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Z prac urzêdu
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm.).
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 19.10.2009 r. do 09.11.2009 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y w formie bezprze-
targowej na rzecz dotychczasowych najem-
ców w budynkach po³o¿onych przy ul. Leg-
nickiej 40, ul. Grunwaldzkiej 2, Rynek 15,
ul. Witosa 26, ul. Drzyma³y 4, ul. Samorz¹-
dowej 2c, 3b, 3c, 4b w Chojnowie - Zarz¹-
dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
19 paŸdziernika 2009 r. Nr 110/2009.
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 30.11.2009 r.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
w dniach od 23.10.2009 r. do 13.11.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Witosa 28, ul. Bo-
les³awieckiej 9, ul. Kolejowej 32, ul. D¹brow-
skiego 5 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 paŸdzier-
nika 2009 r. Nr 112/2009.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 04.12.2009 r.

ChZGKiM informuje
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sezonem zimo-
wym Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej przypomina o koniecz-
noœci zamykania i zabezpieczania okienek
piwnicznych oraz drzwi do klatek schodowych.
Prosimy równie¿ o zg³aszanie u administratora
nieruchomoœci, w których wystêpuj¹ nie za-
bezpieczone instalacje wodno-kanalizacyjne.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e trwa akcja
malowania klatek schodowych.
Kolejne odnowione klatki schodowe: D¹brow-
skiego nr 22, Komuny Paryskiej nr 3, Leg-
nicka nr 41, M. Reja nr 5, Pl. Dworcowy nr 1,
Pl. Konstytucji 3 Maja nr 2, Pl. Konstytucji 3
Maja nr 3, Mickiewicza nr 10, W. Polskiego nr 10.

Og³oszenia S¹du
S¹d Rejonowy w Lwówku Œl¹skim wyrokiem
z dnia 15.09.2009 r. sygn.akt II K 469/09 uzna³:

- Romana Srokê, s. Józefa, urodz. 22 maja
1973 r. Za winnego pope³nienia czynu z art.178a
&1 kk, za co skazano go na karê 12 (dwunastu)
miesiêcy ograniczenia wolnoœci, zobowi¹zuj¹c
do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej
pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 (czter-
dziestu) godzin w stosunku miesiêcznym,
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 
4 lat, zobowi¹zuje oskar¿onego do zwrotu
dokumentu uprawniaj¹cego do prowadzenia
pojazdów w³aœciwemu wydzia³owi komunikacji,
podanie wyroku do publicznej wiadomoœci.

Przewodnicz¹cy II Wydzia³u Karnego
(w/z) mgr Roman Chorab

***
S¹d Rejonowy w Z³otoryi woj. dolnoœl¹skie
II Wydzia³ Karny og³asza, i¿ Andrzej Szpilak
ur.24/06/1985 r. w Boles³awcu, s/c Adama i Aliny
zosta³ skazany wyrokiem S¹du Rejonowego 
w Z³otoryi z dnia 25 wrzeœnia 2009 r. za to, ¿e:
w dniu 18 lipca 2009 roku w Chojnowie
rejonu z³otoryjskiego, naruszy³ nietykalnoœæ
cielesn¹ funkcjonariusza Policji w ten sposób,
¿e uderzy³ go piêœci¹ w g³owê oraz w tym sa-
mym miejscu i czasie zniewa¿y³ s³owami
powszechnie uznanymi za obel¿ywe funkcjo-
nariuszy Policji w zwi¹zku z pe³nieniem
przez nich obowi¹zków s³u¿bowych, to jest
za czyn z art.222&1 kk w zw z art.11&3 kk
na karê 5 miesiêcy pozbawienia wolnoœci 
z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary na okres 4 lat oraz karê grzywny w wy-
miarze 75 stawek dziennych po 20 z³otych
ka¿da. Nadto jako karê dodatkow¹ S¹d orzek³:
podanie wyroku do publicznej wiadomoœci
poprzez umieszczenie og³oszenia w Gazecie
Chojnowskiej, zobowi¹zanie do przeprosze-
nia pokrzywdzonych funkcjonariuszy Policji
oraz do powstrzymania siê od nadu¿ywania
alkoholu.

Z dalekich wypraw
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Oœro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
zapraszaj¹ na spotkanie Z PODRÓ¯Y DO
INDII. O swoich wra¿eniach opowiedz¹ nasi
sympatyczni globtroterzy Wojciech Drze-
wicki i Maciej Dziuba. Otwarcie wystawy foto-
grafii nast¹pi 6 listopada br. o godz. 18.00 
w „Galerii M³odych” MBP, natomiast prelekcji
po³¹czonej z pokazem slajdów bêdzie mo¿na
pos³uchaæ w kawiarence MOKSiR 8 listopa-
da br. o godz. 18.30. Wstêp na obie imprezy
wolny.

Zaproszenie
Spo³eczne Ognisko Muzyczne zaprasza na
koncert z okazji 91.rocznicy Odzyskania Nie-
podleg³oœci, który odbêdzie siê 09.11.2009
roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie.

11 listopada w Chojnowie
Obchody 91. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
w Chojnowie rozpoczn¹ siê z³o¿eniem kwia-
tów o godz. 11.30 przy obelisku (ul. Chmielna).
O godz. 12.00 w koœciele pw. œw. Ap. Piotra 
i Paw³a rozpocznie siê uroczysta Msza œw. 
w intencji Ojczyzny, a bezpoœrednio po niej
(ok. godz. 13.30) w sali widowiskowej Miej-
skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie bêdzie mo¿na pos³uchaæ monta¿u
s³owno-muzycznego, w którym zaprezentuj¹
siê: m³odzie¿ z grupy teatralnej ANTRAKT,
rodzina SZEMELAKÓW oraz chór SKO-
RANTA. Serdecznie zapraszamy do wziêcia
udzia³u w uroczystoœciach!

Porz¹dki w drzewostanie
Trwaj¹ prace zwi¹zane z wycinaniem usch-
niêtych i zagra¿aj¹cych mieszkañcom drzew.
Zniknê³y w ten sposób z miejskiego pejza¿u
wysokie topole w Rynku, ju¿ wkrótce - po
zaakceptowaniu przez Konserwatora Zabyt-
ków - z ul. D¹browskiego zniknie te¿ 16
stwarzaj¹cych zagro¿enie lip. Decyzje podej-
mowa³ konserwator, gdy¿ jest to obszar miasta
objêty ochron¹ konserwatorsk¹.

W baœniowej krainie placu
zabaw
Zakoñczy³a siê „akcja plastyczna”, dziêki
której plac zabaw przy ul. D¹browskiego
(przy boisku treningowym obok MOKSiR)
wzbogaci³ siê o baœniow¹ oprawê œciany s¹-
siaduj¹cego budynku i mo¿e byæ w tej chwili
wizytówk¹ dzia³añ dla najm³odszych tak¿e
wœród goœci naszego miasta. I tylko ¿al, ¿e 
w zwi¹zku z aur¹ wiêkszoœæ dzieci podziwiaæ
to bêdzie dopiero wiosn¹… Wyobra¿one na
œcianie zwierzêta z wód, pól i lasów z pew-
noœci¹ poczekaj¹. Autorem projektu i wyko-
nawc¹ jest pan Jakub Józefczuk.

Walne zgromadzenie 
KS „Chojnowianka”
28 grudnia br. (poniedzia³ek) o godz. 18.00 
w du¿ej Sali „Domu Chemika” odbêdzie siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS. „Choj-
nowianka”. Cz³onków Klubu, jego mi³oœni-
ków i wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy!
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Konkurs plastyczny
M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa za-
prasza do udzia³u w konkursie plastycznym
„Czym dla mnie jest Ojczyzna?” Konkurs
adresowany jest do uczniów chojnowskich
szkó³ podstawowych, gimnazjów i œrednich.
Prace wykonane w dowolnej technice w for-
macie A3 lub A4 oceniane bêd¹ w 4 kategoriach
wiekowych: klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP, klasy
1-3 Gim, klasy szkó³ œrednich. Prace nale¿y
sk³adaæ w sekretariatach szkó³ do 20 listopada
w opisanej zbiorczej kopercie. Po odbiór prac
zg³osz¹ siê do szkó³ radni M³odzie¿owej
Rady Miejskiej Chojnowa.
Wiêcej szczegó³ów znajdziecie w regulami-
nie konkursu dostarczonym do ka¿dej z choj-
nowskich szkó³. 
Zapraszamy do udzia³u w konkursie.  

Od stycznia dro¿ej
To informacja wa¿na dla tych wszystkich,
którzy o zdobycie prawa jazdy zamierzali siê
ubiegaæ dopiero przysz³ym roku. Zgodnie 
z nomenklatur¹ unijn¹ dzia³alnoœæ szkó³
jazdy nie jest us³ug¹ edukacyjn¹, w zwi¹zku
z tym od 1 stycznia 2010 roku organizatorzy
kursów doliczaæ bêd¹ 22% podatku VAT.
Chyba nie warto pytaæ, kto odczuje to naj-
bardziej… A mo¿e warto zapisaæ siê jeszcze
w tym roku?

Nowa jakoœæ obs³ugi 
klienta w ZUS
Za³atwienie sprawy przez Internet b¹dŸ
telefon ju¿ w nied³ugim czasie bêdzie co-
dziennoœci¹ w kontaktach z Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zak³ad rozpo-
czyna realizacjê wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ projektu Platforma
Us³ug Elektronicznych. 
ZUS podpisa³ umowê na finansowanie inwe-
stycji ze œrodków unijnych, w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013. Unia Europejska pokryje 85 proc.
kosztów projektu o wartoœci ponad 100 mln z³. 
Platforma Us³ug Elektronicznych jest jednym
z pierwszych w Polsce projektów pe³nej
informatyzacji jednostki administracji pub-
licznej. Dziêki niemu kontakt z ZUS-em
bêdzie mo¿liwy bez wychodzenia z domu, za
poœrednictwem Internetu lub telefonu. PUE
zapewni klientom Zak³adu (ubezpieczonym,
p³atnikom sk³adek, œwiadczeniobiorcom,
lekarzom i komornikom) dostêp do swoich
danych zgromadzonych na indywidualnych
kontach w ZUS. Dodatkowo pozwoli z³o¿yæ
drog¹ elektroniczn¹ dowolny wniosek, b¹dŸ
dokument ubezpieczeniowy. Na Platformie
bêd¹ udostêpnione wszelkie „zusowskie” for-
mularze, których prawid³owoœæ wype³nienia
bêdzie weryfikowana przez system komput-
erowy. Za poœrednictwem Internetu klient
dowie siê równie¿, na jakim etapie jest obec-
nie jego sprawa. Dostêp do Platformy bêdzie
spersonalizowany. Ka¿dy z klientów bêdzie
mia³ w³asny profil u¿ytkownika. Dla osób
niezorientowanych w specyfice ubezpieczeñ
spo³ecznych i dzia³alnoœci samego Zak³adu
dostêpny bêdzie wirtualny doradca, czyli tzw.
avatar potrafi¹cy nawi¹zaæ „quasi inteligentn¹”
rozmowê. 
Osoby, które nie maj¹ w domu komputera 
z ³¹czem internetowym, bêd¹ mog³y skorzystaæ
z dostêpnych w ka¿dej placówce ZUS e-kios-
ków, potocznie zwanych zusomatami. Bêd¹
w nich dostêpne wszystkie formularze oraz
ca³a baza wiedzy i aktów prawnych z zakresu
dzia³ania Zak³adu. Za poœrednictwem zuso-
matów bêdzie mo¿na przesy³aæ dokumentacjê
drog¹ elektroniczn¹, ale równie¿ sk³adaæ j¹ 
w postaci papierowej, uzyskuj¹c potwierdzenia
ich z³o¿enia. Zusomaty znajd¹ siê w miejscach
ogólnodostêpnych i bêd¹ czynne ca³¹ dobê. 

