicznych w trybie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie. 
W bud¿ecie zaplanowano na realizacjê zadañ publicznych w otwar-
tych konkursach ofert 197 400,00 z³., z tego wykorzystano 184 500,00 z³.
Przedmiotem wspó³pracy miêdzy innymi by³o realizowanie zadañ
gminy okreœlonych w ustawie, w celu podwy¿szenia efektywnoœci
dzia³añ kierowanych do mieszkañców gminy oraz przeciwdzia³aniu
patologiom spo³ecznym.
- Organizacje pozarz¹dowe wnios³y niema³y wk³ad w realizacjê po-
szczególnych zadañ poprzez zaanga¿owanie w pracê, oraz wydat-
kowanie w³asnych œrodków finansowych - mówi³a R. Andreasik -
Uczestnikami zadañ w roku 2010 by³y g³ównie dzieci i m³odzie¿ ze szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. Wdra¿ane projekty polega³y na pro-
wadzeniu ca³orocznej dzia³alnoœci sportowej dzieci i m³odzie¿y.
Uczniowie brali udzia³ w treningach i turniejach organizowanych
zarówno na terenie gminy jak i poza jej granicami. Umo¿liwiono im 
w ten sposób rozwój i edukacjê sportow¹ zgodnie z predyspozycjami,
talentem i zainteresowaniami. W ramach projektów œwiadczono
równie¿ pomoc dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej, dzieciom ze
œrodowisk wymagaj¹cych szczególnego wsparcia, oraz osobom
niepe³nosprawnym i diabetykom.
Wspó³praca miêdzy Gmin¹ a organizacjami pozarz¹dowymi przybiera³a
tak¿e formy pozafinansowe tj: wzajemne informowanie siê o plano-
wanych dzia³aniach, konsultowanie projektów aktów prawnych 
w dziedzinach dotycz¹cych organizacji pozarz¹dowych; udostêpnianie
lokali na spotkania integracyjne organizacji; udzia³ przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych w posiedzeniach komisji konkursowych 
z g³osem opiniuj¹cym, zamieszczanie artyku³ów w lokalnej prasie doty-
cz¹cych dzia³alnoœci organizacji. Wspó³praca z organizacjami poza-
rz¹dowymi odbywa³a siê na zasadach pomocniczoœci, suwerennoœci
stron, partnerstwa, efektywnoœci, uczciwej konkurencji i jawnoœci.

Informacjê o realizacji miejskiego programu rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdzia³ania nar-
komanii przedstawi³a na posiedzeniu insp. do spraw oœwiaty, kultury i
zdrowia Miros³awa Kamiñska:
- Podejmowane w ramach realizacji wymienionych programów
dzia³ania dotycz¹ sfery ró¿nych uzale¿nieñ - realizuj¹c profilaktykê

uzale¿nieñ od alkoholu realizuje siê równoczeœnie profilaktykê prze-
mocy w rodzinie, uzale¿nieñ od narkotyków czy internetu. W roku
2010 kontynuowano dzia³ania podjête przed kilkoma laty. Aby mo¿na
by³o mówiæ o pozytywnych efektach realizacji programu profilaktyki
nale¿y za³o¿yæ, ¿e szereg dzia³añ musi byæ zaplanowanych na kilka lat
i musz¹ byæ prowadzone one w sposób systematyczny i ci¹g³y.
Dla dzieci zamieszka³ych w Chojnowie, pochodz¹cych z rodzin
wielodzietnych, dysfunkcyjnych, niepe³nych, w których wystêpuje
problem uzale¿nienia od alkoholu, prowadzone by³y zajêcia w grupie
terapeutycznej. W zajêciach uczestniczy³o 22 dzieci w wieku od 6 do
14 lat. Dzieci uczestniczy³y w zajêciach terapii psychoedukacyjnej
prowadzonej przez psychologa i pedagoga i zajêciach œwietlicowych. 
W 2010r. dzia³a³ w Chojnowie Punkt Konsultacyjny, w którym pomoc
psychologiczn¹ znajdowa³y osoby uzale¿nione i wspó³uzale¿nione od
alkoholu i narkomanii oraz osoby dotkniête przemoc¹ w rodzinie. 
Prowadzona by³a terapia dla osób wspó³uzale¿nionych oraz osób 
z rodzin zagro¿onych problemem alkoholowym i przemoc¹ domow¹.
Równie¿ dla osób uzale¿nionych od alkoholu w 2010 r. prowadzone
by³y zajêcia terapeutyczne. W wiêkszoœci by³y to osoby kierowane na
terapiê przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie. 
Na mocy porozumienia podpisanego z Miejsk¹ Izb¹ WytrzeŸwieñ 
w Legnicy, w 2010r. przyjêto do niej 209 osób, w tym 9 kobiet i 2 nie-
pe³noletnich. Podpisane porozumienie umo¿liwia Policji bezp³atne
umieszczanie w izbie wytrzeŸwieñ osób bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu
i zak³ócaj¹cych porz¹dek publiczny lub domowy. Ka¿da z osób
umieszczonych w izbie otrzymuje ofertê pomocow¹ realizowan¹
przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Legnicy. 
Sprawdzon¹ i potrzebn¹ form¹ pomocy rodzinom i osobom korzystaj¹cym
ze œwiadczeñ opieki spo³ecznej jest zatrudnianie na umowê-zlecenie 
w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie psychologa.
Pe³niony przez psychologa raz w tygodniu dy¿ur spotyka siê z coraz
wiêkszym zainteresowaniem osób oczekuj¹cych pomocy w tym zakresie.
W ubieg³ym roku, aby wspomóc dzia³ania prewencyjne Komisariatu
Policji w Chojnowie, sfinansowano na kwotê 10.000,00 z³. zakup
paliwa do radiowozów patroluj¹cych nasze miasto. 
Szereg dzia³añ profilaktycznych skierowanych by³o w 2010r. do dzieci 
i m³odzie¿y, uczniów chojnowskich szkó³. W okresie ferii zimowych 
i letnich zorganizowano we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich zajêcia œwietlicowe, tzw. pó³kolonie, w których udzia³
wziê³o oko³o 70 dzieci. W³adze samorz¹dowe, wzorem lat poprzednich,
dzieciom w wieku szkolnym, pochodz¹cym z rodzin dysfunkcyjnych
umo¿liwi³y wziêcie udzia³u w letnim wypoczynku wyjazdowym -
koloniach letnich:
- 38 dzieci wypoczywa³o w dniach 28 czerwiec - 07 lipiec 2010r. na
kolonii w Miêdzygórzu zorganizowanej przez Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego, Hufiec w Chojnowie,
- 20 dzieci by³o uczestnikami kolonii zorganizowanej w Ustroniu Morskim
przez Caritas Diecezji Legnickiej w dniach 24 lipiec - 06 sierpieñ 2010 r. 
Uczniowie miejskich szkó³ uczestniczyli w ró¿nego rodzaju konkursach,
turniejach i zajêciach sportowych, organizowanych po lekcjach w ramach
promocji zdrowego stylu ¿ycia, wolnego od na³ogów. W gimnazjach
prowadzone by³y przez pedagogów tych szkó³ zajêcia edukacyjno-
profilaktyczne dla kilkunastu uczniów szczególnie zagro¿onych uzale¿-
nieniem. Dodatkowo uczniowie chojnowskich szkó³ wziêli udzia³ 
w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez pracowników
MONAR-u z Legnicy, w spektaklach teatralnych o tematyce profilaktyki
uzale¿nieñ „Odzyskana kolekcja”, „Szacunek i Tolerancja”, „Retusz”,
„Czy to Ty, czy mo¿e Ja”.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie
prowadzi³a w ubieg³ym roku 22 sprawy z zakresu spowodowania
przymusowego leczenia od alkoholu zg³oszonych mieszkañców
naszego miasta. 6 z tych spraw zosta³o skierowanych do s¹du. 
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzêt do ogrodu
zabaw zorganizowanego na placu przy ul. Maczka i ul. Sikorskiego.

