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Pod znakiem czerwonego serduszka
W Chojnowie, ju¿ od siódmej rano, na ulicach spotkaæ mo¿na by³o wolontariuszy

kwestuj¹cych na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.

Akcja „zima”
Drugi weekend nowego roku zmusi³ 

do wytoczenia „ciê¿kich dzia³”.

2 miejsce trampkarzy
Trampkarze Chojnowianki wziêli udzia³ w turnieju

halowym organizowanym przez ASPN MiedŸ Legnica.

W gronie pedagogów
Doroczne, œwi¹teczne spotkanie œrodowisk nauczycielskich
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ ks. biskup Marek Mendyk

Grand Prix „Skoranty”
Styczniowe tournée „Skoranty” swój fina³ mia³o na II Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek

w Siedliskach.

Op³atkowe tany
Ponad 160 osób, 9 stycznia bawi³o siê na tzw. „op³atku” organizowanym od lat przez chojnowski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Tydzieñ

póŸniej sala Domu Chemika znów rozbrzmiewa³a muzyk¹ i karnawa³owym gwarem. Do tañca przygrywa³ zespó³ „Sekret” Grzegorza Gulki.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* na miejskiej p³ywalni prace budowlane
przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Za-
koñczono monta¿ ogrzewania pod³ogowego,
wylano posadzki, ku koñcowi ma siê instalacja
sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
Kilka dni temu dostarczono wanny jacuzzi,
które s¹ obecnie montowane w nieckach,
rozpoczynaj¹ siê te¿ prace przy wyk³adaniu
pomieszczeñ kafelkami.

* prace przy budowie i przebudowie sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w rynku 
i okolicznych ulicach dobiegaj¹ koñca.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
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 18.01.2010 r. do 08.02.2010 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Wolnoœci 1 i ul. M³y-
narskiej w Chojnowie - Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycz-
nia 2010 r. Nr 3/2010.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie w terminie do dnia 01.03.2010 r.

Przypominamy
W³aœcicielom prywatnych posesji przypomi-
namy o obowi¹zku dbania o porz¹dek i bez-
pieczeñstwo na swoim terenie. Obliguje do
tego Ustawa z dn. 13 wrzeœnia 1996 o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz
Uchwa³a Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie
szczegó³owych wymagañ w zakresie utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta
Chojnowa. Ostatnie, obfite opady œniegu

dowiod³y, ¿e nie wszyscy w³aœciciele pamiê-
taj¹ np. o koniecznoœci odœnie¿ania chodnika
na wysokoœci swojej posesji. Przypominamy
zatem tym nielicznym o obowi¹zku licz¹c
jednak, ¿e zima jest w fazie zwrotnej.

Zebranie KS -Chojnowianka
25 stycznia br. (poniedzia³ek) o godzinie 18.00
w sali “Domu Chemika“ odbêdzie siê zebra-
nie sprawozdawcze KS “Chojnowianka”.
Cz³onków klubu, jego mi³oœników i wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Ferie w mieœcie
Tradycyjnie, jak co roku, MOKSiR zaprasza
uczniów naszych szkó³ na ró¿norodne zajêcia
w czasie zimowych ferii. Wœród atrakcji
m.in. bal przebierañców i konkurs plastyczny
na walentynkow¹ kartkê, a szczegó³y zainte-
resowani znajd¹ wkrótce na plakatach. Na
ciekawe spotkania zaprosi z pewnoœci¹ Miejska
Biblioteka Publiczna, a Muzeum Regionalne,
jak zawsze, czeka na ciekawych naszej prze-
sz³oœci i koneserów sztuki.

Zabaw siê w telewizjê
Kolejny raz wysoko oceniono projekt przy-
gotowany przez Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji przyznaj¹c mu najwy¿sz¹
dotacjê. Ogólnopolski program „Równaæ
szanse”, który reprezentuje Polsko-Amery-
kañsk¹ Fundacjê Wolnoœci przekaza³ ju¿
œrodki na projekt „Chojnews”, a pomys³o-
dawcy czekaj¹ na chêtnych. 

Zasi³ek przez 12 miesiêcy
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia 
w Chojnowie informuje, ¿e od dnia 1 stycz-
nia 2010 roku okres pobierania zasi³ku dla
osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Legnica Filia Chojnów wynosi 12 miesiêcy.
Dotyczy to osób bezrobotnych, którzy nabêd¹
uprawnienia do zasi³ku po dniu 01.01.2010r.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e zmianie uleg³a
równie¿ wysokoœæ zasi³ku dla bezrobotnych:
przez pierwsze 3 m - ce;
- 100% - 717,00 z³ brutto
-  80 % - 573,60 z³ brutto
- 120% - 860,40 z³ brutto
przez kolejne 9 m-cy;
- 100% - 563,00 z³ brutto
-  80 % - 450,40 z³ brutto
- 120% - 675,60 z³ brutto
Osoby bezrobotne, które naby³y uprawnienia
do zasi³ku przed 01.01.2010r. bêd¹ pobiera³y
zasi³ek wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych do
31.12.2009 roku.

Dowód bez op³at
Od tego roku wydanie dowodu osobistego
jest bezp³atne. Zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy 
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
(DZ. U. Nr 39 z 2009 r., poz. 306) zniesiona
zostaje op³ata za wydanie dowodu. Bez wzglêdu
na powód np. zgubienie, zniszczenie lub kra-
dzie¿, dokument otrzymamy za darmo.
Bezp³atnie otrzymaj¹ go tak¿e osoby, które
ubiegaj¹ siê o niego po raz pierwszy lub wy-
mieniaj¹ z powodu zmiany danych. Zyskamy
zatem w domowym bud¿ecie 30 z³otych, ale
pañstwo (czyli my) traciæ bêdzie rocznie
jakieœ 35 mln z³.
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Do koñca stycznia chojnowskie
muzeum zaprasza na wystawê pn. 

Wspó³czesna sztuka w zbiorach

Muzeum Regionalnego 

w Chojnowie zakupy - dary - kolekcje

Wystawa jubileuszowa 
z okazji 100-lecia muzeum.

Muzeum czynne:
wtorek-pi¹tek 8.00 - 16.00
sobota 11.00 - 16.00
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA o g ³ a s z a
pi¹ty 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 przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej.
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 plano-
wan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia
sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2010 r. o godz. 12.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto 
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 4 lutego 2010 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki).
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.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania 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¿  600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, 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 dnia 
28 listopada 2008 r., drugi odby³ siê 10 czerwca 2009 r., trzeci odby³
siê 19 sierpnia 2009 r., czwarty odby³ siê 4 listopada 2009 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 przy-
czyny. 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.

Powiadom ZUS 
o przychodach

Emeryci i renciœci, którzy dorabiaj¹
do swoich œwiadczeñ, do koñca lutego
powinni powiadomiæ ZUS o osi¹gniê-
tych przez siebie przychodach w 2009 r.

Informacja o przychodach potrzebna
jest do rozliczenia wyp³acanego
œwiadczenia. Zgodnie z przepisami
ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
osoby, których dodatkowy przychód
mieœci siê w przedziale pomiêdzy
70%, a 130% kwoty przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia (czyli
pomiêdzy 25 999,80 z³ a 48 285,20 z³),
otrzymuj¹ swoje œwiadczenie w zmniej-
szonej wysokoœci. 
Przychód w kwocie wy¿szej ni¿ 130%
przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia powoduje zawieszenie emery-
tury lub renty, zaœ przychód nie
przekraczaj¹cy 70% nie wp³ywa na
wysokoœæ wyp³acanego œwiadczenia.

Zbli¿a siê kolejne 
losowanie do OFE

29 stycznia 2010 r. ZUS przepro-
wadzi kolejne losowanie przydzia³u
cz³onków otwartych funduszy emery-

talnych (OFE). Kto nie chce byæ wy-
losowany, powinien jak najszybciej
sam wybraæ swój fundusz. 
Losowanie przydzia³u do OFE obej-
muje osoby, które urodzi³y siê po 
31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy
podejmuj¹c zatrudnienie nie zg³osi³y
siê do ¿adnego funduszu (obowi¹zek
ten nie dotyczy studentów i uczniów
do 26. roku ¿ycia, którzy podjêli pracê
w ramach: umowy- zlecenia, umowy
o dzie³o lub rozpoczêli studia dok-
toranckie). 
Osoby bior¹ce udzia³ w losowaniu s¹
przydzielane tylko do tych funduszy,
które osi¹gnê³y wy¿sze ni¿ œrednia
stopy zwrotu w dwóch kolejnych
okresach rozliczeniowych i zarz¹-
dzaj¹ mniej ni¿ 10 proc. aktywów
netto wszystkich OFE. W najbli¿-
szym losowaniu wezm¹ udzia³:
Aegon OFE, OFE Allianz Polska,
Amplico OFE, AXA OFE, Generali
OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion.
Po losowaniu ZUS informuje poszcze-
gólne OFE o jego wynikach, a fun-
dusze maj¹ obowi¹zek poinformo-
wania swoich nowych cz³onków.
Równie¿ Zak³ad przeœle informacje
do zainteresowanych, do którego
funduszu trafili.

