
Dwutygodnik Samorz¹du TDwutygodnik Samorz¹du Tererytorialnego w Chojnowieytorialnego w Chojnowie

Ponadto w numerze:

* Z cyklu Warto poznaæ - Sukces w duecie, * Kolêdnicy dla tradycji, * Udany op³atek, * Pod egid¹ MRM

NNNNaaaassss ttttêêêêppppnnnnyyyy     nnnnuuuummmmeeeerrrr     ““““GGGG....CCCC
hhhh .... ””””

66 ..00002222 ..2222000000009999     rrrr ..

NRNR 22 (689)(689) ROK XVI 23.01.2009ROK XVI 23.01.2009 CENACENA 1,30z³1,30z³

Przy dŸwiêkach kolêd i pastora³ek
Po raz kolejny Zarz¹d oddzia³u ZNP oraz Oddzia³owa Sekcja Emerytów

by³ organizatorem spotkania noworocznego.

Weronika ma talent
Spoœród 2000 nades³anych prac rysunek chojnowianki zyska³ najwiêksze uznanie.

Festiwal ¿yczliwoœci
MAMY REKORD - tegoroczna kwesta, dowiod³a, ¿e z roku na rok

jesteœmy coraz hojniejsi.
Z wizyt¹ w Chojnowie

Ju¿ wiadomo, ¿e chojnowianin zagra jedn¹ z ról w operze Wagnera 
- pierwszej czêœci Pierœcienia Nibelunga, pt. „Z³oto Renu”.

W gronie nauczycieli
Tradycyjnie ju¿ 11 stycznia odby³o siê spotkanie op³atkowe nauczycieli

chojnowskich szkó³ i pracowników oœwiaty.

Diamentowe ma³¿eñstwo
By³ maj, piêkna pogoda, do œlubu jechali furmank¹. Dziœ wspominaj¹ te chwile z sentymentem, podobnie jak wszystkie lata swojego ma³¿eñstwa.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* Wykonawca po przerwie spowodowanej
niskimi temperaturami, wszed³ ponownie na
teren budowy miejskiej p³ywalni. Rozpoczêto
prace przy fundamentowaniu obiektu.
Obecnie przygotowywane s¹ elementy zbro-
jenia, gotowe elementy montowane s¹ 
w oszalowaniu fundamentów;

* miejskie s³u¿by zdjê³y ju¿ œwi¹teczne oœwie-
tlenie z chojnowskich ulic. Optymistyczny
jest fakt, ¿e w tym roku ¿adna z dekoracji nie
uleg³a zniszczeniu.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 20.01.2009 r. do 10.02.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie
przetargu, po³o¿onej w obrêbie 6 miasta
Chojnowa – dzia³ka nr 182/5 - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycz-
nia 2009 r. Nr 7/20098.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 03.03.2009 r.

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 ter-
minie 14 dni od daty zmiany danych zawar-
tych w dowodzie. Osoby, które nie z³o¿¹ wnios-
ku o wymianê dowodu osobistego w usta-
wowym 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 posiadacza,
- 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 pi¹t-
ki w godz. 8.00 - 16.00; tel. 076-81-88-505.

Obowi¹zek odœnie¿ania
Przypominamy, ¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzy-
maniu porz¹dku i czystoœci w gminach oraz
na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej Choj-
nowa w³aœciciele posesji maj¹ obowi¹zek od-
œnie¿ania chodnika na szerokoœci swojej po-
sesji. Zbite, œliskie warstwy œniegu stwarzaj¹
niebezpieczeñstwo upadku i w konsekwencji
kontuzji. Te zagro¿enia mo¿emy ograniczyæ
poprzez dba³oœæ o utrzymanie porz¹dku. S³u¿by
CHZGKiM oraz pracownicy spó³dzielni od-
œnie¿aj¹, posypuj¹ piaskiem b¹dŸ sol¹ miej-
skie odcinki traktów pieszych, w³aœciciele pry-
watnych posesji natomiast maj¹ obowi¹zek
zadbaæ o chodniki na wysokoœci swoich posesji. 

Nowy sprzêt w PSP
12 stycznia w hotelu Qubus w obecnoœci
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji Grzegorza Schetyny, Jego Ekscelencji ks.
Biskupa Stefana Cichego i kapelanów stra-
¿aków, pos³ów, w³adz wojewódzkich i po-
wiatu, komendanta g³ównego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i innych goœci odby³o siê
uroczyste przekazanie sprzêtu po¿arniczego
zakupionego w 2008r. dla jednostek ratowniczo-
gaœniczych podleg³ych legnickiej komendzie. 
Chojnowska jednostka otrzyma³a samochód
lekki rozpoznawczo-ratowniczy marki
Mitsubishi L200 oraz sprzêt ratownictwa dro-

gowego – m.in. nowy zestaw hydrauliczny
rozpieraczy no¿yc wraz z osprzêtem, zestaw
do ratownictwa medycznego R1 oraz podusz-
ki wysokiego ciœnienia niskiego podnoszenia. 
Zakup sprzêtu, który trafi³ do wielu jednostek
naszego powiatu by³ mo¿liwy dziêki wspar-

ciu m.in. Starostwa Powiatowego, Wojewódz-
kiego Oœrodka Ruchu Drogowego i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
Nasz¹ jednostkê wspar³y tak¿e w³adze miasta
kwot¹ w wysokoœci 30 tys. z³.,
- Nowe wyposa¿enie zast¹pi wys³u¿ony ju¿
sprzêt u¿ytkowany do tej pory - mówi komen-
dant chojnowskiej jednostki Ryszard Kawka -
Czujemy siê wyró¿nieni, a ten gest dowodzi
zaanga¿owania i zrozumienia potrzeb przez
lokalne w³adze. Przyk³adów wzorcowej wspó³-
pracy mo¿emy jednak mno¿yæ. W ubieg³ym
roku np. roku burmistrz Chojnowa przekaza³
naszej jednostce, nieodp³atnie pi³ê ratownicz¹
do drewna oraz wspar³ zakup przyrz¹du do
badania masek - aparatów ochrony dróg
oddechowych. Korzystaj¹c z okazji dziêkujê
zatem za przekazany sprzêt w imieniu w³asnym,
podw³adnych i mieszkañców Chojnowa.

Zebranie Chojnowianki
Zarz¹d Klubu Sportowego „Chojnowianka”
informuje uprzejmie wszystkich kibiców 
i sympatyków pi³ki no¿nej, ¿e drugie zebranie
sprawozdawczo-wyborcze odbêdzie siê
16.02.2009r. (poniedzia³ek) w Domu Chemika 
o godz. 19.00. Wszystkich chêtnych serdecznie
zapraszamy.

Zebranie Ko³a PZW „Skora”
Zarz¹d Ko³a PZW „Skora” Chojnów infor-
muje, ¿e 15.02.2009r. o godz. 10.00 w restau-
racji Max odbêdzie siê Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze. Drugi termin w tym
samym dniu o godz. 10.30. Ze wzglêdu na
wagê spotkania serdecznie zapraszamy wszyst-
kich cz³onków naszego Ko³a.

Nowa strona MOKSiR-u
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
zaprasza na swoj¹ stronê internetow¹:
moksir.chojnow.eu. Zainteresowani znajd¹ tu
zapowiedzi najbli¿szych imprez, relacje z tych
odbytych, galerie fotograficzne i filmy doku-
mentuj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia.

Skoranta w œwi¹tyni
Akustyka œwi¹tyni, to idealne miejsce na kon-
cert, zw³aszcza kolêd i pastora³ek. Na tak¹
w³aœnie prezentacjê chojnowski chór Skoranta
zaprosi³ mieszkañców 18 stycznia. W koœ-
ciele pw. œw. ap. Piotra i Paw³a chór pod batut¹
Zenona Chmielewskiego da³ œwi¹teczny kon-
cert, rozpoczynaj¹c, miejmy nadziejê, now¹
tradycjê w naszym mieœcie - bo¿onarodzeniowego
koncertowania w murach koœcio³a.
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Chojnowianka przeprasza
Zarz¹d Klubu Sportowego „Chojnowian-
ka” przeprasza sêdziego Micha³a Pyrza
za niestosowne zachowanie jednego 
z kibiców Chojnowianki na meczu
juniorów starszych Chojnowianka -
G³ogów w dniu 16.11.2008r.

Pomoc dla pogorzelców
4.700 z³ zebrali cz³onkowie Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich z chojnow-
skich parafii podczas kwesty na rzecz
pogorzelców z Okmian. Pieni¹dze, które
z pewnoœci¹ pomog¹ w zakupie najpil-
niejszych rzeczy, prezes stowarzyszenia
Jan Skowroñski przekaza³ poszkodo-
wanym w miniony czwartek. Za poœred-
nictwem naszej Gazety rodzina z Okmian
i cz³onkowie stowarzyszenia serdecznie
dziêkuj¹ wszystkim ofiarodawcom.

Terapia dla osób wspó³uza-
le¿nionych
prowadzona jest w ka¿dy I poniedzia³ek
miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.30 oraz 

w ni¿ej wymienione dwie soboty w ka¿-
dym miesi¹cu w godz. 11.00 - 17.00 :
10 i 17 styczeñ 2009 r.
07 i 14 luty 2009 r.
07 i 14 marzec 2009 r.
11 i 18 kwiecieñ 2009 r.
09 i 16 maj 2009 r.
06 i 13 czerwiec 2009 r.
04 i 11 lipiec 2009 r.
01 i 08 sierpieñ 2009 r.
05 i 12 wrzesieñ 2009 r.
03 i 10 paŸdziernik 2009 r.
07 i 14 listopad 2009 r.
05 i 12 grudzieñ 2009 r.