Na  VII  sesji
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Na  VII  sesji
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju

Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowane s¹ prace przy Rewitalizacji
Rynku. Wykonawca wymieni³ nawierzchnie
ulicy oraz chodniki od ul. Grottgera do ul. Ko-
narskiego i ul. Ciemnej. Przygotowywane s¹
podbudowy betonowe pod dalsz¹ czêœæ Rynku.
2. Trwa remont „Domu Schrama”. Wykonawca
prowadzi roboty tynkarskie wewn¹trz obiektu.
Rozpoczêto wymianê pokrycia dachu cera-
micznego.
3. Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z budow¹
sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Asnyka,
Po³udniowej i Z³otoryjskiej. Wykonawca roz-
pocz¹³ roboty przy przecisku pod ul. Parkow¹.
4. Og³oszono przetarg nieograniczony na
wykonanie instalacji odgazowuj¹cej miejskie
sk³adowisko odpadów w Bia³ej.
5. Przy ul. Reja wzd³u¿ nowego chodnika
posadzono 100 szt. kosodrzewiny kar³owej.
6. Naprawiono i ponownie zamontowano 20
koszy ulicznych.
7. Przygotowano 5 stanowisk do posadzenia drzew
w okresie jesiennym przy ul. D¹browskiego.
8. Zebrano oko³o 23 m3 elektroodpadów 
i przekazano nieodp³atnie firmie AG-EKO 
z Lubina.
9. Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z naprawami
cz¹stkowymi nawierzchni jezdni.
10. Zatrudniono w ramach prac interwencyj-
nych od dnia 01.04.2011 r. na okres 6 miesiêcy
5 bezrobotnych.
11. Zdemontowano mur oporowy przy sklepie
na ul. £okietka. Trwaj¹ prace zabezpieczaj¹ce
obsuwanie siê ziemi.
12. Z³o¿ono wnioski na zatrudnienie 4 pracow-
ników interwencyjnych w wymiarze pe³nego
etatu na stanowisko konserwator terenów zielo-
nych i 6 pracowników interwencyjnych 
w wymiarze 1/2 etatu na stanowisko meliorant.

Planowany pocz¹tek zatrudnienia - 04.05.2011 r.
13. Naprawiono kilka studni kanalizacyjnych
i zapadlisk jezdni i chodników.

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

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 4 lokale mieszkalne przy
zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty.
2. Przygotowano i podano do publicznej
wiadomoœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Sa-
morz¹dowej 4B/1,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod budowê gara¿y
przy ul. Parkowej i ul. Zielonej,
- na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul. Drzy-
ma³y 4,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na tar-
gowisku miejskim przy ul. Grodzkiej.
3. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu 
w odniesieniu do:
- dzia³ki niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie
3 miasta Chojnowa o powierzchni 933 m2,
przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê
40.000 z³, zbywanej na rzecz osoby fizycznej,
- dzia³ki niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie
5 miasta Chojnowa o powierzchni 792 m2

przeznaczonej pod przemys³, sk³ady, us³ugi,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê
35.424 z³, zbywanej na rzecz osoby fizycznej.
4. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osoby fizycznej na kwotê 693 z³.
5. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-
wostanem:
- przy ul. Z³otoryjskiej - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cych 2 drzew
gatunku œwierk i 1 drzewa gatunku jesion dla

osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 
6 drzew,
- przy ul. Orzeszkowej - wydano decyzjê zezwa-
laj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cych 2 drzew
gatunku œwierk pospolity dla osoby fizycznej
z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul. Kraszewskiego - wydano decyzjê
odmawiaj¹c¹ zezwolenia na usuniêcie drzewa
gatunku œwierk dla osoby fizycznej.
6. Wydano postanowienie w sprawie zmiany
do programu gospodarki odpadami niebezpiecz-
nymi dla Agencji Ochrony Pracy i Œrodowiska
„BHPE” S.C. ul. Fabryczna 1 w Chojnowie.

Z zakresu Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 56 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 77 wniosków, przyznaj¹c dodat-
ki mieszkaniowe na kwotê 10.571,03 z³, (wy-
dano 74 decyzji pozytywnych i 3 decyzje ne-
gatywne). Za miesi¹c IV.2011 wyp³acono do-
datki mieszkaniowe na kwotê 48.064,46 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 100 wniosków,
wydano 63 dowody osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 6 decyzji administracyjnych, 1 za-
œwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zagranic¹, 10 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 1 akt urodzenia, 5 aktów ma³-
¿eñstwa, 11 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 59 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 1 korespondencjê konsu-
larn¹, 152 wnioski o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 45 wniosków o wy-
danie dowodu osobistego.

Sprawozdanie 3/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 27 kwietnia 2011 r. z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 28 kwietnia 2011 r.

UCHWA£A  NR VII/32/11 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 kwietnia 2011r. 
w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za œwiadczenia
przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów. 
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastêpuje: 
§ 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. rodzicu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e opieku-
na prawnego,
2. minimalnym wynagrodzeniu za pracê - nale¿y
przez to rozumieæ aktualnie obowi¹zuj¹ce minimalne
wynagrodzenie za pracê, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 paŸdziernika 2002r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),
3. przedszkolu - nale¿y przez to rozumieæ przedszkola
prowadzone przez miasto Chojnów. 
§ 2. 1. Us³ugi œwiadczone przez przedszkole w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
o której mowa w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó³ (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) realizo-
wane s¹ bezp³atnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 
2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
realizowana jest w przedszkolu w godzinach od
8.00 do 13.00. 
§ 3.1. Rodzice ponosz¹ odp³atnoœæ za wy¿ywienie dziec-
ka w przedszkolu, kalkulowane w wysokoœci kosz-
tów ponoszonych na zakup artyku³ów ¿ywnoœcio-
wych przeznaczonych do przygotowania posi³ków. 
2. Op³ata za wy¿ywienie podlega zwrotowi w przypad-
ku nieobecnoœci dziecka w przedszkolu w wysokoœci
proporcjonalnej do czasu trwania nieobecnoœci, na

zasadach okreœlonych w umowie. 
§ 4. 1. W przedszkolu op³acie podlegaj¹ œwiadczenia
wykraczaj¹ce poza podstawê programow¹ wychowania
przedszkolnego obejmuj¹ce: 
1) zajêcia wspieraj¹ce zdolnoœci twórcze dziecka,
2) zajêcia terapeutyczne wspieraj¹ce rozwój dziecka,
3) zajêcia adaptacyjne,
4) zajêcia opiekuñcze, 
5) zajêcia integruj¹ce dzieci i rodziców. 
2. Œwiadczenia, o których mowa w ust. 1 realizowane
s¹ przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz
bezpiecznych warunków pobytu. 
3. Za œwiadczenia przedszkola okreœlone w ust. 1 usta-
la siê miesiêczn¹ op³atê w wysokoœci: 
1) 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracê jeœli
dziecko korzysta ze œwiadczeñ w wymiarze do 2 godzin
dziennie,
2) 9,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracê
jeœli dziecko korzysta ze œwiadczeñ w wymiarze do
3 godzin dziennie, 
3) 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracê jeœli dziec-
ko korzysta ze œwiadczeñ w wymiarze do 4 godzin
dziennie, 
4) 10,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracê jeœli
dziecko korzysta ze œwiadczeñ w wymiarze po-
wy¿ej 4 godzin dziennie. 
4. Op³atê, o której mowa w ust. 3 zaokr¹gla siê do
pe³nych z³otych zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi 
w rachunkowoœci. 
5. Op³ata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje zajêæ
dodatkowych organizowanych przez przedszkole
na zlecenie rodziców. 
6. Op³ata miesiêczna za korzystanie ze œwiadczeñ
przedszkola nie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecnoœci dziecka w przedszkolu. 

