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Ferie to ju¿ wspomnienie
Za nami zimowe ferie. Propozycjê szerokiej gamy zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y mia³ MOKSiR i MBP.

No i ju¿ po rewolucji
W czwartek 26 stycznia uroczyst¹ kolacj¹ ekipa TVN

zakoñczy³a nagranie chojnowskiej edycji 
„Kuchennych rewolucji”.

Nie tylko tradycja
Spotkania dla ka¿dej grupy spo³ecznej s¹ pretekstem do wyjœcia z domu, mo¿liwoœci¹ rozmów w serdecznym gronie.

Na wschodni¹ nutê
Kolêdy i pastora³ki polskie, ³emkowskie, ukraiñskie i po³udniowych S³owian wzrusza³y i radowa³y…

Dobry pomys³ na karnawa³ z Euro 2012
W projekcie udzia³ wziêli uczestnicy WTZ, dzieci z terenu

Chojnowa oraz wolontariusze ING Bank Œl¹ski.
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ SO
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje, ¿e w roku
2012 up³ywa termin wa¿noœci dowodów oso-
bistych wydanych w roku 2002. W zwi¹zku 
z powy¿szym prosimy mieszkañców choj-
nowa o sprawdzenie na swoich dowodach
osobistych daty ich wa¿noœci. 
Osoby, którym zbli¿a siê lub up³yn¹³ termin
wa¿noœci dokumentu prosimy o zg³aszanie
siê do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, po-
kój nr 1 (parter) w celu z³o¿enia wniosku 
o wydanie nowego dowodu w zwi¹zku z up³y-
wem terminu wa¿noœci poprzedniego.
Datê wa¿noœci dowodu osobistego mo¿na
sprawdziæ w dolnym prawym rogu dokumen-
tu. Wymiana dowodu nie podlega op³acie.
Wszystkie dowody osobiste, którym up³yn¹³
termin wa¿noœci s¹ niewa¿ne. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 25.01.2012 r. do 15.02.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ka
nr 463/1, po³o¿ona przy ul. M³ynarskiej 
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2012 r.
Nr 8/2012).
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  07.03.2012 r.
2) w dniach od 30.01.2012 r. do 20.02.2012 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców,
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych

przy ul. Drzyma³y 8, 10 i 16, ul. Grottgera 3,
Plac Konstytucji 3 Maja 4, ul. Wolnoœci 7 -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 stycznia 2012 r. Nr 10/2012.
- wykazu gara¿y przeznaczonych do sprze-
da¿y na rzecz najemców, po³o¿onych przy
ul. D¹browskiego i Drzyma³y (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia
2012 r. Nr 11/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia  12.03.2012r.

Informacja dla wêdkarzy
Zarz¹d Ko³a PZW „Skora w Chojnowie infor-
muje, ¿e w dniu 12.02. o godz. 10.00 w ka-
wiarni „Jubilatka” odbêdzie siê walne zebranie
sprawozdawcze cz³onków Ko³a za 2011 rok.
Drugi termin w tym samym miejscu i dniu 
o godz. 10.30. Zarz¹d prosi o liczny udzia³. 

Telewizyjny Cooltywator Mo¿liwoœci
Od wrzeœnia ubieg³ego roku uczniowie Gim-
nazjum nr 1 pod patronatem Fundacji Smak
Sukcesu realizuj¹ projekt Telewizyjny Coolty-
wator Mo¿liwoœci. Projekt jest finansowany
ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci. Na jego realizacjê otrzymano ponad
22 tys. z³. Celem projektu jest pokazanie, ¿e
w ma³ym mieœcie te¿ mo¿e dziaæ siê coœ
ciekawego, a my sami mo¿emy byæ motorem
napêdowym ciekawych przedsiêwziêæ. 
W ramach projektu uczestnicy spotykaj¹ siê

z ciekawymi ludŸmi, filmuj¹ te spotkanie, a potem
próbuj¹ naœladowaæ bohaterów i to te¿ filmuj¹.
Po takiej serii dzia³añ, film jest montowany 
i zamieszczany na stronie internetowej szko³y. 
Do tej pory w w ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w 3-dniowych warsztatach 
w Telewizji Wroc³aw, zorganizowali spotkanie
z panem Hansem-Peterem Sildorff w³aœcicielem
restauracji Wiatrak oraz uczestniczyli w spot-
kaniu wyjazdowym w Szklarskiej Porêbie.
Wszystko udokumentowane - filmy mo¿na
obejrzeæ na stronie internetowej Gimnazjum nr 1.
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W sprawie PIT-ów
Pocz¹wszy od 7 marca w ka¿d¹ kolejn¹ œrodê, a¿ do koñca kwietnia,
w Urzêdzie Miejskim, wzorem lat poprzednich, uruchomiony zostanie
punkt przyjmowania druków rocznego zeznania podatkowego. 
W pokoju nr 3 (parter), od godziny 8.00 do godz. 15.00 pracownik
Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowa³ i jednoczeœnie sprawdza³
prawid³owoœæ wype³nionych dokumentów.
Druki PIT s¹ dostêpne do pobrania w Urzêdzie Miejskim, w pokoju 

nr 5 (parter) w godzinach urzêdowania.

“Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze, bo zostawili œlady 
w naszych sercach”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek
i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci oraz uczestniczyli w ceremonii

pogrzebowej Kochanego Syna, Mê¿a, Ojca i Brata

Œp. Ryszarda Janczyn

Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, Delegacjom, Kole¿ankom i Kolegom 
z lat szkolnych oraz Znajomym wyra¿amy ogromn¹ wdziêcznoœæ, 

¿e byliœcie z nami w tych najtrudniejszych chwilach. 

Rodzina

W zwi¹zku ze œmierci¹ 

Ojca

Pani Jagodzie Zderskiej
wyrazy wspó³czucia 

przekazuj¹ kole¿anki i koledzy 
z MOKSiR.
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W paŸdzierniku 2010 roku Dom Schrama -
obiekt przez wiele lat s³u¿¹cy lokalnej spo-
³ecznoœci poddany zosta³ gruntownemu remon-
towi. Inwestor - Urz¹d Miejski w Chojnowie
w³aœnie dokona³ odbioru budowlanego od
wykonawcy. 
Inwestycja pn. „Adaptacja domu Schrama na
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Chojnowie” jest dofinansowywana z œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013. Celem
RPO WD jest przede wszystkim podniesienie
poziomu ¿ycia mieszkañców Dolnego Œl¹ska
oraz poprawa konkurencyjnoœci regionu. Cele
te zosta³y ustalone zgodnie ze Strategi¹ Rozwoju
Województwa Dolnoœl¹skiego do roku 2020
oraz wpisuj¹ siê w cele i priorytety Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia. S¹ one rów-
nie¿ zgodne z treœci¹ rozporz¹dzeñ Rady i Par-
lamentu Europejskiego dotycz¹cych Funduszy
strukturalnych w latach 2007-2013. 
RPO to dziewiêæ priorytetów skupionych na
rozwoju ka¿dej dziedziny ¿ycia spo³ecznego
mieszkañców Dolnego Œl¹ska. Chojnów uzys-
ka³ dofinansowanie na modernizacjê Domu
Schrama w ramach Priorytetu 9 „Miasta”, obej-
muj¹cego aglomeracje powy¿ej 10 tysiêcy
mieszkañców. 
Inwestycja kosztowa³a 3.330.626,91 z³. 65%
kosztów kwalifikowalnych (2.001.257.82 z³)
zosta³o wydatkowanych w ramach RPO DW,
pozosta³¹ czêœæ pokry³ samorz¹d.

Zgodnie z inspekcj¹ tablicy fundacyjnej, zacho-
wanej w sieni, dom zbudowa³ dla siebie w roku
1544 obywatel Chojnowa, Hans Schram. 
Ca³e renesansowe za³o¿enie powsta³o w tzw.
Warsztacie Chojnowskim i jest uwa¿ane za
pierwsze chronologiczne dzie³o tego zespo³u,
którego za³o¿ycielami byli dzia³aj¹cy na Œl¹sku,
cz³onkowie w³oskiej rodziny Parrów.
Za projektanta wystroju kamienicy uwa¿a siê
najbardziej utalentowanego przedstawiciela
rodu, architekta, Franciszka Parra, który co naj-

mniej od 1547 na sta³e mieszka³ w Chojnowie. 
Przez kolejne stulecia dom traci³ na swojej œwiet-
noœci. Dopiero w po³owie XIX wieku staje siê 
znany za spraw¹ nowego w³aœciciela, który
uruchamia w tym miejscu hotel - „Schmidts
Hotel”. Ekskluzywne pokoje, restauracja, sala
balowa ze scen¹ na kilkaset osób czyni³y
obiekt znanym w okolicy. Wtedy jeszcze odnaleŸæ
tu mo¿na by³o wiele oryginalnych, cennych
elementów architektury czy zdobieñ. W czasach
II wojny budynek nabra³ charakteru militarnego.
Zachowane fotografie z tamtego okresu sugeruj¹,
¿e niemieccy ¿o³nierze, mieli tu swoj¹ kantynê.

Dziœ Dom Schrama odzyskuje dawn¹ œwietnoœæ. 
Odnowiona elewacja i odrestaurowany portal
zabytkowej kamienicy zachêcaj¹ do wejœcia
w jego progi. Po ich przekroczeniu wita przebu-
dowana klatka schodowa z oryginaln¹ balustrad¹
i œcianami wy³o¿onymi eleganck¹ tapet¹. Na
tej kondygnacji znajduje siê sala konferencyjna
i pokoje biurowe.
Na pierwszym piêtrze najwiêksze wra¿enie
robi sala klubowa - przestronna a jednoczeœnie
kameralna i subtelnie stylizowana. Tu tak¿e
zlokalizowano szatniê i ³azienki oraz efek-
towny hol spe³niaj¹cy funkcjê wypoczynkow¹. 

