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Melodyjnie przed œwiêtami
Od wielu ju¿ lat m³odzi instrumentaliœci zapraszaj¹ mieszkañców

Chojnowa na bo¿onarodzeniowy koncert.
Tradycyjnie liczymy na ¿yczliwoœæ i serce mieszkañców 

Ziemi Chojnowskiej!

Dwie sesje
W grudniu chojnowscy radni spotkali siê na dwóch posiedzeniach.

Dla Patrona
Ojciec Œwiêty wiele razy uczy³ nas jak ¿yæ, jak kochaæ, jakim byæ cz³owiekiem.

Œwi¹teczne tournee
Od kilku ju¿ lat uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 wspólnie z burmistrzem, na krótko przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 

wybieraj¹ siê z kolêd¹ i œwi¹tecznymi ¿yczeniami do w³adz wojewódzkich.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* zakoñczono prace przy wymianie na-
wierzchni chodników na Pl. Dworcowym.
Kostk¹ polbrukow¹ wy³o¿ono tu chodnik
wzd³u¿ kamienic na odcinku od ul. Kolejo-
wej do ul. Koœciuszki oraz wysepkê w okoli-
cach fontanny. Wykonano tak¿e drobne prace
remontowe - np. przy odnowieniu barierek;

* w najbli¿szych dniach zostanie przekazana
do u¿ytku wyremontowana sala gimnastycz-
na Gimnazjum nr 1. Uczniom z pewnoœci¹
spodoba siê nowy wizerunek sali. Wra¿enie
robi nietypowa posadzka z wyk³adziny pulas-
tic RDT. Wkrótce te¿ sala zostanie wyposa-
¿ona w nowy sprzêt. Zamontowane zostan¹
m.in. nowe, profesjonalne tablice do gry w kosza,
na œcianach bocznych znajd¹ siê tak¿e kosze
treningowe. Zakupiony zostanie sprzêt do
siatkówki, w oknach sali zawisn¹ siatki za-
bezpieczaj¹ce;

* kontynuowane s¹ prace przy wymianie
pokrycia dachu kaplicy cmentarnej. Wyko-
nawca uk³ada obecnie pokrycie z ³upka;

* obfite œniegi i siarczysty mróz przerwa³y
prace przy realizacji drugiego etapu inwestycji
„Moje boisko Orlik 2012”. Zainstalowano tu
ju¿ budynek zaplecza sanitarno-szatniowego,
ale do zakoñczenia prac pozosta³o jeszcze wyko-
nanie dojœæ z kostki i zagospodarowanie terenu;

* tu¿ przed koñcem roku miejskie s³u¿by,
zamontowa³y przy ul. Legnickiej, wiatê
przystankow¹.

Wydzia³ GGiOŒ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póŸ. zm.) Burmistrz Miasta Choj-
nowa informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego zosta³y wywieszone wykazy
lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców przy ul. Reja 11,
ul. Koœciuszki 17, ul. Grunwaldzkiej 2 i 6,
ul. Witosa 15, ul. Legnickiej 60 i 81, 
ul. Samorz¹dowej 3b i3c w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 23 grudnia 2008 r. Nr 171/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 04.02.2009 r.

Zmiany w RPO
15 grudnia 2008 r. Zarz¹d Województwa Dol-
noœl¹skiego przyj¹³ Uchwa³¹ Nr 2250/III/08
nowy Ramowy Plan Realizacji RPO WD
2009-2011. W zwi¹zku z czym nast¹pi³a zmia-
na dotycz¹ca og³oszenia konkursu w ramach
Priorytetu 9 RPO WD. Zgodnie z now¹ wer-
sj¹ Ramowego Planu dzia³ania 9.1. Nabór
zostanie przeprowadzony w czerwcu 2009r.
Dok³adny termin rozpoczêcia naborów wnios-
ków zostanie podany w póŸniejszym terminie.
W zwi¹zku z w/w zmian¹ nast¹pi koniecz-
noœæ zaaktualizowania wytycznych dla Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013,
nast¹pi to w najbli¿szym czasie.
Na stronie www.rpo.dolnyslask.pl zostanie
umieszczony nowy Ramowy Plan Realizacji
RPO WD 2009-2011.
Zmiany w RPO przesun¹ plany rewitalizacji
terenów chojnowskiego rynku. Nasz samorz¹d
zamierza³ w lutym przyst¹piæ do programu,
decyzj¹ zarz¹du województwa jednak nabory
wniosków przyjmowane bêd¹ w po³owie roku.

Obowi¹zek odœnie¿ania
Przypominamy, ¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzy-
maniu porz¹dku i czystoœci w gminach oraz
na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej Chojnowa
w³aœciciele posesji maj¹ obowi¹zek odœnie-
¿ania chodnika na szerokoœci swojej posesji.
Obfite opady œniegu utrudni³y ruch zarówno
na jezdniach jak i ci¹gach pieszych. Zbite, œliskie
warstwy œniegu stwarzaj¹ dodatkowe niebez-
pieczeñstwo upadku, a w konsekwencji kontuzji.
Te zagro¿enia mo¿emy ograniczyæ poprzez
dba³oœæ o utrzymanie porz¹dku. Miejskie s³u¿by
oraz pracownicy spó³dzielni odœnie¿aj¹, posy-
puj¹ piaskiem b¹dŸ sol¹ miejskie odcinki trak-
tów pieszych, w³aœciciele prywatnych posesji
natomiast maj¹ obowi¹zek zadbaæ o chodniki
na wysokoœci swoich posesji.
Tak¿e zarz¹dcy nieruchomoœci np. sklepów
powinni pamiêtaæ o obowi¹zku odœnie¿ania
dojœæ i usuwaniu œniegu z dachów budynków.

Wa¿ne zmiany w ustawie 
o ewidencji ludnoœci 
i dowodach osobistych

Z dniem 01.01.2009r. zmieniaj¹ siê przepisy
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach oso-
bistych w zakresie uniewa¿niania dowodów
osobistych. 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowi¹zek
z³o¿enia wniosku o wymianê dokumentu 
w terminie 14 dni od daty zmiany danych za-
wartych w dowodzie. Osoby, które nie z³o¿¹
wniosku o wymianê dowodu osobistego 
w ustawowym terminie bêd¹ mia³y uniewa¿-
niony dowód osobisty z urzêdu po up³ywie: 
* 3 miesiêcy od zmiany danych - obywatele
polscy zamieszkali na terytorium RP 
* 4 miesiêcy od zmiany danych - obywatele
polscy przebywaj¹cy za granic¹. 
Uniewa¿nienie nastêpuje równie¿ z dniem
zawiadomienia o: 
- utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego 

- przekazania go przez osobê trzeci¹,
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego

przez jego posiadacz,
- z dniem zgonu posiadacza dowodu osobistego
- z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego.
W zwi¹zku z tym zapraszamy wszystkie oso-
by, które musz¹ wymieniæ dowód osobisty do
zg³aszania siê w tej sprawie do Wydzia³u
Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie - pokój nr 1 od poniedzia³ku do
czwartku w godzinach od 7.30 do 15.00, 
w pi¹tki w godz. 8.00 - 16.00; tel. 076-81-88-505.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- styczeñ ‘09

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 25.01.09
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 11.01.09
5. Apteka ,,Stokrotka”: 18.01.09

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00
burmistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny
dy¿ur pod numerem (076) 818-82-85 lub
818-86-77. 
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W Chojnowie dla osób uzale¿nionych  i wspó³uzale¿nionych 
od alkoholu lub innych u¿ywek oraz ofiar przemocy w rodzinie,
potrzebuj¹cych porady lub pomocy, dzia³a Punkt Konsultacyjny.

Punk Konsultacyjny po³o¿ony przy pl. Zamkowym 1a 
czynny jest w ka¿dym miesi¹cu w dniach:

- I  czwartek godz. 13.30 - 16.30 
- III czwartek godz. 15.30 - 18.30 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci 
zabudowanej dwukondygnacyjnym  budynkiem mieszkalnym 

o pow. u¿ytkowej 400, 1 m2 przeznaczonym do remontu oraz budynkiem gospodar-
czym o pow. u¿ytk. 25,5 m2 oznaczonej numerem geodezyjnym 377/ 8  o pow. 903
m2, po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej 3 w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej

13613.

Cena wywo³awcza    245. 000,00 z³.
Wadium - 49. 000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji handlu i us³ug
nieuci¹¿liwych. 
Przez nieruchomoœæ 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. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Bank  Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 4 lutego 2009 r.

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 Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿  2 450,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w
Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2
w zwi¹zku z art.43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-
sadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

17. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Choj-
nowie rozpocznie siê 11 stycznia 2009 r. w Miejskim
Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji o godz. 15.00. 

Na scenie pojawi¹ siê m.in.: zespó³ Irka Matysa, Fakt
Dokonany, Polish Fiction, Bloki Centrum Park,
Expensive, Prolog, Awans Plus, All’ Antico. 
Zatañcz¹: Karambol, Brooklyn, w uk³adach akrobaty-
cznych dzieci z SP 3. 
Licytacjê przewidujemy miêdzy 16.00 a 17.00.

Kwestê do puszek na terenie miasta i gminy prowadziæ
bêdzie ³¹cznie 70 wolontariuszy. 
Tradycyjnie liczymy na ¿yczliwoœæ i serce miesz-
kañców Ziemi Chojnowskiej!

MOKSiR zaprasza
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Dwie sesje
W grudniu chojnowscy radni spot-
kali siê na dwóch posiedzeniach.
18 grudnia na sesji podsumowano
m.in. dwunastomiesiêczn¹ pracê
sta³ych komisji rady.