Osoba prowadz¹ca terapiê: Maria
Barbara Wojciechowska.
Miejsce prowadzenia terapii: Chojnów,
pl. Zamkowy 1a.

Punkt konsultacyjny 
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1a

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Wojciech
Machnik przyjmuje:
-I czwartek miesi¹ca w godz. 13.30 - 16.30
-II czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
-III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30

*konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka
D¹browska - Król przyjmuje:
-IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30.

opr eg
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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. 

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku mieszkal-nym 2-
kondygnacyjnym z poddaszem przy ul. Mickiewicza 13
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geode-
zyjnym 17/8 o pow. 263 m2, wraz z oddaniem w u¿yt-

kowanie wieczyste do dnia 17-05-2098 r. u³amkowej
czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 11881:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Lokal wyposa¿ony
jest w ogrzewanie gazowe. Nieruchomoœæ zagospoda-
rowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lutego 2009 r. o godz. 10.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium 
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto - Nr 39864400000000212120000050 Urz¹d Miejski,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 lutego  2009 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmio-
ty 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 prze-
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetar-
gu, 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¿ 1.150,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów naj-
póŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie
siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadi-
um. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego
lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
I przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê dnia 7 maja 2008
r., II  lipca 2008 r., III  24 wrzeœnia 2008r., IV  27 listopa-
da 2008 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 03-23.02.2009 r. 
w godz. 1000 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 
ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 81-88-370).  Zastrzega siê pra-
wo 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.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci 

Matki

Markowi T³uœciakowi
sk³ada 

Zarz¹d i Pracownicy 
firmy PPU „Narzêdziowiec”.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

œp. Miko³aja Szatkowskiego
- zas³u¿onego, wieloletniego kibica 

i sympatyka KS Chojnowianka
rodzinie zmar³ego

sk³adaj¹ 
kibice, zawodnicy, cz³onkowie i zarz¹d klubu
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Miejskie inwestycje
D³ugo oczekiwana renowacja elewacji choj-
nowskiego muzeum, to inwestycja, któr¹
miasto mo¿e zaliczyæ do ju¿ wykonanych. Prace
przy tej inwestycji zakoñczono 15 grudnia.
- Remont zbieg³ siê z dwiema muzealnymi
rocznicami - wyjaœnia dyrektor placówki
Jerzy Janus. - stuleciem powo³ania muzeum 
i piêædziesiêcioleciem jego reaktywacji.
Dla nas to idealny prezent, zamek bowiem, 
w koñcu wygl¹da tak jak na to zas³uguje. Nowy
dach, nowe elewacje, stylizowane na renesan-

sowe kraty w oknach, parapety z piaskowca
czy w koñcu odnowiony w 2005 roku portal
nad wejœciem - tego ten obiekt potrzebowa³
od wielu lat. Na tej renowacji zyska³ ca³y
Plac Zamkowy. 
W³adze miasta pozyska³y na remont muzeum
œrodki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które sfinansowa³o czêœæ in-
westycji w ramach rz¹dowego programu
operacyjnego pn. „Dziedzictwo kulturowe”.
Pozosta³e koszty pokryto z bud¿etu miasta.

Sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 1 czeka
na m³odych sportowców. Ci pewnie, po
powrocie z ferii zimowych mocno siê zdzi-
wi¹ nowym wygl¹dem sali. Wra¿enie z pew-
noœci¹ robi pod³oga wykonana z wyk³adziny
pulastic RDT. Œwie¿o malowane, jasne
œciany i odœwie¿one szatnie dope³niaj¹

dzie³a. Brakuje jeszcze tylko sprzêtu spor-
towego, który szko³a wkrótce zamontuje i ju¿
od lutego mo¿na kuæ tu kolejne sportowe talenty.
Inwestycja sfinansowana z œrodków prze-
kazanych z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i bud¿etu miasta.

eg

Kilka dni temu z noworocz-
nymi ¿yczeniami zawita³ 
w naszej redakcji Bogus³aw
Bidziñski - chojnowski tenor,
wystêpuj¹cy na wielu œwia-
towych scenach.
Tylko na kilka dni przyjecha³
w odwiedziny do rodzinnego
miasta. Napiêty kalendarz
zawodowych zajêæ nie poz-
wala na wiêcej. Bogus³aw
Bidziñski, którego wystêpu
chojnowianie niecierpliwie
oczekuj¹ w naszym mieœcie,
zapewnia, ¿e równie niecier-
pliwie wertuje kartki kalen-
darza w poszukiwaniu wol-
nego terminu. S¹ szanse, ¿e 
w czerwcu, podczas Dni Chojno-
wa, dojdzie do muzycznego
przedsiêwziêcia z udzia³em
naszego s³awnego œpiewaka,
ale o szczegó³ach za wczeœnie
jeszcze mówiæ. Poza tym
przed B. Bidziñskim nowe
wyzwania i wiele pracy, które
mog¹ zak³óciæ plany.
- Jestem w³aœnie po premierze
dwóch spektakli wystawia-
nych w operze w Zurychu -
opowiada B. Bidziñski. - Nie
ma jednak mowy o d³u¿szym
urlopie i nale¿ytym wypoczyn-
ku. Ten czas poœwiêcam na
kolejne audycje wokalne czyli
przes³uchania do nastêpnych
spektakli.
Ju¿ wiadomo, ¿e chojnowia-
nin zagra jedn¹ z ról w ope-
rze Wagnera - pierwszej czêœ-
ci Pierœcienia Nibelunga, 

pt. „Z³oto Renu”. To jak wy-
jaœnia nasz rodak ogromne
wyró¿nienie, nie ka¿dy bo-
wiem mo¿e œpiewaæ arie tego
kompozytora. Cenna dla na-
szego artysty jest w tym pro-
jekcie tak¿e wspó³praca 
z m³odym, ale cenionym dy-
rygentem, dyrektorem mu-
zycznym Opery Paryskiej
Philipem Jordanem.
Do czasoch³onnych zajêæ za-
wodowych, dosz³y tak¿e obo-
wi¹zki rodzinne. Latem 
B. Bidziñski poœlubi³ piêkn¹
stargardziankê Paulinê, bêdzie
musia³ zatem dobê dzieliæ
miêdzy dwie mi³oœci swojego
¿ycia, a to nie jest proste. 
Czy w tej sytuacji znajdzie
czas dla fanów z Chojnowa?
Wierzymy, ¿e tak i czekamy
na zapowiedŸ koncertu w gro-
dzie nad Skor¹.

eg

Z wizyt¹ w Chojnowie BURMISTRZ   MIASTA  CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
dwukondygnacyjnym nie podpiwniczonym  budynkiem u¿ytkowym 

o pow. u¿ytkowej 119,22 m2 przeznaczonym do remontu, oznaczonej numerami
dzia³ek 457/6 i 457/8  o pow. 530m2, po³o¿onej przy ul. Chmielnej 17A 

w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej LE1Z/00013615/5.

Cena wywo³awcza   120. 000,00 z³.
Wadium - 24. 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
zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem funkcji handlu 
i us³ug nieuci¹¿liwych. Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziem-
nej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieru-
chomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujaw-
nionych 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. Na dzia³ce rosn¹ drzewa.
W przypadku kolizji inwestycji z zieleni¹, na usuniêcie drzew w wieku powy¿ej 5 lat
nale¿y uzyskaæ zezwolenie  zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004r 
Nr 92,poz.880 z póŸn.  zm./.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 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 - Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 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 prze-
targów 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 za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿  1200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 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 prze-
targu 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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Festiwal ¿yczliwoœci - czyli WOŒP po chojnowsku
Finansowy kryzys nie dosiêgn¹³ jeszcze
Chojnowa. Wrêcz przeciwnie - tegoroczna
kwesta na rzecz dzieci chorych na nowotwory,
dowiod³a, ¿e z roku na rok jesteœmy coraz
hojniejsi. W tym roku pobiliœmy rekord dotych-
czasowych zbiórek w naszym mieœcie.
Chojnowska pula wynios³a 19.647,73 z³, to
ponad piêæ i pó³ tysi¹ca wiêcej ni¿ rok temu 
i zdecydowanie wiêcej ni¿ w latach ubieg³ych.
Uzyskana kwota dotyczy wy³¹cznie wrzuca-
nych do puszek z³otówek, ale wœród waluty
polskiej znalaz³y siê tak¿e dolary, funty, euro,
które, nie przeliczone zosta³y przekazane fun-
dacji. Mo¿na zatem œmia³o stwierdziæ, ¿e
chojnowianie zasilili konto WOŒP kwot¹
blisk¹ 20 tysiêcy z³otych.

Ju¿ we wczesnych godzinach przedpo³udnio-
wych na ulicach miasta i gminy pojawili siê
wolontariusze zachêcaj¹cy do wsparcia
Orkiestry. 69 m³odych ludzi przez ca³y dzieñ
kwestowa³o, wymieniaj¹c w sztabie g³ów-
nym pe³ne puszki na puste.
Tu z kolei, przez wiele godzin liczono i segre-
gowano pieni¹dze.
- Jeszcze o godz. 16, oceniliœmy, ¿e tegoroczna
zbiórka bêdzie na ubieg³orocznym poziomie -
wyjaœnia wieloletni szef chojnowskiego
sztabu Sebastian Kierzkowski. - Kilka godzin
póŸniej wiedzieliœmy ju¿, ¿e bêdziemy mieli
rekord.