Wa¿ne informacje ZUS
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Akcja „zima”
Zamarzniête rzeki i arktyczne pustynie. Po-
krywa œnie¿na siêgaj¹ca kilku metrów. Nie-
ustanne zawieje i zamiecie œnie¿ne, a do tego
przeszywaj¹ce do szpiku koœci zimno. Na
szczêœcie tej zimy - jak dot¹d - a¿ tak tragicz-
nie w Chojnowie nie by³o. Mimo to intensywne
opady œniegu wprowadzi³y spore zamieszanie.
Choæ nie przysz³o nam walczyæ z syberyjskimi
mrozami - co jednak wed³ug synoptyków
mo¿e siê wkrótce zdarzyæ - warunki atmos-
feryczne sprawi³y wiele trudnoœci. Niemniej
jednak zarówno w³adze miasta jak i wiêk-
szoœæ mieszkañców nie pozostali bierni. 

Akcja „zima” obowi¹zuje od po³owy grudnia.
Do pierwszych dni stycznia nie by³o jednak
potrzeby mobilizacji ludzi i sprzêtu. Drugi
weekend nowego roku zmusi³ jednak do
wytoczenia „ciê¿kich dzia³”. Od 9 stycznia
przy odœnie¿aniu chodników pracowa³o po
kilkanaœcie osób. Spoœród pojazdów mecha-
nicznych do dyspozycji by³y: spycharko-³ado-
warka, p³ugopiaskarka, rozrzutnik, wywrotka
i dwie koparko-³adowarki. Dodatkowo wynajêto
koparko-³adowarkê i spycharko- ³adowarkê. 
Miejskie s³u¿by nie mia³y jednak ³atwego za-
dania. Przy odœnie¿aniu miejskich i powiato-
wych ulic, które nale¿¹ do kompetencji samo-
rz¹du, pracê utrudnia³y zaparkowane samo-
chody. Trudno wjechaæ w w¹sk¹ uliczkê ogra-

niczon¹ dodatkowo stoj¹cymi po obu stronach
pojazdami. Dyskusyjnym sta³ siê tak¿e fakt
czy przejechaæ spychark¹ zakopuj¹c pobocze,
czy mo¿e nie? 
W wielu miejscach miasta mo¿na by³o te¿

zaobserwowaæ zalegaj¹cy œnieg w obszarze
prywatnych posesji utrudniaj¹cy g³ównie
przejœcie pieszym.
Tylko nieliczni, na szczêœcie, zapomnieli 
o zagro¿eniach jakie mo¿e spowodowaæ ciê¿ka
warstwa œniegu na dachu b¹dŸ zwisaj¹ce zeñ
lodowe sople. Te ostatnie, mimo i¿ piêkne 
i na pierwszy rzut oka niepozorne, s¹ wyj¹t-
kowo niebezpieczne. Spadaj¹c przeobra¿aj¹
siê w ostrza, które z ³atwoœci¹ mog¹ zraniæ, 
a nawet zabiæ.

W naszym mieœcie nie zanotowano przypad-
ków zapadniêcia dachu czy niebezpiecznego
oberwania sopli. 

¯adne z przedsiêbiorstw, sklepów czy choj-
nowskich szkó³ nie mia³y wiêkszych proble-
mów. Jeœli dzieci liczy³y na odwo³anie zajêæ
z powodu awarii ogrzewania b¹dŸ na znaczne
problemy z dojazdem musia³y byæ bardzo
rozczarowane.

Taaakkkka zima, to nie tylko problemy natury
fizycznej, to tak¿e niebanalne koszty. Zakup
ton piasku, ton soli, wynajem sprzêtu i firm
odœnie¿aj¹cych dachy - to naprawdê spory
wydatek, np. usuniêcie œniegu z dachu sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 4
wynosi 2500 z³, z ca³ego kompleksu natomiast
ok. 12-13 tys.

Có¿, prêdzej czy póŸniej zima odejdzie, ale
niestety, problemy nie. Jak tylko œniegi stop-
niej¹ pojawi siê zagro¿enie powodziowe, a na
ulicach nowe, „piêkne” wyrwy.

M.S.

Kilka tygodni temu trampkarze
Chojnowianki wziêli udzia³ w tur-
nieju halowym organizowanym
przez ASPN MiedŸ Legnica. Do
zawodów przyst¹pi³o 6 zespo³ów,
które rywalizowa³y ze sob¹ syste-
mem ka¿dy z ka¿dym. Turniej sta³
na wysokim poziomie, mecze by³y
bardzo wywarzone. Nie brakowa³o
zaciêtych akcji, a tak¿e tego co
jest sol¹ pi³ki, czyli przepiêknych
bramek. M³odzi chojnowianie do-
wodzeni przez trenera Micha³a
Grz¹dkowskiego zaprezentowali
wysok¹ formê zajmuj¹c 2 lokatê
w koñcowej klasyfikacji.

W Legnicy wyst¹pili w sk³adzie:
Pachura Damian, Tucholski Damian,
Bencal Artur, Zatwarnicki Przemy-
s³aw, Turczyñski Karol, Paliñski
Bart³omiej, Niemc Dawid, Ba³aj

Krzysztof, Wudecki Pawe³, Pakosz
Dawid.

Wyniki:
1. Górnik Polkowice - 

Chojnowianka 0:1
2. Chojnowianka - MiedŸ 2 

Legnica 3:1
3. Chojnowianka - Œcinawa 0:1
4. Chojnowianka - Konfeks 

Legnica 1:1
5. MiedŸ 1 Legnica - 

Chojnowianka 0:1

Tabela: 
1.Górnik Polkowice 12
2.Chojnowianka 10
3.Konfeks 9
4.MiedŸ 1 5
5.Œcinawa 4
6.MiedŸ 2 2

Piotr Seheniewicz

Mo¿esz pomóc
Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzaj¹ potencjalne
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia osób bezdomnych, w podesz³ym
wieku i samotnych. Zagro¿enie utraty ¿ycia dotyczy w tym okresie
tak¿e osób nietrzeŸwych, przebywaj¹cych na wolnym powietrzu,
b¹dŸ w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. 

Dolnoœl¹scy policjanci apeluj¹ do wszystkich dolnoœl¹zaków o infor-
mowanie policji o ka¿dej zauwa¿onej osobie le¿¹cej lub siedz¹cej
na ziemi, ³awkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która
mog³aby byæ nara¿ona na wyziêbienie. Nie b¹dŸmy obojêtni dla
tych osób, byæ mo¿e nasza pomoc przyczyni siê do tego, ¿e uratu-
jemy komuœ ¿ycie. 

Informacje mo¿na przekazywaæ na numer telefonu pogotowia poli-
cyjnego 997, 112 lub do najbli¿szej jednostki policji.

Wszystkie dzia³ania maj¹ charakter pomocowy i w zwi¹zku z tym
policjanci, w trakcie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, udzielaj¹
informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek poma-
gaj¹cych bezdomnym oraz innym osobom wymagaj¹cym opieki. 

***
Wykaz placówek pomocowych na terenie miasta

i powiatu Legnica: 

* Miêdzyparafialna Sto³ówka Charytatywna Œw. Jadwigi, 
ul. Kamienna 15, tel. 076 854-92-31 

* Noclegownia, ul. Przemys³owa 5, tel. 076 722-18-20 
* Punkt Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem, ul. Przemys³owa 5, 

tel. 076 722-18-20 
* Sto³ówka Charytatywna, 59-230 Prochowice ul. Rynek 16, 

tel. 076 858- 44-56

2 miejsce trampkarzy w Legnicy
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O kanalizacji w rynku

OO
prowadzonych pracach przy przebudowie kanalizacji 
w rynku i ulicach przyleg³ych pisaliœmy ju¿ kilkakrotnie.
Wci¹¿ jednak mieszkañcy tego rejonu maj¹ wiele pytañ.

Najwiêcej w¹tpliwoœci wzbudzaj¹ du¿e studzienne bloki. Wielu zasta-
nawia siê czy miasto nie funduje im pod oknami szamba lub przepom-
powni œcieków.