7. Ustala siê ulgê w uiszczaniu op³aty, o której mowa
w ust. 3 w wysokoœci 10% na ka¿de dziecko w przy-
padku, gdy z us³ug przedszkola korzysta jedno-
czeœnie drugie i kolejne dziecko z rodziny. 
§ 5. 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady
korzystania z opieki przedszkolnej, wy¿ywienia,
zakres œwiadczeñ udzielanych przez przedszkole
oraz sposób pobierania op³at za œwiadczone us³ugi
reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiêdzy
rodzicami, a dyrektorem przedszkola. 
2. Op³ata, o której mowa w § 4 ust. 3 pobierana jest
"z góry" do 10-tego dnia ka¿dego miesi¹ca, zgod-
nie z zadeklarowan¹ przez rodzica w umowie iloœ-
ci¹ godzin korzystania przez dziecko ze œwiadczeñ
okreœlonych w § 4 ust. 1. 
3. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu
na czas wykraczaj¹cy poza czas okreœlony w umowie,
rodzic zobowi¹zany jest do uiszczenia dodatkowej
op³aty w wysokoœci 4 z³. za ka¿d¹ kolejn¹ rozpoczêt¹
godzinê. 
4. Nale¿noœæ, o której mowa w ust. 2 doliczona bêdzie
do op³aty okreœlonej w § 4 ust. 3 w kolejnym okresie
rozliczeniowym. 
§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa. 
§ 7. Traci moc Uchwa³a Nr XIV/67/07 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ustale-
nia op³at za niektóre œwiadczenia przedszkoli prowa-
dzonych przez miasto Chojnów. 
§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
dnia 1 wrzeœnia 2011r.  

Przewodnicz¹cy  Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Miejskie obchody majowych œwi¹t rozpoczêli
uczniowie Spo³ecznego Ogniska Muzycznego.
27 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej dali koncert z okazji Œwiêta Konstytucji
3-go Maja. Licznie zgromadzona publicznoœæ
wys³ucha³a utworów pieœni patriotycznych
m.in. („Oka”, „O mój rozmarynie”, „Mazurek
3-go maja”), jak równie¿ innych utworów
dowolnych („Takie tango”, „O sole mio”, melo-
dia z filmu „Zmierzch”, „Sonata cis-moll” 

L. V. Beethovena). Utwory by³y wykonywa-
ne na fortepianie, skrzypcach, keyboardzie,
gitarze. Niektórzy uczniowie zaprezentowali
tak¿e swoje umiejêtnoœci wokalne. Z okazji
beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II na
zakoñczenie koncertu uczniowie wspólnie
odœpiewali ukochan¹ pieœñ Papie¿a - „Barkê”.
M³odzi artyœci zostali nagrodzeni gromkimi
brawami. 
Koncert, który trwa³ blisko dwie godziny m³odzi
artyœci mog¹ uznaæ za udany. Wystêpy siê
podoba³y, dopisa³a publicznoœæ.
3 maja, w dniu œwiêta Konstytucji, organiza-
torom uroczystoœci szyki pomiesza³a pogoda.
Niska temperatura i opady œniegu zmusi³y do
odwo³ania majowego festynu. Takiej sytuacji,
o tej porze roku, nasza gazeta jeszcze nie od-
notowa³a. W zwi¹zku z niesprzyjaj¹c¹ aur¹
okrojono te¿ program dorocznych uroczys-
toœci pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.
Delegacje m.in. w³adz samorz¹dowych, kom-

batantów, sybiraków oraz mieszkañcy
sk³adaj¹c wieñce i zapalaj¹c znicze symbo-
licznie oddali ho³d przodkom, którzy przy-
czynili siê do wydarzeñ sprzed 220 lat. St¹d,
w asyœcie orkiestry pod batut¹ Jana Buñkow-
skiego udano siê do koœcio³a pw. œw. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a, gdzie Mszê œw. w inten-
cji Ojczyzny koncelebrowa³ ks. Tadeusz Jurek.
Festyn, który zaplanowano tego dnia w godzi-
nach popo³udniowych w Parku Œródmiej-

skim, z oczywistych wzglêdów nie odby³ siê.
Postanowiono jednak, ¿e ujêty w programie
benefis Juranda Kowalskiego, odbêdzie siê 
w sali widowiskowej MOKSiR-u. Bohater
wieczoru wyst¹pi³ najpierw solo, przypomi-
naj¹c czêœæ swoich utworów, których wiele
zgromadzi³o siê przez lata muzycznej
dzia³alnoœci, a po krótkiej przerwie - nieco
bardziej rockowo - zagra³ z grup¹ FAKT.

opr. eg

Chojnowska majówka



19 kwietnia, w MOKSiR ju¿ po raz VI odby³ siê Przegl¹d Teatralny
Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska „Silebia”. Na scenie oœrodka kultury
zaprezentowa³o siê a¿ 10 grup teatralnych, przyby³ych z kilku miejscowoœci. 
Kiedy szeœæ lat temu „Silebia” mia³a swoj¹ inauguracjê w sali kinowej
chojnowskiego domu kultury prezentowali siê wówczas g³ównie rodzimi
aktorzy. Dziœ kunsztem artystycznym dziel¹ siê podczas przegl¹du ucznio-
wie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych m.in. z G³ogowa, Wa³brzycha,
Lwówka Œl¹skiego. 
Jury tegorocznego przegl¹du ocenia³o zespo³y w dwóch kategoriach -
dolnoœl¹skie baœnie i legendy i kategorii otwartej. 
„Silebia” z za³o¿enia mia³a byæ przegl¹dem scen teatralnych opartych 

na klechdach naszego regionu. Jest ich wiele, niestety uczestnicy rzadko
siêgaj¹ po tego typu przekazy. W tym roku jedn¹ taka prezentacjê
przygotowa³a grupa z Raszowki.
W kat. otwartej wœród szkó³ podstawowych wyró¿nienie przypad³o
najm³odszej grupie, czyli PCHE£KOM z MOKSiR w Chojnowie,
dwa trzecie miejsca rozdzieli³y pomiêdzy siebie Teatr “Pod szczêœliw¹
3” z SP nr 3 w Lwówku Œl¹skim i Ko³o teatralne GONG z SP w Kotli.
Drugie miejsce jurorzy przyznali Grupie teatralnej KOMA z SP w Kotli,
a pierwsze - Szkolnej grupie teatralnej MA£A TREMA z SP nr 19 
w Wa³brzychu. Jedyne w kat. dolnoœl¹skich baœni i legend przedstawienie
TEATRU DLA WAS z GOK w Raszówce uhonorowano pierwszym
miejscem. 
W kat. gimnazjalnej otwartej przyznano tylko dwa miejsca. Drugim
wyró¿niono Grupê teatraln¹ ETNA z Gimnazjum nr 5 w G³ogowie, 
a pierwszym nagrodzono Grupê teatraln¹ ANTRAKT z MOKSiR 
w Chojnowie. 
Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za teatralne prze¿ycia.

eg, sh
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SILEBIA 2011 ju¿ za nami...