Dziêki realizacji projektu PUE, w kontaktach
z ZUS-em klienci bêd¹ mogli równie¿ ko-
rzystaæ z nowych us³ug telefonicznych. Powsta-
nie bowiem specjalne Centrum Informacji
Telefonicznej. Za jego poœrednictwem bêdzie
mo¿na z³o¿yæ ustny wniosek m.in. o wydanie
zaœwiadczenia o niezaleganiu w op³acaniu
sk³adek, czy te¿ uzyskaæ informacje zapisane
na indywidualnym koncie w ZUS. Zanim
udzielone zostan¹ jakiekolwiek informacje
weryfikowane bêd¹ dane osobowe osoby
dzwoni¹cej. 
Platforma Us³ug Elektronicznych usprawni
równie¿ obs³ugê klienta na miejscu, w samym
Zak³adzie. Ka¿da z 320 placówek ZUS zo-
stanie bowiem wyposa¿ona w najnowoczeœniejsze
systemy kierowania ruchem klientów, który
umo¿liwi¹ monitorowanie liczby oczekuj¹-
cych i czas obs³ugi interesantów. Poza przy-
spieszeniem obs³ugi klientów system ten
umo¿liwi zamawianie wizyt w Zak³adzie.
Realizacja projektu Platforma Us³ug Elektro-
nicznych zakoñczy siê w grudniu 2012 r.

Rzecznik Prasowy ZUS
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Okres dzier¿awy – czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 grudnia 2009 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11
znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto  Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium  (w pieni¹dzu) w ter-
minie do dnia 1 grudnia 2009 r. 
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 
UWAGA: na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ numer gruntu do dzier¿awy.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej,
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego 
a tak¿e innch warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych,
przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy
energii elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 076 818-66-80. 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 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów,
po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy  ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej

(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem)

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- listopad 2009

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,

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

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452    08.11.09,
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301  11.11.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  15.11.09,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136              22.11.09,
5. Apteka ,,Stokrotka”: 29.11.09,
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44 sesja

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4.
2. Kontynuowana jest przebudowa sieci wodoci¹gowych i kanalizacji
sanitarnej w Rynku i przyleg³ych ulicach.
3. Zakoñczono modernizacjê kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym.
4. Zakupiono i zamontowano nag³oœnienie w kaplicy cmentarnej.
5. Zakoñczono budowê boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3.
6. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowê ruroci¹gu
kanalizacji sanitarnej t³ocznej wraz z przepompowni¹ œcieków przy
ulicach Kraszewskiego - Fabrycznej - wybrano wykonawcê.
7. Uniewa¿niono przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 2 - z powodu braku ofert.
8. Wymieniono nawierzchniê chodnika przy ul. D³ugosza - wschodnia strona.
9. Wymieniono nawierzchniê chodnika przy ul. Szpitalnej od ul. D³u-
gosza do ul. Kazimierza Wielkiego.
10. Oczyszczono rowy w Parku Piastowskim z faszynowaniem 
i ob³o¿eniem skarp rowu od „Ÿróde³ka” do ul. Rzemieœlniczej 
z u¿yciem kamienia polnego. 
11. Wykonano oœwietlenie chodnika w Parku Piastowskim od ul. So-
bieskiego do ul. Parkowej.
12. Wykonywane s¹ prace renowacyjne na fragmentach muru obron-
nego przy Muzeum Regionalnym.
13. Wykonano kompozycjê malarsk¹ na budynku przy placu zabaw -
ul. D¹browskiego.
14. Wykonywano na bie¿¹co naprawy nawierzchni trawiastej p³yty g³ów-
nej boiska KS Chojnowianka oraz boiska treningowego przy MOKSiR.
15. Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy umowê na okres 6 miesiêcy
na organizacjê prac interwencyjnych dla 2 pracowników na stanowisko
sprz¹taczki i na okres od 22.09.2009 do 18.12.2009 na organizacjê
robót publicznych dla 30 pracowników na stanowisko robotnik gospodarczy.
16. Wyciêto 2 zagra¿aj¹ce drzewa na cmentarzu komunalnym, na 
4 drzewach zdjêto posusz i przeprowadzono korektê.
17. Trwa wycinka 11 szt. drzew gatunku topola w rejonie Rynku.
18. Wykonano 100 szt. uchwytów do zawieszenia kwiatów na s³upach
oœwietleniowych.

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

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% 
i 95% bonifikaty za ³¹czn¹ kwotê 66.112 z³,
- na rzecz najemcy lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy ul. Kolejowej 24 za
kwotê 150.200 z³,
- dzia³kê o powierzchni 191 m2 na poprawê warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. Paderewskiego za kwotê 12.500 z³.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkami gospodarczymi po³o¿on¹
przy ul. Kiliñskiego za cenê 140.390 z³,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ magazynem technicznym, po³o¿on¹ przy
ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”) za cenê 187.860 z³.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia 

o przetargach:
- na sprzeda¿ 3 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Solskiego,
zakoñczone wy³onieniem nabywcy jednej dzia³ki za cenê 78.000 z³,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
i gospodarczym po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej 3, zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanych po³o¿onych przy ul. Koœ-
ciuszki 26 (by³y „Hosmet”) i przy ul. Koœciuszki 28 (by³y GS),
zakoñczone wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 7, zakoñczony
wy³onieniem nabywcy za cenê 131.300 z³,
- na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul. Wolnoœci 1, zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ 5 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej, zakoñ-
czony wy³onieniem nabywców za ³¹czn¹ kwotê 17.980 z³,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Broniewskiego,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. D¹browskiego 11,
4. Na wniosek gminy Wojewoda Dolnoœl¹ski nieodp³atnie przekaza³
nam prawo w³asnoœci 16 dzia³ek w obrêbie 1 miasta o ³¹cznej po-
wierzchni 9,79 ha, ujête w planie zagospodarowania jako u¿ytki rolne.
5. Wydano decyzjê na podzia³ nieruchomoœci przy ul. M³ynarskiej 
z urzêdu w celu wydzielenia budynku mieszkalnego, w zwi¹zku ze
sprzeda¿¹ lokalu na rzecz najemcy.
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Paderewskiego – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
1 szt. uschniêtego drzewa gatunku wi¹z dla osób fizycznych z obo-
wi¹zkiem nasadzenia,
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 
3 szt. uschniêtych drzew gatunku topola i lipa dla osoby prawnej 
z obowi¹zkiem nasadzenia 6 szt.,
- przy ul. Kiliñskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 
4 szt. drzew gatunku topola koliduj¹cych z planowan¹ budow¹ dla
firmy „KRAKUS”.
7. Dokonano przegl¹du i konserwacji systemu alarmowo - ostrzegaw-
czego.
8. W dniach 18 - 20 wrzeœnia br. koordynowano akcj¹ „Sprz¹tanie
Œwiata” na terenie miasta Chojnowa.
9. W dniach 16 - 22 wrzeœnia br. promowano i koordynowano „Euro-
pejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu” i „Dzieñ bez samochodu”.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 121 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono 120 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 15.767 z³, (wydano 113 decyzji pozytywnych
i 7 decyzji negatywnych).  Za miesi¹c IX i X 2009 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 103.410 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 180 wniosków, wydano 162 dowody osobiste.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 20 decyzji administracyjnych, 1 zaœwiadczenie do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 11 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.

Na 29 paŸdziernika br. Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, pan Jan Skowroñski, wyznaczy³
termin kolejnej, 44. ju¿ sesji tej kadencji. Po
zatwierdzeniu porz¹dku obrad oraz wys³u-
chaniu sprawozdania Burmistrza Miasta
Chojnowa, pana Jana Serkies, z prac miêdzy
sesjami (publikujemy je poni¿ej) radni wy-
s³uchali jeszcze informacji o realizacji zadañ
oœwiatowych oraz podjêli uchwa³y w spra-
wach: ustalenia op³at za niektóre œwiadczenia
przedszkoli prowadzonych przez miasto

Chojnów (zmiana uchwa³y); zaci¹gniêcia
po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu; zmiany w bud¿ecie Miasta Choj-
nowa na 2009 rok; okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci oraz od
œrodków transportowych i wreszcie - op³aty
od posiadania psów. Teksty uchwa³ znaj-
dziecie Pañstwo w tym wydaniu „G.Ch.”.
W dalszej czêœci obrad radni wys³uchali te¿
informacji o cenie ¿yta do podatku rolnego na

2010 rok i cenie drewna do podatku leœnego
na 2010 rok oraz zapoznali siê z opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o prze-
biegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2009
roku.
W sesji by³o te¿ miejsce na interpelacje i za-
pytania radnych, sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej, informacje i komunikaty przewod-
nicz¹cego.

S.H.

Sprawozdanie 6/2009 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 sierpnia 2009 r. do dnia 28 paŸdziernika 2009 r. 
z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 29 paŸdziernika 2009 r.
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44 sesja
2. Sporz¹dzono: 6 aktów urodzenia, 42 akty ma³¿eñstwa, 20 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 232 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 224
wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 2 korespondencje
konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 80 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 1 wniosek do Prezydenta RP o nadanie medali za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 4 jubileusze 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/.