Dotychczasowa, stara, poniemiecka kanalizacja by³a w bardzo z³ym
stanie i prowadzi³a okrê¿n¹ drog¹. Samorz¹d planuj¹c przebudowê
tego odcinka kanalizacji zdecydowa³ siê na zmiany w przebiegu 

sieci z zachowaniem systemu grawitacyjnego, jednak na du¿o wiêkszej,
bo ok. 6 m g³êbokoœci. Nie mo¿liwe by³o wykonanie odcinka sieci 
w ulicach Niemcewicza oraz Moniuszki w wykopie otwartym ze wzglêdu
na zagro¿enie dla starych budynków stoj¹cych w pobli¿u, dlatego zdecy-
dowano siê na przewiert sterowany. To natomiast wymaga³o wykona-
nia komór startowych i odbieraj¹cych dla urz¹dzenia wykonuj¹cego
przewiert. Te betonowe „pud³a”, wzbudzaj¹ce tyle emocji, po zakoñ-
czeniu budowy pe³niæ bêd¹ rolê studni rewizyjnych. Nie ma zatem
czym siê denerwowaæ i mamy nadziejê, ¿e te wyjaœnienia uspokoj¹
wszystkich, którzy z obaw¹ obserwowali postêpuj¹ce prace.

eg

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5.kondy-

gnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B, 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 
o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, 

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr 27575:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2010 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 4 lutego 2010 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby 

fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zali-
czone 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¿ 1.600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 138644 00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.01-04.02.2010 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 tele-
fonicznie 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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Osiemnasta akcja Jurka Owsiaka przynios³a,
jak siê spodziewa sztab g³ówny, ponad 36 milio-
nów z³otych. 
Chojnowianie do³o¿yli do tej puli 15.557,20 z³. 

W naszym mieœcie organizacj¹ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zajmuje siê
MOKSiR. Za t¹ instytucj¹ stoj¹ dziesi¹tki osób,
od lat wspieraj¹ce akcjê. Pojawiaj¹ siê te¿
nowe i co buduj¹ce m³ode.

W Chojnowie, ju¿ od siódmej rano, na ulicach
spotkaæ mo¿na by³o wolontariuszy kwestuj¹-
cych na rzecz dzieci z chorobami nowotworo-
wymi. W ci¹gu dnia z puszkami w mieœcie i na
terenie gminy, o datki prosi³o 61 zbieraj¹cych.
Sylwia Liczner kwestuje po raz pi¹ty. Nie
straszny jej mróz, œnieg po kolana, si¹pi¹cy
deszcz…

- Czasami marzniemy tak, ¿e ju¿ nic nie czujemy
- mówi Sylwia - Ale to nic - cierpienia dzieci,
dla których zbieramy pieni¹dze nawet nie staram
siê porównywaæ z naszym chwilowym dyskom-
fortem. Poza tym czêsto jest tu bardzo weso³o.
Bezkonkurencyjny w „wyci¹ganiu” pieniêdzy
od przechodniów jest, rokrocznie, Pawe³
Wróbel. ¯artuj¹c, t³umaczy to urokiem oso-
bistym i specyficzn¹ si³¹ przekonywania,
powa¿nie - wyjaœnia, ¿e byæ mo¿e, jako jeden
z nielicznych doros³ych, wzbudza zaufanie.
Od wczesnych godzin porannych w sztabie
Orkiestry segregowano i liczono zebrane kwoty.
By³o co liczyæ, bo w puszkach przewa¿a³ bilon,
a wœród monet te o najmniejszych nomina³ach.
Zbiórkê podsumowano w okolicach godz. 24.
Wtedy te¿ przekazano pieni¹dze do PKO 
w Legnicy.

Od godziny 16 na scenie Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji prezentowali siê
lokalni artyœci, wspieraj¹c tym samym Owsiaka.
Zespo³y muzyczne, soliœci, grupy taneczne 
i kabaretowy team, przez kilka godzin zabawiali
publicznoœæ, która nie zwa¿aj¹c na trudne
warunki atmosferyczne, licznie tu przyby³a. 
Miêdzy wystêpy wplata³a siê licytacja pro-
wadzona przez dyrektora MOKSiR Sta-
nis³awa Horodeckiego. Aukcja przedmiotów

podarowanych przez Jurka Owsiaka i choj-
nowskich darczyñców wnios³a do puli 1205 z³.
Na aktywnoœæ licytuj¹cych bez w¹tpienia
mia³a wp³yw subtelna perswazja i dowcip
prowadz¹cego. Tego dnia, na scenie pad³
rekord licytacji w dziejach chojnowskiej
Orkiestry. Józef Antos zap³aci³ za trykotow¹
koszulkê WOŒP 400 z³. 
- Ktoœ z pewnoœci¹ powie, ¿e przecie¿ koszulka
nie jest tyle warta - wyjaœnia Gazecie nabywca
- ale to zale¿y jak siê na to patrzy. Dla mnie
jest warta, bo nie o sam¹ koszulkê tutaj
chodzi. Akcjê Orkiestry uwa¿am za wspania³¹
i chêtnie do³o¿y³em cegie³kê. A koszulka 
z pewnoœci¹ bêdzie w u¿yciu - zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Orkiestr¹ od strony formalnej, od lat zajmuje
siê Sebastian Kierzkowski, on te¿ wiele
godzin spêdza w sztabie.
- Zdarza³o siê, ¿e w liczeniu pieniêdzy pomagali
pracownicy banków - wyjaœnia szef sztabu -
na ogó³ jednak musimy robiæ to rêcznie, a to
proszê mi wierzyæ nie³atwe zajêcie. Na szczêœcie
zawsze towarzysz¹ mi sympatycy idei
Owsiaka i jest sprawniej. Tegoroczna kwota
nas zaskoczy³a, pozytywnie rzecz jasna. 
W puszkach oprócz kilkudziesiêciu banknotów
o nominale 10 z³ innych papierowych pie-
niêdzy nie by³o, za to tysi¹ce bilonu. Nie
s¹dziliœmy, ¿e z tych drobnych uroœnie taka
kwota. Sprawdzi³o siê stare powiedzenie „od
ziarka do ziarka, uzbiera siê miarka”. To
zas³uga miêdzy innymi naszych kwestuj¹cych,
no i naturalnie wszystkich, którzy wrzucali do
puszek tyle ile mogli. Cieszy mnie fakt, ¿e nasi
wolontariusze zawsze spotykaj¹ siê z ogromn¹
przychylnoœci¹. Sympatyzuj¹ z nimi przechod-
nie i handlowcy. Wolontariusze mog¹ liczyæ
na herbatê, gor¹cy barszcz i azyl w ciep³ych
pomieszczeniach. 

Nie pierwszy raz okaza³o siê, ¿e akcja Jurka
Owsiaka wyzwala w ludziach, nie tylko spon-
taniczn¹ chêæ niesienia pomocy chorym, ale
tak¿e ¿yczliwoœæ wobec innych. Czerwone
serduszko symbolizuj¹ce WOŒP idealnie obra-
zuje emocje towarzysz¹ce rokrocznej zbiórce.

eg

Pod znakiem czerwonego serduszka

Jak to dawniej bywa³o w Chojnowie?

2005 r. niewiele ponad 14 tysiêcy
2006 r. 11. 310,19 z³ 
2007 r. 12.775,20 z³
2008 r. 14.057,22 z³
2009 r. 19.647,73 z³



Od wielu lat w jedn¹ ze styczniowych niedzieli na op³atkowej biesiadzie
spotykaj¹ siê nauczyciele chojnowskich - miejskich i gminnych -
placówek oœwiatowych. W tym roku organizatorem tej uroczystoœci
by³a Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie. Na zaproszenie odpo-
wiedzia³o wielu pedagogów i goœci spoza oœwiatowego œrodowiska.
Wœród nich by³ biskup Marek Mendyk, proboszczowie chojnowskich
parafii oraz przedstawiciele w³adz powiatu i miasta.

Liczn¹ grupê nauczycieli przyjê³a w swe goœcinne progi szkolna œwietlica
przy ul. Koœciuszki. Œwi¹teczny nastrój tworzy³y tu uroczyœcie
nakryte sto³y i dekoracje, a dope³ni³y go wystêpy uczennic SP 3, które
zagra³y i zaœpiewa³y kilka œwi¹tecznych melodii.

W tym klimacie ¿yczenia nauczycielom sk³ada³ biskup Mendyk inau-
guruj¹c jednoczeœnie wspólne ³amanie siê op³atkiem. Wkrótce potem
œwietlicê wype³ni³y dŸwiêki znanych wszystkim kolêd odœpiewanych
wespó³, a atmosfera przypomina³a tê domow¹, jak¹ tworzymy przy
wigilijnym, rodzinnym stole. W takich chwilach z nadziej¹ patrzy siê
w przysz³oœæ, snuje ambitne plany, serdecznie spogl¹da na drugiego
cz³owieka. I pragnie siê znów znaleŸæ przy œwi¹tecznym stole, nie dziwi
zatem fakt, ¿e nauczyciele, podobnie jak inne chojnowskie œrodo-
wiska, co roku organizuj¹ takie spotkania. 

eg
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Legnicki teatr w ogólnopolskim finale 
na Sukces 20-lecia RP!!!