Komisja Zdrowia Ochrony Œrodowiska 
i Spraw Spo³ecznych odby³a w 2008 roku
11 spotkañ. G³ówny nacisk po³o¿ono na roz-
patrywanie problemów dotycz¹cych ochrony
zdrowia, œrodowiska naturalnego i spraw
spo³ecznych. W zakresie ochrony zdrowia
Komisja zapozna³a siê zakresem œwiadczeñ
medycznych Przychodni zakontraktowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok
2008, oceni³a stopieñ ich realizacji, omówio-
no równie¿ problemy zwi¹zane z bie¿¹cym
funkcjonowaniem Przychodni, sprawy pla-
nowanych remontów i inwestycji oraz wykona-
nie bud¿etu Przychodni Rejonowej. Ochrona
Œrodowiska to kolejny wa¿ny problem, dlate-
go Komisja zapozna³a siê z planami zagospo-
darowania parków miejskich i planowan¹ reali-
zacj¹ promenady nad Skor¹ w ramach Projektu
Rewitalizacji. Oceniono równie¿ stopieñ reali-
zacji selektywnej zbiórki odpadów. 
Na posiedzeniu z udzia³em dyrektora ChZGKiM,
zapoznano siê z aktualn¹ gospodark¹ wodno-
œciekow¹ miasta, obecnym stanem instalacji
wodno-kanalizacyjnych, wykonanymi i pla-
nowanymi inwestycjami w tym zakresie, za-
poznano siê równie¿ z funkcjonowaniem Miej-
skiej Oczyszczalni Œcieków; omówiono równie¿
funkcjonowanie Miejskiego Sk³adowiska Od-
padów oraz poruszono problem sk³adowania
odpadów po planowanym zamkniêciu obec-
nego sk³adowiska.
Sprawy spo³eczne to jeden z najistotniejszych
problemów. Na posiedzeniu z udzia³em kierow-
nika MOPS dokonano analizy sytuacji socjal-
no-bytowej mieszkañców naszego miasta,
potrzeb w tym zakresie, oraz oceniono pracê
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w za-
kresie ich zaspokojenia. Omówiono równie¿
przygotowan¹ przez MOPS „Strategiê roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych miasta
Chojnowa na lata 2008-2013.
Problem bezrobocia omówiono na wspólnym
posiedzeniu z udzia³em kierownika Filii Po-
wiatowego Urzêdu Pracy. Przeprowadzono
analizê strukturaln¹ bezrobocia w kolejnych
latach, oceniono formy przeciwdzia³ania,
aktywizacji zawodowej, mo¿liwoœci wyko-
rzystania funduszy unijnych. 
Na wspólnym posiedzeniu z Komisj¹ Oœwiaty,
Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa analizowa-
no problem uzale¿nieñ wœród m³odzie¿y,
stosowane formy profilaktyki. W spotkaniu
uczestniczyli dyrektorzy szkó³ chojnowskich
oraz Komendant Policji. 
Komisja Bud¿etu obradowa³a zgodnie 
z planem pracy zatwierdzonym na sesji Rady
Miejskiej w dniu 27 grudnia 2007 r. i omawia³a
m.in. sprawy miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, planowania inwesty-
cji i przedsiêwziêæ gospodarczych, sprawy
komunalne miasta, bud¿et miasta, podatki 
i op³aty miejscowe, sprawy kreowania polityki
finansowej miasta.
W lutym radni z³o¿yli wizytê w oczyszczalni
œcieków, zapoznali siê te¿ z Lokalnym Progra-

mem Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-
2013. Komisja odby³a tak¿e jedno ze swoich
spotkañ na sk³adowisku odpadów w Bia³ej. 
W sierpniu goœæmi komisji bud¿etowej byli
radni powiatu. Tematem obrad by³ stan tech-
niczny dróg powiatowych w naszym mieœcie.
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Bez-
pieczeñstwa - w zale¿noœci od omawianej prob-
lematyki w posiedzeniach Komisji uczest-
niczyli zaproszeni goœcie, przede wszystkim
przedstawiciele œrodowisk oœwiatowych.
Obok sta³ych zadañ opiniowania projektów

uchwa³ wnoszonych pod obrady sesji Rady
Miejskiej, Komisja koncentrowa³a siê na
takich zagadnieniach jak: analiza wykonania
bud¿etu za rok 2007 oraz realizacja bud¿etu 2008,
analiza stanu organizacyjnego placówek oœwia-
towych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
Organizowane by³y równie¿ posiedzenia
problemowe.
W maju odby³o siê wspólne posiedzenie z Ko-
misj¹ Zdrowia, Ochrony Œrodowiska i Spraw
Spo³ecznych, podczas którego omawiano pro-
blem uzale¿nieñ m³odzie¿y, ocena stopnia
zagro¿enia, formy zwalczania i dzia³ania pro-
filaktyczne.
Komisja odby³a tak¿e posiedzenie wyjaz-
dowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej, na
które zostali zaproszeni przedstawiciele sto-
warzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych zwi¹-
zanych z oœwiat¹, kultur¹, sportem.

Na kolejnej grudniowej sesji radni zatwier-
dzili bud¿et miasta na 2009 r., który po stronie
dochodów wynosi 36.544.018 z³, po stronie
wydatków 41.769.502 z³. Powsta³y deficyt
zostanie sfinansowany emisj¹ papierów
wartoœciowych.
W bud¿ecie zaplanowano dochody maj¹tko-
we w kwocie 5.560.000 z³, na które sk³adaj¹
siê dochody ze sprzeda¿y maj¹tku, przeksz-
ta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego na
w³asnoœæ oraz dotacje celowe na realizacjê
zadañ inwestycyjnych.
Dochody bie¿¹ce przyjêto do bud¿etu w kwo-
cie 30.984.018 z³. Z tej kwoty dochody w³asne
(tj. wp³ywy z podatków, wp³ywy z op³at, do-
tacje z bud¿etu innych jednostek samorz¹du
terytorialnego oraz inne wp³ywy stanowi¹ce
dochód gminy, uiszczane na podstawie odrêb-
nych przepisów) stanowi¹ kwotê 14.956.594 z³,
natomiast subwencja oœwiatowa, wyrównawcza
i równowa¿¹ca stanowi¹ kwotê 11.310.180 z³.
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa zaplano-
wano na kwotê 4.717.244 z³.
Wydatki tegorocznego bud¿etu zaplanowano
na podstawie przewidywanego wykonania 
z roku 2008 powiêkszonego o wskaŸnik inflacji.
55,76% tegorocznych wydatków stanowi
dzia³ oœwiata i wychowanie. Œrodki te bêd¹

wydatkowane m.in. na wynagrodzenia i po-
chodne oraz wydatki rzeczowe w szko³ach,
przedszkolach, sto³ówkach szkolnych. Suma
ta obejmuje tak¿e zadania inwestycyjne, które
dotycz¹ budowy basenu miêdzyszkolnego
przy SP 4, rozbudowê bazy dydaktyczno-
sportowej w Gimnazjum nr 2 i modernizacje
boiska przy SP 3.
Pomoc spo³eczna to 15,37% wydatków. S¹ one
realizowane z dotacji z dolnoœl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego oraz ze œrodków w³asnych.
Œrodki te przeznaczone s¹ m.in. na zasi³ki 
i pomoc rzeczow¹, zasi³ki rodzinne, œwiad-
czenia opiekuñcze, zasi³ki i œwiadczenia pie-
lêgnacyjne oraz wynagrodzenia i ich pochodne.
Wydatki na gospodarkê komunaln¹ i ochro-
nê œrodowiska stanowi¹ 12,35%. Suma ponad
5 mln z³ obejmuje w tym przypadku wydatki
m.in. na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni,
oœwietlenie ulic, placów i dróg, budowê i mo-
dernizacjê oœwietlenia, a tak¿e na inwestycje,
w tym m.in. na budowê sieci wodoci¹gowej 
w ul. Okrzei, budowê sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacji w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowej
i Z³otoryjskiej, rozbudowê cmentarza wraz 
z modernizacja kaplicy, przebudowê sieci
wodno-kanalizacyjnej w ulicach Niemcewicza,
Rejtara, P. Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej
Jadwigi, Œciegiennego i pl. Zamkowego.
3,01%, to œrodki przeznaczone na kulturê 
i ochronê dziedzictwa narodowego. Obok
wydatków na wynagrodzenia pracowników pla-
cówek kulturalnych suma ta obejmuje tak¿e konser-
wacjê zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
W gospodarce mieszkaniowej, na któr¹
przeznaczono 1,34% wydatków, gros œrodków
zaplanowano na szacowanie nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y, podzia³y geode-
zyjne, wskazania granic, opracowanie doku-
mentacji geodezyjnej, wykonanie inwenta-
ryzacji budynków, og³oszenia o przetargach
oraz zwrot nak³adów poniesionych przez
LSSR na terenach objêtych stref¹.
Na dotacje dla jednostek wy³onionych w drodze
konkursu, zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie przezna-
czono w tym roku 182.000 z³.
Omawiany na sesji projekt bud¿etu uwzglêd-
nia najpilniejsze potrzeby spo³ecznoœci
lokalnej. Jego atutem jest uwzglêdnienie
niezbêdnych dla miasta inwestycji, które choæ
wymagaj¹ znacznych nak³adów finansowych,
zostan¹ realizowane nie tylko ze œrodków w³as-
nych, lecz za pomoc¹ emisji obligacji oraz
uzyskanych œrodków w postaci dotacji. Miesz-
kañców zapewne zainteresuje tak¿e fakt, ¿e
wielkoœæ œrodków finansowych zaplanowa-
nych na wykonanie zadañ inwestycyjnych, jest
zdecydowanie wiêksza od œrodków plano-
wanych w latach poprzednich. opr. eg



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 1/688 5

Dwie sesje
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Wykonano oœwietlenie w ulicach: Broniewskiego, Brzozowej,
Krótkiej, Bohaterów Powstania Warszawskiego i Sempo³owskiej.
2. Wykonano bramy wjazdowe na teren placu rekreacyjno -
sportowego MOKSiR.
3. Trwaj¹ prace remontowe na dachu kaplicy cmentarnej.
4. Trwa wymiana nawierzchni chodnika Pl. Dworcowego.
5. Zakoñczono remont elewacji i dachu Muzeum.
6. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu przy Szkole Podstawowej Nr 4.
7. Trwa budowa II etapu kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012”.
8. Trwa remont sanitariatów i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4.
9. Trwa remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1.
10. Og³oszono przetarg na ca³oroczne utrzymanie terenów zielonych
w mieœcie.
11. Og³oszono przetarg na zarz¹dzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego.
12. Zakoñczono wymianê nawierzchni chodników na ul. Krasickiego.
13. Zakoñczono uzupe³nianie nawierzchni kostk¹ granitow¹ posesji
ul. D¹browskiego 2a.
14. Zakupiono i rozplantowano 30 ton kamienia drogowego w celu
wyrównania nawierzchni dróg gruntowych.
15. Przygotowano miejsce pod ustawienie wiaty przy przystanku PKS
na ul. Legnickiej.
16. Naprawiono zdewastowan¹ toaletê w Parku Œródmiejskim.
17. Na ukoñczeniu jest porz¹dkowanie terenu dzia³ek przy ul. Witosa
i Bohaterów Getta Warszawskiego przeznaczonych pod budownictwo.
18. Zakoñczono monta¿ i uruchomiono oœwietlenie œwi¹teczne w mieœcie.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 3 lokale
mieszkalne przy zastosowaniu 95% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dzia³kê
pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. M³ynarskiej.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia 
o przetargach na sprzeda¿:
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowym po³o¿onej
przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”),
- nieruchomoœci zabudowanej ramp¹ betonow¹ przy ul. Fabrycznej
(teren by³ego „Dolzametu”),

- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26 (by³y
„Hosmet”),
- sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Kopernika,
- sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 6, po³o¿onego przy ul. Parkowej 2
(przetarg ograniczony do w³aœcicieli lokali w budynku, gdy¿ lokal nie
stanowi samodzielnego lokalu mieszkalnego),
- 2 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Zielonej,
oraz na:
- dzier¿awê oœmiu miejsc z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej.
4. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego 
w prawo w³asnoœci na rzecz osób fizycznych na kwotê 1.314 z³, oraz 
2 decyzje odmawiaj¹ce przekszta³cenia udzia³ów w nieruchomoœci.
5. Wydano 2 decyzje na podzia³ nieruchomoœci z urzêdu przy 
ul. S³onecznej, w celu sprzeda¿y dzia³ki.
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Grodzkiej wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 3 szt.
zagra¿aj¹cych drzew gatunku topola i odmówiono zezwolenia na usuniêcie
7 szt. gatunku topola dla firmy PPH „EXPORT-IMPORT DANY” Sp. z o.o.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 42 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono 28 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 3.092 z³, (wydano 25 decyzji pozytywnych 
i 3 decyzje negatywne). Za miesi¹c XII.2008 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 39.169 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 58 wniosków, wydano 35 dowodów
osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 6 decyzji administracyjnych, 1 zaœwiadczenie do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 2 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 4 akty ma³¿eñstwa, 7 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 59 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 68 wniosków 
o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 1 korespondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 25 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 3 jubileusze 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/.
6. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali za d³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie.

Sprawozdanie 8/2008 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 listopada 2008 r. do dnia 17 grudnia 2008 r.

UCHWA£A  NR XXXI/147/08
RADY  MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych na rok 2009.

(podstawa prawna)

§ 1. Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2009 r., zwany dalej
"Programem".
§ 2. Celem Programu jest w szczególnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoho-
lowych na terenie miasta. 
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych aktual-
nie wystêpuj¹cych.  
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z problemami
alkoholowymi. 
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ spowo-
dowanych nadu¿ywaniem alkoholu. 
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób uzale¿-
nionych. 
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych. 
§ 3. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Programu oraz sposoby
ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej
i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy i umiejêtnoœci wa¿ne
dla zdrowia i trzeŸwoœci, w szczególnoœci wœród dzieci 
i m³odzie¿y poprzez: 
1) organizowanie i finansowanie szkolnych programów
profilaktycznych, 
2) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjno-informa-
cyjnych i warsztatowych dotycz¹cych problemów uzale¿-
nienia od alkoholu, nikotyny oraz problemów przemocy 
i agresji, 
3) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej oraz
realizowanie w niej programów opiekuñczo- profilaktycz-
nych i edukacyjnych,

4) organizowanie i finansowanie form spêdzania czasu
wolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zaw-
ieraj¹cych elementy profilaktyki uzale¿nieñ (m.in. kolonie,
obozy, imprezy plenerowe, wycieczki, zajêcia sportowe,
konkursy, pó³kolonie).
5) umieszczanie w "Gazecie Chojnowskiej" publikacji dot.
tej dzia³alnoœci. 
2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez instytucje,
stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych poprzez: 
1) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii miesz-
kañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez podmioty
zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zy-waniem problemów
alkoholowych, 
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy tera-
peutyczne i profilaktyczne. 
3. Zwiêkszanie  dostêpnoœci terapeutycznej i informacji dla
osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe i problemy przemocy
domowej, pomocy psycho-spo³ecznej i prawnej poprzez: 
1) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, 
2) finansowanie pomocy prawnej, 
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy, 
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego, 
5) finansowanie terapii grupowej dla osób wspó³-uzale¿nionych,
6) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjno-edukacyjnych, 
7) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki alkoholowej,
8) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych do s¹du w
sprawach o orzeczenie obowi¹zku poddania siê leczeniu
odwykowemu, 
9) publikowanie w prasie artyku³ów zwi¹zanych z profi-
laktyk¹ uzale¿nieñ. 
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15 ustawy poprzez
zg³aszanie policji i prokuraturze wszelkich stwierdzonych
naruszeñ prawa.
5. Finansowanie inwestycji oraz zakupu materia³ów i sprzêtu
niezbêdnych do realizacji celów Programu. 
6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego na sprzeda¿

alkoholu, oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu. 
§ 4.1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez: 
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów profi-
laktycznych, edukacyjno-rozwojowych, rekreacyjnych,
sportowych, kulturalnych itp., 
2) zlecenia. 
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we
wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,
3) organizacjami sportowymi, 
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹zkami
wyznaniowymi,
5) punktem konsultacyjnym, 
6) organizacjami spo³ecznymi. 
§ 5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³onków
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych ustala siê jako 10% naj-
ni¿szego wynagrodzenia pracowników, okreœlonego przez
Ustawê z dnia 10 paŸdziernika 2002r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z póŸn.zm.),
zarówno za udzia³ w posiedzeniu Komisji jak i w posie-
dzeniu zespo³u zadaniowego. 
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie "Listy
wynagrodzeñ" z zastrze¿eniem, ¿e za posiedzenie Komisji 
i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym dniu mo¿e byæ
wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie. 
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest podatek
dochodowy od osób fizycznych. 
§ 6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa. 
§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r. 
§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Nie tylko tradycja - wigilie w mieœcie

Wigilia - to dzieñ lub czuwanie poprzedzaj¹ce wa¿ne œwiêto
lub jakieœ nadzwyczajne wydarzenie. Tak brzmi definicja,
ale w naszej kulturze kojarzy siê tylko z jednym - radoœci¹ 

z narodzin Pana. Tê radoœæ dzielimy z bliskimi nam osobami przy wigilij-
nym stole. I nie zawsze musi to byæ rodzina. Dzielimy siê op³atkiem 
z przyjació³mi, znajomymi, ludŸmi, z którymi ³¹czy nas przesz³oœæ,
przysz³oœæ, codzienne troski i ¿yciowe sukcesy. S³owem, œwiêtuj¹c ten
jeden z wa¿niejszych dni w roku, œwiêtujemy go w gronie, które jest
nam równie bliskie jak rodzina.
W naszym mieœcie takich œrodowisk jest wiele. Od lat w placówkach
oœwiatowych, stowarzyszeniach, zwi¹zkach, zak³adach pracy organi-
zowane s¹ wigilie, które s¹ nie tylko nasz¹ katolick¹ tradycj¹, ale

konsoliduj¹ wspólnotê i wzmacniaj¹ miêdzyludzkie relacje.
Nasza redakcja uczestniczy³a w kilku wigilijnych wieczerzach -
ka¿da z nich mia³a swój niepowtarzalny charakter, ale na ka¿dej 
z nich emanowa³o ciep³o, serdecznoœæ i ¿yczliwoœæ.
Na wielu z nich goœæmi byli przedstawiciele w³adz miasta - burmistrz
miasta Jan Serkies i przewodnicz¹cy rady miejskiej Jan Skowroñski:
- To wyj¹tkowy czas, chwila, kiedy w cieñ odchodz¹ urazy, bliscy
sobie ludzie obdarzaj¹ siê ¿yczliwoœci¹ i z nadziej¹ patrz¹ w przy-
sz³oœæ. ¯yczymy zatem w tych dniach spokoju, wiele serdecznoœci 
i du¿o zdrowia, a w nadchodz¹cym 2009 roku wszelkiej pomyœl-
noœci - tak najczêœciej brzmia³y ¿yczenia w³odarzy kierowane do
mieszkañców.

Wspólnie ze Wspólnot¹
17 grudnia w siedzibie Warsztatu Terapii
Zajêciowej przy wigilijnym stole spotkali siê
cz³onkowie Wspólnoty Osób Niepe³nospraw-

nych. W kameralnym gronie, przy wieczerzy,
w towarzystwie w³adz miasta i opiekuna ducho-
wego ks. Artura sk³adano sobie ¿yczenia, ³a-
mano siê op³atkiem. To by³a ostatnia wieczerza

tej Wspólnoty pod chojnowskim szyldem -
od tego roku zmienia siê bowiem struktura tej
organizacji, która przechodzi pod zarz¹d
Polkowickiego Zwi¹zku Niepe³nosprawnych. 

Nie s¹ osamotnieni
Tegoroczna wieczerza chojnowskiego Miejs-
kiego Oœrodka Pomocy Spo³eczne, to ju¿ osiem-
nasta wigilia organizowana przez t¹ jednostkê
dla osób samotnych i niepe³nosprawnych.
Ró¿ni³a siê jednak od poprzednich. Nie kli-
matem, bo tu zawsze atmosfera jest rodzinna.
W tym roku po raz pierwszy do wspó³pracy
przy³¹czyli siê beneficjenci projektu „Szansa
na powrót” prowadzonego przez MOPS 
a wspó³finansowanego z œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego. Uczestnicy
projektu wyrazili chêæ pomocy przy organi-

zacji œwi¹tecznej kolacji, pragn¹c jedno-
czeœnie wykazaæ siê nabytymi umiejêtnoœciami.
A mieli siê czym chwaliæ. Potrawy przygoto-
wane na wigilijny stó³, nie tylko wybornie sma-
kowa³y, ale i podane by³y w oryginalny sposób.
Œwi¹teczny posi³ek poprzedzi³y jase³ka w wy-
konaniu dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycz-
nej, a uroczysty klimat podtrzymywa³ kolêdu-
j¹cy na scenie duet instrumentalny, którego
cz³onkiem by³ jeden z beneficjentów projektu.
Dope³nieniem œwi¹tecznej atmosfery by³y
wnêtrza - w murach Pa³acyku goœcie odnaleŸli
niepowtarzaln¹ sceneriê.