Z zakresu Wydzia³u Organizacyjnego, Oœwiaty i Zdrowia m.in.:
Zarz¹dzenia dotyczy³y:
- przyjêcia informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2009 r.,
- przeznaczenia do sprzeda¿y w formie przetargu lokalu mieszkalnego
nr 5, po³o¿onego w budynku przy ul. Sienkiewicza 7 w Chojnowie
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu
oraz og³oszenia wykazu,
- zmiany uk³adu wykonawczego,
- zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2009,
- zmiany Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie ustalenia
stawek czynszu dzier¿awnego gruntów komunalnych, na których
posadowione s¹ gara¿e oraz stawek czynszu gara¿y komunalnych 
i budynków gospodarczych,
- ujednolicenia terminów prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu
po³o¿onego w Chojnowie przy ulicy Koœciuszki 16,
- udzielenia pe³nomocnictwa dla Dyrektora Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie,
- udzielenia upowa¿nienia dla Dyrektora Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie,
- wyra¿enia zgody na wy³¹czenie z czêœci wspólnych budynku nieru-
chomoœci po³o¿onej w Chojnowie przy Rynek 39 czêœci strychu 
i czêœci klatki schodowej zaadaptowanych na cele mieszkalne 
i przy³¹czenie ich do lokalu nr 4 oraz czêœæ klatki schodowej zaadop-
towanej na cele mieszkalne z przy³¹czeniem do lokalu nr 3, ich sprzeda¿,
zmianê udzia³ów we wspó³w³asnoœci budynku i gruntu,
- przeznaczenia do oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat nieru-
chomoœci oznaczonej nr geodezyjnym 12 (czêœæ dzia³ki), po³o¿onej 
w obrêbie 1 miasta Chojnowa,
- przeznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemców lokali mieszkalnych,
bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów, znajduj¹cych siê 
w budynkach po³o¿onych przy ul. Koœciuszki 25, ul. Spacerowej 2,
ul. Sienkiewicza 2, ul. Legnickiej 28 i 75, ul. B. Chrobrego 2, ul. Witosa 15,
Rynek 35, ul. Reja 5, ul. Kolejowej 16 oraz og³oszeniu wykazu,
- podania do publicznej wiadomoœci wykazu nieruchomoœci przezna-
czonej do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka nr 22/74, po³o¿ona
w obrêbie 2 miasta Chojnowa,
- og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicz-
nego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r.,
- przeznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemców lokalu mieszkalnego,
bêd¹cego w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów, znajduj¹cego siê 
w budynku po³o¿onym przy ul. Koœciuszki 25 oraz og³oszeniu wykazu,
- ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego gruntów komunalnych, na
których posadowione s¹ gara¿e oraz stawek czynszu gara¿y komunalnych
i budynków gospodarczych,
- przeznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemców lokali mieszkalnych,
bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów, znajduj¹cych siê 
w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 40, ul. Grunwaldzkiej 2,
Rynek 15, ul. Drzyma³y 4, ul. Witosa 26, ul. Samorz¹dowej 2c, 3b,
3c, 4b oraz og³oszenia wykazów,
- przeznaczenia do sprzeda¿y w formie przetargu lokalu mieszkalnego
nr 1, po³o¿onego w budynku przy ul. Samorz¹dowej 4B w Chojnowie
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu oraz og³oszenia jego wykazu,
- przeznaczenia do sprzeda¿y na rzecz najemców lokali mieszkalnych,
bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów, znajduj¹cych siê 
w budynkach po³o¿onych przy ul. Witosa 28, ul. Boles³awieckiej 9,
ul. Kolejowej 32, ul. D¹browskiego 5 oraz og³oszeniu wykazu.
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Niezwykle mi³y, otwarty, zabawny, rzutki - to cechy charakte-
ryzuj¹ce ksiêdza Andrzeja Józefów, który sw¹ pos³ugê duszpaster-
sk¹ w parafii œw. Ap Piotra i Paw³a w Chojnowie pe³ni ju¿ od
ponad dwóch lat, pracuje tak¿e jako katecheta w tutejszym liceum
ogólnokszta³c¹cym.
Jego optymizm, sympatia do ludzi sprawi³y, ¿e zosta³ b³yska-
wicznie zaakceptowany przez lokalne œrodowisko. Imponuje
g³ównie m³odzie¿y - swoj¹ aktywnoœci¹, szczeroœci¹, humorem 
i licznymi pasjami. Jedn¹ z nich s¹ misje. G³oszenie Ewangelii 
i pomoc innym, to nie tylko duchowna powinnoœæ. Zdaniem 
ks. Andrzeja, to niecodzienna lekcja szacunku dla cz³owieka, tolera-
ncji i solidarnoœci.
Z ks. Andrzejem rozmawia Maria S³awiñska.

Maria S³awiñska: Co wp³ynê³o na decyzjê wyjazdu ksiêdza do Uzbekistanu?
Ksi¹dz Andrzej: W tygodniu misyjnym licealiœci pisali listy do ksiêdza
Jaros³awa, polskiego misjonarza, który pos³uguje w³aœnie w Azji
Œrodkowej, w Uzbekistanie. Dziêki tej wiêzi poznaliœmy tak¿e jego
biskupa, który zaproponowa³, abym w wolnym czasie przyjecha³ 
i w³¹czy³ siê w dzie³o misyjne.

M. S.: Czym konkretnie zajmowa³ siê ksi¹dz podczas tego pobytu?
Ks. A.: By³em w parafii w Urgenczu. To miasto po³o¿one na pustyni,
niedaleko Morza Aralskiego. Praca tam jest o wiele trudniejsza ni¿ 
w Afryce czy w Ameryce P³d, gdzie ludzie sami garn¹ siê do religii.
Tutaj 99% osób to muzu³manie, którzy wychowani zostali w kulturze
Islamu, tote¿ wiara katolicka jest dla nich „czarn¹ magi¹”. Trzeba przede
wszystkim rozmawiaæ i poprzez w³asn¹ postawê przybli¿aæ im tê wiarê,
nie wystarczy odprawiæ Mszy Œwiêtej.

M. S.: W jakim jêzyku porozumiewa³ siê ksi¹dz z mieszkañcami?
Ks. A.: Je¿eli chodzi o ludnoœæ muzu³mañsk¹ konieczna by³a znajomoœæ
jêzyka uzbeckiego, którego dopiero siê uczy³em. Niemniej jednak
mia³em okazjê odprawiaæ mszê po angielsku, rosyjsku, a nawet uczestni-
czyæ w modlitwie w jêzyku koreañskim. W Azji panuje swojego rodzaju
moda na jêzyk angielski, którym bez problemu mo¿emy porozumieæ siê
z mieszkañcami. Co ciekawe, tak¿e parafia w Urgenczu prowadzi szko³ê
jêzyka angielskiego.

M. S.: Czy jest coœ, co zaskoczy³o ksiêdza podczas pobytu w Uzbekistanie?
Ks. A.: Na pewno niesamowicie trudna dla Europejczyka jest aklimatyzacja.
W gruzach leg³y pierwsze dni pobytu. Gor¹cy klimat, w dzieñ ponad 
40 stopni, inna kultura bakteryjna, ciê¿kie powietrze, wzrost ciœnienia,
gor¹czka. Najtrudniejszy jest dzieñ czwarty, wtedy przychodzi kryzys.
Gdybym wówczas mia³ mo¿liwoœæ powrotu do kraju, zapewne bym to
zrobi³.

M. S.: Jak rdzenna ludnoœæ odnosi siê do misjonarzy?
Ks. A.: Trzeba tu rozró¿niæ - pañstwo, które ingeruje w ka¿d¹ dziedzinê
¿ycia a zwyk³ych obywateli. Wszystkie parafie musz¹ byæ zareje-
strowane. Pañstwo ma swoich ludzi, którzy kontroluj¹ ka¿d¹ z nich.
Mo¿na nazwaæ to systemem policyjnym. Ze strony zwyk³ych ludzi
nigdy nie odczu³em ¿adnej wrogoœci, jeœli ju¿ to ciekawoœæ. Wracaj¹c do
parafii, jest ich 5 w ca³ym Uzbekistanie. To bardzo ma³a liczba, zw³aszcza,
i¿ kraj ten jest du¿o wiêkszy od naszej ojczyzny. Jedyny krzy¿, jaki
widzia³em, znajdowa³ siê na kaplicy, w której mieszka³em. W promieniu
500 km nie dostrzeg³em ¿adnego innego.

M. S: Uwielbia ksi¹dz podró¿e, a w szczególnoœci górskie wêdrówki.
Woli ksi¹dz wybieraæ siê w takie wyprawy samotnie czy w towarzystwie
wiêkszej grupy?
Ks. A.: Mi³oœæ do gór zrodzi³a siê tutaj w Chojnowie. Po tygodniu pracy
kap³añskiej wyprawa w Karkonosze jest dla mnie okazj¹, aby odpocz¹æ,
porozmawiaæ z Bogiem. Góry to szczególne miejsce, gdzie mo¿na
doœwiadczyæ dzia³ania Ducha Œwiêtego. Na ile to mo¿liwe, na takie
wyprawy lubiê jeŸdziæ z m³odzie¿¹.

M. S.: Czyta ksi¹dz ksi¹¿ki podró¿nicze?
Ks. A.: Do moich ulubionych nale¿¹ ksi¹¿ki Wojciecha Cejrowskiego,
uwa¿am, ¿e jest on niezwykle barwn¹ postaci¹. Ponadto bardzo lubiê
dzie³a ksiêdza Rogowskiego poœwiêcone górom i ich mistyce.

M. S.: Czy ka¿dy œwiecki obywatel mo¿e zostaæ wolontariuszem pracuj¹cym
poza granicami naszego kraju?
Ks. A.: Podstawowym przygotowaniem jest roczny kurs w Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie. To kwestia przygotowania jêzy-
kowego, poznania kultury danego kraju i podstaw teologii. Oczywiœcie
trzeba byæ pe³noletnim.

M. S.: Kolejna misja?
Ks. A.: Ciê¿ko jest mi odpowiedzieæ na to pytanie. Myœlê jednak, ¿e
jeœli bêdzie jeszcze taka okazja, to na pewno z niej skorzystam. Zawsze
interesowa³a mnie tematyka misyjna. Wiem jednak, ¿e nie zale¿y to
wy³¹cznie ode mnie, wszystko pozostawiam woli Bo¿ej.