- legnicki, ale przecie¿ te¿ nasz
Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, laureat dol-
noœl¹skiego etapu plebiscytu na sukces odnie-
siony w minionym 20-leciu, jest jedynym
reprezentantem regionu w ogólnopolskiej
rozgrywce fina³owej. W dniach 19-25 stycz-
nia stanie do rywalizacji o „Sukces Sukcesów
20latRP.pl”. G³osowanie odbywaæ siê bêdzie
na portalu Onet.pl, gdzie jednym klikniêciem
ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do sukcesu
naszego teatru.
- Jesteœmy dumni, ¿e uczestnicy regionalnego
etapu plebiscytu, który odbywa³ siê jesieni¹
ubieg³ego roku, w³aœnie nasz teatr wytypo-
wali do reprezentowania ca³ego regionu 
w fina³owej i ju¿ ogólnopolskiej fazie konkursu
- wyjaœnia Jacek G³omb, dyrektor teatru -
Ponownie liczymy na wasze g³osy i wsparcie
w tej rywalizacji. Tym razem ju¿ nie tylko dla
teatru i jego dramaturgicznych dokonañ, ale
z powodu uzasadnionej dumy z wielu dokonañ 

Dolnego Œl¹ska w ostatnim 20-leciu. W tej
fazie plebiscytu g³os na nasz teatr bêdzie bowiem
g³osem na sukcesy ca³ego regionu.

Czy chojnowianie do³¹cz¹ do sympatyków
teatru Modrzejewskiej, czy oddadz¹ g³os, czy
wespr¹? Z pewnoœci¹. My ju¿ to zrobiliœmy.

red

W gronie pedagogów
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Nie spoczywa na laurach chór „Skoranta”. Systematycznie podejmuje
kolejne wyzwania artystyczne. Tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, chórzyœci goœcili w Legnicy na zaproszenie dyrektor I LO
im. T. Koœciuszki p. Haliny Tamio³y. W auli tego¿ liceum zaproszeni
goœcie podziwiali repertuar kolêd i pastora³ek.
6 stycznia natomiast, w œwiêto Trzech Króli, tu¿ po mszy, w koœciele
pw. œw aposto³ów Piotra i Paw³a œwi¹tecznego koncertu w skupieniu
wys³uchali chojnowianie.
Trzy dni póŸniej „Skoranta” da³a a¿ dwa koncerty. Pierwszy, zupe³nie
wyj¹tkowy, odby³ siê w Zamienicach w tamtejszej cerkwi, a kilka
godzin póŸniej w œwietlicy w Rokitkach. 

Styczniowe tournée „Skoranty” swój fina³ mia³o na II Przegl¹dzie
Kolêd i Pastora³ek w Siedliskach. Ten wystêp jednak ró¿ni³ siê od
pozosta³ych - tu nasi chórzyœci zostali poddani ocenie profesjonalnego
jury. Sêdziowie, podobnie jak fani „Skoranty”, nie mieli w¹tpliwoœci -
to najlepszy chór tej edycji przegl¹du. Uhonorowano go nagrod¹
Grand Prix.

Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych
sukcesów. A gdzie stanie pierwsze trofeum „Skoranty”? Okaza³y
puchar z pewnoœci¹ znajdzie godne miejsce i liczymy, ¿e wkrótce
obok pojawi¹ siê kolejne. red

Dumni s¹ chórzyœci, dumni s¹ soliœci, dumni sympatycy. Ale
najwiêcej powodów do dumy ma chyba maestro Zenon Chmielewski -
gros laureatów bowiem, to jego wychowankowie. 

6 lutego Rada Rodziców 
Gimnazjum nr 2 organizuje 

50% dochodu ze sprzeda¿y biletów
przeznaczone bêdzie na dzieci 

specjalnej troski i dzieci w rodzinach
zastêpczych, drugie 50% przekazane

zostanie na potrzeby gimnazjum.

Bilety w cenie 160 z³/para 

nabyæ mo¿na w sekretariacie

Gimnazjum nr 2 w Chojnowie 

przy ul. Konarskiego 4.

W cenie biletu dwa gor¹ce posi³ki,
przek¹ski, ciep³e i zimne napoje,

ciasto oraz wspania³a muzyka i zabawa.

Skoranta i inni

Inwestorów czy szeroko rozumianego
biznesu to byæ mo¿e nie przyci¹gnie, ale
w œwiatku muzycznym, bêdzie o tym
mowa. Niewielkie miasta do tej pory
kojarzone s¹ z zespo³ami wci¹¿ jeszcze
dzia³aj¹cymi i koncertuj¹cymi. Np. z Chrza-
nowa pochodzi Sztywny Palazzi, a z po-
bliskiego Jawora Zielone ¯abki-Gaga.
Ma³ymi kroczkami i nasze miasto muzycz-
nie oraz artystycznie promuje siê tu 
i ówdzie.
Podczas ostatniego fina³u WOŒP, chojnow-
ski zespó³ Prolog, zagra³ w Chocianowie.
Ich repertuar, sk³adaj¹cy siê g³ównie 
z rockowych przebojów, zosta³ bardzo
dobrze przyjêty przez tamtejsz¹ publicz-
noœæ. To na pewno jest te¿ czas i pora by
fani rocka przestali przypisywaæ chojnow-
skie zespo³y w³aœnie naszym s¹siadom 

z Chocianowa. By³y takie przypadki
jeszcze nie tak dawno. Wynika³o to 
z niewiedzy i podobnie brzmi¹cych nazw
obydwu miast. Pora wiêc to zmieniæ. 
Kolejnym takim swoistym przypadkiem
dzia³añ s¹ koncertowe œcie¿ki wokalisty
zespo³u Reputacja “Miœka”. Po przygo-
dzie podczas urodzinowego koncertu
grupy Batalion d’Amour z okazji 20-lecia
ich istnienia, przyszed³ czas na kolejne
wyzwanie. Tym razem - 15 stycznia 
w lubiñskim CK „Muza”, wroc³awskie
Blade Loki promowa³y swój najnowszy
kr¹¿ek pt. “Torpedo los!!”. Nasz wokalista,
pokaza³ siê w utworze pt. “Na passaran”.
By³o to drugie, wspólne, sceniczne spot-
kanie z t¹ punkrockow¹ grup¹. Ten pier-
wszy raz mia³ miejsce te¿ w Lubinie 
w 2006 r. podczas imprezy “Ostre zakoñ-
czenie lata”. Jak widaæ, krok po kroczku,
w najbli¿szych okolicach, chojnowscy
rockowi artyœci, pokazuj¹ siê z bardzo
dobrej strony. Przyjdzie jednak kiedyœ
taki czas kiedy ciê¿ka praca na próbach,
znajduje swoje odzwierciedlenie poza
granicami naszego powiatu i województwa.

red
B.M. -FOTO

“Rockowa promocja Chojnowa”
Promocja poprzez rock? A czemu by nie!

Nie tylko chórzyœci wrócili z Siedlisk z nagrod¹. Okaza³o siê,
¿e Chojnów zdominowa³ przegl¹d, kilkakrotnie „staj¹c na
podium”. Solistka naszego chóru Gra¿yna Klucznik wyœpiewa³a
sobie wyró¿nienie w kategorii doros³ych, wœród uczniów klas
VI najwy¿ej oceniono Danusiê Leonhardt z SP3 i Rafa³a
D¹browê z SP4. Drugie miejsce w tej kategorii przypad³o Oli
KuŸniarz z SP4. Gosia Haniecka z Gimnazjum nr 2 zdoby³a
w swojej kategorii miejsce drugie, klasyfikuj¹c siê tu¿ przed
Rafa³em Lend¹ i Natali¹ Czapsk¹.
Za sukces nale¿y uznaæ drug¹ nagrodê szkolnego chóru
Allegro z SP4, ex aequo z chórem z legnickiej szko³y muzycznej.

charytatywny bal walentynkowy

pod nazw¹ 

„Bo wszystkie dzieci nasze s¹”
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29 grudnia na balu sylwestrowo-op³atkowym
dla osób niepe³nosprawnych w parafii Kró-
lowej Polski w Legnicy wœród niemal 400
osób bawi³a siê te¿ 60.osobowa grupa choj-
nowian ze Wspólnoty Osób Niepe³nospraw-
nych, chojnowskiego Ko³a Diabetyków, War-
sztatu Terapii Zajêciowej i Œrodowiskowego
Domu Samopomocy z Piotrowic. Naszym
reprezentantom towarzyszy³ przewodnicz¹cy
rady miejskiej Jan Skowroñski i burmistrz
Jan Serkies, a w charakterze opiekuna ks. Artur
Trela. To ju¿ dziesi¹ta edycja tego balu, który
traktowany jest jako swoistego rodzaju kon-
tynuacja po I Kongresie Osób Niepe³nospraw-
nych. Spotkanie jednak, nie ogranicza siê
wy³¹cznie do zabawy. Wczeœniej wszyscy
uczestniczyli w Mszy œw. pod przewodnictwem
biskupa legnickiego Stefana Cichego. Choj-
nowianie podczas tej Eucharystii czytali mod-
litwê wiernych, nieœli tak¿e dary do o³tarza.
Potem w wyremontowanych salach koœciel-
nego podziemia, wspólnie z bp. Markiem
Mendykiem i Stefanem Cichym obejrzano
jase³ka w wykonaniu Wspólnoty Ojca Pio 
i Stowarzyszenia Nadzieja. Ta czêœæ spotkania
zakoñczy³a siê ³amaniem op³atka, uœciskami 
i ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci. 
Potem to ju¿ tylko, „taniec, muzyka i œpiew…”.
By³o weso³o, gwarno, serdecznie, a kto wytr-
wa³ do koñca zabawy ogl¹da³ tradycyjny,
coroczny pokaz sztucznych ogni.