- Od osiemnastu lat organizujemy wieczerzê
chc¹c m.in. w ten sposób wzmocniæ wiêzi
spo³eczne, kultywowaæ tradycje i uwra¿liwiæ
spo³ecznoœæ lokaln¹ na problem samotnoœci -
wyjaœnia kierownik MOPS Ewa Wiszniewska.
- To tak¿e pretekst do integracji instytucji 
i lokalnych organizacji w dzia³aniach na rzecz
œrodowiska. Wspiera nas bowiem wielu choj-
nowskich przedsiêbiorców, którzy na ogó³ -
co dziwne - pragn¹ pozostaæ anonimowi.
Znamiennym zatem jest fakt, ¿e wigiliê dla
samotnych organizowa³y dziesi¹tki osób. Czy
w tej sytuacji czuj¹cy osamotnienie winni tak
o sobie myœleæ?

Wieczór bez wyrzeczeñ
W kawiarence Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji swoj¹ wigiliê mieli cz³onko-
wie chojnowskiego stowarzyszenia diabety-
ków. Kilkadziesi¹t osób zasiad³o przy wspól-

nym stole 22 grudnia. Wieczerzê rozpoczêto
modlitw¹. M³odzi klerycy z przejêciem wpro-
wadzali uczestników w œwi¹teczny nastrój
przekazuj¹c s³owo Bo¿e i ¿yczenia. Syty 
i ró¿norodny posi³ek, nie zawsze zgodny 

z diet¹ cukrzyka, przeplata³y kolêdy, które zaini-
cjowa³ solow¹ prezentacj¹ Zenon Chmie-
lewski. Tradycyjne pastora³ki i bo¿onarodzeniowe
melodie rozbrzmiewa³y tu d³ugo jeszcze po
zakoñczeniu wieczerzy.
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Nie tylko tradycja - wigilie w mieœcie

Pierwsza wigilia
To by³o ich pierwsze œwi¹teczne spotkanie.
Cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia

Miast Partnerskich zasiedli za wigilijnym sto³em
w goœcinnych progach restauracji „Niebieski
Parasol”. Mimo, ¿e nie by³o tu tradycyjnych
dwunastu potraw, atmosferê œwi¹t tworzyli

uczestnicy. Drobne upominki, serdeczne ¿y-
czenia, radoœæ ze wspólnego, innego ni¿ do-
tychczas, spotkania - z³o¿y³y siê na wieczerzê
w atmosferze niemal rodzinnej.

***
W Przedszkolu nr 1 jase³kowe przedstawienia
by³y dwa. Jedno z nich przygotowa³a grupa
Wiewiórek, drugie Pszczó³ki. Ile serca potrafi¹
daæ z siebie kilkulatki doœwiadczyæ mogli tylko

ci, którzy z pozycji widza obserwowali wystêpy
maluchów. Role w jakie wcieli³y siê przed-
szkolaki, czêsto pierwsze w ich ¿yciu, pe³ne
by³y dzieciêcej szczeroœci i trudno nie zobaczyæ
np. w postaci anio³ka najprawdziwszego bo¿ego

pos³añca. Wystêpy dzieci zawsze wzruszaj¹, 
a przedstawienia w klimatach œwi¹tecznych
szczególnie. Jase³kowy przekaz towarzyszy³
jeszcze wszystkim podczas wieczerzy, któr¹
poprzedzi³y ¿yczenia przy ³amanym op³atku.

Kolorowo i tradycyjnie
Najbarwniejsze chyba œwi¹teczne uroczystoœci mieli nasi najm³odsi mieszkañcy. W chojnowskich przedszkolach dba³oœæ o tradycje jest jednym 
z priorytetów. St¹d te¿ obok wigilijnej wieczerzy, œwi¹teczne wystêpy przygotowane przez przedszkolaków.

***

Przedszkolaki z Przedszkola nr 3 swoje œwiêta
rozpoczê³y od wspólnego spotkania. W jed-
nej z przedszkolnych sal zebra³y siê wszys-

tkie przedszkolaki, aby obejrzeæ i wys³uchaæ
przygotowanego na tê okolicznoœæ, przez ka¿d¹
grupê programu artystycznego. Potem w swo-
ich salach dzieci dzieli³y siê op³atkiem, sk³a-
da³y sobie ciep³e ¿yczenia i zasiad³y do wigi-

lijnej wieczerzy. By³ pyszny barszcz, ulubio-
ne pierogi, tradycyjna rybka i chóralne kolê-
dowanie, a na odchodne ka¿dy obdarowany
zosta³ s³odkim upominkiem.

W du¿ym gronie
W samo po³udnie 22 grudnia, w Domu Chemika
odby³a siê najwiêksza chyba wigilia w naszym
mieœcie. Jej uczestnikami byli cz³onkowie
Warsztatu Terapii Zajêciowej, Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich z grup¹ terapeutyczn¹
oraz podopieczni Œrodowiskowego Domu
Samopomocy z Piotrowic. Wspólnie z nimi 

w tej wyj¹tkowej wigilii uczestniczy³y w³adze
miasta i gminy, przedstawiciele starostwa 
i dyrektorzy chojnowskich szkó³. Duchowo
przewodzili jej ks. pra³at W³adys³aw Bystrek
i ks. Tomasz Biszko. 
Dzieci z grupy terapeutycznej przygotowa³y
na tê okolicznoœæ przedstawienie jase³kowe, 
a Warsztat Terapii Zajêciowej zaprezentowa³

spektakl pt. „Kolêdnicy”. Sceniczne wystêpy
by³y wprowadzeniem w œwi¹teczny klimat,
który wkrótce przeniós³ siê na salê, gdzie
licznym uœciskom, serdecznym ¿yczeniom 
i wzajemnej ¿yczliwoœci nie by³o koñca. Potem
na sto³ach pojawi³y siê œwi¹teczne potrawy,
których, jak ka¿e tradycja, by³o 12, a mo¿e 
i wiêcej…

Ka¿da z tych Wigilii by³a wyj¹tkowa, ka¿da mia³a swój niepowtarzalny charakter, echo ka¿dej z nich odbi³o siê w zaciszu domostw. Te
spotkania zbli¿aj¹ i powoduj¹, ¿e grono bliskich nam osób nie ogranicza siê wy³¹cznie do cz³onków rodziny. I chyba takie m.in. jest
przes³anie tego œwiêta… eg
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Jak¿e inaczej ni¿ koncertem muzycznym mog¹ œwiêtowaæ uczniowie
Ogniska Muzycznego. Od wielu ju¿ lat m³odzi instrumentaliœci 
w okresie przedœwi¹tecznym zapraszaj¹ mieszkañców Chojnowa na
bo¿onarodzeniowy koncert, podczas którego zarówno starsi jak 
i m³odsi dziel¹ siê muzyczn¹ refleksj¹ nad tym wyj¹tkowym œwiêtem.
18 grudnia, wzorem lat poprzednich, w Sali Edukacyjnej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej uczniowie spotkali siê z melomanami i przy
mniej lub bardziej znanych kolêdach oraz pastora³kach budowali przed-
œwi¹teczny klimat.
Te melodie w brzmieniu fortepianu, skrzypiec czy gitary, maj¹ inny
wymiar, a wykonane przez córkê, syna, siostrê, wnuka… staj¹ siê
nam bli¿sze. 

eg

Melodyjnie przed œwiêtami

Zespó³ Muzyczny Ireneusza Matysa
- nazywani s¹ potocznie bluesrockow-
cami. Jest to jednak mylne stwierdze-
nie. Ich repertuar to porcja hardrocka.
Zespó³ od zawsze gra instrumentalnie.
Powód? Brak wokalisty. Podczas naj-
bli¿szego fina³u WOŒP- Z.M.I.M.
bêdzie mia³ swój sceniczny debiut.

Fakt Dokonany - pod t¹ nazw¹ kryje
siê jeden z najstarszych czynnych choj-
nowskich muzyków - Jurand Kowal-
ski. Jego zespó³ wykonuje polskie
standardy muzyki rozrywkowej. Za-
kotwiczyli w MOKSiRze kilka miesiê-
cy temu. Tak¿e oni poka¿¹ siê na sce-
nie w najbli¿sz¹ niedzielê.

Polish Fiction - rodzynek na choj-
nowskiej scenie rockowej, borykaj¹cy
siê od dawna z brakiem w sk³adzie
gitarzysty basowego. Co oczywiœcie
wp³ywa na brak zaproszeñ koncerto-
wych z zewn¹trz. Zespó³ siê jednak nie
poddaje i ca³y czas tworzy repertuar,

co nale¿y podkreœliæ - w³asny. Od
jakiegoœ czasu chodz¹ s³uchy ¿e P.F
uzupe³ni³ brakuj¹ce ogniwo w swoim
intrumentalium. Tak¿e ten zespó³
zagra na owsiakowym finale.

Prolog - powsta³ na gruzach „Baw siê
z nami”. Wykonuje muzykê ³atw¹,
lekk¹ i przyjemn¹. Jedn¹ z wokalistek
jest Mariola Malik – „wschodz¹ca
gwiazda” chojnowskiej muzyki pop.
Przyjdziemy – Obejrzymy - Popa-
trzymy i ocenimy ten zespó³ ju¿ przy
najbli¿szej okazji czyli na niedzielnym
finale WOŒP.

Reputacja - po sukcesie opiniotwór-
czym p³yty “Cudze emocje”wiadomo
by³o jedno: na pewno dojdzie do
jakiejœ reaktywacji. Ale której? (punk-
rockowej czy republikañskiej?). Wybór
pad³ na twórczoœæ Grzegorza Cie-
chowskiego - lidera grupy Republika.
Chojnowski zespó³ ma ju¿ za sob¹
sesjê nagraniow¹. W tzw. miêdzycza-
sie tworzy tak¿e repertuar punkroc-
kowy. Byæ mo¿e w lutym zostanie na-
krêcony teledysk do jednego z w³as-
nych utworów. Jeœli wiatr dobrze po-
wieje w ¿agle, to Reputacja zawinie do
portu koncertowego w czerwcu - czyli
podczas Dni Chojnowa. Bêdzie mo¿na
sobie wtedy przypomnieæ jak legen-
darna czwórka z Torunia gra³a w la-
tach 80-tych. 