Podczas gdy wolontariusze i sztab pracowali
nad orkiestrowym bud¿etem, za œcian¹, na
scenie domu kultury, swój wk³ad w przebieg
Orkiestry mieli lokalni artyœci.
Wystêpy artystyczne podzielono na dwa bloki
- pierwszy prezentowa³ zespo³y taneczne,
grupê akrobatyczn¹, teatraln¹ i dwie pary tañca
towarzyskiego. W drugim swoje „piêæ minut”
mia³y chojnowskie zespo³y muzyczne. Ilu
widzów tego dnia przewinê³o siê przez salê
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji,
trudno oszacowaæ, ale z pewnoœci¹ by³y ich
setki. MOKSiR bowiem zaproponowa³ pro-
gram dla ka¿dego. By³y tañce w rytmach disco
i latinoamericano, spektakl teatralny, a tak¿e
koncerty w rytmach pop, rock i hip-hop.

Czêœæ artystyczn¹ uzupe³nia³a licytacja
przedmiotów przekazanych przez Jurka
Owsiaka oraz lokalnych przedsiêbiorców.
Wyj¹tkow¹ aktywnoœci¹ podczas aukcji wy-
kaza³a siê szeœcioletnia Konstancja Iwañska.
- Nie mog³am siê doczekaæ i od samego rana
pyta³am rodziców, kiedy idziemy do domu
kultury na Orkiestrê - opowiada Konstancja. 
- Kupi³am piêkne zdjêcie i pi³kê, ale nie wiem
ile to kosztowa³o, bo tatuœ p³aci³. Ja tylko
podnosi³am rêkê…
Konstancja nie potrafi³a powiedzieæ na jaki
cel w tym roku Jurek Owsiak zbiera pieni¹dze,
ale z pe³n¹ szczeroœci¹ wyjaœni³a, ¿e te
pieni¹dze zawsze id¹ na dobry cel - na chore
dzieci.

Tegoroczny rekord chojnowskiej Orkiestry to
zas³uga wielu osób. G³ównie tych, które
wrzuca³y pieni¹¿ki do puszek, ale nie mo¿na
pomin¹æ tu ca³ej rzeszy m³odych ludzi zaan-
ga¿owanych w organizacjê naszej, miejskiej
Orkiestry.
Podziêkowania kierujemy zatem do:
g³ównych organizatorów:
Sebastiana i Dariusza Kierzkowskich, Gosi
Skrukwy, Katarzyny Filipowicz, Paw³a Wróbla,
Tomasza Ma¿uchowskiego, Grzegorza Stopy
i Jêdrzeja Matli, 
pomocników w sztabie:
Miros³awa Czarneckiego, Edmunda Wiele-
¿ewa i harcerzy - Magdaleny Lisik, Sandry
WoŸniak, Izy £ugin, Kamili Leja,
lokalnych artystów:
zespo³u tanecznego Karambol i Brooklyn,
grupy akrobatycznej z SP3, par tañca towa-

rzyskiego z Klubu Tanecznego Impuls 
w Prochowicach, grupy teatralnej Antrakt
oraz do zespo³ów muzycznych - Irka Matysa,
Faktu Dokonanego, Expensive, Prolog,
B(loki)C(entrum)P(ark), Awans Plus, Haward,
A’ll Antico,
69 wolontariuszy,
uczestników licytacji,
i wszystkich naznaczonych gor¹cym
sercem WOŒP.

Orkiestrowe ciekawostki
* najwy¿szy nomina³ wrzucony do puszki -
200 z³ w pliku piêciu dwustuz³otówek
* wœród z³otówek znalaz³y siê tak¿e funty,
euro, dolary amerykañskie i kanadyjskie oraz
turecka lira i jeden srebrny ³añcuszek
* z puszek wyselekcjonowano pieni¹dze
wycofane ju¿ z obiegu
* najwiêksz¹ kwotê – 2200 z³, jak co roku,
zebra³ phm. dh Pawe³ Wróbel
* z licytacji do kasy wp³ynê³o 1138 z³
* sztab g³ówny zakoñczy³ pracê po godz. 24

eg
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Z cyklu Warto poznaæ

Sukces w duecie
Florystyka z definicji to artystyczne uk³adanie kwiatów.
Dla jednych bana³, dla innych - pasja, twórcze spe³nienie, sposób
na ¿ycie. Do tych drugich w³aœnie zalicza siê Zofia Kasprzak,
któr¹ mieszkañcy postrzegaj¹ jako artystkê nie tylko 
w dziedzinie florystyki. Pani Zofia od lat znana jest bowiem
ze swoich nieprzeciêtnych ozdób œwi¹tecznych, dekoracji na
ka¿d¹ okolicznoœæ i wszelkiego rodzaju kompozycji, nie
tylko roœlinnych.
Dziœ jest w³aœcicielk¹ prê¿nie rozwijaj¹cej siê firmy. Prowadz¹c
w³asn¹ dzia³alnoœæ, która jest jednoczeœnie jej pasj¹, trudno
nie spodziewaæ siê sukcesu. Wspólnie z synem, od ponad
trzech lat, zajmuje siê, mówi¹c najogólniej, dekoracj¹
uroczystoœci œlubnych. Ich oryginalne pomys³y doceniaj¹ nie
tylko klienci, ale tak¿e profesjonaliœci z bran¿y. Prace
rodzinnego duetu, nie tak dawno, opublikowa³o warszawskie
wydawnictwo w piœmie „Kwiaty do Œlubu”.

Emilia Grzeœkowiak - Do kogo kierujecie swoj¹ ofertê?
Zofia Kasprzak - Nasza oferta skierowana jest do ludzi m³odych,
otwartych na ci¹g³e zmiany i nowoœci w zakresie mody œlubnej.
Dawniej wystarczy³ wianek na g³owie i skromny bukiet œlubny, dziœ
to siê zmieni³o ca³kowicie. Dla wielu m³odych par ceremonia œlubna
wzrasta do wielkiej uroczystoœci. Wielu klientów ceni sobie mo¿liwoœæ
korzystania z naszych us³ug, poniewa¿ s³u¿ymy zawsze rad¹ i facho-
w¹ wiedz¹ w tym zakresie. W codziennej pracy zabiegamy o to, aby
klienci byli zadowoleni z us³ug. Uwa¿amy, ¿e sukces firmy zale¿y od
ich zadowolenia.

E.G. - Co pani¹ sk³oni³o do zajêcia siê florystyk¹?
Z.K. - Szczerze mogê powiedzieæ, ¿e moja edukacja trwa³a bardzo
d³ugo. Pocz¹tkowo by³o to moje hobby, mi³oœæ do kwiatów, pocz¹tek
romansu z piêknymi roœlinami. Praca zawodowa jak¹ wykonywa³am
w Oœrodku Doradztwa Rolniczego, wymaga³a ci¹g³ego podnoszenia
kwalifikacji. Prowadzi³am z m³odzie¿¹ zajêcia i pokazy w szko³ach
oraz dla kobiet województwa dolnoœl¹skiego. Ju¿ wtedy podjê³am
naukê na kursie uk³adania kwiatów o stopniu podstawowym, potem
by³ kurs I i II stopnia florystyki oraz pokazy i szkolenia u najlepszych
wyk³adowców w tej dziedzinie. Nie by³o ³atwo, poniewa¿ blisko
Chojnowa nie istnia³y ani szko³y florystyczne ani nie prowadzono
kursów. Wyje¿d¿a³am wiêc do Krakowa, Turzy Œl¹skiej, Warszawy,
Wroc³awia i Poznania. Ale uda³o siê wysi³ek siê op³aci³, poniewa¿ po
kilkunastu latach poczu³am siê pewnie w tym zawodzie.
Mam za sob¹ wiele wystaw autorskich miêdzy innymi w Muzeum
Regionalnym w Chojnowie oraz w innych miastach. Zaproszono mnie
równie¿ do zaprezentowania siê na Targach w Berlinie. Wspó³pracê
zaproponowa³ mi tak¿e Burmistrz Miasta Chojnowa pan Jan Serkies,
w charakterze koordynatora Festiwalu Tkactwa Artystycznego.
Bra³am udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Chleba w Jaworze,
które da³y mi mo¿liwoœæ zaprezentowania moich prac oraz wspó³udzia³ 
w przygotowaniu wystaw rêkodzielniczych. 

E.G. - Czy ktoœ kto nie koñczy kursów, mo¿e siê tym zajmowaæ?
Z.K. - Mo¿e, ale ja uwa¿am, ¿e wa¿ne s¹ nie tylko pomys³y i chêci, florysta
powinien opanowaæ technikê, poznaæ œwiat roœlin, bawiæ siê kolorem,
umieæ go ³¹czyæ, pracowaæ z nim podczas tworzenia. A do tego jed-
nak potrzebna jest edukacja. Floryst¹ nie zostaje siê od razu, do tego
dochodzi siê stopniowo wytrwale i po kolei, jest to proces d³ugotrwa³y.