***

Ponad 160 osób, 9 stycznia bawi³o siê na tzw.
„op³atku” organizowanym od lat przez choj-
nowski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów. Impreza, mimo, ¿e ma charakter kar-
nawa³owy, w swojej tradycji ma œwi¹teczn¹
inauguracjê. ¯yczenia od burmistrza miasta,
przewodnicz¹cej Zwi¹zku, modlitwa popro-
wadzona przez ks. Artura i wzajemne powin-
szowania przy ³amanym op³atku, rozpoczê³y
tegoroczn¹ edycjê zwi¹zkowej uroczystoœci.
Choæ zwi¹zkowa, to na tych balach bawi¹ siê
wszyscy chêtni, a chêtnych by³o wielu.

- Od dawna rezygnujemy z balu sylwestro-
wego na rzecz karnawa³u - wyjaœnia jedna 
z uczestniczek. - Taniej, bez presji, a zabawa
równie szampañska.

Organizatorzy dbaj¹ nie tylko o tradycje i roz-
rywkê, ale tak¿e o gusta kulinarne, serwuj¹c
m.in. p³on¹ce dania.
- Nie wiem, ile ju¿ razy bawiliœmy siê ze znajo-
mymi na balach organizowanych przez zwi¹-
zek emerytów - mówi p. Edward - to chyba
najlepsze potañcówki, zw³aszcza kiedy gra
rodzina Laszkiewiczów.
Maria Steæ, szefowa ZERiI podkreœla, ¿e gros
osób, to stali bywalcy. 
- To znak, jak mniemam, ¿e zabawy s¹ udane.
A obecnoœæ tych samych osób sprawia, ¿e
nasze bale staj¹ siê bardziej sympatyczne,
swojskie, przyjacielskie. Zapewniam jednak,
¿e nikt kto przyjdzie do nas po raz pierwszy
nie bêdzie siê czu³ wyobcowany.

***

Tydzieñ póŸniej sala Domu Chemika znów
rozbrzmiewa³a muzyk¹ i karnawa³owym gwa-

rem. Bal mia³ charakter imprezy charytatyw-
nej, a kiedy ³¹czy siê przyjemne z po¿ytecz-
nym zabawa musi byæ w dwójnasób udana.
- Kwota jaka pozosta³a ze sprzeda¿y biletów 
i po przygotowaniu menu, przeznaczymy na

rzecz m³odzie¿y - wyjaœnia inicjator i g³ówny
organizator spotkania ks. Andrzej Józefów. -
Nie zosta³o tego zbyt wiele, ale z pewnoœci¹
rozdysponujemy je wed³ug potrzeb.
Jako, ¿e klimat œwi¹teczno-noworoczny
wci¹¿ jeszcze przy takich imprezach obo-
wi¹zuje zabawê rozpoczêto kolêdowaniem,
¿yczeniami i ³amaniem op³atka. 
Do tañca przygrywa³ zespó³ “Sekret”
Grzegorza Gulki, który wraz z solistk¹ w ró¿ny
sposób zachêca³ do zabawy uatrakcyjniaj¹c
swoje wystêpy nie tylko wokalem.
Zdecydowana wiêkszoœæ z setki pl¹saj¹cej na
parkiecie z zadowoleniem wypowiada³a siê 
o „op³atkowym balu”.
- Dawno siê ju¿ tak nie bawi³am - mówi pani
Ewa w³¹czaj¹c siê do gigantycznego „wê¿a”.
- Przyszliœmy tu grup¹ przyjació³ i ju¿ uma-
wiamy siê na kolejn¹ zabawê.
A ¿e nastêpna bêdzie, to pewne, bo ks. Andrzej
zapowiada zabawê wielkanocn¹ i zaprasza nie
tylko mieszkañców Chojnowa. eg

OOpp³³aattkkoowwee  ttaannyy
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* Góra grosza *

Akcja Góra Grosza ju¿ na sta³e wpisa³a siê w kalendarz wydarzeñ
naszego przedszkola. Dotychczasowe edycje przekona³y nas, jak¹ si³ê
mo¿e mieæ jeden grosz. Jeden grosz znaczy niewiele, ale potê¿na góra
grosza mo¿e przyczyniæ siê do poprawy losu wielu dzieci. 
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹, w tym na tworzenie i dofinan-
sowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi
rodzinnych i rodzin zastêpczych. G³ównym organizatorem akcji jest
Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcj¹, ju¿ od dziesiêciu lat
obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podobnie jak w latach ubieg³ych, i w tym roku, dzieci z Przedszkola
nr 3 ochoczo i z wielkim zaanga¿owaniem przy³¹czy³y siê do akcji,
gromadz¹c drobne monety. W naszym przedszkolu zebrano w sumie
702 z³ote i 73 grosze. I.N. i U.C.

* Niezapomniana wizyta *

Dzieci z Przedszkola nr 3 ju¿ po raz kolejny odwiedzi³a, dobrze znana
nam pielêgniarka Pani Gra¿yna Mazur. Tym razem sprawi³a mi³¹
niespodziankê nam wszystkim. Jak zwykle ujê³a nas swoim poczuciem
humoru, zachwyci³a pomys³owoœci¹ i zarazi³a optymizmem. 

Ubrana w czapeczkê Miko³aja, w towarzystwie Z³otego Anio³ka i Miko-
³ajka, wyposa¿ona we wszystkie niezbêdne rekwizyty, pojawi³a siê 
7 stycznia w naszym przedszkolu, entuzjastycznie witana przez
wszystkie dzieci. Pani Gra¿yna jak zwykle przygotowa³a dla dzieci

wiele atrakcji, podarunków i niespodzianek. By³a wspólna zabawa,
œpiewanie kolêd, dzieci otrzyma³y obrazki do kolorowania.
Przy blasku œwiecy Pani Gra¿yna przeczyta³a dzieciom bajkê o Z³otym
Anio³ku, na tym jednak nie poprzesta³a, poniewa¿ dzieci poprosi³y 
o kolejn¹ bajkê. Nie oby³o siê równie¿ bez s³odkiej niespodzianki,
pysznych pierniczków i orzeszków. Pani Gra¿yna nie by³aby pielêg-
niark¹, gdyby nie przypomnia³a dzieciom o obowi¹zkowym umyciu
z¹bków po zjedzeniu wszystkich smako³yków. W tym celu wrêczy³a
dzieciom jednorazowe szczoteczki do mycia z¹bków.
Na zakoñczenie wszystkie dzieci z radoœci¹ zapali³y zimne ognie. 
Z pewnoœci¹ ta wizyta dostarczy³a dzieciom niezapomnianych prze¿yæ
i na d³ugo pozostanie w ich pamiêci. 
Pani Gra¿ynie Mazur serdecznie dziêkujemy za przygotowanie tak
wspania³ych zajêæ.                                                                 I.N. i U.C.

Akademia Uczniowska - Projekty
matematyczno - przyrodnicze 
w gimnazjach to nowy program
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, w którym w ramach szkol-
nych kó³ naukowych realizowane
bêd¹ zajêcia dodatkowe z przed-
miotów matematyczno-przyrod-
niczych. Uczniowie przeprowa-
dz¹ obserwacje i eksperymenty
zwi¹zane z programem naucza-
nia oraz przygotuj¹ projekty
wzajemnej nauki. Nauczyciele
uczestnicz¹cy w programie wezm¹
udzia³ w kursach rozwijaj¹cych
ich wiedzê i nabed¹ umiejêtnoœci
potrzebne do stosowania w na-
uczaniu metod pomagaj¹cych
rozwijaæ kompetencje kluczowe
uczniów.
Akademia Uczniowska obejmie
oko³o 300 gimnazjów w piêciu
województwach: dolnoœl¹skim,
mazowieckim, warmiñsko-mazur-
skim, wielkopolskim i œl¹skim.
W zajêciach lekcyjnych wyko-
rzystuj¹cych efektywne metody
rozwijania kompetencji kluczo-
wych weŸmie udzia³ 33 600 ucz-
niów. Pierwszy nabór do projektu
odby³ siê w grudniu 2009 roku.