M. S.: Jak ocenia ksi¹dz chojnowsk¹ m³odzie¿?
Ks. A.: Zawsze, gdy wypowiadam siê na temat tutejszej m³odzie¿y robiê
to w sposób jak najbardziej pozytywny. Nie dlatego, ¿e tak wypada, ale
dlatego, i¿ czêsto bardzo pozytywnie mnie zaskakuj¹. W du¿ej mierze
piêknie prze¿ywaj¹ swoj¹ m³odoœæ poprzez rozwijanie swych talentów 
i zainteresowañ. Doceniam to i staram siê ich wspieraæ.

Ksi¹dz na krañcu œwiata
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22 paŸdziernika 2009 r. w „Domu Chemika” w Chojnowie o godz. 16
mia³o miejsce uroczyste spotkanie cz³onków Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego Oddzia³u Chojnów. Gospodarzami imprezy by³ Zarz¹d
Oddzia³u i Oddzia³owa Sekcja Emerytów i Rencistów.
Uroczystoœæ zaszczyci³y w³adze miasta, gminy i powiatu. Na pocz¹tku
wszystkich zgromadzonych powita³a prowadz¹ca imprezê Kol. Miros³awa
Spes - wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP. Nastêpnie g³os zabra³a 
Kol. Ewa Wiêcek - Prezes Oddzia³u ZNP, która przypomnia³a, ¿e rok
2009 og³oszony zosta³ rokiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 
W skrócie przypomnia³a historiê TON-u. Poprosi³a o uczczenie minut¹
ciszy pamiêci Kole¿anki Krystyny Sakaluk - nauczycielki TON-u, która
od 1945 roku, a¿ do œmierci ¿y³a i pracowa³a w Chojnowie. Na koñcu
przemówienia kole¿anka prezes z³o¿y³a ¿yczenia wszystkim pracownikom
oœwiaty.
Przewodnicz¹ca Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Stanis³awa
Janczyn natomiast przybli¿y³a zgromadzonym historiê i dzia³alnoœæ
sekcji. Jej wypowiedŸ koñczy³y kolejne ¿yczenia.
Podczas uroczystoœci wrêczono odznaczenia za 50.letni¹ przynale¿noœæ
do ZNP nadane Uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego dnia 29 wrzeœnia 2009 r.
Odznaczenia otrzymali: Kol. £ucja Kupczyñska, Kol. Janina Przybysz,
Kol. Andrzej Przybysz. Ciep³o powitani te¿ zostali nowi cz³onkowie 

Oddzia³u: Kol. Katarzyna Machaj, Kol. Hanna Kaczyñska. W imieniu
odznaczonych g³os zabra³a Kol. £ucja Kupczyñska.
Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³y ¿yczenia w³adz samorz¹dowych. Licznymi
brawami zosta³y nagrodzone zespo³y, które umili³y czas zgromadzonym.
By³y to: Zespó³ „PIRAMIDA” ze Szko³y Podstawowej Nr 3, przygoto-
wany przez pani¹ Hannê Kaczyñsk¹ oraz chór „ ALLEGRO” ze Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, którego opiekunem jest pan Zenon
Chmielewski.

E.W.

Jeden dzieñ, a tyle wra¿eñ… 14 paŸdziernika
na d³ugo pozostanie w pamiêci ka¿dego ucznia
LO. Wiadomoœci i informacje dotycz¹ce tego
dnia kr¹¿y³y po szkole od dawna i zapowiada³o
siê bardzo ciekawe widowisko. A jak by³o
naprawdê?
14 paŸdziernika ka¿da szko³a w Polsce obcho-
dzi³a Dzieñ Edukacji Narodowej. Uczniowie
klas IIa i IIb Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie wraz 
z wychowawczyniami, pani¹ profesor Agnieszk¹
Rybczyñsk¹ i pani¹ profesor Barbar¹ Homêtowsk¹,
przygotowali uroczysty apel z okazji Œwiêta
Edukacji Narodowej, po³¹czony z obchodami
Dnia Patrona Szko³y.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 9.00
wprowadzeniem sztandaru i odœpiewaniem
hymnu pañstwowego. Licealistki przypom-
nia³y historiê powstania i dzia³alnoœci Komisji
Edukacji Narodowej. Czêœæ oficjaln¹ umili³ de-
biut chóru szkolnego. Sala po brzegi wype³nio-
na niecierpliwymi widzami. Z uwag¹ przygl¹-
dali siê i przys³uchiwali popisom na scenie -
wystêpom chóru, grze na fortepianie, solowym
recitalom poszczególnych œpiewaków szko³y
czy te¿ recytacjom wierszy. Spoœród uczniów
wybrany zosta³ najlepszy sobowtór Miko³aja
Kopernika (ten zaszczytny tytu³ przypad³ 

Radkowi D¹browie z klasy IIb). PóŸniej zos-
ta³y przyznane nagrody dla wyj¹tkowych
nauczycieli naszej placówki. Ka¿dy profesor
otrzyma³ ró¿ê i zosta³ wyró¿niony tytu³em
„Najlepszego nauczyciela”. Szeœcioro z nich
otrzyma³o dodatkowo nagrody w kategoriach:
Szwajcarski zegarek - pani profesor Beata Majkut,
Ocean spokoju - ks. Andrzej Józefów, Encyklo-
pedia roku - pani profesor Agnieszka Tomala,
Bateria roku - pan profesor Tadeusz Majkut,
Z³oty nauczyciel - pani profesor Ma³gorzata
RzeŸnik-Wójtowicz, Sokoli wzrok - pani profesor
Agnieszka Robak.
W przerwach czas umila³ nam szkolny chór,
entuzjastycznie œpiewaj¹c piosenki (m.in. „Od
dziœ”, „Aleja gwiazd”, „Gwiazda dnia”). Czêœæ
artystyczn¹ poprowadzi³y dwie dziewczyny 
z klasy IIb India i Paula. 

Zaskakuj¹ca by³a oprawa scenograficzna
przedsiêwziêcia. Kr¹¿¹ce wokó³ sceny planety
przykuwa³y wzrok widzów, niektórzy nawet
narzekali na to, ¿e zostali przez nie rozpro-
szeni. Apel mo¿na zaliczyæ do tych bardziej
udanych w historii liceum ogólnokszta³c¹cego.
Myœlimy, ¿e warto kultywowaæ tego typu
tradycje. Z jednej strony przypominaj¹ one 
o roli edukacji, pozwalaj¹ uczciæ coroczne
œwiêto nauki, pamiêtaæ o tych, którzy z takim
zaanga¿owaniem przekazuj¹ wiedzê. Z drugiej
natomiast pozwalaj¹ uczniom, nauczycielom 
i pracownikom szko³y uto¿samiæ siê z ni¹ i byæ
dumnym z jej dokonañ. 

Ko³o dziennikarskie LO

¯yczenia, gratulacje, odznaczenia

Podobno nauczyciel nawet za czasów Kopernika by³ cz³owiekiem…
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Nawet nie wiadomo, kiedy to zlecia³o... We
wtorek 20 paŸdziernika 2009 r. chór SKO-
RANTA obchodzi³ w kawiarence MOKSiR
jubileusz 2 lat wspólnego œpiewania. Dla
wszystkich by³ wspania³y tort i opowieœci
snute do wtóru przegl¹danym fotografiom, 
a dla inicjatorów przedsiêwziêcia, czyli
Krystyny Czapskiej i Zenona Chmielew-
skiego kwiaty i kryszta³owe dzwoneczki do
zwo³ywania niepokornych “owieczek” na
kolejne próby... Co prawda nie przydadz¹ siê
one chyba zbyt czêsto, bo rzadko która szkolna
klasa pochwaliæ siê mo¿e tak¹ frekwencj¹,
ale mi³y gest cz³onków SKORANTY dla
“rodziców” chóru z pewnoœci¹ pozostanie 
w pamiêci. ¯yczymy kolejnych jubileuszy!
Fotki ze spotkania w GALERII oœrodka kultury
/www.moksir.chojnow.eu/

s.h.

18 paŸdziernika br. w sali widowiskowej poja-
wi³y siê - wraz z rodzicami - przysz³e GWIAZDY!
Nie zg³osi³o siê ich zbyt wiele, bo ledwie siódem-
ka, a w dniu eliminacji jedna z nich /z od-
leg³ego Wroc³awia/ nie dotar³a, druga zaœ -
najm³odsza, czteroletnia - nie opanowa³a tek-
stu i wyst¹pi³a poza konkursem. Ocenie podle-
ga³o wiêc 5 GWIAZD. S³uchaliœmy Marysi,
Rafa³a, Julii, Oli, Marceliny i - poza konkur-
sem - Jessiki. Wszystkich prezentacji mo¿na
pos³uchaæ na portalu you tube. Decyzj¹ juro-
rów do kolejnego etapu eliminacji delegowano
2 osoby - Marcelinê Hajdugê z Lubina i Rafa³a
D¹browê z Chojnowa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi
zmierzenia siê ze scen¹, a za zwyciêzców
bêdziemy trzymaæ kciuki!

Gwiazd¹ pragnê byæ! SKORANTA ma dwa lata!

Muzyczna uczta
13 paŸdziernika br. w sali widowiskowej MOKSiR
wyst¹pi³ duet - Maciej Fortuna i Stefan Weeke.
Opisaæ muzyczne wra¿enia, opowiedzieæ o po-
dró¿ach w dŸwiêkowe œwiaty i przestrzenie, 
w które obaj panowie zabierali s³uchaczy - nie
sposób. Tego trzeba by³o po prostu pos³uchaæ!
W tê muzykê mo¿na by³o siê zanurzyæ - i z kon-
taktu z ni¹ wyjœæ innym. Lepszym. Duchowo
bogatszym. Piêkniejszym. S³uchaliœmy kom-
pozycji z pierwszej p³yty “In the small hours”,
ale tak¿e muzycznych relacji z wypraw do
Islandii. Pó³toragodzinny wystêp min¹³ tak
szybko, jak prêdko mija wszystko to, co dobre. 

Zdecydowanie - zbyt szybko... Na os³odê po-
zosta³a p³yta i nadzieja na kolejne spotkanie.
Maciek, Stefan - dziêkujemy za muzyczn¹ ucztê!

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³aszapierwszy przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu u¿ytkowego nr 2 o pow. u¿yt-

kowej 18,70 m2, po³o¿onego w Chojnowie przy
ul. Kolejowej 27 na dzia³ce oznaczonej numerem

geodezyjnym 22/10, z przeznaczeniem 
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.