G³ówne pomieszczenie kolejnego piêtra to sala
koncertowa z pó³okr¹g³¹ scen¹ - du¿a i nowo-
czeœnie zaprojektowana. Poprzednie po-
mieszczenia kuchenne przystosowano do obs³ugi
cateringowej. Wygospodarowano tak¿e miejsce
na ch³odniê i pomieszczenia socjalne. 
Drugie piêtro zmieni³o uk³ad pomieszczeñ.
Przebudowana kondygnacja oferuje teraz jasne,
estetyczne, pokoje goœcinne z ³azienkami.
Inwestycja jest jednym z g³ównych zadañ
Lokalnego Programu Rewitalizacji, którego
nadrzêdnym celem jest rozwój spo³eczny, po-
przez przywrócenie funkcji us³ugowo-handlo-
wych historycznemu centrum. “Dom Schrama”
jest najwartoœciowsz¹ i najstarsz¹ kamienic¹
w pierzei rynku. W za³o¿eniach bêdzie insty-
tucj¹ zajmuj¹c¹ siê bezpoœrednio i poœrednio
pomoc¹ osobom dotkniêtym zjawiskiem wy-
kluczenia spo³ecznego lub nara¿onym na nie.
Funkcjonowanie obiektu jako placówki kultural-
nej, sportowej i rekreacyjnej jest odpowiedzi¹ na
potrzeby spo³ecznoœci lokalnej i zmierza do
zmniejszenia wystêpowania niekorzystnych
zjawisk, których monitoring i ocena pozwoli
okreœliæ skutecznoœæ podjêtych dzia³añ. 
Zastosowane tu technologie i funkcjonalnoœæ
pomieszczeñ z pewnoœci¹ bêd¹ stanowiæ idealne
miejsce integracji spo³ecznej.

opr. eg

Dom Schrama
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Na XVI sesji

Sprawozdanie Burmistrza za 2011 rok

I. W zakresie inwestycji wykonano:
1. Budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej w rejonie ulic Asnyka,
Po³udniowej, Z³otoryjskiej.
2. Adaptacjê „Domu Schrama” na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji.
3. Budowê instalacji odgazowuj¹cej miejskie
wysypisko odpadów w Bia³ej.
4. Budowê sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji
ogólnosp³awnej w ul. S³onecznej.
5. Wymianê wewnêtrznej instalacji elektrycznej 
w budynku Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Chojnowie.
6. Kontynuowano rewitalizacjê Rynku i budowê
oœwietlenia ulicznego w ul. Zielonej.

II. W zakresie projektowania wykonano:
1. Projekt budowy ul. Bielawskiej do ul. D¹brow-
skiego.
2. Projekt budowy ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej.
3. Projekt budowy sieci wodoci¹gowej oraz ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego
osiedla domów jednorodzinnych przy ul. £u¿yckiej.

III. W zakresie drogownictwa, oœwietlenia
ulic i placów:
1. Przeprowadzono naprawy cz¹stkowe nawierzchni
jezdni asfaltowych dróg miejskich przy u¿yciu
grysów i emulsji drogowej w iloœci 102 t.
2. Odnowiono oznakowanie poziome na drogach
miejskich - przejœcia dla pieszych - 65 szt.
3. Przeprowadzono równania dróg o nawierzchni
gruntowej z utwardzeniem frezolin¹ asfaltow¹.
4. Zakupiono 1,5 t masy asfaltowej na zimo prze-
znaczonej do awaryjnego uzupe³niania ubytków
w nawierzchniach jezdni.
5. Wyst¹piono z pismem do Dolnoœl¹skiej S³u¿by
Dróg i Kolei o wykonanie remontu ul. Lubiñskiej.
6. Zakupiono materia³y do zimowego utrzymania
dróg miejskich.
7. Wymieniono 25 szt. uszkodzonych znaków
drogowych.
8. Przeprowadzono remont odcinka ul. Solskiego
w zakresie wbudowania krawê¿ników drogo-
wych i wykonania podbudowy z kruszywa.
9. Wykonano remont czêœci nawierzchni chod-
nika na skrzy¿owaniu ul. Paderewskiego z ul.
Wolnoœci przy moœcie drogowym.
10. Uzupe³niono ubytki w nawierzchni chodnika
przy moœcie - ul. Wolnoœci.
11. Wykonano remont nawierzchni chodnika 
w ci¹gu ul. Reja (prawa strona) na odcinku od
ul. Wolnoœci do ul. Szpitalnej.
12. Wykonano szafy licznikowe dla zasilenia
zespo³u gara¿y przy ul. Parkowej.
13. Przeprowadzono kwartalne przegl¹dy oœwietle-
nia ulicznego z przedstawicielami EnergiiPro
Koncern Energetyczny.
14. Przeprowadzono przegl¹dy gwarancyjne
wykonanych instalacji oœwietlenia ulicznego.
15. Zamontowano schody i porêcze przy pod-
jeŸdzie na Cmentarzu Komunalnym oraz porêcz
przy schodach obok budynku administracyjnego
Cmentarza Komunalnego.
16. Utwardzono alejkê cmentarn¹ miêdzy kwa-
terami AZ I, AZ II i AZ III kruszywem bazaltowym
oraz alejkê w kwaterze I S utwardzono polbrukiem.

IV. W zakresie organizacji prac interwencyjnych,
robót publicznych i prac spo³ecznie-u¿ytecznych:
1. W zakresie organizacji prac interwencyjnych
i publicznych zawarto i realizowano umowy na

zatrudnienie 33 osób, które wykonywa³y nastê-
puj¹ce prace:
- ca³oroczna obs³uga sprz¹tania w budynkach USC,
MOKSiR i Urzêdu Miejskiego,
- utrzymanie terenów zielonych nie objêtych prze-
targiem oraz ogrodów zabaw na terenie miasta 
z wykaszaniem koryta rzeki Skorej,
- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie mias-
ta oraz nadbudowanie wa³u przeciwpowodziowego
w rejonie ul. Reja,
- dwukrotne odnowienie oznakowania poziomego
ulic miejskich,
- doraŸne naprawy nawierzchni asfaltowych na uli-
cach miejskich, 
- odbudowanie nawierzchni jezdni i chodników
po awariach wodno-kanalizacyjnych,
- odbudowanie fragmentów chodników po robotach
zwi¹zanych z rewitalizacj¹ Rynku na ulicach
Konarskiego, Wolnoœci, Moniuszki oraz jezdni
na ul. D¹browskiego,
- wymiana nawierzchni chodnika przy ul. D¹brow-
skiego od ul. Ma³achowskiego do posesji nr 32,
- nowy chodnik przy ul. Drzyma³y od ul. Koœ-
ciuszki do posesji nr 2 z utwardzeniem jezdni
kamieniem bazaltowym,
- konserwacja amfiteatru w Parku Œródmiejskim
i reliktów wie¿y obronnej przy budynku Urzêdu
Miejskiego,
- bie¿¹ca konserwacja i wymiana znaków dro-
gowych i koszy ulicznych,
- malowanie wózkowni przy Przychodni Rejono-
wej na ul. Legnickiej,
- adaptacja pomieszczeñ w piwnicy na archiwum
zak³adowe,
- monta¿ przêse³ ogrodzeniowych za budynkiem
szatni przy MOKSiR,
- demonta¿ muru oporowego na ul. £okietka,
- przebudowanie wype³nienia nawierzchni miêdzy
p³ytkami granitowymi na ul. D¹browskiego i ul. Wi-
tosa w celu usuniêcia nierównoœci.
3. W ramach organizacji prac spo³ecznie- u¿ytecz-
nych zrealizowano 2 porozumienia z Powiato-
wym Urzêdem Pracy dla 50 osób. W/w forma
aktywizacji bezrobotnych nie jest zwi¹zana 
z zawieraniem umów, bezrobotni pracuj¹ w wymiarze
do 40 godzin miesiêcznie. Osoby te pracowa³y przy
pracach porz¹dkowych i remontowych w CHZGKiM.

V. W zakresie œrodków zewnêtrznych pozyskano: 
1. Œrodki w kwocie 136.196,40 z³ w ramach progra-
mu operacyjnego kapita³ ludzki na sfinansowanie pro-
jektu „Równaj do najlepszych - wsparcie uczniów
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie”
2. Œrodki w kwocie 167.250,00 z³ w ramach
programu operacyjnego kapita³ ludzki na sfinan-
sowanie projektu „Ka¿dy ma prawo do sukcesu”
realizowanego w szko³ach podstawowych.
3. Dotacjê w wysokoœci 21.600 z³ oraz po¿yczkê
w wysokoœci 43.200 z³ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na
budowê przy³¹cza gazu sk³adowiskowego na terenie
sk³adowiska odpadów komunalnych w Bia³ej.
4. Dotacjê w wysokoœci 38.400 z³ z Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego na do-
finansowanie zadania z zakresu gospodarki wodnej
pt. „Modernizacja i konserwacja rowu melioracyj-
nego - melioracje szczegó³owe, rów KS”. Z wyko-
rzystaniem otrzymanej dotacji przeprowadzono
konserwacjê rowu i modernizacjê przepustu
przy ul. Bielawskiej.
5. Dotacjê w kwocie 13.400 z³ oraz po¿yczkê 
w kwocie 26.900 z³ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na
zadanie: Budowa odcinka sieci wodoci¹gowej 

i kanalizacji ogólnosp³awnej wraz z przy³¹czami
do granicy posesji w ul. S³onecznej.

VI. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony
œrodowiska:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 46 lokali miesz-
kalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty,
- 4 gara¿e przy ul. Witosa i ul. Drzyma³y,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospodarowa-
nia nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. £okietka, 
- grunt na rzecz u¿ytkownika wieczystego przy
ul. Rejtana 6A,
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego:
- 2 nieruchomoœci niezabudowane przeznaczone
pod mieszkalnictwo z us³ugami, po³o¿one przy
ul. Witosa i ul. D¹browskiego,
- nieruchomoœæ pod zabudowê jednorodzinn¹
przy ul. Broniewskiego,
- 5 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej
i 3 przy ul. D¹browskiego 18,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem portierni
i wiat¹ po³o¿on¹ przy ul. Fabrycznej.
3. Wydano 17 decyzji w sprawie przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
4. Zawarto 15 umów dzier¿awy na grunty u¿ytkowa-
ne rolniczo na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
na targowisku miejskim i na ogrody przydomowe
oraz zawarto 52 aneksy do umów dzier¿awy 
w zwi¹zku ze zmian¹ wysokoœci podatku VAT.
5. W wyniku rozwi¹zania umowy u¿ytkowania wie-
czystego w drodze ugody s¹dowej przejêto od Spó³-
dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ” w Chojnowie
2 dzia³ki o powierzchni 0,76 ha.
6. Z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na realizacjê zadania pn. Baszta
Tkaczy, prace konserwatorsko-remontowe wnêtrza
- etap II - dofinansowanie w ramach Programu
Dziedzictwo Kulturowe - priorytet 1 Ochrona Zabyt-
ków, wniosek nie uzyska³ rekomendacji na 2011 r.,
w zwi¹zku z czym zosta³ ponownie z³o¿ony na 2012 r.
7. Wydano 13 decyzji na podzia³ dzia³ek.
8. Wydano 6 zaœwiadczeñ w sprawie zmiany nazwy
ulicy i zmiany numeracji nieruchomoœci.
9. Przygotowano i przeprowadzono 37 przetargów
na sprzeda¿ i dzier¿awê nieruchomoœci.
10. Wydano postanowienie opiniuj¹ce plan gospo-
darki odpadami.
11. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko wydano
2 decyzje w sprawie œrodowiskowych uwarunko-
wañ zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.
12. Zarz¹dzanie kryzysowe:
- wydano 20 decyzji o na³o¿eniu œwiadczeñ, 
w tym 19 uchylaj¹cych obowi¹zek,
- nadzorowano i monitorowano zagro¿enia
powodziowe,
- sporz¹dzono plan akcji kurierskiej dla miasta
Chojnowa,
- przeprowadzono akcjê zwi¹zan¹ ze ska¿eniem
wody pitnej w wodoci¹gu miejskim,
- uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym system
wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagro-
¿eniach województwa dolnoœl¹skiego.
13. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej
w miesi¹cu wrzeœniu koordynowano akcj¹ „ Sprz¹ta-
nie Œwiata” na terenie miasta oraz promowano 
i koordynowano „Europejski Tydzieñ Zrównowa¿o-
nego Transportu” i „Dzieñ bez samochodu”.
14. Przeprowadzono badania w obrêbie stanowiska
archeologicznego na terenie LSSE podstrefy Chojnów
przy ul. £u¿yckiej, w wyniku których wyklu-
czono lokalizacjê œredniowiecznej osady na terenie
nieruchomoœci przeznaczonej do przetargu.