12 stycznia 2010 roku w Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej
mieszcz¹cym siê w Warszawie
dyrektor szko³y Andrzej Urban
podpisa³ stosown¹ umowê, na
mocy której w ci¹gu najbli¿szych
4 lat (projekt bêdzie trwa³ do
roku 2014) realizowane bêd¹
dodatkowe zajêcia w formie do-
œwiadczeñ i eksperymentów. 
W tym roku wezm¹ w nich udzia³
uczniowie klas pierwszych. Warto
wiedzieæ, ¿e w MENiS trwaj¹ prace
nad zmianami w egzaminach gim-
nazjalnych - gimnazjum bêdzie
siê koñczy³o równie¿ zaliczeniem
projektu zespo³owego. Mamy na-
dziejê, ¿e uczestnictwo w Aka-
demii Uczniowskiej da solidne
podstawy zarówno uczniom jak 
i nauczycielom u³atwiaj¹c wdra-
¿anie przysz³ych zmian oraz dopro-
wadzi do tego, ¿e nauka treœci ma-
tematyczno-przyrodniczych stanie
siê ³atwiejsza i przyjemniejsza za-
równo dla uczniów jak i nauczycieli.

Wiêcej informacji na:
www.ceo.org.pl oraz pod linkiem:
http://www.ceo.org.pl/portal/b_a

u_doc?docId=53796

WWiieeœœccii    zz    PPrrzzeeddsszzkkoollaa    nnrr  33 Jedni  spoœród  trzystu
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Choj-
nowie zosta³o zakwalifikowane do ogólnopolskiego
projektu pod tytu³em Akademia Uczniowska.
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pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych 

w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod
obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 9 lutego 2010 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, 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 lutego 2010 r. na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie
tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 40,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, 
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowo-
duje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹-
zane 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 organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Od wielu lat w mediach, radiu, rodzinnym
domu powtarza siê nam, m³odym ludziom, ¿e
znajomoœæ jêzyków obcych jest niezbêdna 
w dzisiejszym œwiecie. Nie do koñca zdawaliœmy
sobie z tego sprawê. Nauczyciele wyszli nam
naprzeciw i uœwiadomili, ¿e bez nauki niczego
nie osi¹gniemy. Wiadomo, ¿e na lekcji nie da
siê nauczyæ wszystkiego. Nauczyciel, maj¹c
dwudziestu uczniów, nie jest w stanie ka¿dego
z nich przygotowaæ indywidualnie. Wiadomo
równie¿, ¿e uczniowie nie reprezentuj¹ jed-
nego poziomu. S¹ tacy, dla których lekcje s¹
wystarczaj¹ce, ale bywaj¹ i tacy, którzy powinni
nadrobiæ materia³. Ci ostatni nie bardzo wiedz¹,
jak zabraæ siê samemu do nauki, aby uzupe³-
niæ braki wiedzy i umiejêtnoœci. Na pomoc
rusza nam Unia Europejska. 
W ramach projektu Synergia znaczy wiêcej
nauczycielki jêzyka angielskiego, pani Anna
Adamkiewicz, oraz jêzyka niemieckiego,
pani Józefa Olszañska, prowadz¹ pozalek-
cyjne zajêcia. Uczniowie rezygnuj¹ czêsto 
z czasu wolnego, który mogliby poœwieciæ na
odpoczynek i rozrywki, ze wzglêdu na chêæ
uzupe³nienia lub poszerzenia swojej wiedzy 
z jêzyków obcych. Co tydzieñ spotykamy siê
w piêtnastoosobowych grupach na zajêciach
w klasach jêzykowych i realizujemy program
nauczania jêzyków obcych. Dzia³ania te finan-
suje Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Zadania,
jakie otrzymujemy, s¹ przeró¿ne - æwiczymy
s³uchanie, poznajemy nowe s³ownictwo i pow-
tarzamy gramatykê. Trenujemy na ró¿nych
stopniach zaawansowania, jednak najczêœciej
rozwi¹zujemy zadania, które mog¹ pojawiæ
siê na maturze na poziomie podstawowym.
Chodzi g³ównie o to, by uczeñ nie przestra-
szy³ siê treœci zadania, tylko wnikliwie prze-
czyta³ tekst i spróbowa³ je rozwi¹zaæ, opano-
wuj¹ stres i przypomnia³ sobie: „Tak, tego
typu zadania przecie¿ rozwi¹zywaliœmy na
zajêciach!”. 
Nasze opiekunki z cierpliwoœci¹ i spokojem
t³umacz¹ nam, na czym polega matura z jêzyka
obcego, jakie b³êdy pope³niamy najczêœciej 
i jak unikaæ wpadek jêzykowych.

W ramach projektu Synergia, oprócz przygoto-
wawczych kursów do matury z niemieckiego,
jest mo¿liwoœæ uczestniczenia w zajêciach
wyrównawczych, które równie¿ prowadzone
s¹ przez pani¹ profesor Józefê Olszañsk¹. Na
zajêciach tych s³absi uczniowie mog¹ nadro-
biæ zaleg³oœci i dorównaæ lepszym uczniom.
W ramach projektu uczniowie mieli równie¿
szansê indywidualnie omówiæ ze swoim na-
uczycielem wyniki uzyskane na próbnej ma-
turze. Mieliœmy tak¿e okazjê sprawdziæ, jak
bêdzie wygl¹da³a matura ustna z jêzyka obcego.
Nauczyciel - w roli egzaminatora - przygoto-
wuje zestaw tematów i wspólnie z nami je
omawia. Mówi, jakie pope³niamy b³êdy i radzi,
jak ³atwo mo¿na te b³êdy wyeliminowaæ. 
- Zajêcia jêzyka angielskiego, w których
uczestniczê od wrzeœnia, przynios³y mi wiele
korzyœci. Dziêki nim dobrze wypad³am na
próbnej maturze z jêzyka angielskiego, wzbo-
gaci³am s³ownictwo i powtórzy³am dok³adnie
materia³. Jestem zadowolona, ¿e s¹ tego typu
zajêcia w naszej szkole - mówi Beata
Zió³kowska, uczennica klasy III a.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e nauka jêzyków
obcych nie jest wcale taka ³atwa i trzeba
poœwiêciæ jej wiele czasu. Jesteœmy przekonani,
¿e dodatkowe zajêcia pomog¹ nam w zdaniu

matury na bardzo wysokim poziomie i ¿e po
ich zakoñczeniu bêdziemy mogli powiedzieæ,
¿e op³aca³o siê ciê¿ko pracowaæ, rezygnuj¹c
z dwóch godzin tygodniowo, które mog³y
byæ przeznaczone na rozrywkê. Wierzymy,
¿e podstawy jêzyka angielskiego i jêzyka nie-
mieckiego na d³ugo pozostan¹ nam w pamiêci
i ¿e w przysz³oœci nie bêdziemy mieli problemów
z komunikowaniem siê za ich pomoc¹. 

Ola i Dorota

Bez  jêzyków  obcych  ani  rusz!

690,00

Czy wyobra¿amy sobie funkcjonowanie we wspó³czesnym œwiecie bez znajomoœci
jêzyków obcych? Przydaj¹ siê w podró¿ach, w trakcie korzystania z urz¹dzeñ tech-
nicznych czy dóbr kultury. W XXI wieku ka¿dy musi znaæ co najmniej jeden jêzyk
obcy. Takie s¹ wymogi dzisiejszych czasów. Bez tego ani rusz!
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych -Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

***

Porozmawiajmy o ksi¹¿kach

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki 
zaprasza na najbli¿sze spotkania:

* DKK (doroœli) - 22 stycznia, godz.16.00, 
pl. Zamkowy 2: J.M.G. Le Clezio - „Urania”
* M³odzie¿owy DKK - 28 stycznia, godz.15.15,
Powiatowy Zespó³ Szkó³: T. Terzani - „Powiedzia³
mi wró¿bita”

Szczegó³owe informacje: 
Anna Kopyra - moderator DKK i MDKK

przy MBP w Chojnowie, Dzia³ dla Doros³ych.

***

Wszystko o felietonie
Wszystkich chêtnych uprawiaj¹cych twórczoœæ
literack¹ oraz mi³oœników s³owa pisanego
serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie
Chojnowskiego Klubu Literackiego, które

odbêdzie siê 28 stycznia o godz.16.00.
Zajêcia na temat „Ró¿ne formy felietonu”
poprowadzi Tadeusz Sznerch, legnicki litera-
turoznawca i krytyk literacki.