2009 rok zapowiada siê wiêc ciekawie.
Jest komu graæ!

pm

Jak oni graj¹
Przyszed³ czas na muzyczny raport. Powsta³ on pod k¹tem zespo³ów
æwicz¹cych w naszym MOKSiRze, a jest ich a¿ piêæ.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym 

o pow. u¿ytkowej 34, 00 m2, oznaczonej numerem 
geodezyjnym  67/4  o pow. 769 m2, po³o¿onej przy ul. S³onecznej

w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 13613.

Cena wywo³awcza   - 67. 000,00 z³.
Wadium - 13. 400,00 z³.

Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej.
W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbroje-
nia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu
do nich, 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. 
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 lutego 2009 r. o godz. 13.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
do dnia 4 lutego 2009 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿  670,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest
zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 
w zwi¹zku z art.43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i us³ug.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia 
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Sobotniego ranka, 13 grudnia 2008 r.
Gimnazjum nr 1 obchodzi³o rocznicê
nadania szkole imienia Jana Paw³a II.
Co roku czcimy tê wspania³¹ postaæ
wystêpami - œpiewem i tañcem. 

“Cz³owiek jest wielki nie przez to co
posiada, lecz przez to, czym jest, nie
przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli
siê z innymi”.
My chcieliœmy siê podzieliæ wspom-
nieniami, refleksjami razem z ucznia-
mi, nauczycielami naszej szko³y. Ten
znakomity cz³owiek, Ojciec Œwiêty
wiele razy uczy³ nas jak ¿yæ, jak kochaæ,
jakim byæ cz³owiekiem. Mawia³: “zbyt
czêsto ¿ycie ludzkie rozpoczyna siê i koñczy
pozbawione radoœci”, wiêc dawa³ nam
tê nadziejê, która pozwoli³a ka¿demu
cz³owiekowi inaczej spojrzeæ na œwiat.
Dziêki Niemu nabraliœmy wiary i si³y,
by walczyæ z przeciwnoœciami losu. 

Jak wielki jest cz³owiek, tak wielkie s¹
wspomnienia. Nasza szko³a zawsze
bêdzie je przekazywa³a innym. Miliony
historii jednego cz³owieka wp³ywaj¹,
na nas tak, ¿e potrafimy odnaleŸæ w³asn¹
drogê, po której bêdziemy szli przez
ca³e ¿ycie, a prowadzi³ bêdzie nas Jan
Pawe³ II.
Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II jest
dumne z tego, ¿e obra³o sobie za patrona
szko³y tak znakomitego, wielkiego,
œwiêtego cz³owieka bêd¹cego autory-
tetem dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych.
Ojcze Œwiêty “jesteœmy, pamiêtamy,
czuwamy”.

Katarzyna Krakowska

To ju¿ tradycja. Od kilku lat uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4
wspólnie z burmistrzem Chojnowa, na krótko przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia wybieraj¹ siê z kolêd¹ i œwi¹tecznymi ¿yczeniami do
w³adz wojewódzkich. Ich celem jest Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki
oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego. W kory-
tarzach i gabinetach muzycy oraz wokaliœci naszej „czwórki” kolêduj¹

nios¹c œwi¹teczne przes³anie. Wieloletnia tradycja wprowadzona
przez m³odych chojnowian jest ju¿ oczekiwan¹ przez urzêdników 
i w³adze, wszyscy zatem spotykaj¹ siê tu w sympatycznych nastro-
jach. Kolêdy grane na fletach i cymba³ach, przy organowym akompa-
niamencie Zenona Chmielewskiego, wsparte chórem, robi¹ naprawdê
du¿e wra¿enie i nie trudno zaobserwowaæ ocierane ukradkiem ³zy
wzruszenia.
- Wiele ciep³ych s³ów i ¿yczeñ przekazali, za naszym poœrednictwem,
mieszkañcom Chojnowa wojewoda Rafa³ Jurkowlaniec i marsza³ek
Marek £apiñski – mówi dyrektor SP 4 El¿bieta Borysewicz –
Goœciliœmy tak¿e w Kuratorium Oœwiaty i w Wydziale Polityki Spo³ecznej.
Swoje wystêpy zespó³ pod przewodnictwem Zenona Chmielewskiego

rozpocz¹³ od inauguracji grudniowej sesji sejmiku dolnoœl¹skiego,
wystêpuj¹c przed radnymi naszego województwa. W Sali Kolumnowej
natomiast, nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystoœciach nadania
obywatelstwa polskiego, tworz¹c oprawê muzyczn¹.
To by³ wyj¹tkowy dzieñ zarówno dla chojnowian, jak i ich publicznoœci.
Dla m³odych artystów dodatkowo, to niecodzienne muzykowanie jest
nie tylko form¹ œwi¹tecznego kolêdowania, ale tak¿e okazj¹ do
zaprezentowania swoich talentów i efektów wielogodzinnych
æwiczeñ. Maj¹ zatem swego rodzaju tournee, a przy tym w oryginalny
sposób promomuj¹ gród nad Skor¹.

eg

Œwi¹teczne tournee

Dla Patrona
M³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 jak co roku zorganizowa³a
jase³ka dla uczniów, nauczycieli i pracowników szko³y.
Tym razem nie by³o to dos³owne przedstawienie historii
narodzin Jezusa, ale ze spektaklu wyp³ywa³ mora³, który
g³osi³, ¿e Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas pojednania.
Czas, w którym ka¿dy powinien zastanowiæ siê nad swoim
postêpowaniem, pogodziæ z nieprzyjació³mi, podzieliæ siê
z nimi op³atkiem, bo tego uczy³ nas Jezus. W przedstawie-
niu nie zabrak³o œmiesznych dialogów, œpiewu, rodzinnej

atmosfery. Do tak wspania³ych emocji i wzruszeñ przy-
czynili siê aktorzy z kó³ka teatralnego, których wspoma-
ga³ szkolny chór oraz zespó³ muzyczny. Wprowadzili nas
oni w niepowtarzalny klimat Bo¿ego Narodzenia i sprawili,
¿e ka¿dy poczu³ magiê œwi¹t. 
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ p. Monice Inglot, 
p. Annie Rozmus, p. Tomaszowi Susmêdowi za pomoc 
w  przygotowaniu przedstawienia. 
Po jase³kach ka¿da klasa mia³a swoj¹ wigiliê, dzieliliœmy
siê op³atkiem, œpiewaliœmy kolêdy i sk³adaliœmy sobie
¿yczenia. K. Krakowska z kl. III a

Jase³ka z mora³em
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W styczniu 2009 r. Gimna-
zjum nr 1 rozpoczyna projekt
naukowy „Budujemy kolektor
s³oneczny”. Koordynatorem
projektu jest p. Iwona Rup -
Fliœnik, która w kole fizycz-
nym skupi³a a¿ 30 mi³oœników
tej trudnej nauki. M³odzi fizy-
cy przeprowadz¹ wszechstron-
ne badania dotycz¹ce alterna-
tywnych Ÿróde³ energii; bêd¹
uczestniczyli w zajêciach labo-
ratoryjnych na Politechnice

Wroc³awskiej, zwiedz¹ elek-
trowniê wodn¹ w Szklarskiej
Porêbie oraz zak³ad produku-
j¹cy kolektory s³oneczne. Prze-
prowadz¹ te¿ szereg w³asnych
badañ oraz zg³êbi¹ tajniki teorii
z zakresu pozyskiwania energii
ze Ÿróde³ odnawialnych. Z wy-
nikami badañ bêd¹ mogli za-
poznaæ siê wszyscy - bêd¹ one
dostêpne na stronie interne-
towej w postaci prezentacji
multimedialnych oraz w szkol-
nej gazecie.
Zwieñczeniem projektu bêdzie
skonstruowanie przez przy-
sz³ych in¿ynierów kolektora
s³onecznego. Urz¹dzenie zosta-
nie zaprezentowane w czerwcu
podczas Dnia Fizyki w Gimna-
zjum nr 1, na który wszystkich
ju¿ teraz serdecznie zapraszamy.
Realizatorem projektu jest
Fundacja SMAK SUKCESU,
która uzyska³a na ten cel grant
w wysokoœci 5.400 z³ od Polsko
-Amerykañskiej Fundacji Wol-
noœci w ramach programu
Równaæ Szanse.
Fundacja SMAK SUKCESU
powsta³a przy Radzie Rodzi-
ców Gimnazjum nr 1 jako orga-
nizacja wspieraj¹ca eduka-
cyjne i wychowawcze funkcje
szko³y. Chcemy podejmowaæ

dzia³ania wspomagaj¹ce pra-
wid³owy rozwój uczniów, umo¿-
liwiaj¹ce m³odzie¿y realizacjê
pasji i zainteresowañ oraz pro-
muj¹ce zdrowy tryb ¿ycia. 
G³ównym celem fundacji jest
pozwoliæ poznaæ smak sukcesu,
choæby najmniejszego, ka¿de-
mu kto zechce podj¹æ wysi³ek.
Motywuj¹cy oka¿e siê byæ
mo¿e utworzony przez nas Fun-
dusz Stypendialny, z którego
co miesi¹c wyp³acane bêdzie

stypendium w wysokoœci 100 z³
dla laureatów etapu powiato-
wego konkursu zDolny Œl¹zak.
Planujemy ponadto zakup stro-
jów dla zespo³u tanecznego,
wsparcie zespo³u instrumental-
nego, dofinansowanie zajêæ
pozalekcyjnych, wycieczek edu-
kacyjnych, pielgrzymki Rodzi-
ny Szkó³ Jana Paw³a II, obozów
sportowych i integracyjnych
oraz dzia³añ profilaktycznych.
Wiemy, ¿e niczego nie uda nam
siê zrealizowaæ bez wsparcia
finansowego ludzi dobrej woli.
W paŸdzierniku bie¿¹cego
roku uzyskaliœmy status orga-
nizacji po¿ytku publicznego,
mo¿emy wiêc prosiæ o jedno-
procentowy odpis od podatku
ka¿dego pracuj¹cego obywa-
tela. Liczymy na hojnoœæ miesz-
kañców naszego miasta i gmi-
ny. Wierzymy, ¿e nie tylko my
mamy œwiadomoœæ, i¿ pe³ny
brzuszek nie wystarcza, aby
ma³y cz³owieczek wyrós³ na
m¹drego, wartoœciowego i twór-
czego cz³owieka. Oœwiadcza-
my jednoczeœnie, ¿e wszyscy
cz³onkowie zarz¹du i rady fun-
dacji pracuj¹ spo³ecznie i nie
otrzymuj¹ ¿adnego wynagro-
dzenia z tytu³u sprawowanych
funkcji.