E.G. - Jak to siê sta³o, ¿e Wasze dekoracje zosta³y zaprezentowane
w profesjonalnym czasopiœmie „Kwiaty do Œlubu”?
Z.K. - Przez d³u¿szy czas bawi³am siê tym tematem wraz z synem,
traktowaliœmy to jako hobby i pasjê. A¿ dojrzeliœmy do tego, ¿eby
otworzyæ w³asn¹ firmê, w której mo¿emy prezentowaæ swoje pomys³y,
wykazaæ siê artystycznie. To w³aœnie mój syn wprowadzi³ obok flo-
rystyki profesjonalne dekoracje balonowe, które zyskuj¹ coraz wiêksze
grono zwolenników. Razem tworzymy duet, który ma swój indywidualny
i niepowtarzalny styl i charakter. To w³aœnie dziêki temu odnieœliœmy

sukces, jakim by³o zamieszczenie naszych dekoracji, wœród najlepszych
florystów i dekoratorów nie tylko z Polski, ale i z Europy. Fakt rozpoczêcia
wspó³pracy z czasopismem „Kwiaty do Œlubu”, by³ dla naszej firmy
momentem prze³omowym, poniewa¿ wieloletnie d¹¿enie do pro-
fesjonalizmu zosta³o docenione przez znawców tematu. Z pewnoœci¹
jesteœmy pierwsz¹ firm¹ z Chojnowa, która zosta³a zauwa¿ona, przez
osoby z bran¿y dekoratorskiej i to w³aœnie jest dla nas niezwyk³e
wyró¿nienie i sukces, który zobowi¹zuje i mobilizuje do dalszej pracy
i rozwoju firmy.

E.G. - Najbli¿sze plany?
Z.K. - By firma mog³a siê rozwijaæ i wprowadzaæ najnowsze trendy
musimy braæ udzia³ w szkoleniach i pokazach, z zakresu dekoracji œlub-
nych i wystroju sal, domów weselnych czy koœcio³ów. Zainteresowanych
zapraszamy na nasz¹ stronê www.cameliawesela.pl, na której systema-
tycznie zamieszczamy aktualne informacje o firmie i nowoœciach 
w us³ugach dekoracyjnych.

E.G. - Czego mo¿na Pañstwu ¿yczyæ?
Z.K. - Wielu nowych pomys³ów, wytrwa³oœci i samych zadowolonych
klientów, bo to jest dla nas najwa¿niejsze.

¯yczymy zatem, aby Camelia Pañstwa Kasprzak dawa³a radoœæ
zarówno klientom, jak i w³aœcicielom.

Burmistrz Miasta Chojnowa 
og³asza przetarg na najem lokalu u¿ytkowego, 

po³o¿onego w Chojnowie:
lokal u¿ytkowy przy ul. Wojska Polskiego Nr 9 o powierzchni 

ogólnej 28, 30 m2 sk³adaj¹cy siê z dwóch pomieszczeñ 

o pow. - 14, 20 m2 i 14, 10 m2.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 28.01.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, sala nr 11, II piêtro.

Wadium w kwocie - 100 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu

Miejskiego do godz. 9. 45 do dnia 28.01.2009 r.
Zastrzega siê prawo do uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
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Diamentowe ma³¿eñstwo
Ilu z nas dane by³o czy bêdzie, us³yszeæ marsz Mendelsona po 60 latach
ma³¿eñstwa? Z pewnoœci¹ niewielu. Gor¹ca, szczera mi³oœæ, nie
zawsze wystarcz¹, aby ¿yæ obok siebie dziesi¹tki lat. Potrzeba jeszcze
szczêœcia i wsparcia z „góry”.
Na tak¹ ¿yczliwoœæ zas³u¿yli sobie Jadwiga i Józef Herba, którzy 
9 stycznia w Urzêdzie Stanu Cywilnego, wspólnie z rodzin¹ œwiêto-
wali swoje Diamentowe Gody.

Poznali siê w Sk³adowicach, zaraz po tym jak z rodzicami zjechali na
ziemie odzyskane. Józef, jak ka¿dy dwudziestolatek, chadza³ po wsi z kum-
plami i zaczepia³ dziewczêta, ale do tej jednej mia³ mniej œmia³oœci. 
- By³a piêkna, zgrabna i odk¹d j¹ pozna³em wiedzia³em, ¿e bêdzie
moj¹ - opowiada p. Józef. - Chyba w³aœnie dlatego, w jej obecnoœci
czu³em siê nieco onieœmielony. 

- Jaki on tam by³ nieœmia³y. Czy mo¿na mówiæ o nieœmia³oœci w sytuacji
kiedy przychodzi do mojego rodzinnego domu i oœwiadcza, ¿e jutro œlub 
w koœciele? - ze œmiechem dodaje pani Jadwiga. - Mia³am 19 lat, on bardzo
mi siê podoba³, wiêc ju¿ nastêpnego dnia stanêliœmy przed o³tarzem.

By³ maj, piêkna pogoda, do œlubu jechali furmank¹. Dziœ wspominaj¹
te chwile z sentymentem, ale podobnie opowiadaj¹ o wszystkich latach
swojego ma³¿eñstwa.
- Po za³o¿eniu w³asnej rodziny, ka¿dy kolejny dzieñ jest godzien zapa-
miêtania. Œlub, poszukiwanie domu, potem pracy, narodziny pierw-
szego dziecka i kolejnych troje, ich dorastanie, szko³y, pierwsze mi-
³oœci i zwi¹zki… Potem 9 wnucz¹t i 6 prawnucz¹t, a z nimi nowe radoœci,
oczekiwania i kolejne kochaj¹ce serduszka do kochania…

Tak swoje ¿ycie postrzegaj¹ Pañstwo Herba. Nie chowaj¹ w pamiêci
chwil niemi³ych, nie roztrz¹saj¹ drobnych nieporozumieñ, nie ¿ywi¹
urazy. Ciesz¹ siê tym co maj¹, czym los ich obdarzy³ i s¹ szczêœliwi,
¿e przez tyle lat mog¹ te radoœci prze¿ywaæ wspólnie. 

Po szeœædziesiêciu latach w Urzêdzie Stanu Cywilnego Pañstwo
Herba ponownie us³yszeli marsz weselny i ponownie stanêli przed
urzêdnikiem pañstwowym. Dojrzalsi, z ogromnym baga¿em 

doœwiadczeñ, ale równie zakochani jak wtedy kiedy pierwszy raz
mówili sobie tak.
Jubileuszow¹ ceremoniê poprowadzi³a Leokadia Szkolnik - kierownik
USC. Cenne medale natomiast, w imieniu prezydenta RP wrêczy³
jubilatom burmistrz Jan Serkies, który sk³adaj¹c gratulacje dziêkowa³
tak¿e za wieloletni¹ pracê na rzecz miasta i wychowanie wspania³ych
dzieci.
Potem by³ szampan, pami¹tkowe zdjêcia, a w domu jubilatów czeka³
na wszystkich najwspanialszy na œwiecie rosó³ pani Jadwigi, domowe
wypieki i ciep³a, serdeczna rodzinna atmosfera. eg

14 stycznia w Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji odby³ siê II Chojnowski
Przegl¹d Jase³ek i Widowisk Kolêdniczych
Kolêdnicy 2009. Pomys³odawc¹ i wspó³orga-

nizatorem tej imprezy by³a M³odzie¿owa Rada
Miasta Chojnowa. M³odzi radni postanowili
zachowaæ od zapomnienia piêkne tradycje
bo¿onarodzeniowe wyros³e z kultury ludowej.
„Te niepowtarzalne œwiêta, pe³ne ciep³a i ro-
dzinnego klimatu by³y przez wieki inspiracj¹
dla twórców ludowych i ich naœladowców,
aby tradycje œwiêtowania pamiêtane przez
starsze pokolenia nie zaginê³y zapraszamy
wszystkich do przypomnienia ludowych zwy-

czajów zwi¹zanych ze œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia. Niech bêdzie to okazj¹ do stworzenia
wiêzi miêdzypokoleniowej i pochyleniem
czo³a przed dawnymi laty.” - takie przes³anie
towarzyszy³o tegorocznemu spotkaniu. 
W przegl¹dzie wziê³y udzia³ zespo³y: „WTZ-eciki”
z Warsztatu Terapii Zajêciowej i kl. IIa ze
Szko³y Podstawowej nr 3. 
Zesz³oroczni uczestnicy przegl¹du „Gimna-

zjaliœci” z Gimnazjum nr 1 niestety z przyczyn
obiektywnych musieli zrezygnowaæ z wystêpu.
Na przeszkodzie stanê³y terminy próbnych
egzaminów gimnazjalnych, które z racji roz-
poczynaj¹cych siê 19 stycznia ferii musia³y
odbyæ siê du¿o wczeœniej. Problem stanowi³o
te¿ zebranie ekipy z Powiatowego Zespo³u
Szkó³, gdy¿ przedstawienie przygotowano
wspólnie z m³odymi ludŸmi ze œwietlicy socjo-
terapeutycznej, a ci z ró¿nych przyczyn nie mo-
gli uczestniczyæ w przegl¹dzie.
Organizatorów jednak nie zrazi³a niewielka
liczba zainteresowanych, licz¹, ¿e kolejne prze-
gl¹dy cieszyæ siê bêd¹ wiêkszym powodzeniem
i na sta³e wpisz¹ siê w tradycje œwi¹teczne
naszego miasta, a w szczególnoœci przyczyni¹ siê
do odrodzenia i podtrzymania „kolêdowania”. 