Styczniowa sesja by³a sesj¹ podsumowañ. Sprawozdanie z pracy za 2011 rok zda³ radnym burmistrz miasta 
oraz Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa. Sama rada równie¿ poinformowa³a o swojej ubieg³orocznej dzia³alnoœci.
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Na XVI sesji
15. W ramach udzielenia dotacji z bud¿etu miasta
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach, dofinansowano prace
konserwatorskie w po³udniowej nawie z przyleg³ymi
aneksami i polichromii œciennych w czêœci pod-
chórza nawy g³ównej wnêtrza koœcio³a œw. Ap. Piotra 
i Paw³a, udzielaj¹c dotacji w wysokoœci 40.000 z³.

VII. W zakresie zieleni miejskiej:
1. Posadzono 200 szt. drzew z gatunku lipa (180 szt.
na terenie oczyszczalni œcieków w Goliszowie 
i 20 szt. przy ul. D¹browskiego). Koszty w ca³oœci
pokry³a Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
2. Przeprowadzono korekty koron drzew oraz zdjêto
posusz z drzew rosn¹cych na terenie Cmentarza
Komunalnego, w Parku Œródmiejskim przy ul. D¹-
browskiego, przy ul. Chmielnej i przy ul. Kolejowej.
3. Zamontowano 8 szt. kolumn kwiatowych 
o ³¹cznej liczbie kwiatów - 1.284 szt. przy pl. Zam-
kowym, pl. Dworcowym, ul. Ma³achowskiego,
ul. Reja, ul. Reymonta i ul. Paderewskiego (basen).
4. Zamontowano 360 donic z kwiatami na s³upach
oœwietlenia ulicznego, iloœæ kwiatów - 1.800 szt.
5. Rozpoczêto niwelowanie terenu przy ul. Wys-
piañskiego - ul. Zapolskiej przeznaczonego pod
rekreacjê.
6. Zakupiono ci¹gnik ogrodniczy - kosiarka.

VIII. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. W roku 2011 przydzielono ³¹cznie:
- 18 lokali mieszkalnych,
- 12 lokali socjalnych,
- 2 lokale zamienne,
- 13 lokali po œmierci najemcy,
- 3 lokale po wyprowadzeniu siê najemcy.
2. Przed³u¿ono 75 umów najmu lokali socjalnych.
3. Przeprowadzono 4 zamiany miêdzylokatorskie.
4. Anulowano 2 wypowiedzenia umowy najmu,
w zwi¹zku ze sp³at¹ zad³u¿enia w ca³oœci.
5. Przekazano do Spó³dzielni Mieszkaniowej 2 lokale
socjalne w zwi¹zku z realizacj¹ wyroków s¹dowych.

IX. W zakresie ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej:
1. W roku 2011 wydano:
- 98 zaœwiadczeñ o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej,
- 187 zaœwiadczeñ o zmianie we wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej,
- 226 decyzji o wykreœleniu wpisu z ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej,
2. Przyjêto 142 wnioski o wpis informacji o zawiesze-
niu lub wznowieniu dzia³alnoœci gospodarczej.
3. Udzielono pisemnych informacji lub wydano
zaœwiadczenia dotycz¹ce 89 przedsiêbiorców.

X. Z zakresu organizacji i promocji:
1. Og³oszono i rozstrzygniêto 12 konkursów na
realizacjê zadañ publicznych na terenie miasta
Chojnowa na 2011 rok.
2. Przygotowano i przekazano do publikacji mate-
ria³y do Dolnoœl¹skiej Agencji Promocji i Obs³ugi
Samorz¹dów celem zamieszczenia ich w Infor-
matorze Samorz¹dów Dolnego Œl¹ska.
3. Opublikowano materia³ promocyjny zawieraj¹cy
roczny raport gospodarczy w Gazecie Wroc³awskiej.
4. Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim
Serwisie Turystycznym-Travelling Polska.
5. Przygotowano prezentacjê miejskiej bazy spor-
towej do materia³ów promocyjnych.
6. Przygotowano materia³y fotograficzne obiektu
basenowego dla firmy Berndorf celem wykorzysta-
nia w firmowych materia³ach promocyjnych.
7. Wydano turystyczny plan miasta z ujêtymi w opisie
atrakcjami miasta - kulturalnymi, sportowymi 
i historycznymi.
8. Opracowano i zg³oszono do plebiscytu „Niezwykli

Dolnoœl¹zacy” dwie aktywne spo³ecznie osoby
z Chojnowa.
9. Miasto Chojnów otrzyma³o presti¿owy tytu³
„Samorz¹dowy Lider Edukacji”.
10. Od marca do grudnia 2011 r. urz¹d uczestniczy³
w projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju” maj¹cym
na celu opracowanie strategii miasta w zakresie
kultury, sportu i rekreacji oraz promocjê walorów
turystycznych Chojnowa.
11. Aktualizowano wpisy na stronach internetowych
oficjalnego portalu miejskiego i biuletynu infor-
macji publicznej.
12. Zorganizowano Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego.
13. Zorganizowano i przeprowadzono na terenie
miasta wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

XI. Z zakresu spraw obywatelskich:
1. Dowody osobiste:
- przyjêto 1120 wniosków o wydanie dowodów
osobistych,
- wydano 1041 dowodów osobistych,
- wys³ano 109 zapotrzebowañ na koperty dowodowe
do innych urzêdów,
- wys³ano 148 kompletnych kopert dowodowych
do innych urzêdów,
- skompletowano 1041 kopert dowodowych (wnioski,
akty urodzeñ, akty ma³¿eñstw, zawiadomienia 
o zmianie danych osobowych)
- wydano 162 zaœwiadczenia o utracie dowodu
osobistego,
- za³atwiono 47 spraw dot. udzielania informacji
zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych
i zwi¹zanych z wydawaniem dowodów osobistych,
- sukcesywnie uzupe³niano bazê ewidencji ludnoœci
o posiadanie przez mieszkañców dowody osobiste
wa¿ne i uniewa¿nione.
2. Ewidencja ludnoœci:
- przeprowadzono 47 postêpowañ administracyj-
nych, w tym: wydano 15 decyzji o wymeldowaniu
osób, 19 postêpowañ zosta³o umorzonych, 5 postê-
powañ jest w toku, 3 odmowy o wymeldowanie,
1 odmowa wszczêcia postêpowania, 2 postêpowa-
nia o udzielenie pomocy prawnej, 1 postêpowanie
bez rozpatrzenia, 1 postêpowanie bezprzedmiotowe.
- sporz¹dzono dla szkó³ wykazy (listy uczniów)
- dzieci podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu,
- sporz¹dzono 12 comiesiêcznych wykazów zgonów
dla Urzêdów Skarbowych,
- przyjêto: 144 akty urodzeñ, 145 aktów zgonu,
140 aktów ma³¿eñstwa,
- przyjêto 57 aktów stanu cywilnego (uznania 
i rozwody),
- udzielono odpowiedzi na 748 wniosków o udostêp-
nienie danych osobowych,
- wydano 260 zaœwiadczeñ dot. zameldowañ 
i wymeldowañ,
- przyjêto 309 zg³oszeñ pobytu sta³ego oraz 233
zg³oszenia pobytu czasowego, 
- przyjêto 261 zg³oszeñ wymeldowañ z pobytu sta³ego,
- przyjêto 177 zg³oszeñ o zameldowanie na pobyt
czasowy i wymeldowanie przedterminowe z innych
urzêdów,
- aktualizowano meldunki ze sta³ego rejestru wyborców.
3. Dodatki mieszkaniowe:
- przyjêto i rozpatrzono 658 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, z tego wydano 632 decyzje
pozytywne i 26 decyzji negatywnych,
- ³¹cznie w 2011 roku wyp³acono dodatki mieszka-
niowe na kwotê 584.459,25 z³,
- potwierdzono 560 oœwiadczeñ (dot. poœwiadczenia
w³asnorêcznoœci podpisu) o stanie rodzinnym 
i maj¹tkowym sk³adaj¹cego oœwiadczenie,
- wydano 13 decyzji dot. wstrzymania wyp³aty
dodatku mieszkaniowego osobom, u których

wyst¹pi³y zaleg³oœci w op³atach czynszowych.
4. Sprawy wojskowe 
- sporz¹dzono listê osób podlegaj¹cych obowi¹z-
kowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej,
- wezwano 89 osób do kwalifikacji wojskowej z rocz-
nika podstawowego oraz 12 z rocznika starszego.

XII. Z zakresu oœwiaty:
1. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³ 
i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012.
2. Przeprowadzono 1 postêpowanie kwalifikacyjne
o uzyskanie awansu na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
3. Wydano 10 decyzji w sprawie przyznania dofi-
nansowania kosztów poniesionych w zwi¹zku 
z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika.
4. Wydano 296 decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego dla uczniów
na kwotê 131.116,00 z³.
5. Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród
Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.

XIII. Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego:
1. Wydano: 141 decyzji administracyjnych, 16 za-
œwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za-
granic¹, 71 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 38 aktów urodzenia, 137 aktów
ma³¿eñstwa, 111 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 997 spraw z biurem ewidencji ludnoœci
i USC, 1216 wniosków o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego, 6 korespondencji konsularnych.
4. Sprawdzono oko³o 675 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Wys³ano 11 wniosków do Prezydenta RP o nada-
nie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 6 jubileuszy 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

XIV. W zakresie wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych:
W 2011 roku wydano:
- 24 zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y (dla sklepów),
- 3 jednorazowe zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych podczas imprez okolicznoœciowych,
- 5 decyzji wygaszaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych.