Cena wywoawcza miesicznego czynszu najmu
wynosi - 150,00 z³ (w tym podatek VAT 22%)
Wadium - 30,00 z³.
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16 listopada 2009 r. 

o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 -
II piêtro. W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy
lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w ter-
minie do dnia 12 listopada 2009 r. Ustala siê
post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu,
najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne
podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. Lokale mo¿na ogl¹daæ 
w dniach od 21.10.2009r. do 10.11.2009r. w godz.
10:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM 
ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81-88-370. Bli¿sze infor-
macje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 13 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 076 818-66-81.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

UCHWA£A  Nr XLIV/193/09
RADY  MIEJSKIEJ  CHOJNOWA 

z dnia 29 paŸdziernika 2009r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci

(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 z³ od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 z³ od 1 ha
powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,36 z³ od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,65 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 20,31 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym - 9,57 z³ od 1 m2 powierzchni  u¿ytkowej; 
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych -
4,16 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³al-noœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,88 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3  i ust. 3-7 cytowanej ustawy 
z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/136/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie
okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (Dz.Urz.Woj.Dolnoœl¹skiego z dnia 25 listopada
2008r. Nr 304, poz. 3533).
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2010 roku oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³osze-
nie w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Jan Skowroñski
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Konkursy piêknoœci by³y, s¹ i pewnie zawsze
bêd¹ tematem kontrowersyjnym. Ale nie dla
ludzi m³odych, którzy ka¿dy plebiscyt tego
rodzaju traktuj¹ rozrywkowo. Dali tego wyraz
podczas pierwszych Wyborów Miss i Mistera
Nastolatków.
Impreza zorganizowana przez M³odzie¿ow¹
Radê Miasta kierowana by³a do uczniów szkó³
ponadpodstawowych. W chojnowskich gimnazjach
i klasach Powiatowego Zespo³u Szkó³ przepro-
wadzono eliminacje, a wszyscy naj… 21 paŸdzier-
nika spotkali siê w MOKSiR na fina³owej gali. 
Gala, która kojarzy siê z ceremoni¹ i przepy-
chem, to mo¿e w tym przypadku nieco prze-
sadzone sformu³owanie, niemniej fina³ wyborów
mia³ szacowne jury, oprawê artystyczn¹, liczn¹
publikê i kandydatów do tytu³ów.
Nominowani musieli wykazaæ siê na scenie nie
tylko mi³¹ aparycj¹, ale i talentami. Spontaniczne
odpowiedzi na wylosowane pytania i przelitero-
wanie skomplikowanych wyrazów mia³y wykazaæ
bystroœæ umys³u, prosty uk³ad choreograficzny
- talent taneczny, a autoprezentacja umiejêtnoœci
marketingowe. 
Gor¹cy, g³oœny aplauz œwiadczy³ nie tyle o wdziê-
kach nominowanych, co o niez³ej zabawie tak
uczestników jak i publicznoœci.

Nastolatkowie poddani zostali surowej ocenie
doros³ego jury i rówieœników. Jagoda Zderska,
Tadeusz Bijak i Daria B¹k nadawali tytu³y
miss i mistera, publicznoœæ wybiera³a w³asne
piêknoœci. Jaki podjêto werdykt?
Miss: Sylwia Œwiat³owska
Mister: Rados³aw D¹browa
I vicemiss: Ewa Mazurkiewicz 
I vicemister: Pawe³ Soboñ

II vicemiss: Sandra Kasjañczyk 
II vicemister: Marek Barnowski
Miss Publicznoœci Pawe³ Malik
Mister Publicznoœci Rados³aw D¹browa
Miss Talentu: Ewa Mazurkiewicz
Mister Talentu: Pawe³ Soboñ

By³y diademy, szarfy z tytu³ami, samochody
(miniatury) w nagrodê, dyplomy, gratulacje 
i … mnóstwo zabawy. Czy m³odzie¿ mo¿e
spodziewaæ siê kolejnej edycji Wyborów Miss
i Mistera Nastolatków? Jeœli tylko bêd¹ chêtni
do rywalizacji, to z pewnoœci¹ rada chojnowskiej
m³odzie¿y nie odmówi. eg

Piêkni, zabawni - nastolatkowie

9 paŸdziernika 2009r. w Gimnazjum nr 1 
w Chojnowie odby³y siê otrzêsiny klas pierwszych
zorganizowane przez starszych o rok kolegów.
O godz. 9 w sali gimnastycznej zebrali siê pierw-
szoklasiœci wraz z wychowawcami oraz za-
proszeni goœcie, czyli klasy szóste ze szkó³: 
w Goliszowie, Rokitkach, Budziwojowie,
Okmianach, Starym £omie i Chojnowie, pod
opiek¹ nauczycieli.
Tematem tegorocznych otrzêsin by³ kosmos.
Po przejœciu przez “czarn¹ dziurê” wszyscy
uczniowie zostali serdecznie przywitani i za-
proszeni do wspólnej zabawy. Pierwsz¹ kon-
kurencjê przygotowa³a kl.IIe. Polega³a ona na
wykonaniu kosmicznej maski. Niema³e emocje
wzbudzi³o zadanie kl.IIc. Uczniowie musieli
wy³owiæ jab³kowe kr¹¿ki (“lataj¹ce talerze”) 
z miski wype³nionej m¹k¹ i to bez u¿ycia r¹k.
Trochê sportowych wra¿eñ dostarczy³a wszys-
tkim kl.IIb, która zorganizowa³a tor przeszkód.
Po zawi¹zaniu oczu uczestnikom wszystkie

przeszkody zosta³y bez ich wiedzy usuniête. 
Z kolei IIb sprawdzi³a, jak pierwszaki poradz¹
sobie z za³ataniem dziury w uszkodzonym
“statku kosmicznym”. Ta sama klasa zorgani-
zowa³a równie¿ “kosmiczne karaoke”. Do za-
dania, które opracowa³a kl.IIa, zostali wybrani
“si³acze” wraz z partnerkami. Konkurencja
polega³a na przeniesieniu dwóch pi³eczek ping-
pongowych na tekturowej sztandze. Taneczn¹
konkurencjê przygotowa³y dziewczyny z IIc.
Utrudnieniem by³a gazeta, któr¹ po ka¿dym
wyciszeniu muzyki sk³adano na coraz mniejszy
prostok¹t. Na samym koñcu nasze dwie prowa-
dz¹ce zadawa³y wylosowanym przez nie przedsta-

wicielom klas pierwszych “kosmiczne zagadki”.
Zwyciêzcy wszystkich konkursów zostali nagro-
dzeni s³odyczami, natomiast przegrani musieli
zadowoliæ siê “ksiê¿ycowymi kr¹¿kami”(w rzeczy-
wistoœci plasterkami cytryn).
Trzeba przyznaæ, ¿e bawiliœmy siê œwietnie.
Mamy nadziejê, ¿e uczniowie klas pierwszych
d³ugo tych otrzêsin nie zapomn¹.
Oficjalne pasowanie pierwszoklasistów na pe³no-
prawnych uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II odby³o siê 12.10.2009 r. na uroczystej
akademii poœwiêconej naszemu patronowi. Po
z³o¿eniu œlubowania ka¿dy gospodarz otrzyma³
z r¹k pani dyrektor El¿biety Fa³at pami¹tkowy
dyplom.

Klaudia Giwojno, Paulina Maziak
i Kasia Pieprz z kl.IIe 

Otrzêsiny w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a  pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego usta-
nowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia

05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem
geodezyjnym 22/74 o pow. 4801 m2, wraz ze sprze-

da¿¹ budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy
598 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 37386.

Cena wywo³awcza - 86.000,00 z³.
Wadium - 17.200,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez
nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury pod-
ziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwie-
nia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹-
pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie
kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobo-
wi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na
warunkach z nim  uzgodnionych. W planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Chojnowa nieru-
chomoœæ ujêta jest jako  tereny o funkcji przemys³owej. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 grudnia 2009 r. 
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy
przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 
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 3 grudnia 2009 r. na konto
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapozna-
niem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /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¿ 860,00 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 pie-
niê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci
jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43
ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug. Uchylanie siê uczest-
nika, 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 przyczy-
ny. Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11
- 03.12.2009 r. w godz. 1000 do 1400. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76)
81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Pod takim has³em przebiega³a doroczna
uroczystoœæ „Pasowania na ucznia” Szko³y
Podstawowej nr 3. 16.paŸdziernika szkolna
braæ zebra³a siê w przestronnej sali kino-
wej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji, aby wspólnie z pierwszakami
œwiêtowaæ ich wielki dzieñ. To prawdo-
podobnie pierwsza w ¿yciu siedmiolatków
tak donios³a chwila. Potem bêdzie ich
jeszcze kilka, ale ten moment - birety 
i peleryny, scena, publicznoœæ, dostojni
goœcie - robi wra¿enie i nadaje niecodzien-
nej powagi temu zdarzeniu. 
Naturalnie, nie obesz³o siê bez oprawy
artystycznej. Pierwszaki mia³y zatem
okazjê obejrzeæ sceniczne dokonania star-
szych kolegów i kole¿anek w dziedzinie
tañca, akrobatyki, œpiewu i kunsztu aktor-
skiego. Z pewnoœci¹ gros z nich wkrótce za-
sili szeregi „Synkopy”, „Aji” czy „Piramidy”.
Za zgod¹ dyrekcji szko³y jeszcze nie tak

dawne przedszkolaki mog³y przyst¹piæ do
pasowania. Przedtem jednak musia³y z³o-¿yæ
przysiêgê i obiecaæ, ¿e bêd¹ dobrymi Pola-
kami, dobrymi uczniami, dobrymi ludŸmi…
Po takim œlubowaniu nikt nie mia³ ju¿
w¹tpliwoœci, ¿e pierwszaki zas³uguj¹ na
pasowanie. Dyrektor szko³y Mariusz
Szklarz, wicedyrektor Gra¿yna Klucznik 
i komendant chojnowskiego komisariatu
nadkom. Maciej Januszkiewicz zmutowa-
nymi o³ówkami dokonali dzie³a. A potem
by³y dyplomy, prezenty, gratulacje i ¿ycze-
nia. Podarunkiem od szkolnej spo³ecznoœci
dla nowo przyjêtych by³ spektakl teatralny,
który rozbawi³ pierwszaków, ich przejêtych
rodziców i ca³¹ publicznoœæ. 
Kolejna szkolna uroczystoœæ przesz³a do
chlubnej historii. Za lat kilka, kilkanaœcie
obecne pierwszaki z sentymentem i radoœ-
ci¹ przegl¹daæ bêd¹ zapiski w klasowej
kronice, a za kilkadziesi¹t sami ze wzru-
szeniem powtarzaæ bêd¹ tekst œlubowania
wspólnie ze swoim potomstwem. eg

Dnia 23 paŸdziernika 2009 r. w Szkole
Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojno-
wie odby³a siê wa¿na uroczystoœæ - Œlubo-
wanie klas pierwszych. Pierwszoklasiœci
do³¹czyli do braci uczniowskiej i stali siê
„prawdziwymi” uczniami. Na Sztandar
przyrzekali byæ dobrymi uczniami, godnie
reprezentowaæ szko³ê, s³uchaæ nauczycieli
i rodziców. 
W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni
goœcie - Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan
Serkies, przedstawiciel Rady Rodziców -
p. Liliana Lefevre oraz rodzice uczniów
klas pierwszych. 
Uroczystoœæ zakoñczy³a czêœæ artystyczna.
Pierwszoklasiœci z dum¹, przejêciem 
i niezaprzeczalnym wdziêkiem zaprezento-
wali wczeœniej przygotowane piosenki 
i wiersze. Na pami¹tkê tego wydarzenia
otrzymali dyplomy, ksi¹¿ki i sprzêt sportowy,
a na os³odê ich szkolnego ¿ycia - lizaki i...
Ostatnim akcentem by³a krótka sesja
fotograficzna z uczniami i „o³ówkami” 
w rolach g³ównych.

tekst: Maria Lepka
foto: Anna Denisiak

Ju¿ jesteœmy w pierwszej klasie...