bs

Kolêdnicy dla tradycji
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„Bo¿e Narodzenie! Bo¿e Narodzenie, ile¿ razy œwiêtowaliœmy ciê 
w atmosferze czystej radoœci i niezrównanego ciep³a! Ale zimno œwiata
tak bardzo zmrozi³o nasze serca, ¿e nie uda³o ci siê wyryæ na nich
pieczêci twojego tajemniczego, zadziwiaj¹cego przes³ania: Bóg nas
kocha, ka¿dego z nas i wszystkich razem. Syn Bo¿y sta³ siê cz³owie-
kiem, a¿eby nasza krótka ziemska droga by³a ju¿ teraz rozœwietlona
Œwiat³em, które nie zachodzi, a absurd œmierci w tym ¿yciu przemieni³
siê w zwyczajne przejœcie do ¿ycia pe³niejszego i wiecznego! Bo¿e Na-
rodzenie, obyœ przynajmniej w tym roku powiedzia³o naszym sercom,
co znaczysz, a my byœmy byli gotowi przyj¹æ twój g³os!”.
Tradycyjnie ju¿ 11 stycznia 2009 r. odby³o siê spotkanie op³atkowe
nauczycieli chojnowskich szkó³ i pracowników oœwiaty. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê msz¹ œw., któr¹ w intencji pedagogów odprawi³ 
ks. dr Pra³at Czes³aw W³odarczyk.
Druga czêœæ spotkania mia³a miejsce w Domu Chemika. Przygotowali
j¹ nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II. Wœród licznie zgro-
madzonych pedagogów nie zabrak³o ¿adnego z Duszpasterzy choj-
nowskich, jak równie¿ proboszcza parafii w Bia³ej, burmistrza Choj-
nowa oraz dyrekcji szkó³ naszego miasta. Szczególnie zaœ cieszy³a
obecnoœæ nauczycieli emerytów. Uroczystoœæ uœwietni³a m³odzie¿
Gimnazjum nr 1, która specjalnie na tê okazjê przygotowa³a spektakl
bo¿onarodzeniowy. Uczniowie pod kierunkiem p. Anny Rozmus, 
p. Moniki Inglot, i p. Tomasza Susmêda zaprezentowali oryginalne
przedstawienie przeplatane kolêdami oraz sk³aniaj¹cymi do refleksji
monologami: ,,Tak siê bojê, ¿e Jesteœ wci¹¿ obok, ¿e znów przychodzisz,
by zbawiaæ œwiat, ¿e znów bêdziesz puka³ do serca ka¿dego, a ja zajêty
sob¹ nie us³yszê pukania do mych drzwi;
Tak siê bojê, ¿e pójdziesz dalej samotny, dr¿¹c z zimna w tê noc.
A ja na progu mego serca stanê i zacznê zbieraæ garœæ naszych ³ez…”

Wzruszaj¹ce historie œw. Weroniki, œw. Marii Magdaleny oraz
spóŸnionego czwartego króla, zachêca³y przyby³ych goœci do zadumy
nad w³asnym sposobem prze¿ywania œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Wystêp zakoñczy³ siê przes³aniem, ¿e Jezus rodzi siê dla ka¿dego, ale
do ka¿dego przychodzi inaczej, wystarczy tylko tego bardzo pragn¹æ.
Po programie artystycznym przyszed³ czas na sk³adanie ¿yczeñ i dzie-
lenie siê op³atkiem, które rozpocz¹³ Ks. Pra³at W³adys³aw Bystrek;
duszpasterz nauczycieli. Nie oby³o siê równie¿ bez wspólnego kolê-
dowania przy akompaniamencie Tomasza Susmêda.
Wszystko to sprawi³o, ¿e spotkanie up³ynê³o w prawdziwie œwi¹-
tecznej atmosferze.

ar

W gronie nauczycieli

Po raz kolejny Zarz¹d oddzia³u ZNP oraz Oddzia³owa Sekcja
Emerytów byli organizatorami 11 ju¿ spotkania noworocznego, które
odby³o siê 14 stycznia 2009 r. w “Domu Chemika”. Licznie zgroma-
dzonych dzia³aczy Zwi¹zku oraz zaproszonych goœci przywita³y Ewa
Wiêcek prezes Oddzia³u ZNP oraz Stanis³awa Janczyn honorowy
prezes oddzia³u ZNP przewodnicz¹ca Oddzia³owej Sekcji Emerytów 
i Rencistów. Szczególnie serdecznie przywitano zaproszonych goœci:
Miros³awê Chodubsk¹ - prezesa Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego
ZNP, v-ce prezesa Stanis³awa Mazurka, Annê Bielachowicz - v- ce prze-
wodnicz¹c¹ Okrêgowej Sekcji Emerytów i Rencistów, Violettê Urban
- cz³onka Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego, w³adze samorz¹dowe
miasta i gminy Chojnów: Jana Serkiesa - burmistrza miasta, Barbarê
Jasiñsk¹ - wójta gminy Chojnów, Wandê Chomiczewsk¹ - v-ce wójta
gminy, cz³onków Zarz¹du Oddzia³u ZNP wraz z prezesem Ew¹ Wiêcek.
Gor¹co przywitano seniorów oœwiaty - chojnowskich cz³onków
Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów na czele z przewodnicz¹c¹
Stanis³aw¹ Janczyn. Gor¹cymi brawami przywitano najstarszych
cz³onków ZNP - kole¿ankê Krystynê Sakaluk - nauczycielkê Tajnego
Nauczania, która za kilka dni skoñczy 90 lat oraz obecnego na sali
Leona Jasiñskiego - wybitnego nauczyciela i d³ugoletniego dzia³acza
zwi¹zkowego.

W nastrój œwi¹teczno noworoczny wprowadzi³ obecnych chór
“Skoranta” pod kierunkiem Pana Zenona Chmielewskiego.
W czêœci oficjalnej odznaczono Z³ot¹ Odznak¹ ZNP El¿bietê
Cichock¹ - prezesa Ogniska ZNP w Starym £omie. Aktu dekoracji
dokona³a kole¿anka Miros³awa Chodubska oraz Ewa Wiêcek.
Uroczyœcie po¿egnano odchodz¹cych na emeryturê kole¿ankê
Wiktoriê Ewkowsk¹ i kolegê Kazimierza Szlosek pracowników
Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Rokitkach oraz Józefa Pietru-
szewskiego - dyrektora SP Bia³a. Wymienionym kole¿ankom Ewa
Wiêcek i El¿bieta Cichocka wrêczy³y listy gratulacyjne i drobne
upominki rzeczowe.
Czêœæ towarzyska przebiega³a w bardzo mi³ej atmosferze. Nie
zabrak³o lampki szampana i ¿yczeñ noworocznych.

W imieniu Zarz¹du Oddzia³u ZNP i Oddzia³owej Sekcji Emerytów 
i Rencistów serdecznie dziêkujê: cz³onkom chóru “SKORANTA” i Pani
Krystynie Czapskiej - kierownikowi chóru oraz Panu Zenonowi
Chmielewskiemu - dyrygentowi za wspania³y wystêp, Pani Wies³awie
Majewskiej - za pomoc w przygotowanie spotkania.
W szczególny sposób dziêkujê kole¿ankom - Cz³onkom Zarz¹du Sekcji
za pomoc w uporz¹dkowaniu sali przed i po uroczystym spotkaniu.
Prezes Oddzia³u ZNP - Przewodnicz¹ca sekcji

Przy dŸwiêkach kolêd i pastora³ek

Czêœæ artystyczn¹ przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 1

Listy gratulacyjne otrzymali Wiktoria Ewkowska, 
Kazimierz Szlosek i Józef Pietruszewski

Z³ot¹ Odznak¹ ZNP uhonorowano El¿bietê Cichock¹
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Wiemy wszyscy jak wa¿na jest ochrona œro-
dowiska i nikogo nie trzeba do tego przeko-
nywaæ. Uczniowie SP4 wykazali siê znajo-
moœci¹ tego problemu bior¹c udzia³ w ogól-
nopolskim konkursie plastycznym zorganizo-
wanym przez Zarz¹d G³ówny Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w War-
szawie. Konkurs realizowany by³ w ramach
projektu: ”Przyroda uczy najpiêkniej” i nosi³
tytu³ „O czym szumi las?” 
Ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie
wp³ynê³o oko³o 60 prac z klas: Ic, IIc, Va i b.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o 18 grud-
nia. Dla Weroniki Grudzieñ, ta grudniowa
data na d³ugo pozostanie w pamiêci - z po-
œród 2000 nades³anych prac wykonanych 
w ró¿nych grupach wiekowych, rysunek choj-
nowianki zyska³ najwiêksze uznanie. Wero-
nika zdoby³a pierwsz¹ nagrodê. Nagrody lau-
reatom konkursu wrêczono w siedzibie Za-
rz¹du G³ównego PTTK w Warszawie. Tu te¿ 

odby³o siê uroczyste otwarcie pokonkursowej
wystawy. Na zaproszenie organizatorów by³a 
tam tak¿e Weronika, która pojecha³a do stolicy
w towarzystwie mamy i wychowawczyni.
Zdaniem naszej utalentowanej plastyczki,
prace innych dzieci by³y równie ciekawe,
cieszy zatem fakt, ¿e wœród tylu rysunków 

z ca³ej Polski, praca chojnowianki zosta³a
dostrze¿ona i tak wysoko oceniona.
Serdecznie gratulujemy laureatce i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

Alina Bijak, Alicja Gac

To kolejna ju¿ zabawa zorganizowana przez
chojnowskie stowarzyszenie diabetyków. Przy

rytmach granych przez zespó³ pana Kufliñ-
skiego, do wczesnych godzin porannych,
bawi³o siê tu blisko sto osób.
Tak zwany bal op³atkowy rozpocz¹³ tego-
roczne szaleñstwo przed postem, a bior¹c pod 

uwagê opinie po zabawie mo¿e on zapo-
wiadaæ szalony karnawa³.

eg

Udany op³atek

Weronika ma talent

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej numerami dzia³ek 311/8 i 311/9 
o pow. 583 m2,  po³o¿onej przy ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej LE1Z/00013615/5.