Do koñca maja mo¿na obejrzeæ w Muzeum Regionalnym now¹ wystawê
czasow¹ zatytu³owan¹ “Architektura renesansowych dworów na Dolnym
Œl¹sku”. Udostêpni³o j¹ Muzeum Architektury we Wroc³awiu. Wystawa
przygotowana przez Krzysztofa Eysymontta i Beatê Fekecz-Tomaszewsk¹
ma charakter planszowy. Na 70 planszach pokazane s¹ fotografie
renesansowych dworów i kilku wie¿ rycerskich z Dolnego Œl¹ska w jego
obecnych granicach. Oprócz wspó³czeœnie wykonanych zdjêæ, obejrzeæ
mo¿na tak¿e archiwalne zdjêcia niektórych dworów, ich wnêtrz i wyposa-
¿enia. Wczeœniejszy wygl¹d dworów pokazuj¹ rysunki Fryderyka
Wernera, wykonane oko³o po³owy XVIII wieku, a tak¿e pochodz¹ce 
z II po³owy XIX wieku litografie, zamieszczone w wydawnictwie
Aleksandra Dunckera. Wœród tego bogatego materia³u ikonograficznego
znajduj¹ siê tak¿e rysunki legnickich artystów: Theodora Blaettenbauera,
Elfridy Springer, a tak¿e innych rysowników i malarzy. Zdjêciom
towarzysz¹ krótkie opisy zawieraj¹ce rys historyczny, do opisów do³¹czone
s¹ rzuty ka¿dej budowli, które u³atwiaj¹ œledzenie zmian architekton-
icznych wprowadzanych w kolejnych stuleciach. 
Pocz¹tki renesansowych dworów na Œl¹sku siêgaj¹ pierwszych lat
XVI wieku. Dwory to siedziby pañskie stawiane w obrêbie posiad³oœci
ziemskich, u¿ytkowanych na prawie rycerskim w systemie gospodarki
feudalnej. Rozkwit tego typu budowli przypada na II po³owê XVI wieku 
i trwa³ nieprzerwanie do lat dwudziestych XVII stulecia. Poprzedzi³y
je tak zwane wie¿e rycerskie, z których najbardziej znan¹ na Œl¹sku
jest wie¿a w Siedlêcinie pod Jeleni¹ Gór¹.
Dwory renesansowe by³y wznoszone g³ównie przez pó³nocnow³oskich
architektów, muratorów i kamieniarzy. W XVI i pierwszej po³owie
XVII wieku na terenie ca³ego Œl¹ska powsta³o ponad 200 dworów
szlacheckich. Œl¹sk i s¹siaduj¹ce z nim £u¿yce sta³y siê w tym czasie
prawdziw¹ krain¹ dworów. PóŸniejsze przebudowy niekiedy zatar³y
ich renesansowy wygl¹d. Mimo architektonicznych przekszta³ceñ
przetrwa³y one do 1945 roku. Niestety w nastêpnych dziesiêcioleciach
wiele z nich popad³o w ruinê. Z ¿alem trzeba powiedzieæ, ¿e proces
ten mimo spektakularnych, ale wci¹¿ jednostkowych przyk³adów sanacji
niektórych dworów, a nawet podnoszenia ich z ruin, ci¹gle postêpuje.
Niedawno Kamienna Góra zwróci³a siê do konserwatora z wnioskiem 
o wyburzenie pozosta³oœci piêknego, renesansowego dworu GrodŸctwo.

Po odrzuceniu wniosku, w³adze Kamiennej Góry chc¹ siê zwróciæ o zgodê
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A przecie¿ odrestaurowane
z pietyzmem pa³ace w Wojnowicach, Kliczkowie, Wojanowie pokazuj¹ jak
du¿¹ atrakcjê turystyczn¹ mog³yby stanowiæ renesansowe dwory
œl¹skie.
Z wystaw¹ obowi¹zkowo powinni siê zapoznaæ uczniowie szkó³. Na
pewno zaciekawi te¿ mi³oœników architektury i regionalistów. Wystawa jest
bardzo dobrze przygotowana pod wzglêdem merytorycznym i graficznym,
a krótkie opisy ka¿dej budowli i wprowadzaj¹cy do wystawy tekst
u³atwiaj¹ jej odbiór. 
Prezentowana obecnie w Muzeum Regionalnym wystawa jest owocem
wieloletnich badañ prowadzonych przez Krzysztofa Eysymontta nad
œl¹sk¹ architektur¹ renesansow¹. Spod jego pióra wysz³a tak¿e praca
poœwiêcona renesansowym dworom na Œl¹sku, która oprócz czêœci
opisowej zawiera katalog dworów. Praca ta zosta³a zauwa¿ona i doce-
niona przez œrodowisko konserwatorów, za któr¹ autor niedawno odebra³
nagrodê. Ta cenna publikacja powinna siê znaleŸæ w bibliotece ka¿dego
mi³oœnika architektury i regionu.
Do wystawy wykorzystano materia³y ikonograficzne i fotografie
archiwalne ze zbiorów, miêdzy innymi: Archiwum Pañstwowego we
Wroc³awiu, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, Muzeum Narodo-
wego we Wroc³awiu, Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki
Politechniki Wroc³awskiej, Muzeum Architektury we Wroc³awiu.
Wystawa zosta³a zrealizowana ze œrodków przyznanych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

j.j.