***
14 paŸdziernika, jak co roku obchodzony
jest Dzieñ Komisji Edukacji Narodowej
potocznie zwanym Dniem Nauczyciela.
Grupa dzieci z naszej szko³y z okazji tego
œwiêta przedstawi³a spektakl pt. „Obyœ
cudze dzieci uczy³, czyli sk¹d wzi¹³ siê
nauczyciel na œwiecie”.
Przedstawienie w sposób humorystyczny
wyjaœni³o powód stworzenia nauczyciela 
i jego rolê w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Pierw-
szymi uczniami nauczyciela by³y dzieci
Adama i Ewy, a potem ich dzieci i dzieci ich
dzieci i tak do wspó³czesnoœci. Teraz ju¿
wszyscy dowiedzieli siê, co musz¹ znosiæ
pedagodzy, jak trudna jest ich praca. Nawet,

jeœli doceniamy ich trud, to zwykle nie przy-
znajemy siê do tego.
Wystêp zosta³ entuzjastycznie przyjêty. Da³
nam wiele do myœlenia i pozwoli³ odczytaæ
sens przys³owia „Obyœ cudze dzieci uczy³”.

Agnieszka Wo³oszyn Kl. VI a
Szko³a Podstawowa nr 4 

„Ju¿ w szkole”



Drogi Kubusiu Puchatku, z okazji Dnia Twoich Urodzin, 
sk³adamy ci ¿yczenia, p³yn¹ce z naszych serc.
B¹dŸ weso³y i szczêœliwy, smaczny miodek sobie jedz.
Kochaj dzieci i przygody i ¿yj d³ugo - ile chcesz!

~~ przedszkolaki ~~

16 X 2009 r. na terenie naszego przedszkola odby³y siê kolejne, ju¿
VIII Urodziny Kubusia Puchatka, który jest ulubionym bohaterem
ksi¹¿eczek dla dzieci. To przedsiêwziêcie jest elementem realizacji
za³o¿eñ Ogólnopolskiej Kampanii: Ca³a Polska Czyta Dzieciom.
I znów by³o pe³no radoœci !!!! Wspólne czytanie kubusiowych
opowieœci, wystêpy artystyczne “dla Kubusia”, wierszowane ¿yczenia,
upominki urodzinowe, które przedszkolaki wykona³y samodzielnie, 
a wœród nich albumy dla Kubusia, koszyczek z przysmakami i bukieciki
piêknych papierowych kwiatów. Nie zabrak³o te¿ tradycyjnych pl¹sów 
i tañców, z klaskaniem i skakaniem, przy muzyce w rytm piosenki:
Gdy poczujesz szczêœcia smak, z Kubusiem klaszcz……..
Gdy poczujesz szczêœcia smak, z tygryskiem skacz……….
Kiedy szczêœcia smak poczujesz, poka¿ nam tak jak to umiesz…………
Kiedy szczêœcia smak poczujesz- skacz i klaszcz……………..

Ponadto dzieci mia³y okazjê wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹, z zakresu znajo-
moœci ksi¹¿eczek o Kubusiu Puchatku. Odby³ siê “Konkurs Wiedzy”.
Pytania okaza³y siê niezbyt trudne, bo przecie¿ ka¿de dziecko wie:
„Kto jest przyjacielem Kubusia”, „Gdzie mieszka maleñstwo”, „Jak
skoñczy³a siê pewna przygoda w Stumilowym lesie” itd. Za ka¿d¹
prawid³ow¹ odpowiedz dzieci zbiera³y “kubusiowe punkciki”, które
zosta³y potem zamienione na s³odkie nagrody.
Na zakoñczenie urodzin, odby³a siê pyszna “Kubusiowi biesiada”.
Wszystkim uczestnikom bardzo smakowa³y s³odkie przysmaki:
ciasteczka, cukierki, lizaczki, tylko Kubuœ dziœ nic nie jad³……..
przygl¹da³ siê uœmiechniêtym i pe³nym wra¿eñ twarzom swoich
ma³ych goœci i po przyjacielsku zadziera³ swój œmieszny nosek……… 
Podobnie jak w roku ubieg³ym urodziny Kubusia, by³y bardzo udane.
Dodatkow¹ atrakcj¹ okaza³y siê stroje bajkowe, w które by³y przebrane
niektóre przedszkolaki oraz mnóstwo przytulanek z bajki o Kubusiu.
Uroczystoœæ zosta³a uwieczniona na pami¹tkowych zdjêciach.
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CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLU NR 1?

GWIAZDA KOPERNIKA
10 listopada br. o godz. 17.00. Bilety - 11 z³. 
Miko³aj Kopernik, syn toruñskiego kupca, jest
bystrym i ciekawym œwiata dzieckiem. Gdy
ma dziesiêæ lat, niderlandzki astrolog Paul
van de Volder przepowiada mu wielk¹ przysz³oœæ,
rozwijaj¹c w ch³opcu zainteresowanie gwiaz-
dami. Paul van de Volder ponownie pojawia
siê w ¿yciu Miko³aja, gdy ten jest ju¿ studen-
tem Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
Pomiêdzy astrologiem szarlatanem a Wojcie-
chem z Brudzewa i innymi profesorami uni-
wersytetu rozpoczyna siê walka o duszê stu-
denta. Astrologia walczy z astronomi¹. Z w¹t-
pliwoœci i pytañ, które targaj¹ Miko³ajem, rodzi
siê odkrycie, które zmieni œwiat.

MI£OŒÆ NA WYBIEGU
10 listopada br. o godz. 19.00. Bilety - 11 z³. 
„Mi³oœæ na wybiegu” to komedia romantyczna
rozgrywaj¹ca siê w magicznym œwiecie mody.
Julka (Karolina Gorczyca) mieszka w ma³ej
nadba³tyckiej miejscowoœci i szczerze niena-
widzi codziennych obowi¹zków, które pole-
gaj¹ g³ównie na sma¿eniu ryb dla wczaso-
wiczów. Marzy o studiach artystycznych w wiel-
kim mieœcie. Niestety, zawód mi³osny spra-
wia, ¿e oblewa egzamin, ale przyrzeka sobie,
¿e nie wróci w rodzinne strony, tylko spróbuje
jakoœ sobie poradziæ w Warszawie. Znajoma
rodziców, pani Marta (Barbara Brylska),

wynajmuje jej pokój, a przypadkowe spotka-
nie w salonie fryzjerskim pani Marty owocuje
nieoczekiwan¹ ofert¹ pracy - Julka dostaje
propozycjê do³¹czenia do zespo³u modelek
presti¿owej warszawskiej agencji.

DZIECI IRENY SENDLEROWEJ
11 listopada br. o godz. 17.00. Bilety - 11 z³. 
Bohaterk¹ filmu jest Irena Sendlerowa, m³oda
Polka, która uratowa³a z getta w Warszawie
2500 ¿ydowskich dzieci. Wed³ug re¿ysera,

jego film mo¿e mieæ znaczenie i dla wspó³-
czeœnie ¿yj¹cych ludzi. “To jest wspó³czesny
temat, który mo¿e i dziœ zainteresowaæ. Niech
obecne pokolenia zobacz¹, co w czasie wojny
ludzie potrafili zrobiæ, na co by³o ich staæ, by
ocaliæ innych. Irena Sendler to przyk³ad, jak
zachowywaæ siê w ciê¿kich czasach” - powiedzia³.

NIGDY NIE MÓW NIGDY
PREMIERA POLSKA 06.11.2009; PREMIERA
W CHOJNOWIE - 11.11.2009! - godz. 19.00.
Bilety - 11 z³. 
30-letnia Ama (Dereszowska) jest odnosz¹c¹
sukcesy, zimn¹ i skuteczn¹ „³owczyni¹ g³ów”
dla miêdzynarodowych korporacji. Wiedzie
typowe ¿ycie bogatej i niezale¿nej warszawskiej
singielki, która roz³adowuje stres w nocnych
klubach, bawi¹c siê do rana i podrywaj¹c przy-
padkowych mê¿czyzn. Jednak pod pancerzem
osch³ej i nieprzystêpnej karierowiczki ukrywa
osobiste nadzieje zwi¹zane z posiadaniem
dziecka, z którego ju¿ raz kiedyœ zrezygno-
wa³a dla pracy. W trudnych chwilach wspiera
j¹ najlepsza przyjació³ka Edyta (Olszówka),
trochê zwariowana artystka, która w³aœnie
wesz³a w nowy zwi¹zek z policjantem Rafa³em
(Wiêckiewicz). ¯ycie Amy wypada z rutyno-
wego toru, gdy pierwszy raz pozwala sobie
na nieprofesjonalne zachowanie - randkê 
z przystojnym Markiem (Wieczorkowski),
którego „z³owi³a” dla amerykañskiego klienta
z Doliny Krzemowej.