Cena wywo³awcza (w tym podatek VAT 22 %)  - 52.000,00 z³.
Wadium - 10.400,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznac-
zona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielo i jednorodzinn¹ z dopuszcze-
niem us³ug nieuci¹¿liwych. Zabudowa minimum 3-kondygnacyjna ,w tym
poddasze u¿ytkowe. Dachy ukoœne, symetryczne z kalenic¹ równoleg³¹ do osi
ulicy. Projektowane zamierzenia wymagaj¹ uzgodnieñ ze s³u¿bami ochrony
konserwatorskiej. Przy robotach budowlanych w linii murów obronnych
nale¿y zachowaæ i odrestaurowaæ ocala³e fragmenty murów. 
Na dzia³ce roœnie drzewo. W przypadku kolizji inwestycji z zieleni¹, na
usuniêcie drzew w wieku powy¿ej 5 lat nale¿y uzyskaæ zezwolenie zgodnie 
z ustaw¹ o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004r Nr 92, poz.880 z póŸn.  zm. /.
Przetarg  odbêdzie siê w dniu 24 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 - Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
17 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 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¿ 520,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 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 uzasadnio-
nej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetar-
gach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 2/68910

Na Dzieñ Babci i Dziadka
Artystyczny prezent

Serce przyniosê ci na laurce i tak Ci ¿yczê
Babuniu mi³a, czego chcesz sama - niech ci siê
stanie, bylebyœ tylko szczêœliwa by³a...
Tak recytowa³y wiersze wnuki z Przedszkola
Miejskiego Nr 1 swoim Babciom i Dziadkom,

które przyby³y 15 stycznia do MOKSiR.
Ka¿da grupa przygotowa³a program artystyczny
- tañce, piosenki, wiersze i inscenizacje. By³y
tak¿e ¿yczenia i drobne upominki wykonane
przez dzieci.
Atmosfera spotkania by³a ciep³a i serdeczna.

Przedszkolaki rozczula³y spontanicznoœci¹,
ogromnym zaanga¿owaniem i dzieciêcym
urokiem.
Tegoroczne odchody Dnia Babci i Dziadka
na d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci.

Dla kochanych od kochaj¹cych
Babcia i dziadek, to postacie, które w naszym
¿yciu spe³niaj¹ specyficzn¹ rolê. Zawsze maj¹
czas i cierpliwoœæ, obdarzaj¹ nas ogromem
ciep³ych uczuæ, czasami te¿ prezentami, kochaj¹
bez wzglêdu na nasze wybryki. Nie dziwi
wiêc fakt, ¿e w kalendarzu na czerwono za-
znaczony jest Dzieñ Babci i Dziadka. Dzieci
z Przedszkola nr 3, ju¿ na kilka tygodni przed

tym œwiêtem myœla³y o spotkaniu z kochaj¹-
cymi babuniami i dziadkami. Przygoto-
wywa³y wiersze, piosenki, laurki. Z tej okazji
zaprosi³y szanownych goœci do MOKSiR,
gdzie 18 stycznia przedstawi³y program
artystyczny, w który w³o¿y³y wiele serca.
Podczas wystêpu zarówno babciom i dziad-
kom jak i dzieciom towarzyszy³o wiele
wzruszeñ i radoœci.

Tak jak dla ka¿dego dziecka babcia i dziadek
to najwspanialsi przyjaciele, dobre duchy, tak
dla seniorów wnuki, to najukochañsze i naj-
s³odsze istoty na ziemi. Jak wiêc nie p³akaæ,
kiedy wnusia z przejêciem œpiewa piosenkê, 
a wnuk z trem¹ w g³osie dziêkuje za dobre
serduszko...

Jase³ka dla seniorów
Dzieci z przedszkola Sióstr S³u¿ebniczek na
ten wyj¹tkowy dzieñ dla swoich babæ i dziad-
ków przygotowa³y przedstawienie jase³kowe.
Barwne kostiumy, ciekawa scenografia 

i przejêci aktorzy - tak w kilku s³owach opisaæ
mo¿na to niecodzienne widowisko. Kilkuletni
artyœci w bogatych strojach z epoki, niewinne
anio³ki, przejêta rodzina w stajence, królowie,
pastuszkowie, wierni i postacie z bajek, wzru-

sza³y publicznoœæ, bawi³y, wprawia³y w dumê 
i zachwyt. Dla seniorów to z pewnoœci¹
najwspanialszy prezent.
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"Opowieœæ o szalonym Filipie 
i wielkim kocie"

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabu-
dowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 377/3 o pow. 1879 m2, po³o¿onej w
obrêbie 3 miasta Chojnowa przy ul. Samorz¹dowej (by³a kot³ownia), dla której

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.

Cena wywo³awcza - 96.000,00 z³  (w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 19.000,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa przeznaczona jest pod
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne (handel, rzemios³o, gastronomia).
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do
istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak rów-
nie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, 
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobo-
wi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lutego 2009 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ  na konto - Nr 39 8644 0000

0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia  17 lutego 2009 r.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 

w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 960,00 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 1386440000000
1490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 3 wrzeœnia 2008 r., drugi dnia 
13 listopada 2008 r. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Rok 2009 M³odzie¿owy Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
zainaugurowa³ 7 stycznia omówieniem ksi¹¿ki Lecha M.
Jakóba "Filip szalony". Autor za tê powieœæ otrzyma³
pierwsze miejsce w I edycji Konkursu Literackiego
na powieœæ dla m³odzie¿y Wydawnictwa Telebit.
G³ówny bohater, gimnazjalista Filip, ma bujn¹ wy-
obraŸniê i przekorne usposobienie, które wpêdza go
czêsto w k³opoty. Na pocz¹tku roku szkolnego nasz
bohater zak³ada siê z nauczycielem jêzyka polskiego,
¿e napisze powieœæ, a jeœli tego dokona, otrzyma
wy¿sz¹ ocenê na œwiadectwie. Nikt nie wierzy 
w sukces Filipa, ani rodzina, ani przyjaciele...
Tê pe³n¹ humoru i ¿artu ksi¹¿kê m³odzi klubowicze
przyjêli bardzo ciep³o. Byæ mo¿e zostanie ona best-
selerem 2009 MDKK. Dodatkowym atutem powieœci
jest to, ¿e jest ona swoistym poradnikiem dla pocz¹t-
kuj¹cych pisarzy, poniewa¿ znajduj¹ siê w niej rozwa-
¿ania dotycz¹ce sposobu prowadzenia narracji czy stylu.
Natomiast doroœli klubowicze spotkali siê 16 stycz-
nia i dyskutowali o ksi¹¿ce "Dewey. Wielki kot 
w ma³ym mieœcie" V. Myron i B. Wittera.
To oparta na faktach wspó³czesna opowieœæ o bib-
liotecznym kocie znajdzie, który zawojowa³ serca
mieszkañców amerykañskiego miasteczka Spencer 
w stanie Iowa i zyska³ popularnoœæ wrêcz miêdzy-
narodow¹. Ksi¹¿ka przynosi sporo informacji o dzia³al-
noœci biblioteki, ¿yciu ma³ych spo³ecznoœci w USA,
poznajemy tak¿e dzieje rodziny autorki.
Czy powieœciowy kot rzeczywiœcie mia³ tak pozytywny
wp³yw na czytelników spencerowskiej biblioteki?
Tutaj nasze zdania by³y podzielone. Jedni uwa¿ali,
¿e wp³yw kota by³ na ³amach ksi¹¿ki nieco wyol-
brzymiony, drudzy - bardziej sceptyczni - uznali, ¿e
jest to w du¿ej mierze amerykañskie podejœcie do
reklamy i marketingu. 
Nastêpne spotkanie DKK (doroœli) odbêdzie siê 13 lutego
o godz. 16.00 i bêdziemy rozmawiaæ o "Piêknej
rupieciarni"B. Hrabala, a tematem M³odzie¿owego DKK,
który spotka siê 18 lutego o godz. 13.30, bêdzie
"Wojna duszków" H. Brennana.

Anna Kopyra
Moderator DKK 

przy MBP w Chojnowie

Naszej kochanej Babci i Prababci - Leokadii
moc serdecznych ¿yczeñ zdrowia, szczêœcia 
i wszelkiej pomyœlnoœci - b¹dŸ z nami jak
najd³u¿ej! - œle Maja, Natalia, Kasia i Tomaszek.

Kochanej  Babci  Mar i i   Sandeckiej  oraz
Kochanemu  Dziadkowi  Bazylemu , który 
w tym roku obchodzi 70 urodziny sk³adam
serdeczne ¿yczenia przede wszystkim zdrowia,
spokojnych, radosnych dni, s³oñca, wiele
szczêœcia i pogody ducha. Ca³ujê Was i mocno
œciskam! - wnuczka Kaja z rodzicami.

Kochanym  Babciom  -  Gabrysi  i  Ani  oraz
kochanemu  Dziadkowi  Jankowi, du¿o zdrowia, 

szczêœcia i spe³nienia marzeñ z okazji ich œwiêta
¿ycz¹ pamiêtaj¹cy i kochaj¹cy wnukowie -
Kuba i Szymon.