XV. Z zakresu podatków: 
1. Wydano 5.745 decyzji wymiarowych w zakresie
nale¿noœci podatkowych.
2. Wydano 45 decyzji dotycz¹cych ulg w sp³acie
nale¿noœci podatkowych (roz³o¿enia na raty, odro-
czenia, umorzenia).
3. Wydano 52 zaœwiadczenia podatkowe o udziele-
niu pomocy de minimis 
4. Sporz¹dzono 229 pism i wezwañ do podatników.
5. Wydano 7 decyzji w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego.
6. Dokonano czynnoœci sprawdzaj¹cych ³¹cznie
w zakresie 268 deklaracji podatkowych.
7. Wys³ano 1246 upomnieñ w sprawie zaleg³oœci
podatkowych - podatek od nieruchomoœci, podatek
rolny, podatek od œrodków transportowych.
8. Wystawiono 232 tytu³y wykonawcze za zale-
g³oœci w podatku od nieruchomoœci, 21 tytu³ów
wykonawczych za zaleg³oœci w podatku od œrodków
transportowych.
9. Z³o¿ono 5 wniosków do wydzia³u ksi¹g wie-
czystych o wpis hipoteki przymusowej za zale-
g³oœci podatkowe w podatku od nieruchomoœci.
10. Wys³ano 91 postanowieñ o zarachowaniu wp³aty.
11. Wystawiono 3 wnioski w sprawie rozliczenia
2% wp³ywów z podatku rolnego, przekazywanych
na rzecz Dolnoœl¹skiej Izby Rolniczej.
12. Wystawiono 536 wezwañ w sprawie zaleg³oœci
z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów.
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Strach  i  nadzieja
Zaczê³o siê sympatycznie, ale póŸ-
niej ju¿ tak sympatycznie nie by³o.
Pierwsza wizyta Magdy Gessler 
w restauracji „Niebieski Parasol”
nie nale¿a³a do przyjemnych. Za-
jê³a stolik na piêterku, zamówi³a
kilka dañ - barszcz czerwony, zupê
gulaszow¹, naleœnik po grecku,
pó³misek wiejski, sa³atkê ch³opsk¹,
¿eberka z Egelsbach, zestaw
surówek, piero¿ki z parmezanem
i… czeka³a , czeka³a, czeka³a…
Tymczasem w kuchni ogólne
zdenerwowanie, chaos, panika.
Najprostsze czynnoœci urasta³y do
niewykonalnych zadañ, rêce siê
trzês³y, w g³owie k³êbi³o siê
mnóstwo myœli…Ten dzieñ by³
okropny. Nie doœæ, ¿e stres, to
jeszcze ani s³owa komentarza…
Taka jest formu³a programu. Swoje
wra¿enia o lokalu, obs³udze i menu
Magda Gessler wyrazi³a nastêp-
nego dnia. Za³oga liczy³a siê z kry-
tyk¹ i uwagami, ale konfrontacja
ze s³ynn¹ restauratork¹ przesz³a
ich oczekiwania. Wszystkim siê
oberwa³o, ale jak tylko emocje
opad³y wst¹pi³a nadzieja…

Zmiany du¿e i ma³e
Zmieniono wystrój wnêtrza, kartê
menu i nazwê lokalu. Ca³a za³oga,
pod okiem pani Magdy pracowa³a
na najwy¿szych obrotach. W jad³o-
spisie znalaz³ siê jeleñ. Aparaty tele-
foniczne, rozgrzane do czerwonoœci

szuka³y kontaktu ze sprzedawc¹
tego nietypowego towaru. Znalaz³
siê w Wa³brzychu. 
Gor¹czkowe prace trwa³y te¿ przy
aran¿acji wnêtrza. Piêtro lokalu nie
przesz³o rewolucji, zmian dokonano
tylko na parterze. U progu witaj¹
drewniane ³awy, sto³y, du¿o folko-
wych dodatków, poro¿a na œcia-
nach - klimat ludowo-myœliwski.
Podobne akcenty znajdziemy w kar-
cie dañ. Do dotychczasowego menu
do³¹czono zestaw proponowany
przez Magdê Gessler - szwabskie
piero¿ki ze szpinakiem i parówk¹
cielêc¹ (14 z³), zupa grochowa (6 z³),
kluski z boczkiem i serem ¿ó³tym
(10 z³), czerwony kisiel, wino czer-
wone wytrawne, maliny, truskaw-
ki, wiœnie z bit¹ œmietan¹ (10 z³) 
i oczywiœcie gulasz z jeleniny pa-
chn¹cy leœnymi grzybami (20 z³).
Najwiêksz¹ metamorfozê prze-
szed³ szyld nad lokalem - „Niebieski
Parasol” zamieniono na „Pod
Jeleniem”.

Na dzieñ dobry i do widzenia
Kolacja przygotowana wspólnie 
z pani¹ Magd¹ by³a clue programu.
Nowe dania maj¹ byæ pocz¹tkiem
nowego dla restauracji i jej klien-
tów i by³y koñcem pracy ca³ej tele-
wizyjnej ekipy. Takiego ob³o¿enia
restauracja chyba jeszcze nie mia³a.
Tego dnia podjêto 50.goœci. Zde-
cydowanej wiêkszoœci poczêstunek
smakowa³ wyœmienicie, ale tak
jak podniebienia mamy ró¿ne, tak
i opinie by³y podzielone. Jedno jest
pewne - rewolucja w lokalu przy
ul. Legnickiej siê dokona³a, a komu
i czy w ogóle zmiany wyjd¹ na
dobre, czas poka¿e.

Na marginesie
Ekipa filmowców goszcz¹ca w Choj-
nowie o¿ywi³a na kilka dni nasze
spo³eczeñstwo. W mieœcie czêsto
rozmawiano na ten temat, dopyty-
wano o kolejne szczegó³y, dzielono
siê wra¿eniami z osobistych spot-
kañ czy to z ekip¹ czy ze znan¹
restauratork¹. Pani Magda nigdy
nie wie dok¹d jedzie, jakie miasto
odwiedzi, Chojnów by³ wiêc dla
niej zaskoczeniem. Krótki spacer
po centrum, wizyta w kilku punk-
tach handlowych, spotkania z miesz-
kañcami, da³y jej obraz niewiel-

kiego miasteczka na Dolnym Œl¹sku
- kolejnego na jej mapie gastrono-
micznych rewolucji. 
Producentów programu bardzo za-
interesowa³a dzia³alnoœæ restauracji
i jej w³aœcicielki. Lokal, w odró¿nie-
niu od dotychczasowych pokazy-
wanych na wizji, prowadzi kuch-
niê dla pensjonariuszy oœrodka
pielêgnacyjno-rehabilitacyjnego, 
a sama w³aœcicielka Ma³gorzata
Cz³onka jest jednoczeœnie prezesem
stowarzyszenia i prezesem KS Choj-
nowianki. Dlatego te¿ Chojnów wy-
brano spoœród wielu innych zg³oszeñ. 
St¹d wizyta filmowców na na-
szym stadionie - tu rozmawiali 
z jednym z trenerów i pi³karzami
oraz w Oœrodku Pielêgnacyjno-Re-
habilitacyjnym „Niebieski Parasol”,
gdzie nagrano kilka ujêæ z pensjo-
nariuszami i personelem. 
Wydaje siê, ¿e to nie ostatnia przy-
goda Parasola z TVN. Re¿yser pro-
gramu zainteresowa³ siê „Turniejem
Tañca i Œpiewu” - imprez¹ jak¹ ta
placówka organizuje od kilku lat dla
podopiecznych okolicznych Domów
Pomocy Spo³ecznej. Byæ mo¿e jesz-
cze w tym roku teren oœrodka po-
nownie stanie siê planem filmowym
znanej stacji telewizyjnej. 

P.S.
„Wielka niespodzianka Klaudiusza”
- kto pamiêta jeszcze popularny na
pocz¹tku tego wieku program ku-
linarny? Prowadz¹cym ten ciesz¹cy
siê du¿¹ ogl¹dalnoœci¹ program
by³ Klaudiusz Sevkoviæ - uczestnik
pierwszej edycji Big Brothera, który
na zamówienie widzów robi³ potra-
wy-niespodzianki dla ich bliskich
i przyjació³. W 2002 roku Klaudiusz
by³ w Chojnowie i na proœbê pana
Grzegorza Kawerskiego zaskoczy³
swoj¹ kolacj¹ pani¹ Renatê Ka-
wersk¹. Jej spontaniczn¹ reakcjê
ogl¹daliœmy na wizji kilka miesiê-
cy póŸniej.

eg

No i ju¿ po rewolucji
W czwartek 26 stycznia uroczyst¹ kolacj¹
ekipa TVN zakoñczy³a nagranie chojnow-skiej
edycji „Kuchennych rewolucji”.
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10 lutego 2012 roku mija 67 lat od dnia wyzwolenia
naszego miasta z niemieckich r¹k. Po wiekach germañ-
skiego panowania stare piastowskie ziemie, w tym
miasto Chojnów, powróci³y do Macierzy. Jest to data
o znaczeniu historycznym, i o tym nie wolno zapominaæ.

Chojnów w pierwszych latach swojego istnienia nale¿a³ do Piastów
Œl¹skich, by z kolei trafiæ pod panowanie królów czeskich, cesarzy
austryjackich z rodu Habzburgów czy te¿ królów pruskich. Od zarania
dziejów polskie si³y zbrojne musia³y stawiæ czo³o najazdom obcym.
Najwiêkszym zagro¿eniem dla m³odego pañstwa polskiego byli w³adcy
Rzeszy Niemieckiej, którzy wraz z szerzeniem chrzeœcijañstwa podbijali
obszary wschodnie. Zwyciêska bitwa pod Cedyni¹ 24 czerwca 972 roku
to pierwsze w historii bezpoœrednie starcie wojsk polskich i niemieckich.
By³ to pocz¹tek d³ugotrwa³ych najazdów niemieckich na Polskê. “Drang
nach Osten” g³osi³o has³o najeŸdŸcy - Niemcy stanowi¹ naród bez
przestrzeni, a przestrzeñ ta jest na wschodzie. Mo¿na j¹ opanowaæ po
usuniêciu z niej Polaków. Od wieków a¿ do 1939 roku wisia³a nad nami
groŸba “ Drag nach Osten”. Naród polski poniós³ z tego powodu wielkie
ofiary. Zosta³y nam przemoc¹ lub podstêpem wydarte stare ziemie pias-
towskie. W³adcy Rzeszy z tej polityki nigdy nie zrezygnowa³y. Napaœæ zbro-
jna w 1939 roku to dalsza kontynuacja polityki wschodniej, w wyniku
której mia³a zostaæ zbudowana tysi¹cletnia Rzesza, koniec historii naszego
pañstwa i narodu. Jak wiadomo, sta³o siê inaczej. Zwyciêstwo Niemiec
Hitlerowskich nad Polsk¹ w 1939 roku by³ pocz¹tkiem koñca Niemiec
hitlerowskich.
Trzeba by³o wielu lat, by ze zbli¿aj¹cym siê upadkiem Niemiec hitlerow-
skich ziemie zrabowane nam przed wiekami powróci³y do Macierzy. 
W wyzwalaniu Chojnowa wziê³y udzia³ jednostki 373 Dywizji Armii
Radzieckiej dowodzonej przez gen. Sozanowa, oraz 9 Korpus Zmechanizo-
wanego genera³a Iwana Suchowa. O szybkim zdobyciu miasta zadecy-
dowa³o niemal jednoczesne uderzenie od wschodu i pó³nocy. W godzi-
nach wieczornych 10 lutego 1945 roku Chojnów zosta³ zdobyty.
W tym czasie jednostki 1-szej Armii Wojska Polskiego przekraczaj¹
granicê polsko-niemieck¹ z 1939 roku, zapocz¹tkowuj¹c tym samym
historyczn¹ misjê przywracania do Macierzy ziemi zachodnio-pomorskiej.
Toczy³a zaciête boje przy prze³amywaniu niezwykle silnego Wa³u
Pomorskiego i zdobyciu Ko³obrzegu. Na Pomorzu znajdowa³a siê 