Kino MOKSiR zaprasza
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¯eby osi¹gaæ sukcesy, trzeba ciê¿ko pracowaæ.
My od d³u¿szego czasu trenowaliœmy bardzo
intensywnie. Wreszcie przyszed³ czas, ¿eby siê
wykazaæ. I op³aci³o siê! 
Profesor Jolanta Orz³owska oraz profesor Jacek
Najduk - opiekunowie chojnowskiej reprezentacji
licealistów w pi³kê siatkow¹, zorganizowali
wyjazd na Pó³fina³y Dolnego Œl¹ska Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Pi³kê Siatkow¹, które
odby³y siê 2 paŸdziernika w Œrodzie Œl¹skiej.
Uczniowie, którzy reprezentowali Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Choj-
nowie, to:
Dru¿yna ¿eñska: Ma³gorzata Dobrowlañska,
Ewa Panasiuk, Agnieszka Celna, Sara Szmukler,
Dominika £ysoñ, Katarzyna Krakowska, Angelika
Mê¿yk, Paulina Mrozik, Marta Burzmiñska.
Dru¿yna mêska: Mariusz Urbañski, £ukasz
Mi³uch, Daniel Duda, Tomasz Postrzech, Rados³aw
D¹browa, Pawe³ Soboñ, Micha³ Zieliñski,
£ukasz Szymków, Damian Ostropolski, Marek
Koniewicz.
W rozgrywkach uczestniczy³o 6 dru¿yn, w tym
3 dru¿yny ¿eñskie. Mecze rozgrywano na du¿ej,
przestronnej sali z dwoma boiskami. Jedno
by³o przeznaczone dla dziewcz¹t, drugie dla
ch³opców. Dru¿yny wykaza³y wysoki poziom
umiejêtnoœci sportowych. Kibice podtrzymy-

wali zawodników na duchu, wspierali nawet
wtedy, gdy tracili punkty. Ostatecznie Chojnów
uplasowa³ siê na pierwszej pozycji, co zagwa-
rantowa³o nam awans do Dolnoœl¹skiego Fina³u
Ligi Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Odby³ siê on
w Nowej Bystrzycy. Nadszed³ czas na kolejny
etap rywalizacji.
Rozgrywki dziewcz¹t rozpoczê³y siê 5 paŸdzier-
nika i trwa³y dwa dni. 
Pierwsze dwa starcia odby³y siê po kolacji. Rywa-
lizowa³yœmy z Mokrzeszowem oraz ¯migrodem.
Oba mecze wygra³yœmy, pierwszy 2:1, drugi 2:0.
Ostatni mecz czeka³ nas nastêpnego dnia. Nie-
cierpliwie czeka³yœmy na pierwszy gwizdek.
Niestety, wynik nie by³ dla nas korzystny - 1: 2
dla Rakowic. Ostatecznie zajê³yœmy drugie
miejsce, z którego by³yœmy bardzo dumne. Ka¿da
z nas otrzyma³a srebrny medal, a kapitan
dru¿yny, Ma³gorzata Dobrowlañska, odebra³a
puchar i dyplom. 
Rozgrywki mêskie rozpoczê³y siê 6 paŸdziernika.
Reprezentacja chojnowskiego liceum zmierzy³a
siê z Miliczem , Rakowicami i Ludowem Polskim.
Bezkonkurencyjny okaza³ siê Milicz, a nasi
ch³opcy zajêli drugie miejsce i otrzymali medale,
puchar i dyplom. 
Z zawodów wróciliœmy zmêczeni, ale bardzo
szczêœliwi. Z pewnoœci¹ mi³o bêdziemy wspomi-

naæ ten wyjazd, szczególnie nowe znajomoœci.
Cieszy nas sukces i mamy nadziejê, ¿e kolejne
przed nami. Teraz mobilizujemy si³y do kolej-
nych rozgrywek!
Warto na zakoñczenie przypomnieæ, ¿e zarówno
siatkarze, jak i siatkarki naszego liceum mog¹
trenowaæ na zajêciach pozalekcyjnych w ramach
realizowanego w Powiatowym Zespole Szkó³
Chojnowie projektu „Synergia znaczy wiêcej”.
Projekt ten wspó³finansowany jest ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. E i M.

Z obchodami Dnia Nauczyciela w Szkole Pod-
stawowej nr 4 zbieg³o siê uroczyste otwarcie
nowej sali jêzykowej. W wydarzeniu tym uczest-
niczyli zaproszeni goœcie: Pan Burmistrz - Jan
Serkies oraz Pan Przewodnicz¹cy Rady Miasta -
Jan Skowroñski. Obecna by³a równie¿ Pani
Dyrektor SP 4 - El¿bieta Borysewicz oraz
Pani Wicedyrektor - Beata Kornicka. Nie za-
brak³o tak¿e przedstawicielek Rady Rodziców
- Pani El¿biety Rajczakowskiej oraz Pani Liliany
Lefevre. To w³aœnie przez Radê Rodziców
pracownia ta zosta³a ufundowana i jest ona
u¿ytkowana ju¿ od wrzeœnia. Odbywaj¹ siê 

w niej zajêcia z jêzyka angielskiego i niemiec-
kiego, a uczniowie chêtnie w nich uczestnicz¹
przede wszystkim dziêki nowoczesnemu
sprzêtowi, w jaki sala jest wyposa¿ona. Obecni
na uroczystoœci goœcie mieli okazjê zobaczyæ,
a nawet przez chwilê uczestniczyæ w ma³ej
symulacji lekcji, któr¹ razem z grup¹ uczniów

przygotowa³a opiekunka sali - Aneta Czapska.
Uczniowie ju¿ po tak krótkim czasie korzysta-
nia z pracowni jêzykowej doceniaj¹ jej zalety,
czego wyrazem by³y podziêkowania z³o¿one
Radzie Rodziców przez przedstawicielki Sa-
morz¹du Uczniowskiego w imieniu ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej.
Myœlê, ¿e bardzo wa¿n¹ kwestiê poruszy³ Pan
Burmistrz, podkreœlaj¹c, jak wa¿ne s¹ w dzisiej-
szych czasach wszelkie inicjatywy i przejawy
aktywnoœci spo³ecznej, a pracownia jêzykowa
u¿ytkowana przez uczniów SP 4 jest z pewnoœ-
ci¹ dowodem takiej w³aœnie niezwykle cennej

inicjatywy ze strony Rady Rodziców, za co
serdecznie dziêkujê w imieniu dzieci i na-
uczycieli korzystaj¹cych z pracowni!

Aneta Czapska,
nauczycielka jêzyka angielskiego w SP 4

Otwarcie pracowni jêzykowej w SP 4

Graæ ka¿dy mo¿e…

UCHWA£A  NR XLIV/195/09 
RADY  MIEJSKIEJ  CHOJNOWA 

z dnia 29 paŸdziernika 2009r.
w sprawie op³aty od posiadania psów

(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska w Chojnowie:
1) wprowadza na terenie miasta Chojnowa op³atê od
posiadania psów;
2) okreœla wysokoœæ rocznej stawki op³aty od posiada-
nia psów;
3) okreœla zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoœci
op³aty od posiadania psów;
§ 2. Wprowadza siê na terenie miasta Chojnowa op³atê od
posiadania psów.
§ 3. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoœci 38,40 z³ od jednego psa.
§ 4.1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania
do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku pow-
stania obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowi¹zku. W przypadku powstania
lub wygaœniêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty w ci¹gu roku
podatkowego, stawkê roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w którym istnia³ obowi¹zek jej zap³aty.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoœci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku 
i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoœci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§ 5. Wp³aty op³aty od posiadania psów mo¿na dokonywaæ
bezpoœrednio w kasie Urzêdu lub na rachunek bankowy
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 7. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/138/08 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie op³aty od
posiadania psów (Dz.Urz.Woj. Dolnoœl¹skiego z dnia 25
listopada 2008r. Nr 304, poz. 3535).
§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2010 r.
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez
rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie i og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Jan Skowroñski



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/707 13

KuŸnia Jawor - KS Chojnowianka  1:1
KS Chojnowianka - Twardy Œwiêtoszów 1:2
Nysa K³odzko - KS Chojnowianka 2:1

Tabela IV ligi
(14. kolejka - 31.10)

Boles³awiec - Œlêza II      2:0 
Karkonosze – Lechia       1:0
Polonia – Szczawno         1:3 
KuŸnia – Puma 1:3 
Twardy – Prochowice      0:2 
Nysa – Chojnów               2:1
Konfeks – MiedŸ II          3:2 
Kobierzyce – Chrobry      2:1

1. Twardy                         14   30       33-14
2. Lechia                          14         27       27-10
3. Chrobry               14         24       29-13
4. Puma                   14         22       34-22
5. MiedŸ II                       14         22       24-18
6. Konfeks     14         21       25-25
7. KuŸnia             14         20       20-18
8. Szczawno- Zdrój     14         20       19-20
9. Boles³awiec            14  19       23-22
10. Kobierzyce           14     18       25-27
11. Chojnowianka            14        17       18-19
12. Nysa                           14        16       15-21
13. Prochowiczanka    14  15       19-22
14. Karkonosze                14    14       17-27
15. Polonia                       14        11         9-37
16. Œlêza II                       14          9     20-42

W nastêpnej kolejce (7-8.11):
Chrobry-Boles³awiec, MiedŸ II - Kobierzyce,
Chojnów-Konfeks, Prochowice- Nysa, Puma-
Twardy, Szczawno-Zdrój - KuŸnia, Lechia -
Polonia, Œlêza II – Karkonosze

Grupa III
KS Chojnowianka II - JTS Jawor - prze³o¿ony
Skora Jadwisin-KS Chojnowianka II  2:2

Rod³o Granowice-Iskra Jerzmanice Zdrój
1:2(0:2), Lechia Rokitnica- Zakaczawie
Legnica 1:3(0:3), Rataj  Paszowice -Sokó³
Krzywa 0:1(0:0), Burza Go³aczów-Fenix
Pielgrzymka 4:1(3:0), Wilki Ró¿ana - Przysz³oœæ
Prusice 7:1(3:0), JTS Jawor- Polder-a
Damianowo 5:2 (2:2), Skora Jadwisin-
Chojnowianka II Chojnów 2:2 (0:1)

1. Go³aczów          10         25          33-12
2. Prusice            10         21        30-21
3. Jadwisin                  10         20       42-24
4. Zakaczawie             10       20          35-19
5. Ró¿ana                    10         18          32-17
6. Krzywa                   10         18          19-19
7. Paszowice               10         13      25-27
8. Jerzmanice Zdrój    10         13       21-27
9. Rokitnica                10      12          18-20
10. Pielgrzymka          10       12          18-21
11. Chojnów           9    11          13-24
12. Jawor                  9         10          15-25
13. Granowice            10           4        18-39
14. Damianowo          10           1        14-38

Wyniki, wyniki, wyniki KKrroonniikkaa  TToowwaarrzzyysskkaa

Niech stale radoœæ i uciecha, Twoj¹ kochan¹ zdobi skroñ,
i niebo niech Ci siê uœmiecha, a Boska zawsze
ochrania d³oñ.
Z okazji 80-tego jubileuszu urodzin samych radoœci
Janowi  Kozakowi ¿ycz¹ wnuczêta Ania i £ukasz oraz
Piotrek i Ania

Z serca p³yn¹ te ¿yczenia: w datê Twego urodzenia
zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci, sto lat ¿ycia, moc
radoœci! Zdrowie wiecznie niech Ci s³u¿y, uœmiech
stale miej na twarzy, niech siê spe³ni o czym
marzysz - Janowi  Kozakowi ¿yczy syn i synowa.