Dziadek, Babcia nam pomog¹
Narysuj¹, wyt³umacz¹
Daj im du¿o zdrowia Bo¿e
Oni wiele dla nas znacz¹
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci 
i Dziadka,  Bronis³awie  Roznowskiej oraz Marii  
i  Henrykowi  Wyszyñskim ¿ycz¹ Natalia i Mateusz.

¯yjcie w szczêœciu i humorze
Bóg ³askawy dopomo¿e
Miejcie wszystkiego dostatek
¯yjcie z nami i sto latek.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Danieli  i  Czes³awowi
Bielawskim wszystkiego naj…, naj…, naj…
¿ycz¹: Ewelina, Emilka, Jêdrek, B³a¿ej i Wojtek.

Najukochañszej babci Ani  Jarawie z okazji jej
œwiêta, najserdeczniejsze ¿yczenia du¿o
zdrowia, spe³nienia marzeñ i doczekania kolej-
nych prawnuków, ¿ycz¹ zawsze pamietaj¹ce
wnuczki Izabela Szewczyk (Bobik) i Dorota
Bobik.

Najukochañszym Babciom: Gizeli ,  Irenie
i dziadkom: Andrzejowi,  Les³awowi w dniu ich
œwiêta, najserdeczniejsze ¿yczenia du¿o
zdrowia, spe³nienia marzeñ, samych s³odkoœci
(na odchudzanie:) sk³ada kochany wnuczek
Filip Szewczyk wraz z rodzicami Izabel¹ 
i Markiem. ¯yjcie nam dziadkowie sto, a nawet
wiêcej lat !!!

KKrroonniikkaa  TToowwaarrzzyysskkaa
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie

Biblioteczne nowoœci
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Magdalena Binkowska i in. - „Polska jest OK! czyli
dok¹d pojechaæ z dzieckiem”
Wycieczki po Pols-
ce to niezapomniane
przygody z mnóst-
wem atrakcji. Pod-
czas doskona³ej za-
bawy dociekliwi m³o-
dzi badacze historii
i przyrody znajd¹
wreszcie odpowiedzi
na wiele nurtuj¹cych
pytañ, m.in. jak wy-
gl¹da jajo dinozaura,
gdzie mieszka³a z³ota
kaczka, czy w Polsce
jest pustynia, gdzie
bociany najchêtniej
zak³adaj¹ gniazda,
po co koniom buty?

Anna D¹browska -
„Jêzyk polski”
z serii A to Polska w³aœnie
U¿ywanie jêzyka w mowie i w piœmie jest dla nas oczy-
wistoœci¹. Jest on „przezroczysty” i niezbêdny jak powie-
trze. Zauwa¿amy go wtedy, gdy zdumiewa nas jakiœ
wyraz, brak nam w³aœciwego sformu³owania czy nie
wiemy, jak coœ napisaæ. Ciekaw¹, choæ skomplikowan¹,
strukturê polszczyzny, a tak¿e jej dawne i obecne bogact-
wo pokazuje ta ksi¹¿ka.

Dzia³ dla Doros³ych:

E.H. Gombrich - „O sztuce”
Najpopularniejsza na œwiecie i niezwykle ceniona ksi¹¿ka
poœwiêcona zagadnieniom sztuki. Trudno znaleŸæ dzie³o,
które równie dobrze wprowadza³oby do tego tematu. Po-
czynaj¹c od malarstwa jaskiniowego, a koñcz¹c na eks-
perymentalnej sztuce wspó³czesnej. Czytelnicy uwa¿aj¹
Gombricha za prawdziwego mistrza, który ³¹czy wiedzê 
i m¹droœæ z niepowtarzalnym darem przekazywania
wielkiej mi³oœci do opisywanych przez siebie dzie³ sztuki.
Udostêpniana w czytelni.

Maureen Waller - „Królowie Anglii: od krwawej
Marii do El¿biety II”
We wspania³ej opowieœci, znakomicie udokumentowanej
Ÿród³ami z epoki, uznana brytyjska historyk pozwala
przemówiæ swoim bohaterkom. Pe³na werwy, inteligentna
narracja przenosi nas do zamków El¿biety I, wiktor-
iañskiego Pa³acu Buckingham, wspó³czesnych rezydencji
Windsorów. Wœród przepychu monarszych dworów
odkrywamy psychikê, emocje i prywatne ¿ycie nie-
zwyk³ych kobiet, które dowiod³y, ¿e wbrew stereotypom
w³adza i kobiecoœæ wzajemnie siê nie wykluczaj¹.

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

ZAPRASZA
28 stycznia o godz.10.00 - „Kot w butach”
- teatrzyk dla dzieci w wykonaniu Studia

Teatralnego „Art-Re” z Krakowa. PONIEDZIA£EK – 26.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 - ZIMA W NEGATYWIE- zajê-
cia plastyczne
12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia teatralne (inscenizacja
wiersza PAN POMIDOR)

WTOREK – 27.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 - BAJKOWY ŒWIAT- zajêcia
plastyczne
12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia taneczne

ŒRODA – 28.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 - ORIGAMI- zajêcia plastyczne
12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia teatralne (inscenizacja
wiersza PAN POMIDOR)

CZWARTEK – 29.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 - KUCHLANDIA- zajêcia plas-
tyczne z wykorzystaniem artyku³ów
spo¿ywczych
12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia taneczne

Ferie z Miejskim Oœrodkiem Kultury
Sportu i Rekreacji

Poniedzia³ek 26.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 – „Zima w negatywie”- zajêcia
plastyczne

12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia teatralne (inscenizacja
wiersza PAN POMIDOR)

Wtorek 27.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 - Bajkowy Œwiat - zajêcia plastyczne
12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia taneczne

Œroda 28.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 - Origami - zajêcia plastyczne
12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia teatralne (inscenizacja
wiersza PAN POMIDOR)

Czwartek 29.01.2009 r.
09.30 - bajka dla dzieci
11.00 - Kuchlandia- zajêcia plastyczne
z wykorzystaniem artyku³ów spo¿ywczych
12.00 - zajêcia sportowe (gry i zabawy
ruchowe)
12.30 - zajêcia taneczne

Pi¹tek 30.01.2009 r.
10.00- Zabawa karnawa³owa lub kulig
(w zale¿noœci od warunków atmosferycz-
nych).

* Obowi¹zkowe obuwie zmienne na
wszystkie zajêcia. Organizator zapew-
nia Zapewniamy ciep³e napoje (herbata).

Osoby chc¹ce wzi¹æ udzia³ w kuligu
zapisywane bêd¹ w przypadku korzyst-
nych warunków atmosferycznych 
w œrodê 28.01.2009 r. o godz. 12.00. 
Zainteresowanych odsy³amy pod numer
telefonu MOKSiR (076) 818-86-21.

FERIE Z MOKSIR

Góra Grosza 
w Przedszkolu Miejskim Nr 3

Ka¿de dziecko marzy o tym, aby wy-
chowywaæ siê w pe³nej, szczêœliwej ro-
dzinie. Ka¿de chce czuæ siê bezpiecznie,
chce byæ otoczone mi³oœci¹ i zrozumie-
niem, w spe³nieniu tych marzeñ poma-
ga Akcja Góra Grosza. Patronat nad t¹
akcj¹ ju¿ od dziewiêciu lat obejmuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem akcji, organizowanej przez To-
warzystwo Nasz Dom, jest zebranie
œrodków na pomoc dzieciom wycho-
wuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹, 
w tym na tworzenie i dofinansowywanie
rodzinnych domów dla dzieci, rodzin-
nych domów dziecka, pogotowi rodzin-

nych, kwalifikowanych rodzin zastêp-
czych oraz dla najbardziej potrzebuj¹-
cych domów dziecka.
Zebrane w pokaŸn¹ „górê grosza” pie-
ni¹¿ki mog¹ przyczyniæ siê do poprawy
losu dzieci, które nie z w³asnych przyczyn
zosta³y odseparowane od domu rodzin-
nego, od swoich najbli¿szych. Dzieci 
w Przedszkolu Miejskim Nr 3 z wielkim
zaanga¿owaniem i sercem przyst¹pi³y
do akcji i zebra³y 288z³ i 23 gr. 

W drugi tydzieñ ferii zimowych MOKSIR ma dla odpoczywa-
j¹cych w mieœcie propozycje zajêæ, z których skorzystaæ mo¿e
ka¿dy. A na zakoñczenie tygodnia - jeœli dopisze pogoda -
wspania³y kulig w Jaroszówce. Jeœli jednak Pani Zima nie
zechce sypn¹æ œniegiem, alternatyw¹ jest karnawa³owa zabawa -
z pewnoœci¹ równie atrakcyjna jak plenerowe szaleñstwo.
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W sobotê 10 stycznia w hali sportowej PZS
przy ul. Matejki w Chojnowie odby³ siê turniej
w ramach Halowej Ligi Pi³ki No¿nej Tramp-
karzy. Zawody te zosta³y zorganizowane pod
patronatem Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej w Legnicy dla dzieci z roczników
1994 i m³odszych. 
Jak co roku ka¿da z uczestnicz¹cych w Lidze
dru¿yn mia³a za zadanie zorganizowaæ jeden
turniej w roli gospodarza. Zgodnie z powy¿-
szym 10 stycznia organizacja turnieju przy-
pad³a naszej „Chojnowiance”. Do turnieju
zg³osi³y siê: Górnik Polkowice, Javoria Jawor,
MiedŸ Legnica, Stal Chocianów oraz Odra
Œcinawa. Z przyczyn obiektywnych nie mog³y
dojechaæ dru¿yny Zag³êbia Lubin oraz Konfeksu
Legnica, które bra³y udzia³ w poprzednich
turniejach. Ze wzglêdu na ten fakt trener „Choj-
nowianki” wystawi³ do gry 2 zespo³y gospodarzy. 
Kiedy dru¿yny zosta³y rozlosowane, a trenerzy
zapoznali siê z regulaminem zawodów, przy-
st¹piono do tego, co najwa¿niejsze, czyli do
rywalizacji. Wszystkie dru¿yny podesz³y do
rozgrywek z ogromnym zaanga¿owaniem 
i chêci¹ zwyciêstwa. Nikt nie odpuszcza³,
przez co turniej sta³ na bardzo wysokim pozio-
mie. Mecze trwa³y po 10 minut bez zmiany
stron, a same rozgrywki by³y toczone w sys-
temie grupowym (grupa A - 4 zespo³y i grupa B -
3 zespo³y). 2 najlepsze zespo³y stworzy³y 2 pary
pó³fina³owe, a zespo³y z 3 miejsc w swoich gru-
pach stoczy³y pojedynek o 5 miejsce w turnieju. 
Ostatecznie zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna Javorii
Jawor, która dopiero po bardzo zaciêtym meczu
i serii rzutów karnych wygra³a mecz fina³owy 