Dolnoœl¹skie dwory
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66 rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej i zwyciêstwa nad hitlerowskimi
Niemcami 66 lat temu, noc¹ 8 maja 1945 roku w Korishort, podmiejskiej
dzielnicy Berlina, przedstawiciele niemieckich si³ zbrojnych podpisali akt
bezwarunkowej kapitulacji, tym samym zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej,
która dla nas Polaków trwa³a 2078 dni.
Wydawa³oby siê, ¿e z perspektywy ponad pó³ wieku szeœæ lat wojennych
nie bêdzie ju¿ wzbudzaæ emocji. Na œwiecie jest z tym ró¿nie, w Polsce s¹
wci¹¿ ¿ywe wspomnienia czasu okupacji i walki. ¯ywe, bo przypominaj¹
o heroizmie narodu osamotnionego, opuszczonego przez sojuszników,
rozstrzeliwanego, mordowanego, ale przede wszystkim zadziwiaj¹cego
innych swym mêstwem.
Okupacja hitlerowska stanowi³a najbardziej tragiczny okres w dziejach Polski.
Zagro¿one by³o bowiem nie tylko istnienie pañstwa tak jak w czasach rozbio-
rów, lecz jego byt fizyczny. Od wieków a¿ do 1939 roku wisia³a nad nami
groŸba „Drang nach Osten”. Naród polski podniós³ z tego powodu wielkie
ofiary. Zosta³y nam przemoc¹, lub podstêpem wydarte stare ziemie.
W³adcy Rzeszy nigdy z tej polityki nie zrezygnowali. Napaœæ zbrojna na
Polskê w 1939 roku to dalsza kontynuacja polityki wschodniej, w wyniku
której mia³a zostaæ zbudowana tysi¹cletnia Rzesza i koniec historii naszego
narodu i pañstwa. Pamiêtamy dobrze s³owa fuchrera III Rzeszy Adolfa
Hitlera, wypowiedziane tu¿ przed agresj¹ na Polskê: „IdŸcie i zabijajcie,
zwyciêzca nie bêdzie s¹dzony.” I poszli jak burza. Chcieli wzi¹æ odwet za
przegran¹ I wojnê œwiatow¹, utratê kolonii w Afryce oraz wp³ywów politycz-
nych w Europie. Poszli z poczuciem wiary w swoje si³y nie tylko militarne, ale
przede wszystkim w moc ducha hitlerowskich nadludzi. W przekonaniu i z wiar¹,
¿e Bóg jest z nimi. Gott-mit-uns - to has³o umieœcili na pasach mundurowych.
Uwierzyli, jak ongiœ ich przodkowie podczas wypraw krzy¿owych. Poszli
zabijaæ i grabiæ podludzi, chocia¿ ci byli ich s¹siadami, bez zachowania
prawa i moralnoœci. To nie by³¹ wojna z przestrzeganiem prawa konfliktów
zbrojnych, to by³o rozbestwienie ¿o³nierza niemieckiego, który zabija³
dzieci, kobiety i starców. Wróg z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ stosowa³ swoje
zasady wojny totalnej. Samoloty agresora bombardowa³y i ostrzeliwa³y 
z broni pok³adowej miasta i wsie, atakowa³y uchodŸców na drogach.
Ginê³y tysi¹ce bezbronnych cywilów, by³y liczne fakty mordowania
¿o³nierzy przez oddzia³y wermachtu. By³¹ zapowiedŸ masowych mordów,
które nast¹pi³y w dalszych latach okupacji. 
Pomimo, ¿e wróg by³ dwukrotnie silniejszy, Polacy nie zamierzali ³atwo
oddaæ Ojczyzny. Opór stawiany przez armiê i naród polski przewa¿aj¹cym
si³om agresora zosta³ okupiony ogromnymi stratami. W bezpoœrednich
dzia³aniach bojowych zginê³o lub zosta³o rannych ponad 200 tysiêcy polskich
¿o³nierzy. Podjêta przez polaków walka mia³a donios³e znaczenie dla dalszego
przebiegu drugiej wojny œwiatowej, jak i dla niej zakoñczenia. Przede
wszystkim za³ama³a faszystowsk¹ politykê pokojowych podbojów.
Zwyciêstwo niemieckie w kampanii wrzeœniowej zosta³o okupione strat¹
ponad 30% potencja³u bojowego, powa¿nie nadwyrê¿y³o system zaopatrze-
nia na pewien czas przez Niemcy hitlerowskie aktywnych dzia³añ wojen-
nych, i tym samym wygranie niezwykle cennego czasu dla pañstw, które
rozpoczê³y intensywne przygotowanie do d³ugotrwa³ej wojny oraz
utworzenia koalicji antyhitlerowskiej.
Wkroczenie w dniu 17 wrzeœnia 1939 r. w granice Rzeczypospolitej Polskiej
Armii Radzieckiej, po³o¿y³o kres prowadzeniu dalszej wojny obronnej.
Kampania wrzeœniowa zakoñczy³a siê klêsk¹, ale polscy ¿o³nierze nie
zamierzali rezygnowaæ z dalszej walki z okupantem. Czêœæ przesz³a do
partyzantki, czêœæ przedosta³a siê na Zachód, by u boku aliantów walczyæ
z wrogiem. Naród Polski czeka³a krwawa niewola.
22 czerwca 1941 roku nast¹pi³o wydarzenie, które wprowadzi³o do wojny now¹
sytuacjê polityczn¹: NIEMCY NAPADAJ¥ NA ZWI¥ZEK RADZIECKI,
wykorzystuje to gen. Sikorski, i 30 lipca 1941 roku nawi¹zuje dyplomatyczne
stosunki z Rosj¹ oraz podpisuje porozumienie o walce ze wspólnym wro-
giem Niemcami hitlerowskimi, na mocy którego zaczêto tworzyæ Wojsko
Polskie. W stosunkowo nied³ugim czasie zostaje zorganizowanych na
terenie ZSSR 6 dywizji WP pod dowództwem gen. Andersa. Dywizje te
nie wziê³y udzia³u w walkach z Niemcami na froncie wschodnim, jak to
zak³ada³ gen. Sikorski, i na skutek intryg politycznych zosta³y ewakuowane
do Iraku, w dodatku w najbardziej dramatycznym dla Zwi¹zku Radziec-
kiego momencie wojny, pozostawiaj¹c na ³asce losu setki tysiêcy rodaków
wœród nieprzyjaznych nastrojów radzieckiego spo³eczeñstwa. 
W maju 1943 roku rozpoczyna siê organizacja nowej jednostki Wojska
Polskiego na terenie Zwi¹zku Radzieckiego – 1-szej Dywizji Piechoty im. 

Tadeusza Koœciuszki. Po ukazaniu siê komunikatu rz¹du radzieckiego 
w dniu 8 maja 1943 roku ze wszystkich stron Zwi¹zku Radzieckiego
zaczê³y nap³ywaæ do obozu sieleckiego grupy Polek i Polaków kandy-
datów na ¿o³nierzy Wojska Polskiego.
Organizacja dywizji przebiega sprawnie, 15 czerwca 1943 roku ma pe³ne
etatowe uzbrojenie i wyposa¿enie, a do koñca czerwca pe³ny przewidziany
etatem stan osobowy, 15 lipca nastêpuje uroczyste z³o¿enie przysiêgi, a
pierwszego wrzeœnia - w czwart¹ rocznicê napaœci Niemiec hitlerowskich
na Polskê wyrusza na front. 13 paŸdziernika 1943 roku 1 - Dywizja
Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki przechodzi chrzest bojowy. W miarê
nap³ywu kontygnetu formuj¹ siê dalsze dywizje WP. Stanowi¹ one licz¹c¹
siê si³ê operacyjn¹, która pozwoli³a na zwyciêskie rozstrzygniêcie wielkich
bitew w decyduj¹cym, koñcowym okresie wojny: bitwy o prze³amanie
niezwykle silnego Wa³u Pomorskiego, zdobycie Ko³obrzegu czy bitwy 
o Budziszyn, a tak¿e odegra³a niebagateln¹ rolê w koñcowej operacji
berliñskiej oraz bezpoœrednim szturmem Berlina.
Na szczególn¹ refleksjê zas³uguje historia i los ¿o³nierza polskiego
id¹cego z miejsc zes³añ na terytorium ZSSR do obozu sieleckiego. Daje ona
choæ przybli¿ony obraz tego, z jak g³êbokiej przepaœci rozpaczy i zw¹tpienia
wyszli ci przeszli bohaterowie, którzy uwierzyli, ¿e zab³ys³o nowe œwiat³o
nadziei. Wyszli, by ofiarowaæ OjczyŸnie to wszystko, co jeszcze im
pozosta³o: swoje si³y i swoje ¿ycie.
Mimo, ¿e to wojsko z orze³kiem piastowskim na czapkach by³o tworzone 
z woli i przy pomocy wszech w³adnego dyktatora Stalina, by³o jednak
wojskiem polskim. Wojskiem nawi¹zuj¹cym do polskich tradycji-trakto-
wanych w prawdzie wybiórczo, ale takie to by³y czasy. Da³o ono
Polakowi - tu³aczowi polski mundur, polski sztandar, chleb, modlitwê 
i przywróci³o nadziejê, a ich rodzinom pozostaj¹cym w g³êbi ZSSR -
znaczn¹ pomoc, polepszenie bytu i nadziejê powrotu do Ojczyzny. 
Nikt, kto nie by³ na dnie piek³a zgotowanego ludziom przez radziecki
aparat represji, nie jest w stanie zrozumieæ, czym by³a dla Polaków 
w Zwi¹zku Radzieckim mo¿liwoœæ znalezienia siê nad Ok¹, w miejscu
gdzie by³a polska mowa, polski dowódca i kapelan, gdzie ka¿dy dzieñ
rozpoczyna³ siê wspóln¹ modlitw¹ „Kiedy ranne wstaj¹ zorze” i koñczy³
siê modlitw¹ - „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, oraz „Rot¹”.
Nieprzemijaj¹ca wielkoœæ tych armii WP wyp³ywa tak¿e st¹d, ¿e ci depor-
towani na Sybir ³agiernicy, poni¿ani, bezpodstawnie oskar¿ani przez w³adze
radzieckie, g³odni, wyczerpani fizycznie i psychicznie potrafili wznieœæ siê
ponad doznane krzywdy i wykorzystaæ nadarzaj¹c¹ siê okazje otrzymania
od wczorajszego przeœladowcy broni i w³¹czenia siê do walki z faszystowskimi
Niemcami. Tego poœwiêcenia wymaga³ od nich nadrzêdny interes i przy-
sz³oœæ pañstwa polskiego.
Wszyscy polscy ¿o³nierze gdziekolwiek ich los wojny rzuci³ z honorem
wykonali otrzymane zadanie na bardzo d³ugim szlaku bojowym, z myœl¹ 
o wolnej Polsce. Jednak tylko ¿o³nierzowi, który rozpocz¹³ szlak bojowy
pod Lenino, przypad³ wiekopomny zaszczyt i chwa³a, ¿e wyzwala³ ojczysty
kraj, dotar³ do Berlina i wytyczy³ granicê na Odrze i Nysie £u¿yckiej.
Jako wielkie zaprzeczenie chêciom naszego unicestwienia, tyle razy
wymazywani przez goliatów jako pañstwo z mapy œwiata wróciliœmy na
prastare Ziemie Piastowskie, wróciliœmy tam, gdzie rozpoczê³a siê historia
naszego wojska - pod Cedyniê, gdzie 24 czerwca 972 roku Wojsko Polskie
odnios³o zwyciêstwo nad Niemcami, a 16 kwietnia 1945 roku forsuje 
w pobli¿u Odrê - rzekê naszego przeznaczenia czasu piastowskiego,
koñcz¹c patriotyczn¹ misjê bojow¹ przy zdobyciu Berlina, gdzie na pruskiej
Kolumnie Zwyciêstwa zatkniêto bia³o-czerwon¹ flagê.