Budujemy kolektor s³oneczny
Okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest
na pewno szczególnym. S¹ to œwiêta
tak bardzo rodzinne jak ¿adne inne.
Niestety równolegle z t¹ wielk¹ ra-
doœci¹ toczy siê proza ¿ycia; rozgry-
waj¹ siê ludzkie nieszczêœcia i dra-
maty. Wielu naszych bliskich le¿y
w szpitalach lub w domach i cierpi
z powodu choroby. W³aœnie w tych
dniach straci³em blisk¹ mi osobê,
która cierpia³a na chorobê nowot-
worow¹. Ka¿dy kto zetkn¹³ siê z t¹
chorob¹ wie co to znaczy, zna ból 
i cierpienie czêsto przez d³ugi okres
czasu. Czêsto nie wiemy jak im
pomóc, jak im ul¿yæ w tym cierpie-
niu, szukamy pomocy u rozmaitych
uzdrowicieli, ale bezskutecznie.
Wiele osób nie wie, ¿e w Chojnowie
dzia³a poradnia leczenia bólu prowa-
dzona przez doktora Mariusza Koñka,
który jest jednoczeœnie ordynatorem
oddzia³u opieki paliatywnej w Leg-
nicy. By³em œwiadkiem wielolet-
niego cierpienia mojej siostry, która
by³a pod opiek¹ jednej z klinik we
Wroc³awiu. Widzia³em jak bezsku-
tecznie, a mo¿e nawet lekcewa¿¹co
podchodzi siê tam do problemu
bólu. Dopiero pomoc doktora Koñka
- dobór odpowiednich leków i terapii
spowodowa³, ¿e mog³a funkcjono-
waæ w miarê normalnie choæ choro-
ba by³a ju¿ bardzo zaawansowana.
W chwili kiedy ból siê nasila³ sios-
tra trafia³a na oddzia³ dr. Koñka 
w Legnicy, gdzie bardzo skutecznie,
w krótkim czasie pacjent pozbywa³
siê bólu. Przez wiele dni, które spê-

dziliœmy z rodzin¹ w tym szpitalu
mogliœmy zaobserwowaæ jak powin-
na wygl¹daæ opieka nad ciê¿ko cho-
rym. Doktor by³ niemal na okr¹g³o
do dyspozycji. Zawsze ¿yczliwy,
otwarty, przejêty losem ka¿dego
pacjenta. Kiedyœ sam by³ powa¿nie
chory, chodzi³ po oddziale z kro-
plówk¹ zawieszon¹ na stojaku,
dziel¹c nieszczêœcie z innymi. Taki
jest tam ca³y personel, jeszcze nie
spotkaliœmy siê z tym, aby pielêg-
niarki proponowa³y rodzinie pacjen-
ta kawê czy herbatê. Ca³y personel
jest uprzejmy, ¿yczliwy i wyrozu-
mia³y. Umieraj¹cy pacjent ma do
dyspozycji salê jednoosobow¹, 
w której w obecnoœci najbli¿szych
mo¿e godnie odejœæ bez bólu i cier-
pienia. Nawet w takiej chwili jest
personel towarzysz¹cy pacjentowi 
i rodzinie, a¿ do koñca. Ludzie tam
zatrudnieni zas³uguj¹ na najwy¿sze
s³owa uznania. Z czystym sercem
mo¿na ich poleciæ innym chorym,
którzy byæ mo¿e nie wiedz¹, ¿e z bólem
mo¿na skutecznie walczyæ i to w wa-
runkach gdzie godnoœæ cz³owieka
jest celem nadrzêdnym. 
Choæ bliska mi osoba ju¿ odesz³a,
to w pamiêci pozostan¹ mi te ostat-
nie dni jej pobytu w szpitalu. Od-
dzia³ opieki paliatywnej kierowany
przez doktora Koñka utwierdzi³ nas
w przekonaniu ¿e nie ca³a s³u¿ba
zdrowia jest z³a, ¿e s¹ takie placówki,
od których inne mog¹ siê uczyæ, ¿e
chorowaæ i umieraæ to wcale nie
znaczy cierpieæ. J.S.

Listy do redakcji

Godnoœæ, szacunek, pomoc – przede wszystkim

Uchwa³a Nr XXXI/150/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie przed³u¿enia istniejacej
ulicy Ludwika Solskiego 

w mieœcie Chojnów

(podstawa prawna)
§ 1. Przed³u¿a siê istniej¹c¹ ulicê Ludwika
Solskiego, po³o¿on¹ w obrêbie 3 miasta
Chojnowa, poprzez przy³¹czenie odcin-
ka drogi biegn¹cego w kierunku pó³noc-
no-zachodnim przecinaj¹cego ul. Bie-
lawsk¹ na nowo powsta³ym osiedlu dom-
ków jednorodzinnych zgodnie planem
zagospodarowania przestrzennego ozna-

czonego symbolami KD1/2 w obszarze
D 6.2. MN/U i A 1.1. MN/U.
§ 2. Lokalizacja nowego przebiegu ulicy
przedstawiona jest na podk³adzie ma-
powym stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹s-
kiego i podlega rozplakatowaniu na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie i og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej. 

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski
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2 stycznia mieszkaniec Choj-
nowa powiadomi³ komi-
sariat policji, ¿e w nocy
nieznany sprawca nieusta-
lonym narzêdziem prze-
ci¹³ skobel w drzwiach za-
bezpieczaj¹cych gara¿, 
a nastêpnie dokona³ kra-
dzie¿y samochodu marki
Fiat 126p. £¹czna suma
strat 700 z³ na szkodê
zg³aszaj¹cego.

***
W nocy z 3 na 4 stycznia
w okolicach oczyszczalni
œcieków nieznany sprawca
podwa¿y³ elektryczne drzwi
wjazdowe do gara¿u, dos-
ta³ siê do wnêtrza, sk¹d
skrad³ wiertarkê m-ki Black
& Decker, prostownik oraz
skrzynkê z narzêdziami.
Straty wynosz¹ 2020z³.

***
W Pawlikowicach na tere-
nie by³ego PGR-u - w okre-
sie 01.12.08 r. do 05.01.09 r.
nieznany sprawca po uprzed-
nim wy³amaniu k³ódki przy
drzwiach wejœciowych ma-
gazynu zbo¿owego dosta³
siê do œrodka sk¹d skrad³
po uprzednim demonta¿u
2 silniki elektryczne 4,5 KW,
1 silnik elektryczny 20 KW
oraz instalacjê elektrycz-
n¹. Straty 3000 z³.

***
Funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Chojnowie
w okresie od 23.12.2008 r.
do dnia 05.01.2009 r. pro-
wadzili szeroko zakrojone
dzia³ania polegaj¹ce na
zabezpieczeniu ³adu i po-
rz¹dku publicznego w okre-
sie Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia, Sylwestra oraz Nowe-
go Roku 2009. W oma-
wianym okresie nie odno-
towano powa¿niejszych
zdarzeñ kryminalnych lub
przypadków zak³ócenia ³adu 
i porz¹dku publicznego.
Dzia³ania te da³y oczeki-
wane efekty, dlatego okres
ten mo¿na uznaæ za spokojny.

Wa¿ne informacje ZUSZZZZ kkkkssssiiii¹¹¹¹¿¿¿¿kkkkiiii

wwwwyyyyddddaaaarrrrzzzzeeeeññññ
Emeryci i renciœci 

od grudnia dorobi¹ wiêcej
1 grudnia 2008r. wzros³y kwoty
graniczne powoduj¹ce zawieszenie
lub zmniejszenie œwiadczeñ dorabi-
aj¹cych emerytów i rencistów. Ren-
ciœci oraz emeryci, którzy jeszcze nie
osi¹gnêli ustawowego wieku emery-
talnego, bêd¹ mogli dorobiæ wiêcej
ni¿ w poprzednich trzech miesi¹-
cach, bez groŸby zawieszenia lub
obni¿enia ich œwiadczeñ. Œwiadcze-
nia bêd¹ zawieszan , jeœli przychód
otrzymuj¹cych je osób przekroczy
obecnie 3859,20 z³ (dotychczas
3836,80 z³). Bêd¹ natomiast ob-
ni¿ane, jeœli przychód otrzymuj¹-
cych je osób przekroczy 2078,00 z³
(dotychczas 2066,00 z³). Kwoty te
odpowiadaj¹ odpowiednio 130 proc.
i 70 proc. wynagrodzenia w III kwar-
tale 2008 roku. Kwoty graniczne
przychodu za ca³y 2008 r. wynosz¹
odpowiednio 45 345,60 z³ (suma
kwot przychodu odpowiadaj¹cych
130 proc. przeciêtnych miesiêcz-
nych wynagrodzeñ w 2008 r.) oraz
24 416,90 z³ (suma kwot przychodu
odpowiadaj¹cych 70 proc. przeciêt-
nych miesiêcznych wynagrodzeñ 
w 2008 r.). Dorabiaj¹cy w tym roku
emeryci i renciœci musz¹ pamiêtaæ
o nich, rozliczaj¹c w przysz³ym roku
dochód osi¹gniêty w 2008 roku.
Od 1 grudnia 2008 r. do koñca lutego
2009 r. bêdzie obowi¹zywaæ nowa
kwota przychodu odpowiadaj¹ca
30 proc. przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia (liczona od p³acy za
III kwarta³ 2008 r.). Wynosi ona obecnie
980,60 z³ (dotychczas 885,50 z³).
Kwota ta jest wa¿na dla osób pobie-
raj¹cych rentê socjaln¹, które do-
datkowo dorabiaj¹. Ich przychody
nie mog¹ przekroczyæ tej granicy.
Od 1 grudnia wzros³a kwota
zasi³ku pogrzebowego do kwoty
5937,10 z³ .

Kiedy z³o¿yæ wniosek 
o emeryturê?