2-ga Armia Wojska Polskiego zeœrodkowania w rejonie Gorzowa
Wielkopolskiego, sk¹d mia³a wejœæ do bitwy. Rozwój wydarzeñ
wojennych spowodowa³, ¿e 2 Armia WP zosta³a podporz¹dkowana
dowódcy- 1-go Frontu Ukraiñskiego i przegrupowana w rejon Trzebnicy,
gdzie zamierzano j¹ u¿yæ do walk o Wroc³aw. Tu otrzymuje nowe
zadanie, w myœl którego nast¹pi³o przegrupowanie z rejonu Trzebnicy
nad Nysê £u¿yck¹ i wziêcia udzia³u w operacji berliñskiej.
Udzia³ ¿o³nierzy polskich w wyzwalaniu ziem pó³nocnych i zachod-
nich by³ g³ówn¹ przes³ank¹ ich powrotu do Macierzy.
Jako wielkie zaprzeczenie chêciom naszego unicestwienia, tyle razy
wymazani przez goliatów jako pañstwo z mapy œwiata - wróciliœmy na
prastare Ziemie Piastowskie, wróciliœmy tam gdzie rozpoczyna³a siê
historia naszego wojska - pod Cedyniê , gdzie 24 czerwca 972 roku
Wojsko Polskie odnios³o nad Niemcami zwyciêstwo, a 16 kwietnia
1945 roku forsuje w pobli¿u Odrê, koñcz¹c patriotyczn¹ misjê bojow¹
przy zdobyciu Berlina. 

por. w st. sp. in¿. Jan Borysionek

67 rocznica wyzwolenia Chojnowa

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego
nr 1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym 

przy ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹

u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 lutego 2012 r. o godz. 11.00 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 15 lutego 2012 r.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie 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 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  1.070,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w usta-
lonym 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. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 23.01.-15.02.2012 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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Nie tylko tradycja
To ju¿ ostatnie op³atkowe spotkania w tym roku. 
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów po³¹czy³ je z obchodami
Dnia Babci i Dziadka. Cz³onkowie zwi¹zku spêdzili ten czas we w³asnym
gronie najpierw dziel¹c siê op³atkiem, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia
œwi¹teczno-noworoczne, potem winszuj¹c sobie pociech z wnucz¹t, 
a wszystkie te okolicznoœci uczcili taneczn¹ zabaw¹. Ruch, to wspania³e
lekarstwo na wiele schorzeñ, radoœæ i optymizm, to dodatkowe
panaceum na witalnoœæ, nikt zatem nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ta grupa
nale¿y do aktywnej czêœci naszej lokalnej spo³ecznoœci. Dowodzi tego
nie tylko taneczna zabawa organizowana raz czy dwa razy w roku, ale
wiele innych inicjatyw realizowanych ka¿dego roku od wielu ju¿ lat.

***
Wspólne spotkanie op³at-
kowe kombatantów i Sy-
biraków rozpoczê³o siê
wspóln¹ modlitw¹ i ¿ycze-
niami. Ks. Marek Osmulski,
burmistrz Jan Serkies,
wójt gminy Mieczys³aw
Kasprzak w imieniu choj-
nowskich parafii i w³adz
samorz¹dowych ¿yczyli
uczestnikom zdrowia 
i kolejnych œwi¹tecznych
biesiad w gronie bliskich. 
Op³atek, którym siê dzielono, dla tej spo³ecznoœci ma wyj¹tkowy wymiar.
Jest nie tylko religijn¹ symbolik¹ pojednania i przebaczenia, ale tak¿e
szczególnym wyrazem przyjaŸni, wspólnoty i nadziei kojarzonym 
z ciê¿kimi latami wojny. W takich chwilach przychodzi nostalgia, powraca
wspomnienie o towarzyszach broni i bliskich, którzy nie doczekali.
Mówi³ o tym prezes ZKRPiBWP Jan Borysionek, ze wzruszeniem 
w g³osie wracaj¹c do tragicznej przesz³oœci, w której jednak dzieñ
Wigilii by³ szanowany przez wszystkie strony zbrojnego konfliktu. 
Spotkania œwi¹teczne dla ka¿dej grupy spo³ecznej s¹ pretekstem do
wyjœcia z domu, mo¿liwoœci¹ rozmów w serdecznym gronie o bliskich
sprawach, impulsem do aktywnoœci i poczucia wspólnoty. Jak wa¿ne s¹ to
aspekty ¿ycia, t³umaczyæ nikomu z pewnoœci¹ nie trzeba. 

eg

Rok temu chojnowianie pierwszy raz mieli okazjê wys³uchaæ koncertu
zespo³u Aksel z Patoki, który zaprosi³ do swojego œwiata kolêd ³emkow-
skich, ukraiñskich i s³owiañskich. By³ to wtedy pierwszy wystêp tej
grupy, zawi¹zali siê bowiem krótko przed koncertem - spontanicznie,
z potrzeby serca.
Ubieg³oroczny koncert zachwyci³. By³y bisy, burzliwe brawa…
Wykonawcy powtórzyli sukces sprzed roku. Ich wystêp wspar³a wokalno-
instrumentalna grupa Trojada z chórem parafialnym z Zamienic. 
27 stycznia sala kinowa Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji wype³ni³a siê niemal do ostatniego miejsca. Kolêdy i pastora³ki polskie,

³emkowskie, ukraiñskie i po³udniowych S³owian wzrusza³y i radowa³y
zarówno zgromadzonych na sali wiernych greckokatolickiej parafii
Narodzin œw. Jana Chrzciciela z Zamienic, jak i mieszkañców
Chojnowa zwi¹zanych z nieco inn¹ religi¹. 
O szacunku dla ró¿nych wyznañ i tolerancji mówi³ ze sceny ksi¹dz
Bogdan Harasim - organizator koncertu i wokalista grupy Aksel.
Pe³ni¹c dodatkowo rolê konferansjera zgrabnie wprowadza³ s³uchaczy
w kolejne utwory t³umacz¹c obcojêzyczne treœci i nie tylko religijne
ich znaczenie. 
Koncert z pewnoœci¹ zapadnie publicznoœci w pamiêci przez najbli¿szych
12 miesiêcy. Potem bêdziemy domagaæ siê kolejnych wzruszeñ.

eg

Na wschodni¹ nutê
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Dwa lata temu, dok³adnie 02.04.2010r. otrzymaliœmy zaœwiadczenie 
o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeñ. Od tej daty
uznajemy rozpoczêcie dzia³alnoœci Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê” w Chojnowie.
Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach wielu wspania³ych ludzi
zwi¹zanych z pomoc¹ spo³eczn¹, s³u¿b¹ zdrowia, oœwiat¹ i kultur¹.
Dziêki nim mo¿liwe jest szerokie spektrum dzia³añ.
Zaanga¿owanie cz³onków Stowarzyszenia umo¿liwi³o podjêcie zadañ
systematycznych i cyklicznych. Ju¿ w pierwszym roku dzia³ania wesz-
liœmy we wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Bank ¯ywnoœci w Jaworze.
Monitoruj¹c potrzeby mieszkañców miasta i gminy Chojnów co roku
staramy siê zwiêkszaæ liczbê zaopiekowanych osób. W ubieg³ym roku
obejmowaliœmy opiek¹ w formie comiesiêcznych paczek ¿ywnoœ-
ciowych 150 osób. W bie¿¹cym roku planujemy zwiêkszenie liczby
do 220 osób. Tê formê pomocy otrzymuj¹ osoby uczêszczaj¹ce do
WTZ w Chojnowie, ŒDS w Piotrowicach, a tak¿e mieszkañcy Chojnowa,
Krzywej, Okmian, Osetnicy, Jerzmanowic, Dobroszowa, Konradówki
i Piotrowic.
Ponadto co roku, z inicjatywy Federacji Banków ¯ywnoœci, przeprowadza-
my zbiórkê ¿ywnoœci w sklepach „Biedronka” w Chojnowie. We wrzeœniu,
w ramach akcji „Podziel siê posi³kiem” oraz w grudniu w ramach
akcji „Œwi¹teczna zbiórka ¿ywnoœci”. Zebrana ¿ywnoœæ pozostaje do
naszego rozdysponowania dla potrzebuj¹cych.

W tych dzia³aniach bardzo aktywnie uczestniczy liczna grupa cz³onków
Stowarzyszenia. Sprawnie organizuj¹ siê i nie odmawiaj¹ pomocy
poœwiêcaj¹c swój wolny czas. Nieodzown¹ pomoc¹ s³u¿¹ równie¿
wolontariusze. S¹ nimi uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. M. Kopernika w Chojnowie. Niezawodnie te¿ powierzone zadania
realizuj¹ wolontariusze z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie.
Dziêki sponsorom, ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoœci, zorganizowaliœmy
wycieczkê dla osób niepe³nosprawnych do wroc³awskiego ZOO.
Kolejny rok dzia³alnoœci to postawione sobie nowe wyzwania. 
W ramach Festiwalu Humoru i ¯artu, przy wspó³pracy i wspó³-
dzia³aniu z MOKSiR-em w Chojnowie, Stowarzyszeniem Pomocy
Uczniom PZS „Wsparcie” w Chojnowie i naszym Stowarzyszeniem
odby³ siê V Przegl¹d Kabaretów Szkolnych PeKaeSy. Pracownicy
MOKSiR-u, WTZ w Chojnowie i ŒDS w Piotrowicach wspierali nas
w zorganizowaniu Festiwalu Karaoke dla Osób Niepe³nosprawnych.
O ile Przegl¹d Kabaretów Szkolnych ma ju¿ swoj¹ tradycjê i presti¿,
to Festiwal Karaoke by³ prób¹ uaktywnienia osób niepe³nosprawnych
w nowym zadaniu. Efekt by³ dla nas, bardzo przyjemnym zaskoczeniem.
Nie zawiedli sponsorzy funduj¹c bardzo cenne nagrody, nie zawiod³y
zaproszone do konkursu placówki dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Myœlê, ¿e to co ³¹czy siê z pozytywnym i ¿yczliwym odbiorem nale¿y kon-
tynuowaæ. W zwi¹zku z tym w swoich planach na rok 2012 wpisujemy
wspó³udzia³ w zorganizowaniu VI Przegl¹du Kabaretów Szkolnych 
i organizacjê II Festiwalu Karaoke dla Osób Niepe³nosprawnych.
Korzystaj¹c z okazji prezentacji Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie-
pe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê” w Chojnowie chcia-
³abym podziêkowaæ wszystkim cz³onkom za wyj¹tkow¹ wspó³pracê,
aktywnoœæ, pomys³owoœæ i niezawodnoœæ. Dziêkujê wszystkim spon-
sorom. Wspieraj¹c nas bezinteresownie daj¹ œwiadectwo swojej wiel-
kodusznoœci i umo¿liwiaj¹ realizacjê naszych zamierzeñ. Szczególne
podziêkowanie kierujê do wolontariuszy - uczniów naszych chojnowskich
szkó³, którzy bardzo chêtnie, licznie i sumiennie podejmuj¹ siê zadañ. 
Pragnê i bardzo liczê, ¿e nasze Stowarzyszenie swoimi dzia³aniami
trwale wpisze siê w serca i œwiadomoœæ mieszkañców Chojnowa i okolic.