por. w st. sp. in¿. Jan Borysionek

Nasze zwyciêstwo
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W gronie pszczelarzy
W dniach od 24 do 28 marca 2011 r. siedmioro cz³onków naszego
Ko³a przebywa³o w Kamiannej w powiecie nowos¹deckim. Wyjazd
zosta³ zorganizowany przez Zwi¹zek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.
G³ównym za³o¿eniem wyjazdu oprócz turystycznego, by³o przyst¹pie-
nie do egzaminu pañstwowego w zawodzie pszczelarza. Do grona
wykwalifikowanych pszczelarzy po pozytywnym zdaniu egzaminu
do³¹czyli: Ma³gorzata Swedura, Danuta Duda, Marian Kumorek,
Marcin Germanowicz, Stefan Dyba, Stanis³aw Ficer i Jerzy Poznar. 
Pszczelarstwo jest bardzo trudnym zajêciem, wymagaj¹cym dobrej
znajomoœci biologii pszczó³, przy zastosowaniu nowych technologii
techniki oraz ogromnego doœwiadczenia. Organizowane kursy 
i szkolenia maj¹ za zadanie podnoszenie wiedzy i stosowanie bezpiecz-
nych i nowoczesnych metod prowadzenia pasieki. Iloœæ wykwali-
fikowanych pszczelarzy systematycznie wzrasta co niew¹tpliwie przy-
czynia siê do jakoœci pozyskiwanego miodu, propolisu, py³ku czy
nawet jadu pszczelego, który ma ogromne w³aœciwoœci lecznicze.
Nie bez przyczyny egzamin pszczelarzy odby³ siê w odleg³ej
Kamiennej. Tu bowiem jest Dom Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego
im. ksiêdza dr Henryka Ostacha.
Historia Kamiannej jest stara i bogata. Po³o¿ona na œrodku trójk¹ta
utworzonego przez miasta: Krynica - Nowy S¹cz - Grybów jest
dostêpna dla ka¿dego turysty nie tylko pszczelarza. 
Kiedy ks. Ostach po raz pierwszy pojawi³ siê Kamiannej, ludzie ¿yli
tutaj w bardzo trudnych warunkach œrodowiskowych, ale zawsze byli
zjednoczeni z natur¹. Do roku 1947 Kamiann¹ zamieszkiwali 
£emkowie. Po ich wysiedleniu ks. Ostach zasta³ ludnoœæ przyby³¹ 
z Pienin oraz Gorców. Ca³y czas rozwa¿a³, jak tê wieœ wyrwaæ z biedy
i ku lepszemu ¿yciu poprowadziæ. Czas póŸniejszy pokaza³, ¿e uda³o
mu siê to nadzwyczajnie. Do edukacji i póŸniejszych jego planach na
przysz³oœæ badañ naukowych potrzebne by³o zaplecze i baza naukowa. 

W1972r z jego inicjatywy odby³ siê w Kamiannej I S¹decki Dzieñ
Pszczelarza, na którym pad³a idea budowy Domu Pszczelarza, poparta
przez pszczelarzy z ca³ej Polski. Dom sta³ siê - i tê funkcjê pe³ni do
dnia dzisiejszego - baz¹ dydaktyczn¹ dla pszczelarzy. W nastêpnych
latach powsta³ dzia³ produkcji leków na bazie miodu i produktów
pszczelich a dzisiaj prowadzone s¹ tu prelekcje i pokazy promocyjne
dla grup turystycznych oraz turystów indywidualnych. 
W 1981r ks Ostach zosta³ prezesem Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego 
i by³ nim przez trzy kadencje. Sprawi³, ¿e Kamianna sta³a siê znana na ca³ym
œwiecie, sta³a siê stolic¹ polskiego pszczelarstwa, centrum apiterapii. 

P.J.
Apiterapia - leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi stosowane od
wieków przez medycynê ludow¹ znalaz³o naukowe potwierdzanie.
Okazuje siê, ¿e ul to doskona³e chemiczne laboratorium, w którym powstaj¹
lecznicze i podnosz¹ce odpornoœæ organizmu specyfiki. Apiterapia jest
dziedzin¹ medycyny polegaj¹c¹ na wykorzystywaniu produktów pszczelich
w lecznictwie. Stare powiedzenie mówi: „chcesz do¿yæ póŸnego wieku,
jedz miód i pij mleko”. Jako ciekawostkê dodam, ¿e pszczelarze nale¿¹
do grona zawodów o najd³u¿szym przeciêtnym wieku ¿ycia. 