***

Nowoœci

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Miko³aj £oziñski - „Bajka dla Idy”
Wydaje siê, ¿e nie ma nic bardziej oczywis-
tego ni¿ bajki o zwierzêtach - ale tylko po-
zornie. Bajki napisane przez Miko³aja £o-
ziñskiego dla Idy, jego bratanicy, to pe³ne
przygód opowieœci o przyjaŸni, mi³oœci i szu-
kaniu swojego miejsca w ¿yciu. O bajkowych
œwiatach, które s¹ tu¿ obok nas, i w których
ka¿de dziecko mo¿e siê odnaleŸæ.
Miko³aj £oziñski ma 28 lat. Skoñczy³ socjo-
logiê na Sorbonie, publikowa³ krótkie opo-
wiadania w  pismach literackich, mia³ kilka
wystaw fotograficznych. Jego debiutancka
powieœæ - „Reisefieber” - otrzyma³a Nagrodê
Fundacji im. Koœcielskich. 

Dzia³ dla Doros³ych:

Apoloniusz Zawilski - „Bitwy Polskiego
Wrzeœnia”
Obraz walk w czasie kampanii wrzeœniowej
w kultowym dziele Apoloniusza Zawilskiego.
Ksi¹¿kê t¹ mo¿na traktowaæ nie tylko jako
Ÿród³o szczegó³owej wiedzy o pierwszym
okresie II wojny œwiatowej, ale te¿ jako
reportersk¹ opowieœæ o losie ¿o³nierzy i do-
wódców polskich oddzia³ów. Barwny jêzyk,
umiejêtne budowanie napiêcia i liczne beletry-
zowane fragmenty oraz cytaty z autentycz-

nych relacji sprawiaj¹, ¿e pod piórem Zawil-
skiego narodzi³a siê wci¹gaj¹ca epopeja 
o polskim wrzeœniu.
Udostêpniana na miejscu - w czytelni.

Leszek Ko³akowski - „Czy Pan Bóg jest
szczêœliwy i inne pytania”
Ostatni w³asnorêcznie przygotowany przez
profesora Leszka Ko³akowskiego zbiór jego
tekstów. Czy Pan Bóg jest szczêœliwy? Czy
Prawda ma jeszcze jak¹œ przysz³oœæ? Czy
rzeczywiœcie diabe³ k³amie równie¿, kiedy
mówi prawdê?
Autor odpowiada na te i wiele innych pytañ.
Z w³aœciwym sobie humorem i dystansem do
rzeczywistoœci prowadzi nas przez najbardziej
nawet zawi³e sprawy tego œwiata. 

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).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg,  oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt , odbêdzie siê w dniu 8 lutego
2010 r. o godz 1100 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 terminie
do dnia 2 lutego 2010 r. (ze wskazaniem nr gruntu).

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿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 76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Zapraszamy na wystawê fotograficzn¹
„MORDKI, PYSZCZKI, RYJE, 
DZIOBY” - III edycji konkursu

fotograficznego zorganizowanego
przez Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzêtami przy Powiatowym
Zespole Szkó³ oraz Ko³o Miejsko-

Gminne Polskiego Klubu
Ekologicznego w Chojnowie. 

Wystawê mo¿na obejrzeæ 
w Galerii M³odych do 5 lutego.
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17 stycznia br. w œwietlicy Szko³y Podstawo-
wej nr 4 rozegrano I Turniej Szachowy 
o Mistrzostwo Chojnowa szkó³ podstawo-
wych. MOKSiR - organizator Turnieju - za-
planowa³ potyczki w dwu grupach wieko-
wych - dla uczniów klas I-III oraz IV-VI.
Okaza³o siê jednak, ¿e „królewsk¹” dyscy-
plinê sportow¹ upodobali sobie g³ównie
m³odsi, wiêc zrezygnowano z podzia³ów
wiekowych, a przy szachownicach zasiad³o

11 osób. Po krótkim wprowadzeniu przez  Jerzego
Pud³o - g³ównego sêdziego, a jednoczeœnie
pomys³odawcy turnieju - rozpoczê³y siê zma-
gania w œwiecie pionów, wie¿, goñców, kró-
lów i królowych...

Ostateczne wyniki by³y nastêpuj¹ce: I miejsce
(6 pkt) zdoby³ Maciej Galez, II miejsce 
(5,5 pkt) Alex Lefevre, III miejsce (5 pkt) -
Rafa³ Wiszniewski. 

Kolejne miejsca przypad³y: Patrykowi
Orz³owskiemu (IV), Mai Strojek (V), Hani
Chopkowicz (VI), Marcelowi Ekielskiemu
(VII), Kacprowi Szymañskiemu (VIII),
Darkowi Kopyrze (IX), Anicie Smoleñ (X) 
i Kacprowi Sopkowiczowi (XI).

Wszyscy uczestnicy dostali skromne nagrody
- kalendarze, dyplomy, ksi¹¿ki, proporczyki -
a zwyciêzcom wrêczono puchary.

J.P.

I Turniej Szachowy o Mistrzostwo Chojnowa 

I  miejsce -  Maciej  Galez III  miejsce -  Rafa³  WiszniewskiII  miejsce -  Alex  Lefevre

W okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
w Legnicy zrzeszonych jest 36 kó³, które dzia-
³aj¹ w tzw. Rejonach. Ko³a chojnowskie na-
le¿¹ do Rejonu II w Chocianowie, w którego
sk³ad wchodz¹:
1. Ko³o PZW Chocianów “Sezon”
2. Ko³o PZW “Dolzamet”- Chojnów”
3. Ko³o PZW Chojnów- Miasto
4. Ko³o PZW Chojnów- ”Skora”
5. Ko³o PZW Gromadka “Karaœ”
6. Ko³o PZW Przemków
Zakres dzia³ania kó³ jest szeroki - od opieki 
i ochrony nad powierzonymi wodami, zarybie-
niem, po organizowanie zawodów wêdkars-
kich oraz wspó³prac¹ z samorz¹dami teryto-
rialnymi, szko³ami i harcerzami.
W ramach “Tygodnia czystoœci wód” oraz “Sprz¹-
tania œwiata” aktywni wêdkarze sprz¹taj¹ 
i porz¹dkuj¹ brzegi akwenów wodnych bêd¹-
cych pod opiek¹ kó³. Warto wspomnieæ, 
¿e w tych akcjach chêtnie uczestnicz¹ dzieci
ze szkó³ i dru¿yny harcerskie.
Dziêki Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej, która
kontroluje nasze wody utrzymany jest po-
rz¹dek i walka z k³usownictwem. W tym
miejscu apelujemy do wêdkarzy i weekendo-
wych bywalców na naszych wodach o zacho-
wanie porz¹dku oraz zabieranie ze sob¹
œmieci.
W 2009 r. Ko³a chojnowskie w ró¿nym stopniu
zaanga¿owa³y siê w zorganizowanie nastêpu-
j¹cych imprez:
1. Festyn z okazji Dnia Dziecka na terenie
stawu “Dolpakart”.
2. Zawody wêdkarskie z okazji Dnia dziecka
dla Rejonu II.
3. Puchar burmistrza Miasta Chojnowa - za-
wody wêdkarskie w ramach Dni Chojnowa.
4. Maraton nocny- zawody wêdkarskie dla

Rejonu II.
5. Okrêgowe zawody Komisji m³odzie¿owej
przy Z.O.PZW w Legnicy - “Zakoñczenie
sezonu 2009” i podsumowanie klasyfikacji
GRAND-PRIX.
Oprócz okrêgowych, rejonowych oraz ogól-
nomiejskich imprez organizowane s¹ zawody
wêdkarskie wewnêtrzne takie jak: “Otwarcie
sezonu”,”Puchar Zarz¹du Ko³a”,”Puchar
lata”,”Zakoñczenie sezonu”, itp.
Bardzo dobrze wypadaj¹ Ko³a “Skora” 
i Chojnów-Miasto w szkoleniu dzieci i m³o-
dzie¿y w szkó³kach wêdkarskich. Dzieci 
z tych szkó³ek bior¹ udzia³ w okrêgowych
zawodach organizowanych przez Okrêgow¹
Komisjê d/s M³odzie¿y zdobywaj¹c czo³owe
miejsca i w zdecydowanej wiêkszoœci repre-
zentowali Okrêg PZW w Legnicy na M³odzie-
¿owych Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska.
Po podsumowaniu wyników wspó³zawod-
nictwa miêdzy ko³ami za 2009 r. przez Z.O.
PZW w Legnicy okaza³o siê, ¿e wszystkie
Ko³a Rejonu II zosta³y wysoko ocenione 
i znalaz³y siê w czo³ówce. Ko³o PZW Chojnów
- Miasto zajê³o 3 miejsce, Ko³o PZW Chojnów
“Skora” 4 miejsce, a Ko³o PZW “Dolzamet -
Chojnów” 17. Przedstawiciele kó³ chojnow-
skich s¹ delegatami na X Zjazd Delegatów
Okrêgu PZW w Legnicy, a niektórzy z nich
wchodz¹ w sk³ad w³adz okrêgu.
Giza Stanis³aw jest cz³onkiem Zarz¹du
okrêgu i sekretarzem Rejonu II oraz prezesem
Ko³a PZW Chojnów “Skora”.
Marciniczyn Ludwik jest cz³onkiem Okrê-
gowej Komisji Rewizyjnej, przewodnicz¹cym
Rejonu II i prezesem ko³a PZW “Dolzamet-
Chojnów”. Wierzbicki Jan jest cz³onkiem
Prezydium i sekretarzem Zarz¹du Okrêgu
oraz delegatem na XXIX Krajowy Zjazd