z dru¿yn¹ gospodarzy, czyli „Chojnowiank¹”
Chojnów. Dalsze miejsca przypad³y dru¿ynom
Odry Œcinawa oraz Górnika Polkowice. 
Najlepszym zawodnikiem wybrany zosta³ Marcin
Rakszewski ze zwyciêskiej Javorii; natomiast
dwie inne nagrody indywidualne przypad³y 
w udziale naszym m³odym zawodnikom - Jaku-
bowi Grz¹dkowskiemu (król strzelców) oraz Mar-
cinowi Go³êbiewskiemu (najlepszy bramkarz). 
Zawody zosta³y zorganizowane przez zarz¹d
klubu KS „Chojnowianka” Chojnów przy
pomocy Micha³a Grz¹dkowskiego, Piotra
Seheniewicza, Stefana Stala, Jerzego Zadory
Paw³a Bernasiewicza oraz Mateusza Zatwar-
nickiego, którzy zadbali o nag³oœnienie. Za
pomoc w organizacji dziêkujemy równie¿ spon-
sorom, którzy ufundowali wspania³e nagrody, 
a byli nimi: Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
Serkies; Maciej Cieœla; Jan Kryszczuk; Grzegorz
Fliœnik; Sklep Sportowy w Chojnowie oraz
Zarz¹d KS Chojnowianka Chojnów. Teraz
nasi m³odzi ch³opcy z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹
na wystêpy w kolejnych turniejach oraz na ko-
lejne sukcesy, których im serdecznie ¿yczymy.

Ostateczne wyniki turnieju:
Grupa A: 
1. Górnik Polkowice 9 pkt
2. Odra Œcinawa 6 pkt 
3. MiedŸ Legnica 3 pkt
4. Chojnowianka II Chojnów 0 pkt

Grupa B:
1. Javoria Jawor 6 pkt
2. Chojnowianka I Chojnów 3 pkt
3. Stal Chocianów 0 pkt

Mecz o 5 miejsce:
MiedŸ Legnica - Stal Chocianów 0:1

Pó³fina³ 1:
Chojnowianka Chojnów - Górnik Polkowice 2:0

Pó³fina³ 2:
Javoria Jawor - Odra Œcinawa 1:1 k. 2:0

Mecz o 3 miejsce:
Górnik Polkowice - Odra Œcinawa 0:1

Fina³:
Chojnowianka Chojnów - Javoria Jawor 1:1; k. 1:3

Ze sportowym pozdrowieniem:
Micha³ Grz¹dkowski

I Œwi¹teczny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej 
13 grudnia na hali PZS w Chojnowie odby³ siê I Œwi¹teczny Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej. Organizowa³a go M³odzie¿owa Rada Miejska
Chojnowa. Do turnieju zg³osi³o siê 12 dru¿yn. W sumie udzia³ wziê³o
90 zawodników. Jak na pierwsz¹ edycjê frekwencja by³a imponuj¹ca.
Turniej odbywa³ siê w mi³ej atmosferze i przy dopingu licznie przy-
by³ych kibiców. 
Klasyfikacja zespo³ów:
1. Imperium Boles³awiec
2. Heaven
3. Protector
4. Œwiêci
5. Starterzy
6. Mechanicy
7. Manekiny
8. FC Black Shit
9. Lwy Dakaru
10. Plebania
11. Czarni Rokitki
12. Orlik

Za zajêcie miejsc 1-3 zespo³y otrzyma³y puchary. Dodatkowo zwyciêska
dru¿yna dosta³a pi³kê. Wszystkie dru¿yny odebra³y równie¿ pami¹tkowe
dyplomy. Zostali te¿ wyró¿nieni: Najlepszy Zawodnik - Andrzej
Ziembowski (Protector), Król Strzelców - Tomasz P³achta (Œwiêci)
oraz Marcin Go³êbiewski (Œwiêci). 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Jan Skowroñski wrêczy³ pami¹tkowe
statuetki i dyplomy.

M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa dziêkuje Panu Janowi Skowroñskiemu -
za pomoc w organizacji turnieju i opiekê oraz Pani Aleksandrze Chrz¹szcz
- Radnej Rady Miejska za opiekê medyczn¹.

Paulina Matuszewska 
Wiceprzewodnicz¹ca MRM

Rozgrywki na po¿egnanie
W niedzielê, 18 stycznia, odby³a siê ostatnia impreza pod egid¹ M³odzie¿owej
Rady Miejskiej Chojnowa II kadencji. By³ to turniej pi³ki siatkowej.
Miejsca i fachowej kadry sêdziowskiej u¿yczy³o Gimnazjum nr 2, za
co serdecznie dziêkujemy. Do walki stanê³y cztery zespo³y: Gimteam,
UKS “Oriens”, “Zryw” Stary £om i “Ren-but” Z³otoryja. Zmaganiom
siatkarskim przygl¹dali siê sympatycy chojnowskich dru¿yn, goœci do
walki zagrzewali trenerzy i odpoczywaj¹cy zawodnicy. Mecze trwa³y
od rana do godzin popo³udniowych. Niestety chojnowianie ulegli silniej-
szym i bardziej doœwiadczonym dru¿ynom goœci i pierwsze oraz drugie
miejsce oddali zespo³owi “Ren-but” Z³otoryja i siatkarzom z klubu “Zryw”
Stary £om. Trzecie miejsce wywalczyli absolwenci Gimnazjum nr 1,
czyli “Gimteam”, czwarte przypad³o siatkarzom z klubu “Oriens”.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziêkuj¹ fundatorom nagród, czyli
Radzie Miejskiej i jej przewodnicz¹cemu - panu Janowi Skowroñ-
skiemu, Klubowi Sportowemu “Oriens” oraz niez³omnemu sêdziemu,
panu Gêbali, za pomoc i wsparcie podczas tego przedsiêwziêcia. 

bs

Trampkarze na hali

Pod egid¹ MRM

Król strzelców Najlepszy 
zawodnik

Najlepszy 
bramkarz



Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w sta-
rym budownictwie o pow. 34,30 m2. Wia-
domoœæ: tel. 0696-058-279 po godz. 18.

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

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 33c/6, 
o pow. 50 m2, Ip. Wiadomoœæ: tel. 0668-811-915.

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Jaroszówce o pow. 78m2, 3 pokoje,
du¿a kuchnia, ³azienka, osobne wc, spi¿arka,
balkon z widokiem na stadninê koni, ogrze-
wanie c.o. w³asne. Do lokalu przynale¿y du¿a
piwnica, gara¿ 26 m2 z poddaszem u¿ytko-
wym, ogródek 4 ary wraz ze studni¹ do
podlewania ogrodu oraz dodatkowo pomiesz-
czenie gospodarcze. Posesja ogrodzona, z ty³u

gara¿u kojec dla psów. Spokojna okolica, blisko
przystanek autobusowy, sklep. Zapraszamy
do obejrzenia. Wiadomoœæ: tel. 0667-912-163.

Sprzedam kawalerkê o pow. 30 m2 w sta-
rym budownictwie w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 0693-432-449 lub 0693-432-664.

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

Praca
Zatrudniê fryzjera lub fryzjerkê w nowo

otwartym salonie w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0663-651-362.

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

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

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

Dzia³ka budowlana z zabudowaniem (ma-
gazyn, sklep), pow. dzia³ki 520 arów. Wia-
domoœæ: tel. 0608-417-343.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10 arow¹ 
w Jaroszówce. Wiadomoœæ: tel. 0513-103-131.

Sprzedam pole 6,20 hektara, okolice gór-
nej Bia³ej, mo¿liwoœæ przekszta³cenia na dzia³-
ki (1,4h). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-12
lub 0608-417-343.

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

KUP W CHOJNOWIEKUP W CHOJNOWIE

* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA
* SZK£O ARTYSTYCZNE

* 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

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

GGaabbiinnee tt     mmaass aa¿¿ uu
uuuu llll ....     GGGG rrrr oooo tttt tttt gggg eeee rrrr aaaa     6666

tttt eeee llll ....     0000 6666 0000 3333 -- 4444 3333 2222 -- 6666 5555 1111
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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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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.



NaNa DzieñDzieñ BABCIBABCI II DZIADKADZIADKA

*** Jase³ka dla seniorów ***

*** Artystyczny  prezent ***

*** Dla  kochanych  od  kochaj¹cych ***