Projekt "Ruchoma Poezja Rymów: Hip- hop
z przekazem" ju¿ na pó³metku! Za nami literacka
czêœæ projektu. W marcu odby³y siê trzy spot-
kania warsztatowe, na których poznawaliœmy
hip-hop jako zjawisko kulturowe, analizowa-
liœmy teksty znanych raperów oraz prezen-
towaliœmy w³asne utwory, analizuj¹c je i oce-
niaj¹c. Pan Tadeusz Sznerch - prowadz¹cy
zajêcia warsztatowe - stara³ siê przybli¿yæ nam
tak¿e wiersze znanych polskich poetów np.
Zbigniewa Herberta i namawia³ do korzysta-
nia z tekstów poetyckich, które równie¿
mog¹ byæ tekstami hip - hopowymi. 
Reasumuj¹c w utworach hip - hopowych naj-
wiêksze znaczenie ma s³owo, muzyka jest tylko
t³em. S¹ one skierowane do konkretnych
odbiorców i okreœlonej publiki. Przes³aniem
tych tekstów jest walka i troska o dobro cz³o-
wieka, czasami podejmuj¹ wrêcz problemy
filozoficzne - poruszaj¹ce z³o¿onoœæ natury
ludzkiej. Autorzy poszukuj¹ prawd, sensu
ludzkiego ¿ycia, buntuj¹ siê przeciw wszystkiemu,
co niezgodne z wyznawanymi wartoœciami.
Jêzyk muzyki hip - hopowej jest jêzykiem spon-
tanicznym, ¿ywym, poniewa¿ teksty czêsto
tworzone s¹ w wyniku tzw. freestyle'owania,
czyli rymowania na ¿ywo. Niezwykle wa¿ne
s¹ te¿ rymy, które nadaj¹ tekstom rytm.

Na ostatnich warsztatach literackich zachêca-
liœmy równie¿ uczestników zajêæ do wziêcia
udzia³u w konkursie na tekst hip - hopowy.
Na konkurs og³oszony w po³owie marca nap³y-
nê³o tylko 9 tekstów od 6 autorów. Spodziewa-
liœmy wiêkszego zainteresowania, ale i tak
jurorzy mieli sporo pracy.
14 kwietnia 2011 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odby³o siê posiedzenie Jury konkursu.
Po analizie konkursowych utworów i dys-
kusji, Jury z³o¿one z polonistek - Krystyny
Kalagasidis, Ewy Wiêcek i Lucyny Spes oraz
koordynatora projektu - Aleksa Mazurka -
oceni³o teksty i przyzna³o: 
1 miejsce - Krystynie Czapskiej,
2 miejsce - Jaros³awowi Domañskiemu,
3 miejsce - Bart³omiejowi Ch³opkowi.

Jedn¹ z nagród w konkursie ma byæ p³yta z na-
grodzonymi tekstami opracowanymi muzycz-
nie. Jurorzy i organizatorzy konkursu postanowili
zamieœciæ na tej p³ycie wszystkie utwory kon-
kursowe.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê 17 czerwca w trak-
cie fina³owego koncertu naszego projektu, na
który ju¿ teraz wszystkich zapraszamy.
Przygotowania do koncertu trwaj¹. W maju
odbêd¹ siê jeszcze warsztaty taneczne i zajêcia
logopedyczne dla wykonawców wystêpuj¹-
cych na koncercie. Tydzieñ wczeœniej zosta-
nie oficjalnie otwarte studio nagrañ, które 
w przysz³oœci bêdzie udostêpnione dla
wszystkich chêtnych.

Agnieszka Tworzyd³o 
- asystentka projektu

Projekt "Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem" jest realizowany w ramach projektu "M³odzi mened¿erowie 
kultury w bibliotekach" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ê". Projekt "Ruchoma  Poezja  Rymów: Hip-hop z przekazem"

sfinansowano ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsiêwziêciu, które ma u³atwiæ polskim 
bibliotekom publicznym dostêp do kompute-rów, Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez
Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego. 

Co dalej z hip - hopem?
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Zakoñczy³a siê ju¿ pucharowa przygoda Chojnowianki. Prze-
szkod¹ nie do przejœcia okazali siê legniccy pi³karze z drugiej dru¿yny
Miedzi. Po morderczym meczu wynik zosta³ ustalony dopiero
w drugiej po³owie dogrywki. To w³aœnie goœcie zdobyli t¹ cenn¹
bramkê na miarê awansu do nastêpnej rundy Pucharu Polski. 
24 godziny - tyle potrzebowali nasi pi³karze na zregenerowanie
si³ przed kolejnym meczem. W Wielk¹ Sobotê przypad³ termin
na zaleg³y mecz z pierwszej kolejki rundy wiosennej. Ma³o
brakowa³o, a goœcie, czyli Orla W¹sosz odda³aby walkower.
Ostatecznie pojedynek odby³ siê kilka godzin póŸniej od zapo-
wiadanego czasu. Dru¿yna goœci wcale nie ukrywa³a, ¿e idzie
po mistrzostwo tej rundy. Chojnowianka to jednak nie u³omki.
Nie straszne im takie zawadiaki. W sobie tylko znany sposób,
urwali goœciom dwa punkty. Taki remis cieszy jak danie
wielkanocne, wynik 1:1. 
Kolejny wyjazd odby³ siê do Kaczawy Bieniowice. Tam jede-
nastka Rabandy zainkasowa³a cenne trzy punkty wygrywaj¹c
skromnie (ale jednak) 1:0. pm

KS Chojnowianka – MiedŸ Legnica II 0:1
(Puchar Polski)

Wyniki ligowe:
KS Chojnowianka – Orla W¹sosz 1:1
(mecz zaleg³y)
Kaczawa Bieniowice – KS Chojnowianka Chojnów 0:1

Z ostatniej chwili:
3 maja w zimowych warunkach odby³ siê kolejny mecz na sta-
dione "Chojnowianki". Nasi podejmowali Odrê Chobieniê.
Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem “Chojnowianki” 1:0.
Obecnie nasza dru¿yna zajmuje pi¹te miejsce w tabeli.

Prawie wszyscy pasjonuj¹ siê pi³ka no¿n¹, g³ównie w mêskim
wykonaniu. Trochê w cieniu tê dyscyplinê sportu uprawiaj¹ te¿
panie. Namiastk¹ tego, jak p³eæ piêkna kopie pi³kê mo¿na by³o
zobaczyæ na stadionie Chojnowianki, w poniedzia³ek 2 maja.
W ten dzieñ jedni œwiêtowali, drudzy pracowali. Dlatego te¿
pomiêdzy godzin¹ 11 a 15 tak niewielu kibiców zasiad³o na try-
bunach. Niech ¿a³uj¹. By³o co ogl¹daæ. Co prawda zagra³a m³o-
dzie¿, ale narybek pi³karski jest i powoli siê szlifuje. Zawody
rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: U-16 i U-13. 
Dziewczêce dru¿yny wystawi³y dwa zwi¹zki pi³karskie: Œl¹ski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej i Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. 
W kategorii do lat 16 - by³y to eliminacje do Igrzysk M³odzie¿o-
wych, ntomiast w m³odszej - eliminacje Mistrzostw do kadr
wojewódzkich. W obydwu przypadkach lepsze by³y dru¿yny
reprezentuj¹ce S.Z.P.N. Odpowiednio pad³y wyniki 3:1 i 1:0.
Emocji by³o sporo. Bramki przedniej urody. Podania, zagrania,
zwody, faule - czyli ca³e abecad³o futbolu. Byliœmy œwiadkami
narodzin jakiejœ przysz³ej reprezentantki do ¿eñskiej kadry naro-
dowej - to pewne. Tylko która to z nich? Na to pytanie z pewnoœci¹
odpowie najbli¿sza historia polskiej ¿eñskiej pi³ki no¿nej.

Piotr Misikiewicz
fot.Bogdan Misikiewicz

Pi³ka no¿na

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej 
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych
na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie
zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nowy nabywca
zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie gestorów
sieci - prawa nieodp³atnej i nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do
dnia 1 czerwca 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿  420,00 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 odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 paŸdziernika
2010 r., drugi 23 marca 2011 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w usta-
lonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. 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.