Rada Rodziców Szko³y Podstawowej nr 4 
w Chojnowie bardzo dziêkuje Stanis³awowi  i  £uka-
szowi  Kryszczukom.

Wykorzystuj¹c przerwê w rozgrywkach extraklasy pi³karskiej,
spowodowan¹ meczami reprezentacji narodowej w elimina-
cjach do Mistrzostw Œwiata w RPA, niektóre dru¿yny

ligowe rozegra³y sparingi.
Na tak¹ w³aœnie formê treningów zdecydowali siê w³odarze Zag³êbia
Lubin.13 paŸdziernika  odby³ siê d³ugo oczekiwany pojedynek
pomiêdzy goœæmi z Lubina i naszymi czwartoligowcami. "Miedziowi"
pod wodz¹ Franciszka Smudy wci¹¿ maj¹ nadziejê na utrzymanie siê
w extraklasie.
Przed meczem w Chojnowie Zag³êbie zmierzy³o siê z niemieck¹
Energie Cottbus. I uleg³o - 1:3. Taki wynik nie napawa optymizmem.
St¹d chyba ka¿dy kibic zastanawia³ siê, jaka bêdzie ró¿nica pomiêdzy
naszymi a goœæmi. Gdyby dosz³o do powtórki wyniku, to najpraw-
dopodobniej w pi³karskim KGHM dosz³oby do wielkiego t¹pniêcia...
Pomimo nie najlepszej pogody we wtorkowe popo³udnie trybuny 

na stadionie przy Witosa zape³ni³y siê szczelnie kibicami. Wiadomo,
¿e Chojnów od zawsze kibicuje Zag³êbiu. Pomiêdzy obydwoma klubami
jest te¿ prowadzona partnerska wspó³praca szkoleniowa na szczeblu
m³odzie¿owym i nie tylko. Nie co dzieñ zdarza siê nam goœciæ dru¿yny
z najwy¿szej krajowej pó³ki. Mieliœmy wiêc pi³karskie œwiêto. W obydwu
po³owach meczu popularny Franz wystawi³ dwie ró¿ne jedenastki.
Goœcie zagrali na ca³kowitym luzie. Niemal co 10 minut trafiali celnie
do naszej bramki i st¹d ogl¹daliœmy a¿ 7 trafieñ "miedziowych".

Szkoda, ¿e mimo ducha walki w "Chojnowiance" da³a te¿ znaæ o sobie
trema, a podopiecznym Kujawy nie uda³o siê strzeliæ honorowego
gola... Mi³o by³o jednak popatrzeæ na sk³adne akcje lubinian. Taktykê
ustawienia, krycia i przewidywania konsekwencji podczas zagrywek
pi³k¹. Na pewno by³a to lekcja dla naszej dru¿yny. Po meczu,
przyszed³ czas na autografy i pami¹tkowe zdjêcia.
Jakie obie dru¿yny po tym kontrolnym meczu zanotowa³y wyniki 

w swoich ligach? Zag³êbie pierwszy mecz zremisowa³o bezbramkowo 

z Jagielloni¹ Bia³ystok, ale ju¿ w kolejnym pewnie zwyciê¿y³o 2:0 
z Poloni¹ Warszawa. Czyli - forma roœnie! Natomiast "Chojnowianka"
wywalczy³a cenne 1:1 na wyjeŸdzie z KuŸni¹ Jawor. Po konfrontacji 
z miedziowym gladiatorem, remis z KuŸni¹ cieszy. 
Trzymamy kciuki za obie dru¿yny, zw³aszcza ¿e rozwój wydarzeñ
zaskoczy³ nawet krajowych speców od pi³ki no¿nej. Franek Smuda
zosta³ mianowicie selekcjonerem pi³karskiej reprezentacji Polski. Do
koñca tego roku ma jeszcze nadzorowaæ jedenastkê "miedziowych".
Czy popularny Franz uczyni cuda z polsk¹ pi³k¹ no¿n¹? Miejmy tak¹
nadziejê.

P.M.

Pi³karskie  Œwiêto

Podziêkowania



Domy - mieszkania - lokale

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w Chojno-
wie o pow. 220m2, 4 pokoje, salon, 2 kuchnie,
2 ³azienki + pomieszczenia gospodarcze do
zamieszkania. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Ki-
liñskiego o pow. 180m2, parterowy, podpiw-
niczony (gara¿), nie wymaga wk³adu finan-
sowego. Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-41 lub
0601-799-573.

Sprzedam dom + warsztat w Jerzmano-
wicach k. Chojnowa o pow. 290 m2 i 110 m2

warsztat + gara¿. Ca³oœæ wybudowana 
w 1998 r. na dzia³ce 0,6h, du¿o zieleni, ogród,
sad, basen, altany. Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-41
lub 0601-799-573.

Kupiê domek na wsi, chêtnie pod lasem,
tanio. Wiadomoœæ: tel. 0600-613-526.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 37 m2, po remoncie, z balkonem, parter,
ul. Paderewskiego 18b/2. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818-82-71.

Sprzedam komfortowe mieszkanie przy
ul. Grunwaldzkiej o pow. 46,6 m2, po kapital-
nym remoncie, max. wyposa¿enie (RTV,
AGD), kuchnia na wymiar, cena 210.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
spó³dzielcze, przy ul. Paderewskiego, parter,
pow. 47,60 m2. Wiadomoœæ: tel. 76 818-64-03
lub 0698-543-779.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, stare
budownictwo, pow. 34,30 m2, pokój, kuchnia,
³azienka. Wiadomoœæ: tel. 0696-058-279 
po godz. 20.

Sprzedam atrakcyjnie usytuowan¹, ³adn¹
kawalerkê w centrum Chojnowa, w nowym
budownictwie, IIp., o pow. 38,14 m2, po
remoncie, cena do ustalenia. Wiadomoœæ: 
tel. 76 818-64-93 lub 0793-297-964. 

Sprzedam mieszkanie przy ul. Maczka 
o pow. 65 m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, toaleta. Wiadomoœæ: tel. 0601-566-260.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe o pow.
64 m2, IVp. Wiadomoœæ: tel. 76 818-60-88
lub 0505-156-250. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, 
w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³a-
zienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrzny-
mi + gara¿. Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286 
lub 0600-967-638.

Kupiê mieszkanie 2.pokojowe na pierw-
szym lub drugim piêtrze. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-60-88 lub 0505-156-250. 

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze, o pow. 67 m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, osobno wc, balkon, na 2.pokojowe
w³asnoœciowe w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0509-869-458.

Posiadam lokal do wynajêcia w centrum
Chojnowa przy ul. Wolnoœci, pr¹d, woda, wc,
cena 500 z³/m. Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.

Posiadam do wynajêcia lokal o pow. 70 m2

w œcis³ym centrum, aktualne od stycznia
2010 r. Wiadomoœæ: tel. 76 818-71-25.

Kupiê w dobrej cenie lokal u¿ytkowy 
w œcis³ym centrum Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 0606-825-085.

Auto-moto

Sprzedam samochód osobowy marki
RENAULT LAGUNA, rok prod. 2001 
z pe³nym wyposa¿eniem w bardzo dobrym
stanie, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 0600-974-919.

Opony zimowe na felgi 13, ró¿ne rozmi-
ary, cena od 50 z³., Go³aczów 41. Wiado-
moœæ: tel. 76 725-87-22.

Us³ugi

Murowanie z piaskowca, w sezonie jesien-
nym taniej. Wiadomoœæ: tel. 0664-540-650.

Praca

Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiad-
czeniem, przyjmê sta¿ystkê. Atrakcyjne
warunki pracy - w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 0663-651-362.

Inne

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy 
ul. Leœnej i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel.
0600-124-919 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ us³ugowo-
mieszkaln¹ w centrum Chojnowa o pow.
270m2. Wiado-moœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam dzia³ki budowlane 12. arowe 
w Konradówce, niedaleko od szosy Choj-
nów-Go³aczów. Wiadomoœæ: tel. 0606-343-973
lub 0500-094-028.

Kupiê grunt rolny w gminie Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 0600-613-526.

Sprzedam gara¿ murowany o pow. 24,5 m2

w Chojnowie, ul. Zielona, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 0600-974-919.

Przyjmê ziemiê, gruz, piasek - bezp³atnie,
Konradówka. Wiadomoœæ: tel. 76 818-61-51 
lub 0691-422-027.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.

Zguby

Zgubiono legitymacjê studenck¹ nr 1921 
z Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej w Legnicy.
Znalazcê proszê o kontakt pod numerem 
tel. 0607-775-774.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                        999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –          994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                        991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe   0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  076 819 63 53
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1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej 
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53 
o pow. 2364 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 55.000,00 z³ (w  tym VAT 22 %).
Wadium - 11.000,00 z³.

2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 
2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego (nadziemnego) o pow. u¿ytk. 75 m2

oraz dwóch budynków magazynowych (podziemnych) o pow. zabudowy 241,5 m2

i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 95.000,00 z³.
Wadium - 19.000,00 z³.

3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 
2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow. u¿ytk. 85 m2, wiaty stalowej 
o pow. zabudowy 202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej o pow. 315,9 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 105.000,00 z³.
Wadium - 21.000,00 z³.
Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœci przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych
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. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny o funkcji
przemys³owej. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 grudnia 2009 r.
o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 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 
3 grudnia 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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¿ 550,00 z³ -
dot. dz. nr 22/53, 950,00 z³ - dot. dz. nr 22/54 i 1.050,00 z³ - dot. dz. nr 22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr 22/54 
i 22/70 jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 24 czerwca 2009 r., drugi 15 wrzeœnia 2009 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. Nieruchomoœci
mo¿na ogl¹daæ w dniach  12.11-03.12.2009 r. w godz. 1000 do 1400. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem (0-76) 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  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:



Chojnów - miejsce magiczne
Ci¹gle jeszcze jest czas na sk³adanie prac na og³oszony przez MOKSiR

na pocz¹tku roku konkurs fotograficzny CHOJNÓW - MIEJSCE
MAGICZNE. Dziœ prezentujemy niektóre z nades³anych fotek.