Postêpowanie o przyznanie emery-
tury wszczyna siê na podstawie wnios-
ku osoby zainteresowanej (z wyj¹t-
kiem emerytury przyznawanej z urzê-
du, rencistom, którzy ukoñczyli pow-
szechny wiek emerytalny (tj. 60 lat
kobieta, 65 lat mê¿czyzna). W tym
celu Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych opracowa³ formularz wniosku
ZUS Rp-1, który mo¿na uzyskaæ 
w placówkach ZUS lub wydrukowaæ
ze strony internetowej (www.zus.pl).
Oprócz wype³nienia formularza
wniosku konieczne jest tak¿e wy-
pe³nienie formularza ZUS Rp-6, 
w którym nale¿y zamieœciæ infor-
macje o przebytych okresach sk³ad-
kowych i niesk³adkowych oraz infor-
macje o dokumentach, jakie przed-
k³adane s¹ na potwierdzenie tych
okresów.
Do celów emerytalnych dokumen-
tami potwierdzaj¹cymi okres zatrud-
nienia s¹ m. in.: pisemne zaœwiad-
czenia zak³adu pracy (pracodawcy),
œwiadectwo pracy lub legitymacja
ubezpieczeniowa zawieraj¹ca odpo-
wiednie wpisy (datê rozpoczêcia 
i zakoñczenia pracy, rodzaj wykony-
wanej pracy i jej wymiar, piecz¹tkê
zak³adu pracy oraz podpis i piecz¹t-
kê s³u¿bow¹ pracodawcy lub upo-
wa¿nionego pracownika).
Do potwierdzenia okresów zatrud-
nienia mog¹ s³u¿yæ tak¿e dowody
poœrednie, takie jak np.: legityma-
cja s³u¿bowa, umowy o pracê,
wpisy w dowodach osobistych.
Skompletowany wniosek nale¿y
zg³osiæ z odpowiednim wyprzedze-
niem, nie wczeœniej jednak ni¿ na
miesi¹c przed spe³nieniem warun-
ków wymaganych do przyznania
emerytury. ZUS przyznaje emery-
turê od miesi¹ca, w którym zostanie
zg³oszony wniosek.

Kalkulator „starych”
emerytur jest ju¿ dostêpny

Je¿eli jesteœ zainteresowany wyso-
koœci¹ Twojej przysz³ej emerytury,
to serwis jest przeznaczony w³aœnie
dla Ciebie. ZUS przygotowa³ a teraz
rozszerzy³ kalkulator emerytalny,
za pomoc¹ którego mo¿na obliczyæ
wysokoœæ przysz³ej, prognozowa-
nej emerytury. Kalkulator bezp³at-
nie dostêpny jest w Internecie,
korzystaj¹c z niego nie trzeba poda-
waæ swoich danych osobowych.
Aktualnie ZUS rozszerzy³ kalkula-
tor emerytalny o tzw. ”stare” eme-
rytury, dziêki niemu mo¿na obli-
czyæ emeryturê przyznawan¹ wed³ug
obecnie obowi¹zuj¹cych zasad. 

Emerytura przez telefon
Dla wszystkich, którzy planuj¹ przejœæ
na emeryturê, b¹dŸ s¹ ju¿ emeryta-
mi, a chc¹ np. dowiedzieæ siê, kiedy
mog¹ wnioskowaæ o powtórne prze-
liczenie œwiadczenia, uruchomiono
specjaln¹ infoliniê. Dzwoni¹c na
numer infolinii emerytalno-rento-
wej (0 801 044 044 - dla u¿ytkow-
ników telefonów stacjonarnych, 
22 43 33 000 - dla u¿ytkowników
telefonów komórkowych i/lub
stacjonarnych) mo¿na zasiêgn¹æ
jêzyka na temat warunków wyma-
ganych do uzyskania prawa do
œwiadczeñ emerytalno-rentowych 
i dodatków pieniê¿nych, sposobów
ustalania i przeliczania podstawy
wymiaru œwiadczeñ i okresów ubez-
pieczenia czy choæby zasad obs³ugi
kalkulatora emerytalnego. Po³¹cze-
nie z konsultantem infolinii jest mo¿-
liwe w dni robocze od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. od 8.00 do 15.00.

Rzecznik prasowy
Oddzia³u ZUS w Legnicy

El¿bieta Kurek

Wieœci szachowe
Okres jesienno-zimowy jest obci¹¿ony wszelkiego
rodzaju turniejami jak i rozgrywkami ligowymi. Szachiœci
nasi startuj¹ z powodzeniem w wielu turniejach indy-
widualnych i dru¿ynowych. 
W turnieju indywidualnym w Ceramice Boles³awiec, 
w pierwszej dziesi¹tce zawodników by³o 4 zawodni-
ków z MDK DANY Chojnów.
W Grand Prix G³ogowa, w turnieju ca³orocznym Jakub
Hajnrych zaj¹³ 3 miejsce, Grand Prix Lubina natomiast
wygra³ Marian Barabasz, a II miejsce w tym turnieju
zaj¹³ Jakub Hajnrych. Najwiêkszym sukcesem naszej
dru¿yny by³o III miejsce w dru¿ynowych Mistrzostwach
Dolnego Œl¹ska w grze szybkiej - P -15 min w Wa³brzychu
oraz III miejsce w grupie powy¿ej 60 lat i niepe³no-
sprawnych zdobyte przez Jerzego Pud³o.

III Liga Dolnoœl¹ska
W III Lidze nasza dru¿yna startuj¹ca tu po raz pierwszy
rozegra³a 5 meczy, wygrywaj¹c dwa - z KS Polanica
Zdrój oraz z MKS Pogoñ Oleœnica.
Poziom Ligi jest niezwykle wysoki. Startuj¹ w niej
czo³owi szachiœci dolnoœl¹scy. Obecnie po 5 rundach
nasza dru¿yna zajmuje bezpieczne 8 miejsce. Do koñca

rozgrywek pozosta³o 6 meczy. Nastêpne dwa spotkania
rozegrane zostan¹ dnia 11 stycznia w Wa³brzychu.

Turniej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady 
Powiatu Boles³awiec

Rozegrany turniej grudniowy, by³ niezwykle udany dla
zawodników z Chojnowa. W pierwszej dziesi¹tce za-
wodników znalaz³o siê 5 zawodników naszej dru¿yny.
Turniej wygra³ Seweryn Stok³osa z Lubina.
Koñcowa klasyfikacja 10 zawodników.
1. Stok³osa Seweryn 12pkt Lubin
2. Kot Jerzy 11pkt Dzier¿oniów
3. Hajnrych Jakub 10pkt MDK DANY Chojnów
4. Wodas Pawe³ 10pkt Boles³awiec
5. Barabasz Marian 9,5pkt MDK DANY Chojnów
6. Radzicki Wies³aw 7pkt MDK DANY Chojnów
7. Kuntschke Leopold 7pkt MDK DANY Chojnów
8. Graff S³awomir 7pkt Boles³awiec
9. Pud³o Jerzy 7pkt MDK DANY Chojnów
10. Kêdzia Andrzej 7pkt Boles³awiec
Pragnê poinformowaæ, ¿e Seweryn Stok³osa zwyciêzca
turnieju ranking Elo 2150 zg³osi³ akces do naszej dru¿yny
i bêdzie naszym zawodnikiem.
Szachiœci z sekcji MDK DANY Chojnów pragn¹
serdecznie podziêkowaæ wszystkim tym, którzy poma-
gali w dzia³alnoœci sekcji. J.P.
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 4 miasta

Chojnowa w rejonie ul. Bielawskiej:

N i e r u c h o m o œ c i
wolne s¹ od obci¹-
¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹
przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie
istniej¹cym. Dzia³ki
uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.
W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu
nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, 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. Wymienione dzia³ki stanowi¹ RIII, 
w zwi¹zku z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji
zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 lutego
2009 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 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 
4 lutego 2009 r.
UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ numer dzia³ki.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania 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¿
750,00 z³ - dot. dz. nr 458/9 i 6/4, 690,00 z³ - dot. dz. nr 458/10 i 6/5.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Biblioteczne nowoœci

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Cornelia Funke - „Opowieœci straszne i niestraszne”
Jeœli pasjonuj¹ Ciê przygody i niezwykli bohaterowie –
znajdziesz ich tu na pewno. Poznasz po¿eracza ksi¹¿ek,
duchy strasz¹ce na strychach i w ponurych zamczyskach,
dzieln¹ rycerkê i mê¿nych rycerzy, lodówkow¹ paskudê 
i wiele innych dziwnych postaci. Czasem uœmiejesz siê do
³ez, a czasem zasmucisz. Wszystko to jednak pomo¿e Ci
zrozumieæ wiele wa¿nych spraw.

Maciej Or³oœ - „Tajemnicze przygody Kubusia”
Maciej Or³oœ, znany aktor i dziennikarz TVP, napisa³
niezwyk³¹ ksi¹¿kê dla swego synka, który ma na imiê
Kuba. Kubuœ zaprowadzi nas do tajemniczego œwiata,
który wcale nie jest odleg³¹ krain¹, jest tu¿ obok. Trzeba
tylko umieæ go zobaczyæ i us³yszeæ.

Dzia³ dla Doros³ych:

Urszula Kozio³ -
„Przelotem”
Liryka refleksyjna
najwy¿szej próby.
Najnowszy piêkny
liryczny „¿alnik”
Urszuli Kozio³ to
po¿egnania ze œwia-
tem, powroty do
mistrzów, oswajanie
œmierci. Subtelna
poezja opisowa, kon-
templacja chwili,
pejza¿u, natury, uka-
zuj¹ca znaczenie s³o-

wa/wiersza jako istotnego elementu wi¹¿¹cego podmiot
liryczny tych utworów z ¿ywio³em ¿ycia. 
Urszula Kozio³- poetka, autorka powieœci i dramatów,
redaktor miesiêcznika „Odra”, felietonistka. Laureatka
nagród m.in. Koœcielskich, PEN Clubu, G³ównej Œl¹skiej
Nagrody Kulturalnej Kraju Dolnej Saksonii i w Niemczech
Nagrody Eichendorffa (2002). W roku 2003 otrzyma³a
doktorat honorowy Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Felix R. Paturi - „Wielkie zagadki œwiata”
Od wieków niezwyk³e zjawiska, postaci i niecodzienne
zdarzenia fascynowa³y ludzkoœæ. Im bardziej i skuteczniej
cz³owiek zmierza³ do wyjaœnienia zagadek œwiata, tym
silniejsza by³a potrzeba odkrywania nowych tajemnic. Ksi¹¿ka
- daj¹c rzeteln¹ informacjê m.in. o Menhirach Bretanii,
królowej Saby, zagadce Trójk¹ta Bermudzkiego, prehis-
torycznych pos¹gach z Korsyki - ukazuje tak¿e wszystkie
niejasnoœci tam, gdzie dot¹d nie uzyskano odpowiedzi na
pytania: jak, dlaczego, kiedy?

pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46

ZAPRASZA

na spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki: 
16 stycznia, godz. 16.00 - Sekcja dla Doros³ych,

szczegó³owe informacje: Anna Kopyra.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 1/688 13

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

z bólem zawiadamiaj¹ o œmierci 

mgr in¿. Jana Byreckiego 

wieloletniego pracownika i kierownika 
Warsztatów Szkolnych, 

który odszed³ do Pana 15 grudnia 2008r.