Delegatów PZW, gdzie w czasie zjazdu
wchodzi³ w sk³ad Komisji Skrótacyjnej.
Warto nadmieniæ, ¿e Jan Wierzbicki jest pier-
wszym delegatem na Krajowy Zjazd PZW 
z kó³ chojnowskich oraz II Rejonu w Chocia-
nowie. Wiszniwski Zbigniew jest delegatem
na X Zjazd Delegatów Okrêgu PZW 
w Legnicy i Prezesem Ko³a PZW Chojnów-
Miasto. Rejon II we w³adzach okrêgu
reprezentuje szeœciu naszych cz³onków. Jest to
tylko kilka faktów, które œwiadcz¹ 
o aktywnoœci naszych kó³.
Koñcz¹c dziêkujemy wszystkim aktywnym
wêdkarzom i tym, z którymi wspó³pracujemy.
Zapraszamy do spêdzania wolnego czasu nad
wod¹ z wêdk¹ w rêku - oczywiœcie jako
cz³onek Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.

Przewodnicz¹cy Rejonu II 
w Chocianowie

Ludwik Marciniszyn

Rok 2009 w Ko³ach Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego dzia³aj¹cych na terenie miasta Chojnowa

Tartak w Zamienicach 
– Henryk Szapowa³

oferuje:
*  wiêŸbê  dachow¹  +  ³aty
*  podbitki  dachowe
*  pod³ogê  (such¹)
*  us³ugowe suszenie  drewna
*  drewno  opa³owe  i  kominkowe
*  tarcica  iglasta  i  liœciasta

Kontakt telefoniczny:
0660-418-596
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Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Jerzmanowicach, 
pow. 300 m2, gara¿e, altany, basen, komfortowo
zagospodarowany, na dzia³ce o pow. 60 ar.
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam dom przy ul. Kiliñskiego 
o pow. 180 m2, parterowy, gara¿e, na dzia³ce
5 ar, nie wymaga remontu. 
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam mieszkanie o pow. 48,7 m2

w Chojnowie, Rynek, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, ³azienka z balkonem, IVp., cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-425-868.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 58 m2, po remoncie, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, toaleta, ul. Piotra Skargi. 
Wiadomoœæ: tel. 608-506-412. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, pow. 52m2, po
kapitalnym remoncie, do mieszkania przy-
nale¿y piwnica, strych, ogród, cena 120 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze, o pow. 67 m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, osobno wc, balkon, na 2.pokojowe
w³asnoœciowe w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 509-869-458.

Pilnie sprzedam mieszkanie w centrum
Rokitkek, o pow. 38,20 m2, w nowym budow-
nictwie, IIp., 2.pokojowe, kuchnia wyposa¿ona
(meble na wymiar), ³azienka, plastikowe okna
z roletami zewnêtrznymi + gara¿ przy bloku.
Wiadomoœæ: tel. 662-112-286 lub 600-967-638.

Do wynajêcia w atrakcyjnym miejscu
Chojnowa powierzchnie handlowo-us³ugowe
od 36 m2 do 3600 m2, czynsz 5 z³/m2,

mo¿liwe prawo pierwokupu wynajmowanej
powierzchni. Wiadomoœæ: tel. 606-744-998. 

Do wynajêcia lokal u¿ytkowy 30 m2 + 10 m2

w przyziemiu domu, Chojnów Goleszañska,
mo¿liwoœæ zawarcia d³ugoterminowej umowy
najmu i dowolnej adaptacji. 
Wiadomoœæ: tel. 668-022-773.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 13m2

przy ul. Kolejowej. 
Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Praca

Poszukujê opiekunki do dziecka, wymagany
wiek powy¿ej 40 lat, mile widziane doœwiad-
czenie. Wiadomoœæ: tel. 667-044-001. 

Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiad-
czeniem, przyjmê sta¿ystkê. Atrakcyjne
warunki pracy - w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 663-651-362.

Inne 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia-
³alnoœæ zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi
(sprzeda¿ kwiatów, zniczy, parking) - dojazd
od drogi asfaltowej przy drugim nowym
wejœciu na cmentarz w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.

Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 
o pow. 28 ar w Go³aczowie za sklepem.
Wiadomoœæ: tel. 600-565-609.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Czerni-
kowicach, 4000 m2, media na granicy dzia³ki,
dojazd asfaltowy, cena 140 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 602-173-504.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

OG£OSZENIA DROBNE

Next Idea GmbH (looki.pl) 
- firma zajmuj¹c¹ siê tworzeniem gier 

na przegl¹darkê oraz oprogramowaniami
internetowymi

poszukuje osoby na stanowisko
t³umacz (jêzyk niemiecki)

Jesteœ m³od¹ (18-30 lat), ambitn¹ osob¹ 
a jêzyk niemiecki i gry komputerowe s¹ Twoj¹

pasj¹? Nie brakuje Ci kreatywnoœci? 
Chcesz do³¹czyæ do wyj¹tkowego zespo³u,
pracowaæ nad innowacyjnymi projektami 

w przyjaznej atmosferze? 
Jeœli tak, ta oferta jest dla Ciebie! 

Oferujemy pracê przy ciekawych projektach
dotycz¹cych gier komputerowych 

i na przegl¹darkê? Gwarantujemy sta³¹ pracê
(45h), atrakcyjne wynagrodzenie, polityka

firmy, elastyczne godziny pracy.
INFO: Pierwsze 3 miesi¹ce praca w domu
poniewa¿ firma otwiera siedzibê blisko Chojnowa
pod koniec kwietnia.

Dla nas Twoja kreatywnoœæ, stosowanie niestan-
dardowych rozwi¹zañ oraz umiejêtnoœæ dodania
„czegoœ od siebie” to podstawa, nasze wymagania: 
* Dobra obs³uga komputera 
* Kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ, 

umiejêtnoœæ pracy w grupie. 
* Dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego

CV Prosimy przesy³aæ na adres: 
damian(kropka)sankiewicz(ma³pa)

nextidea(kropka)de
Nie zapomnij dodaæ Listu motywacyjnego

odpowiadaj¹c na pytanie: 
“Dlaczego Ty?” 

Czekamy na Ciebie! 
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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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* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA

* SZK£O U¯YTKOWE
* CERAMIKA

* OBRAZY
* WIKLINA

* INNE

ul. Sikorskiego 12;

w godz. 10.00 - 18.00

GALERIA-STUDIO-SYNTEZAGALERIA-STUDIO-SYNTEZA

076/819-64-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku

KUP W CHOJNOWIEKUP W CHOJNOWIE

* SZK£O ARTYSTYCZNE

ROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZA

OG£OSZENIE  O  KONKURSIE
Wójt Gminy Chojnów 

og³asza konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Bia³ej 

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim
powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz.U. Nr 89, poz.826 i Nr 189, poz.1854).

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu  powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju

szko³y lub placówki;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê

o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej -
w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przypadku osoby bêd¹cej
nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby niebêd¹cej nauczycielem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania
albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 w/w rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu;

7) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ  zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112
i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

10) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,
poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustaw¹ a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora;

12) informacjê o z³o¿eniu oœwiadczenia lustracyjnego Dolnoœl¹skiemu Kuratorowi Oœwiaty.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia, na adres: 

Urz¹d Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez: Wójta Gminy Chojnów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego  kandydaci zostan¹
powiadomieni indywidualnie.



Pod znakiem czerwonego serduszka

Lokal  zaprasza  od  poniedzia³ku  do  czwartku  i  w  niedzielê  od  13.00  do  22.00
w  pi¹tek  i  sobotê  od  13.00  do  23.00

(czas  pracy  restauracji  przy  imprezach  zamkniêtych,  do  uzgodnienia)

*  smaczna  kuchnia,  
*  zamówienia  wed³ug  

w³asnej  koncepcji
*  szybka  i  mi³a

obs³uga

przy ul. Legnickiej 81
wwrraazz  zz  nnoowwyymm  kkiieerroowwnniiccttwweemm  ii  nnooww¹¹  oobbss³³uugg¹¹  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaa  nnaa  ppyysszznnee  oobbiiaaddyy,,  

uurroocczzyyssttee  kkoollaaccjjee,,  iimmpprreezzyy  rrooddzziinnnnee,,  uurrooddzziinnyy,,  kkaammeerraallnnee  pprrzzyyjjêêcciiaa……