Joanna Józefczuk

Liderzy Animacji Spo³ecznej (5)
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê”

Stowarzyszenie „Dajmy Szansê” zaprasza wszystkich
pragn¹cych wesprzeæ jego dzia³alnoœæ i wspólnie z innymi
pomagaæ tym, którzy oczekuj¹ serdecznoœci, ¿yczliwoœci 
i zainteresowania. Kontakt przez redakcje Gazety Chojnowskiej.

Proponujemy Pañstwu cykl artyku³ów pn. „Liderzy
Animacji Spo³ecznej” czyli LAS. Pod t¹ nazw¹ kryj¹
siê dziesi¹tki osób, które w ró¿ny sposób, na ró¿nych
p³aszczyznach pracuj¹ bezinteresownie na rzecz naszej
lokalnej spo³ecznoœci. Niewiele osób wie, ¿e w Chojnowie
dzia³a oko³o 20 zwi¹zków, stowarzyszeñ, kó³, a przy
jednostkach samorz¹dowych i placówkach oœwiato-
wych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które niemal w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia staraj¹ siê wspieraæ, rozwijaæ i animowaæ
naszych mieszkañców. Chcemy przez ten cykl przy-
bli¿yæ dzia³alnoœæ, sukcesy, zamierzenia tych organiza-
cji i daæ jednoczeœnie mo¿liwoœæ zainteresowanym
poznania i kontaktu z wybran¹ jednostk¹.
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Kolorowy, weso³y bal przebierañców by³ fini-
szem tegorocznych zajêæ przygotowanych na
czas ferii zimowych przez Miejskim Oœrodku
Kultury Sportu i Rekreacji. Tydzieñ wype³-
niony zabawami plastycznymi, tanecznymi,
sportowymi, warsztatami s³owa i ruchu oraz
konkursami chojnowskie dzieci zakoñczy³y
w pi¹tkowe przedpo³udnie (20 stycznia) wœród
baœniowych postaci, w rytmach obowi¹zuj¹-
cych balowych przebojów. Prym wiod³y tu
ksiê¿niczki i czarodziejki, ale wœród barwnych,
rozbawionych postaci oko obiektywu z³apa³o
te¿ batmana, clowna, króla, zorro. By³y te¿
motyle, biedronki, pszczó³ki, kotki, Indianki 
i Pipi. S³owem ogromny wachlarz istot ze œwiata
fauny, telewizji i ksi¹¿ki. 
Tego samego dnia feryjne zajêcia zainauguro-
wa³a Miejska Biblioteka Publiczna. 

Zakoñczono je 27 stycznia po¿egnaln¹ piosenk¹
„Na Wyspach Bergamutach” Jana Brzechwy,
poety, którego wiersze towarzyszy³y dzieciom
przez ca³y czas zajêæ w bibliotece. Na podstawie
jego utworów przez kilka dni tworzono œwiat
pe³en barwnych bohaterów. By³y postaci 
z bajki „Kopciuszek”, powsta³ teatr, do którego
dzieci wykona³y ca³¹ scenografiê i za pomoc¹
palcynek i pacynek przedstawi³y „Czerwonego
Kapturka” i „Kota w butach”. Kolejne zajêcia
dostarczy³y równie¿ du¿o radoœci i zabawy. 
Z kolorowego papieru i bibu³y powsta³y warzy-
wa do wiersza „Na straganie”. Mocno przy-
mocowane warzywa do nóg dzieci „odegra³y”
wspania³e przedstawienie. Ostatni dzieñ zajêæ
to zabawy z chust¹ oraz wrêczenie drobnych
upominków za konkurs „Zimowa piosenka”
oraz za twórcze uczestnictwo w zajêciach.

Ferie to ju¿ wspomnienie

Na szczêœcie zd¹¿yliœmy. D³ugo zbieraliœmy
siê z odpowiedzi¹ na zaproszenie pani Krystyny
Bisiorek, która goœci³a ju¿ na ³amach naszej
gazety jako pasjonatka szyde³kowych kwiatów,
mi³oœniczka wielotysiêcznych puzzli i kolek-
cjonerka lalek. 
Tym razem podziwialiœmy wspania³¹ choinkê
ubran¹ w niemal setkê „dzierganych” ozdób.
A¿urowe bombki, anio³y, elfy, kominiar-
czyk, dzwonki, w³asnorêcznie wykonane
komponuj¹ oryginaln¹, niepowtarzaln¹
choinkê, która na szczêœcie jeszcze nie zos-
ta³a przez w³aœcicielkê rozebrana. 

- Wiêkszoœæ z tych ozdób wykona³am, kiedy
z³ama³am rêkê i by³am wy³¹czona z wielu
domowych czynnoœci. Gisp nie przeszkadza³
w szyde³kowaniu zatem z przyjemnoœci¹ gros
czasu poœwiêci³am mojej pasji. 
Choinka to nie wszystko. U jej podnó¿a stanê³a
równie oryginalna szopka. Wszystkie zwie-
rz¹tka i postaci pani Krystyna zrobi³a sama,
dbaj¹c o szczegó³y i aran¿acjê.

Produkcja szyde³kowych ozdóbek trwa ca³y
rok. Powstaj¹ na konkretn¹ okolicznoœæ i bez
specjalnej okolicznoœci. Potem trafiaj¹ do r¹k
cz³onków rodziny, przyjació³, znajomych,
b¹dŸ zdobi¹ pomieszczenia ró¿nego rodzaju
instytucji. W domu pani Krystyna ma ju¿
niewiele miejsca na kwiaty, figurki, ozdoby,
ale nie zamierza z tego tytu³u zaprzestaæ
szyde³kowania. Chêtnych na te cudeñka jest
bowiem wielu… eg

Szyde³kowe
cudeñka



Blisko 15.tys fa³szywych tabletek na po-
tencjê wprowadzi³ nielegalnie na rynek
chojnowski farmaceuta, którego 18 sty-
cznia zatrzymali agenci Centralnego
Biura Œledczego.

Proceder trwa³ kilkanaœcie miesiêcy. W wyniku œledzt-
wa prowadzonego ju¿ od lutego ubieg³ego roku ustalono,
¿e punkt w Chojnowie by³ jednym z wielu w sieci
zorganizowanego handlu na terenie naszego kraju.
Sprzeda¿ prowadzona by³a g³ównie przez Internet.
Domena zarejestrowana na Malezji mia³a utrudniæ orga-
nom œcigania ujawnienie przestêpców, ale ten zabieg
nie powiód³ siê. Zatrzymano 12 osób w Warszawie,
Katowicach i Szczecinie, wkrótce dotarto te¿ do Chojnowa. 
Podczas rewizji w aptece znaleziono 1800 tabletek, ale
w postêpowaniu udowodniono chojnowianinowi sprze-
da¿ 14700 sztuk fa³szywego specyfiku. Nic dziwnego,
cena by³a bardzo atrakcyjna - 30 z³ za opakowanie -
mniej wiêcej o 90 z³ mniej ni¿ w legalnym handlu. Z tej
oferty skorzysta³o tysi¹ce osób. Trudno oceniæ ile z nich
zorientowa³o siê, ¿e zamiast pobudzaj¹cych zwi¹zków
³yka gips i lecznicze wapno. 
Aptekarz jest obecnie na wolnoœci, która kosztowa³a
go 10 tys z³. kaucji. Postêpowanie jednak trwa, a wed³ug
kodeksu karnego mê¿czyŸnie grozi piêcioletnia odsiadka. 

opr. eg
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Aptekarz fa³szerz

28stycznia w sali gimnastycznej Powiatowego Zespo³u Szkó³
przy ul. Wojska Polskiego odby³ siê fina³ projektu „Dobry pomys³

na karnawa³ z Euro 2012” zrealizowanego w ramach wspó³pracy 
z Fundacj¹ ING Dzieciom. W projekcie udzia³ wziêli uczestnicy WTZ,
dzieci z terenu Chojnowa oraz wolontariusze ING Bank Œl¹ski.
Rozpoczêliœmy o godz. 10.00 rozgrywkami sportowymi nastêpnie
mia³ miejsce konkurs plastyczny, krawiecki oraz test wiedzy o pi³ce
no¿nej i Euro 2012. Rozgrywki dru¿ynowe zakoñczy³y siê rozdaniem
nagród wrêczeniem medali i dyplomów. Po czêœci sportowej odby³a
siê rozrywkowa czêœæ spotkania, któr¹ umila³ nam pan Janusz przy-
grywaj¹c skoczne melodie. Wyst¹pi³ tak¿e nasz warsztatowy zespó³
taneczny z pokazem czirliderskim w strojach uszytych specjalnie na tê
okazjê. Fina³em spotkania by³ piêkny i pyszny tort przygotowany
przez mamê naszej wolontariuszki. Po degustacji mia³a miejsce
wspólna karnawa³owa zabawa taneczna, któr¹ urozmaica³y zabawy 
z chust¹ animacyjn¹. 

Sk³adamy serdeczne podziêkowania Fundacji ING DZIECIOM za
wyró¿nienie naszego projektu, wolontriuszom za wszelak¹ pomoc
oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji niniejszego pro-
jektu. Podziêkowania kierujemy tak¿e do wicestarosty Lili Walasek
oraz pana Mariusza Kowalczyka. 