Dziewczyny te¿ kopi¹
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Na podstawie § 3 rozporz¹dzenia Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009
roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z póŸn. zm.)) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. 
(Dz. U. Nr 40, poz. 209) podajê do wiadomoœci, co nastêpuje:

1. W okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. przepro-wadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwalifikacja
wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
* mê¿czyzn urodzonych w 1992 roku
* mê¿czyzn urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej
* osoby urodzone w latach 1990-1991, które:
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli
okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
- zosta³y uznane prze powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli
okres tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art. 28 ust.4 i 4”b” Ustawy z dn. Ustawy z dn. 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czyn-nej s³u¿by wojskowej
przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
- zosta³y uznane, ze wzglêdu na stan zdrowia, za zdolnych do czynnej s³u¿by wojskowej i z³o¿y³y w trybie art. 28 ust. 4”b”Ustawy z dn. 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzecz-pospolitej Polskiej wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej, je¿eli nie zosta³y przeniesione do rezerwy.
* kobiety urodzone w latach 1987-1992, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 koñcz¹ naukê w szko³ach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o których mowa 
w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwali-
fikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);.
* osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do
czynnej s³u¿by wojskowej.

3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt sta³y lub pobyt czasowy trwaj¹cy
ponad trzy miesi¹ce na terenie Miasta Chojnowa winny obowi¹zek ten spe³niæ od 30 maja do 01 czerwca 2011 roku w siedzibie
Powiatowej Komisji Lekarskiej w DOMU KULTURY „ATRIUM” ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

4.Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
* wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
-dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,
- dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwalifi-kacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji wojskowej 
w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe
* powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê medycz-n¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych 
w okresie dwunastu miesiêcy przed dniem stawienia siê do kwalifi-kacji wojskowej.
* wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia g³owy) - nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego dokumentu osobistego,
- dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
- wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
5. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczê-
cia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) w³aœciwego ze wzglêdu na ich nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy mie-si¹ce. Wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegaj¹cej stawieniu siê do kwali-
fikacji wojskowej, które po rozpoczêciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce pobytu sta³ego lub pobytu cza-
sowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹c, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przez opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzêdu albo
na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy z
dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. Z 2004 r. Nr 241. poz 2416 z
póŸn.zm), nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie
przez Policjê do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydent miasta), przed w³aœciw¹ komisj¹ lekar-sk¹
lub przed wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do wojskowej pracowni psycholo-gicznej,
albo nie przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane, na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej wy¿ej ustawy, podle-
gaj¹ grzywnie albo karze ograniczenie wolnoœci. 
7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. „b” i „c” oraz w pkt 2.5, zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej sk³adaj¹ w³aœciwemu
Wojskowemu Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej. 

Wojewoda Dolnoœl¹ski 
Aleksander Marek Skorupa 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 roku



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom wraz z zabudow¹, pokryty
blacho-dachówk¹, dzia³ka 1 hektar, gara¿, 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, centralne ogrzewanie,
ogród, Stary £om, 15 km od Chojnowa, cena
235 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 506-088-140.

Mam do sprzedania w Okmianach dom 
z dzia³k¹ 56 ara, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
media, piwnica, strych, warsztat, kuŸnia.
Wiadomoœæ: tel. 76 871-96-64.

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

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w bloku spó³dzielczym, pow. 69,5 m2, Ip., 
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, balkon.
Wiadomoœæ: tel. 663-914-424.

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe w kamienicy, o pow. 80 m2

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

Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m2, Ip.,
po remoncie. Wiadomoœæ: tel. 515-280-026
lub 782-018-534.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w³asnoœ-
ciowe, pow. 64,5 m2, Ip., ksiêga wieczysta,
³azienka i wc osobno, balkon, okna PCV,
panele pod³ogowe, g³adzie, tynk ozdobny, sztu-
kateria gipsowa, p³ytki w ³azience, wc, kuchni
i przedpokoju, wymienione wszystkie drzwi,
rozk³adowe, s³oneczne przy ul. Maczka.
Wiadomoœæ: tel. 507-126-678.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñ-
skiego 3. Mieszkanie sk³ada siê z 2 pokoi,
kuchni, ³azienki, wc, przedpokoju i balkonu,
do mieszkania przypisana jest komórka na

pó³piêtrze i podwójna piwnica, mieszkanie po
remoncie i wymianie okien, ogrzewanie ga-
zowe z piecem dwufunkcyjnym. Wiadomoœæ:
tel. 793-916-109.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie, pow. 36 m2, blisko centrum,
Ip., po remoncie, nowe okna i drzwi, w³asne
ogrzewanie gazowe z piecem dwufunkcyj-
nym. Wiadomoœæ: tel. 664-465-996.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach -
kawalerka, Ip., pow. 38 m2, do remontu 
z gara¿em. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

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. 

Sprzedam lub wynajmê 3.pokojowe
mieszkanie o pow. 60 m2. Wiadomoœæ: 
tel. 666-838-848.

Wynajmê kawalerkê 24 m2, po kapital-
nym remoncie wraz z wyposa¿eniem RTV,
AGD, meble, w centrum Chojnowa. Wia-
domoœæ: tel. 792-621-456 lub 602-371-920. 

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, 
pow. 48 m2, 2 pokoje z kuchni¹. Wiadomoœæ:
tel. 888-209-718.

M³ode ma³¿eñstwo z dwójk¹ dzieci pilnie
poszukuje mieszkania do wynajêcia 2 lub
3.pokojowego. Wiadomoœæ: tel. 669-407-041. 

Sprzedam lub wynajmê lokal o pow. 47 m2,
ul. Kolejowa 23. Wiadomoœæ: tel. 517-372-555
lub 694-476-290. 

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 kontene-
rów KP 7m3, 10 m3 i chêtnie wynajmê go za
niedu¿e pieni¹dze. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590
lub 607-223-699.

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

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.

Firma „Glazur” oferuje kompleksowe wy-
koñczenia wnêtrz - malowanie, tapetowanie,
uk³adanie glazury, regipsy, sufity podwie-
szane i inne - solidnie i uczciwie. Wiado-
moœæ: tel. 515-138-969.

Praca

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

Dzia³ki

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.

Sprzedam dzia³ki budowlane 10 arowe na
Kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022.

Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe 
w Konradówce, dojazd od strony szosy Choj-
nów - Z³otoryja, dzia³ki maj¹ dostêp do drogi
gminnej, spokojna okolica. Wiadomoœæ: 
tel. 500-094-028.

Sprzeda¿ dzia³ki budowlanej w atrakcyj-
nej okolicy domków jednorodzinnych nad sta-
wami w Bia³ej, area³ 1830 m2, cena 55 z³/m2,
dzia³ka uzbrojona z przy³¹czami elektrycznymi
i wod¹. Wiadomoœæ: tel. 601-090-736.

Inne

Sprzedam wózek dla dziecka w dobrym
stanie, czerwono-szary, dwufunkcyjny, cena
200 z³. Wiadomoœæ: tel. 668-456-052.

Sprzedam pianino marki „Legnica”, stan
bardzo dobry, cena 2700 z³. Wiadomoœæ: 
tel. 885-280-280.
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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 przezna-
czone 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.

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 wskaza-
niem 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 przenie-
sieniem 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.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, 

przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi 

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

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

NOWOOTWARTY  SKLEP  I  HURTOWNIA 

ELEKTROTECHNICZNA

"KLARYS" 
ZAPRASZA…



SILEBIA 2011 ju¿ za nami...
19 kwietnia, w MOKSiR ju¿ po raz VI odby³ siê

Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska 

„Silebia”. Na scenie oœrodka kultury zaprezentowa³o

siê a¿ 10 grup teatralnych, przyby³ych 

z kilku miejscowoœci.