Serdeczne wyrazy wspó³czucia rodzinie 
oraz wszystkim bliskim naszego przyjaciela

œp. Tadeusza Bisiorka

sk³adaj¹ ³¹cz¹cy siê w ¿a³obie,
cz³onkowie Miejskiego Ko³a Zwi¹zku Sybiraków 

w Chojnowie.

Wszystkim, którzy
towarzyszyli w ostatniej

drodze naszego
ukochanego zmar³ego

Tadeusza Bisiorka

Panu Burmistrzowi
Janowi Serkiesowi,

Radnym Rady Miejskiej,
Ksiê¿om chojnowskich
parafii i parafii w Bia³ej,

Siostrom Zakonnym,
Cz³onkom Zwi¹zku

Sybiraków, przyjacio³om 
i wszystkim ludziom

dobrej woli, 

serdeczne 
podziêkowania 
sk³ada rodzina.

30 grudnia wspólnie po¿egnaliœmy 

œp. Tadeusza Bisiorka

- cz³owieka, którego ¿ycie i dzia³alnoœæ tak wiele wnios³y w nasz¹ codziennoœæ. 
Chojnów straci³ mieszkañca, który codzienn¹ prac¹ dawa³ œwiadectwo lokalnego patri-
otyzmu, wra¿liwoœci na problemy innych i chêci niesienia pomocy. NajwyraŸniej widaæ
to w Jego wieloletniej dzia³alnoœci w chojnowskim kole Zwi¹zku Sybiraków. Pragn¹³,
aby doœwiadczenia i prze¿ycia zes³anych zosta³y przekazane m³odszym pokoleniom –

jako lekcja historii i przestroga. Poprzez tê dzia³alnoœæ chcia³ te¿ 
oddaæ czeœæ i ho³d tym, którzy nie doczekali powrotu do Ojczyzny. Misja ta pe³niona
by³a z pe³n¹ powag¹ i oddaniem, a naszym zadaniem jest kontynuowanie Jego dzie³a.

Dziel¹c z rodzin¹ zmar³ego ¿al, pragniemy w imieniu w³asnym, w³adz samorz¹dowych,
wspó³pracowników i ca³ej chojnowskiej spo³ecznoœci przekazaæ wyrazy g³êbokiego

wspó³czucia. £¹czymy siê z Wami w bólu. 
„Nie umiera ten, kto w sercach ¿ywych pozostaje”

– spoczywaj w pokoju.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Skowroñski Jan Serkies

Wszystkim, którzy 
wsparli nas swoj¹

pomoc¹ i modlitw¹ 
w ciê¿kich chwilach, 

a tak¿e tym wszystkim,
którzy uczestniczyli 

w smutnej ceremonii
odprowadzenia 

na miejsce spoczynku
naszej drogiej Mamy,
¯ony, Siostry i Babci 

œp. Jadwigi
Roztoczyñskiej

serdeczne 
podziêkowania sk³ada

rodzina

Doktor Jolancie Szymañskiej 
i doktorowi Mariuszowi Koñka 

oraz ca³emu personelowi Oddzia³u Opieki Paliatywnej 
w Legnicy za opiekê, poœwiêcenie 

i serce oddane naszej zmar³ej krewnej

œp. Jadwidze Roztoczyñskiej

sk³ada rodzina



Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w starym budownictwie o pow. 34,30 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0696-058-279 po godz. 18.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez-
czynszowe o pow. 62 m2 + balkon, sta³a op³ata
za czynsz i ogrzewanie. Wiadomoœc: tel.
(076) 818-19-02 po godz 20.00 lub 0888-263-352.

Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, c.o., Ip., na wiêksze. Wiado-
moœæ: tel. 0609-257-048.

Sprzedam mieszkanie w nowym budownict-
wie w Rokitkach, pow. 58,30 m2, na II piêtrze
+ gara¿ przy bloku. Wiadomoœæ: tel. 792 242 114.

Firma handlowa poszukuje do wynajêcia
lokal u¿ytkowy w œcis³ym centrum miasta 
o pow. 100-200 m2, wejœcie z poziomu chodnika,
du¿e witryny. Wiadomoœæ: tel. 0600-263-767
lub 0606-827-573.

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój + gara¿ w Choj-
nowie, ul. Kolejowa, pow. 100 m2, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-34
lub (066) 779-58-15 lub 0889-654-665.

Us³ugi

Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.

Remonty i wykoñczenia, regipsy, g³adzie,
p³ytki, panele, murowanie z klinkieru i pias-
kowca, inne prace budowlane: www.uslugi-
wykonczeniowe.eu.interia.pl
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.

Oferujê us³ugi remontowo-budowlane:
uk³adanie glazury, monta¿ p³yt gipsowych,
szpachlowanie, malowanie, uk³adanie paneli,
obróbka okien i drzwi, itp. Wiadomoœæ: tel.
0723-139-289.

Inne 

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy 
ul. Leœnej i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel.
0694-876-456 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie. Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Sprzedam pole 6,20 hektara, okolice
górnej Bia³ej, mo¿liwoœæ przekszta³cenia na
dzia³ki (1,4h). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-12
lub 0608-417-343.

Dzia³ka budowlana z zabudowaniem
(magazyn, sklep), pow. dzia³ki 520 arów.
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Sprzedam meble pokojowe: mebloœcianka
(nowoczesna), wersalka, 2 fotele, 2 komody,
szafka RTV, ³awostó³ (regulowany) - wszystko
w kolorze czarnym, stan b. dobry, cena 1700 z³
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-92.
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OG£OSZENIA DROBNE

Do sprzedania 
hala produkcyjna 

o pow. 1170 m2, ³¹cznie 
z budynkiem magazynowym 

o powierzchni 489 m2. 

Obiekty zlokalizowane s¹ na
terenie miasta Chojnowa.

Telefony kontaktowe
0604-575-234, 
0604-263-996.

KRÊGARZ I BIOENERGOTERAPEUTA 14 stycznia i 28 stycznia w Chojnowie
ul. Ma³achowskiego 7 (MOKSiR)

Nie ma choroby, której wyleczenie nie by³oby uzale¿nione od zdrowego krêgos³upa. Chory krêgos³up
jest Ÿród³em licznych chorób (nawet jeœli jeszcze ciê nie boli).

Nêkaj¹ ciê ro¿ne choroby sprawdŸ go i usuñ przyczyny, doprowadŸ go do prawid³owego dzia³ania,
a znikn¹ nerwice, choroby uk³adu pokarmowego, wydalniczego, kardiologicznego i inne. 

Przyjêcia indywidualne 14 styczeñ godz 9.00 i 28 styczeñ godz 9.00.
Nastêpne spotkanie 11 luty - rejestracja na wizyty domowe tel. 885-200-663 603-234-251.

Firma FEERUM S.A. 
ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów

Zainteresowanych 
prosi siê o kontakt pod numerem:

0519-540-455 - pan Edward Gorczyca

odda ziemiê nieu¿yteczn¹ 
ok. 3000 m3 nieodp³atnie.

W tym pomo¿e ci dyplomowany krêgarz bioenergoterapeuta Adam Maczuga, a ponadto usunie
dyskopatie, skoliozy, kifozy, rwa kulszowa, przepuklina j¹dra mia¿d¿ystego (nie wszystkie) choroba
szajermana, przesuniecie krêgów i inne, równie¿ dysponuje potê¿n¹ si³¹ uzdrawiaj¹cej energii, uzdrawia
na odleg³oœæ, równie¿ ze zdjêcia.
Bioenergoterapeuta Jozef Pietraszko posiada wrodzone umiejêtnoœci uzdrowicielskie, które posiad³ po
swoich przodkach, ca³e wczeœniejsze pokolenia uzdrawia³o ludzi, szkolili siê równie¿ w Kalifornii, 
z powodzeniem usuwa depresje nerwice, prostaty, schorzenia trawienne, uk³adu kr¹¿eniowego, torbiele,
choroby kobiece. Wystarczy, ¿e przy³o¿y rêce, i wie gdzie jest blokada, wówczas odblokowuje przep³yw
energii. Pracê sw¹ wspomaga produktami tachionowymi, sprowadzanymi z Kalifornii.
Naturoterapeuci namawiaj¹ swoich pacjentów, aby nadal korzystali ze swoich dotychczasowych lekarzy. 
Proszê przynieœæ wyniki rezonansu magnetycznego, tomografi, przeœwietleñ, oraz pozosta³e wyniki.
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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

15

Tartak 
w Zamienicach 

– Henryk Szapowa³

oferuje:
*  wiêŸbê  dachow¹  +  ³aty
* podbitki  dachowe
*  pod³ogê  (such¹)
*  meble  ogrodowe
*  us³ugowe  suszenie  

drewna

Kontakt telefoniczny:
0660-418-596

Oferuje masa¿e:
* lecznicze
* klasyczne
* relaksuj¹ce
* wspomagaj¹ce odchudzanie

Zabiegi s¹ pomocne:
* przy bólach krêgos³upa 
i stawów

* przy chorobach reumaty-
cznych i wadach postawy

* przy drêtwieniach r¹k, 
nóg, rwa kulszowa

* przy bólach, zawrotach g³owy
* przy dyskopatii

Informacja
Pe³nomocnik Burmistrza Miasta 
ds. Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych i Narkomanii przyjmuje
petentów w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie, I piêtro pok. nr 9, 

w godzinach pracy Urzêdu; 
tel. (076) 81-86-684.

***
Osoby wspó³uzale¿nione mog¹ 
otrzymaæ pomoc bior¹c udzia³ 

w terapii prowadzonej 
w Punkcie Konsultacyjnym 

w ka¿dy I i II poniedzia³ek miesi¹ca 
w godz. 16.30 - 19.30.
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