WTZ Chojnów

Dobry pomys³ na karnawa³ z Euro 2012

W pi¹tek 3.02. zapraszamy do kawiarenki
MOKSiR na Turniej bryd¿owy lub do
Miejskiej Biblioteki Publicznej na koncert
pt. "Harce na gitarce: Rajkowski i Przyjaciele".
W niedzielê natomiast, w sali recitalowej
tej placówki odbêdzie siê Turniej szachowy. 
10 lutego Szko³a Podstawowa nr 4 orga-
nizuje Turniej pi³ki siatkowej, a Miejska
Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie
autorskie z Joann¹ Mueller-Liczner. 
Mi³oœników poezji zainteresuj¹ eliminacje
miejskie konkursu recytatorskiego Pegazik,
które odbêda siê 23 lutego w MOKSiR.
25 lutego zapraszamy na Turniej koszykówki
Open w Szkole Podstawowej nr 4.
W lutym w muzeum Regionalnym prelekcja
pt. „Papua-Nowa Gwinea. Wyprawa w prze-
sz³oœæ” otworzy wystawê fotograficzn¹
Mariana Bochynka pod tym samym tytu³em,
któr¹ ogl¹daæ bêdzie mo¿na tak¿e w marcu. 
Do koñca lutego w Galerii M³odych Miej-
skiej Biblioteki Publicznej prezentowana
jest wystawa prac plastycznych wychowan-
ków Zespo³u Placówek Specjalnych w Leg-
nicy pt. „Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”
Marcowe imprezy zainauguruj¹ „Talenty
znad Skory” - konkurs umiejêtnoœci
wszelakich, który odbêdzie siê 3 marca
na scenie w MOKSiR. 

4 marca dom kultury zaprasza na imprezê
biletowan¹ „Cisza jak te” czyli koncert
poezji œpiewanej, (cena biletu 15 z³). 
16 marca w sali kinowej MOKSiR kolej-
na edycja Przegl¹du Kabaretów Szkolnych
„PeKaeSy”.
Od 19 do 30 marca w Muzeum Regional-
nym prowadzone bêd¹ warsztaty wielka-
nocne dla dzieci i m³odzie¿y. Wype³ni je
praktyczna nauka wykonywania zdobieñ
metod¹ pisanki i kraszanki, nauka wyko-
nywania palm wielkanocnych, ozdób 
i stroików oraz pokaz kszta³towania szk³a
na gor¹co i metod jego zdobienia.
Na prze³omie marca i kwietnia w Galerii
M³odych MBP zafunkcjonuje wystawa
„Czwórka z Korczakiem” przygotowana
przez Szko³ê Podstawow¹ nr 4 w ramach
obchodów Roku Korczakowskiego.

opr. eg

Imprezy w mieœcie - luty-marzec
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Nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci. Nasze miasto
muzyk¹ stoi. Nawet na miarê ogólnopolsk¹.
Po bardzo udanej przygodzie Jadzi Macewicz
w telewizyjnym programie “Bitwy na g³osy”
przyszed³ czas na drug¹ edycjê programu.
Mi³o nam jest donieœæ, ¿e w dru¿ynie Kamila
Bednarka wyst¹pi utalentowany i zdolny choj-
nowski wokalista - £ukasz Sypieñ.
Gazeta Chojnowska wielokrotnie poœwiêca³a
swoje ³amy temu nastolatkowi. Pisaliœmy 
o jego wystêpach na regionalnych scenach
podczas przegl¹dów, festynów, o jego inicja-
tywach charytatywnych, nagrodach w konkur-
sach wokalnych. 22 stycznia w Brzegu odby³
siê casting do drugiej edycji programu rozryw-
kowego TVP2 „Bitawa na g³osy”. Z niemal
300 chêtnych, £ukasz zosta³ zakwalifikowany
do szesnastoosobowej dru¿yny, która wkrótce
(prawdopodobnie ju¿ w marcu) na ma³ym
ekranie toczyæ bêdzie bój z innymi wokalny-
mi zespo³ami. 
£ukasz wielokrotnie podkreœla³, ¿e swoj¹
przysz³oœæ widzi wy³¹cznie na scenie, w show 

businessie. Wytrwale d¹¿y zatem do celu 
i oby mu siê uda³o. ¯yczymy mu sukcesu 
i powodzenia w muzycznej bitwie. 

pm
fot. bm

Nasz cz³owiek w „Bitwie na g³osy 2”

Tak piêkne i d³u-
gie w³osy, ogl¹da
siê na ogó³ na
ok³adkach kolo-
rowych pism lub 
w filmach. Jednak
pewnego dnia na-
szego wspó³pra-
cownika urzek³
widok niezwyk³y -
z³oty d³ugi, piêkny
warkocz. ¯y³ka
dziennikarska nie
pozwoli³a przejœæ
obojêtnie obok.
Nale¿a³o zagadn¹æ
i dowiedzieæ siê
czegoœ wiêcej. Oka-
za³o siê, ¿e w³aœcicielk¹ warkocza jest 12.let-
nia chojnowianka Weronika ¯ybura - wzo-
rowa uczennica SP 4. 
Nasz korespondent dowiedzia³ siê, ¿e tak¹ modê
zapocz¹tkowa³a w rodzinie babcia Weroniki.
Córce i wnuczce przekaza³a te¿ tajniki pielêg-
nacji w³osów. Weronika myje je zwyk³ym
szamponem. Nie suszy ich po myciu suszark¹.
Taka czynnoœæ niszczy strukturê. Dwa razy
w roku radzi podcinaæ koñcówki, to powoduje
szybsze odrastanie i wzmacnia w³osy. Wero-
nika zapewnia, ¿e taka fryzura nie wymaga
wiêcej zabiegów ni¿ uk³adanie, modelowanie
i stylizowanie krótszych fryzur. 
Obecnie d³ugoœæ jej w³osów wynosi 135 cm.
Rekord Guinessa to nie jest, ale Chojnowa
prawdopodobnie tak. Jeœli siê mylimy, czekamy
na sygna³ od posiadaczki (b¹dŸ posiadacz)
d³u¿szych w³osów. pm

Zapraszamy  na  koncert  „Harce  na  gitarce:
Rajkowski  i  Przyjaciele”,  który  odbêdzie  siê  3
lutego  o  godz.18.00  w  Sali  Edukacyjnej  MBP
(wstêp  wolny).  Podczas  koncertu  us³yszymy
znane  utwory  rockowe  i  bluesowe.  Wœród  wys-
têpuj¹cych  zobaczymy  chojnowianina  Dariusza
Matysa,  od  którego  wszystko  siê  zaczê³o.  Rok
temu  w  naszej  bibliotece  prezentowaliœmy    jego
wystawê  fotograficzn¹  „W  objêciach  obiektywu”.
Podczas  wernisa¿u  autor  wystawy  wykona³
kilkanaœcie  utworów  poezji  œpiewanej.
Spotkanie  zakoñczy³o  siê  spontanicznym  wys-
têpem  muzycznym  Dariusza  Matysa  i  legniczanina
Roberta  Rajkowskiego.  I  tak  zaczê³o  siê  wspólne
granie  i  œpiewanie  kilku  przyjació³  z  Chojnowa,
Legnicy,  Z³otoryi  i  Wroc³awia.

Kuæ ¿elazo póki gor¹ce. Ta dewiza wci¹¿ siê
sprawdza przy organizacji wieczorków muzycz-
nych. 6 lutego po raz kolejny w kawiarni
Jubilatka organizowany jest wystêp grupy blues-
rockowej Twisters. Do amatorów zespó³
raczej nie nale¿y i spodziewaæ siê nale¿y potê¿nej
dawki pozytywnej zabawy. Impreza jest bileto-
wana - wstêp- 10 z³. Pocz¹tek- godz. 19.00.
Szczegó³owe informacje pod nr tel 818-86-51.
Zapraszamy

“Twistersi” 
w Jubilatce

Z³oty Warkocz

Joanna Mueller-Liczner (ur. w 1979 r.) 
- poetka, krytyczka, redaktorka.
Ukoñczy³a polonistykê na Uniwersytecie
Warszawskim, tam te¿ pisa³a doktorat.
Redagowa³a warszawskie akademickie
czasopismo LiteRacje. Wiersze i artyku³y
krytyczne publikowa³a m.in. w FA-arcie,
Twórczoœci, Pograniczach, Tekstach Dru-
gich, Dekadzie Literackiej, Literaturze na
œwiecie, Lampie oraz Wakacie.
Wyda³a trzy tomy poetyckie: "Somnambóle
fantomowe" (Kraków2003), "Zagniazdowniki/
Gniazdowniki" (Kraków 2007, nominacja
do Nagrody Literackiej Gdynia) i "Wylinki"
(Biuro Literackie, Wroc³aw 2010), a tak¿e
zbiór esejów "Stratygrafie" (Biuro Literackie,
Wroc³aw 2010; nagroda - Warszawska
Premiera Literacka, listopad 2010). Redak-
torka - razem z Mari¹ Cyranowicz i Justyn¹
Radczyñsk¹ - ksi¹¿ki "Solistki. Antologia
poezji kobiet (1989-2009)" oraz - razem 
z Bartoszem Ma³czyñskim i Kub¹ Mikurd¹
- ksi¹¿ki "Podziemne wniebowst¹pienie.
Szkice o twórczoœci Tymoteusza Karpowicza".
W 2011 r. otrzyma³a Nagrodê Literack¹
Czterech Kolumn. Stypendystka Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Mieszka w Warszawie.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie 

zaprasza na spotkanie autorskie
z Joann¹ Mueller-Liczner, 

które odbêdzie siê 10 lutego o godz. 17.00.
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17 stycznia w hali sportowej PZS odby³ siê turniej pi³ki no¿nej dla ama-
torskich dru¿yn. W zawodach udzia³ wziê³o 6 zespo³ów: FC Albatros,
Runteam, F.C Koœciuszki, Real Chojnów, Rokitki oraz dru¿yna
Kongo. Wszystkie mecze by³y ciekawe i emocjonuj¹ce, zawodnicy
zaœ popisywali siê swoimi umiejêtnoœciami. W turnieju obowi¹zywa³
system rozgrywek ka¿dy z ka¿dym. Patronat nad imprez¹ sprawowa³o
Starostwo Powiatowe w Legnicy. Dru¿yny podesz³y bardzo powa¿nie
do ca³ej zabawy i walczy³y o tytu³ najlepszej w turnieju.
Tabela koñcowa rozgrywek:
Miejsce 1 - Rokitki
Miejsce 2 - F.C Koœciuszki
Miejsce 3 - F.C Albatros
Miejsce 4 - Kongo
Miejsce 5 - Real Chojnów
Miejsce 6 - Runteam
Po zakoñczeniu rozgrywek nagrody wrêczy³a pani Lilia Walasek -
wicestarosta powiatu legnickiego.
Zawodnicy otrzymali równie¿ odznaczenia indywidualne:
1. Fabian Ga³aszkiewicz - król strzelców.
2. Marcin Kapusta - najlepszy zawodnik turnieju.

Zarz¹d KS Chojnowianka oraz trener m³odzików Piotr Seheniewicz
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania panu staroœcie powiatu legnickiego
Jaros³awowi Humennemu oraz radnemu naszego miasta Maciejowi
Cieœli za pomoc w organizacji turnieju pi³ki no¿nej dla m³odzie¿y
naszego miasta.

Halowy turniej dru¿yn podwórkowych

14-15 stycznia w Nielubi ko³o G³ogowa odby³y
siê Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski LZS
w kolarstwie prze³ajowym. W zawodach ucze-
stniczy³o oko³o 200 zawodników w ró¿nych
kategoriach wiekowych. W imprezie nie zabrak³o
chojnowskiego UKK Oriens MTB, który roz-
pocz¹³ ju¿ przygotowania do nadchodz¹cego
sezonu kolarskiego w terenie i na trasach
rowerowych. 
Na trasie panowa³y zimowe warunki atmos-
feryczne, natomiast zalegaj¹cy œnieg, lód i b³oto
dodatkowo utrudnia³y zawodnikom przejazd.
Ze wzglêdów zdrowotnych nie wszyscy choj-
nowscy zawodnicy wziêli udzia³ w zawodach. 
By³ to pierwszy w tym roku wyjazd zawodni-
ków na trasê kolarsk¹ i ju¿ zakoñczony niewiel-
kimi osi¹gniêciami na tle profesjonalistów. 
Ca³oœæ zawodów by³a podzielona na dwa dni.
Wszystko zainaugurowa³y Mistrzostwa Polski
LZS, które rozpoczê³y siê 14 stycznia. Choj-
nowscy zawodnicy dziêki dobrej dyspozycji
osi¹gnêli nastêpuj¹ce rezultaty:

1. Sandra Traczyk - V miejsce oraz III miejsce
w kat. Mistrzostw Makroregionu. 
2. Przemys³aw Kaczmarek - XIV miejsce
3. Karol Rokus - XVII miejsce
4. Kamil Jêdraszczyk - XIX miejsce. 
Drugiego dnia zawodnicy rozpoczêli zma-
gania w Finale Pucharu Polski LZS. Tu rów-
nie¿ nie zabrak³o dobrych miejsc reprezentan-
tów UKK Oriens MTB:
1. Nikola Pawlikowska - II miejsce w kat. ¯ak
2. Aleksandra Baranowska - IV miejsce w kat. ̄ ak
3. Sandra Traczyk - IV miejsce w kat. M³odzik 
4. Przemys³aw Kaczmarek - XIII miejsce 
w kat. M³odzik
5. Karol Rokus - XIV miejsce w kat. M³odzik. 

Klub UKK Oriens MTB sk³ada serdeczne
podziêkowania sponsorowi firmie Euro-
Clean Jaros³aw D¹browski, Robert Kwiat-
kowski za przygotowanie transportu oraz
firmie Dami Bis z Piotrowic za pomoc 
w wyjeŸdzie zawodników na obóz Kadry
Kolarskiej Dolnego Œl¹ska.

klu

KS Konfeks Legnica zorganizowa³ 14. stycz-
nia halowy turniej pi³ki no¿nej skrzatów
(rocznik 2003 i m³odsi), w którym wziêli
udzia³ nasi najm³odsi zawodnicy zrzeszeni 
w Chojnowiance.

Tabela koñcowa:
1. Polkowice
2. MiedŸ Legnica
3. Konfeks Legnica
4. Chojnowianka Chojnów
5. MiedŸ II Legnica
6. Konfeks II Legnica
Trener dru¿yny skrzatów: £ukasz Kurczak

Rozpoczêli sezon z sukcesami Skrzaty siê stara³y
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Karta p³ywacka
Na miejskim basenie jest mo¿liwoœæ

wyrobienia karty p³ywackiej. 
Aby otrzymaæ kartê nale¿y przep³yn¹æ

200 m w dowolny sposób, 
w tym 50 m na plecach, nale¿y wykonaæ
skok do wody z wysokoœci co najmniej

0,7 m oraz nale¿y przep³yn¹æ 
pod lustrem wody przynajmniej 5 m.
Koszt wyrobienia karty to 25 PLN.

Informacje bezpoœrednio u ratowników
na basenie.



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom po kapitalnym remoncie,
pow. 164 m2, gara¿, poddasze do zagospoda-
rowania, 2 du¿e tarasy, 4 pokoje, kuchnia, 
2 ³azienki, garderoba, pokój wypoczynkowy
z saun¹. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³-
dzielcze, ul. Gen. Maczka, pow. 63 m2, IIp.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539
lub 608-287-451. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 
ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno,
IIIp., cena do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 699-919-473.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 62 m2, 2 pokoje, Ip. w kamienicy.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 50 m2, Ip. (nad bankiem PKO), w cen-
trum Chojnowa, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 77 436-11-35 lub 604-952-662.

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, pow. 53 m2,
IVp., ul. Niemcewicza, po remoncie kapitalnym,
blok z ceg³y, balkon, piwnica, cena 147 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 608-872-524. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe przy ul. D¹browskiego, blisko koœ-
cio³a i kina, pow. 84 m2, IIp., 3 pokoje, po kapital-
nym remoncie. Wiadomoœæ: tel. 533-553-774.
www.hainau.neostrada.pl

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój. Wiadomoœæ: 
tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy
ul. Krasickiego, stare budownictwo, pow. 100 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon, gara¿,
strych, mieszkanie po kapitalnym remoncie,
cena 3 tys. z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 604-209-068. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy
Placu Dworcowym, Ip., 53 m2, 2 pokoje z kuch-
ni¹, mieszkanie œrodkowe, ciep³e, 2 piece
kaflowe, mo¿liwoœæ pod³¹czenia elektrycznego 
- jest si³a. Wiadomoœæ: tel. 500-588-868 
lub 518-553-851. 

Sprzedam mieszkanie - 49 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, IIIp., na ul. Koœciuszki,
mieszkanie ciep³e, s³oneczne z ogrzewaniem
gazowym, do mieszkania przynale¿y sucha
piwnica oraz komórka strychowa. Wiado-
moœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam kawalerkê - 23 m2, IIIp., 
w kamienicy, blisko centrum, mieszkanie od
wewn¹trz ocieplone, nowe okna, nawiewniki
powietrza, nowa instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 661-041-843.

Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 57 m2

do remontu, cena 1500 z³/m2, ul. Legnicka, IIp.
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 76 818-77-33.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip.,
ciep³e, œrodkowe + gara¿, cena 65 tys. z³ - do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie ul. Rynek, o pow. 37 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, wc, IIp., nowe budownictwo, mieszkanie
wymaga jedynie odœwie¿enia, po zakupie, do
zamieszkania od zaraz. Atrakcyjna cena, do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 606-365-986.

Auto-moto

Sprzedam radio samochodowe nowe,
model MP3-FD38DVD, cena 300 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-089-477.

Sprzedam siedzenie do VWT4 œrodkowe
2+1, tylne - 3.osobowa kanapa, cena 1100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-089-477.

Sprzedam alufelgi 15 do Mercedesa, 4 szt.
na 5 otworów, cena 400 z³. Wiadomoœæ: 
tel. 604-089-477.

Praca

Zatrudniê fryzjerkê/fryzjera. Wymagane
doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komuni-
katywna, umiej¹ca pracowaæ w grupie, nie-
konfliktowa. Atrakcyjne warunki pracy, gwa-
rancja ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji (kursy/
szkolenia). List motywacyjny oraz CV mo¿na
sk³adaæ w „Elits” Salon Fryzjerski ul. Sikor-
skiego 12 Chojnów, lub elits@onet.eu; tel.
kontaktowy 663-651-362. 

Opiekunki - Niemcy. Wiadomoœæ: 
tel. 501-357-467.

Szukam pracy jako opiekunka dzieciêca,
pracowa³am w ¿³obku, posiadam ukoñczone
liceum medyczne na kierunku opiekunka
dzieciêca. Wiadomoœæ: tel. 664-890-065.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2,
1.104 m2, 935 m2. Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.

Do sprzedania 2 dzia³ki budowlane 
o pow. 0,12 ha w Jerzmanowicach, cena 
3600 z³/ar. Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce,
droga dojazdowa utwardzona, cena 30 z³/m2,
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 785-626-812. 

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-ogrodow¹
5 ar w Chojnowie, cena 4000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 604-089-477

Inne

Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego
sklepu przy ul. Kolejowej od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10.00 - 17.00, a w soboty od
godz. 9.00 - 13.00. Sklep oferuje sprzeda¿
oraz wypo¿yczanie sukien œlubnych i wieczoro-
wych, artyku³ów dekoracyjnych od A do Z na
wesela oraz inne przyjêcia okolicznoœciowe.
Oferujemy tak¿e nag³oœnienie i oœwietlenie
imprez plenerowych oraz rodzinnych. W ofercie
sprzêt najwy¿szej klasy wraz z obs³ug¹ DJ.
Sklep „Sandra” serdecznie zaprasza.
Wiadomoœæ: tel. 697-909-590 (sklep), 
661-553-088 (DJ).

Sprzedam grunt na terenie Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 781-199-200. 
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OG£OSZENIA DROBNE

- porady prawne
- pisma procesowe
- pomoc zad³u¿onym
- obs³uga przedsiêbiorców

BIURO POMOCY PRAWNEJ "LEXUNICA"

Chojnów ul. Kolejowa 12 E

Tel. 507-052-910   505- 896-735

www.lexunica.pl

lexunica@interia.pl
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Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- luty - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz

17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz

17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych czynna
jest apteka w Intermarche - w soboty
do godz. 20, a w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
05.02.2012, 18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012,
24.06.2012, 05.08.2012, 09.09.2011, 21.10.2012,
25.11.2012, 26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301: 19.02.2012,
01.04.2012, 01.05.2012, 03.06.2012, 08.07.2012,
15.08.2012, 23.09.2012, 01.11.2012, 09.12.2012,
01.01.2013.

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 26.02.2012,
08.04.2012, 03.05.2012, 07.06.2012, 15.07.2012,
19.08.2012, 30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 04.03.2012,
09.04.2012, 06.05.2012, 10.06.2012, 22.07.2012,
26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 11.03.2012, 15.04.2012,
13.05.2012, 17.06.2012, 29.07.2012, 02.09.2012,
14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.

6. Apteka Intermarche: 12.02.2012, 25.03.2012,
29.04.2012, 27.05.2012, 01.07.2012, 12.08.2012,
16.09.2012, 28.10.2012, 02.12. 2012, 30.12.2012.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                          999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998; 76 8567471
Policja – 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                   76 852 39 00
Informacja PKP – (42) 19 436
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

czwarty 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 przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cej na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ 
w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabu-
dow¹ 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 gestora sieci - s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 marca 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 1 marca 2012 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 nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿
1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 390,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001
4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21 czerwca 2011 r., drugi 26 sierpnia
2011 r., trzeci 9 listopada 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 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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