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Bluesrock dobry dla wszystkich
Has³o - THE TWISTERS - dzia³a na ludzi jak cukier na mrówki.

Wci¹¿ aktywny i zabawny
120 lat, 120 lat... zaœpiewali goœcie w domu stuletniego 

mieszkañca Chojnowa W³adys³awa Dobrzañskiego.

Miejskie inwestycje - ul. Rzemieœlnicza

Razem ³atwiej
W Chojnowie obchody Œwiatowego Dnia Chorego uroczyœcie 

przebiega³y w „Niebieskim Parasolu”. 

Studniówka czyli ostatnie szaleñstwa przed matur¹
D³ugie, balowe suknie, czerwone podwi¹zki, marynarki i krawaty to podstawowe “wyposa¿enie” ka¿dego uczestnika studniówki. 

Wyj¹tkowa lekcja historii
Uczniowie kl. Ia , Ib i IIId podczas kilku zajêæ poznawali historiê Chojnowa

poprzez zabawê i twórcze realizacje.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami /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 wy-
wieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 09.02.2009 r. do 02.03.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy Rynku 39 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 09 lutego 2009 r. Nr 14/2009),
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 Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
23.03.2009 r.
2) w dniach od 13.02.2009 r. do 06.03.2009 r.:
- wykazu lokalu u¿ytkowego przeznaczo-
nego do sprzeda¿y w formie przetargu
po³o¿onego przy ul. Wolnoœci 1-5 w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 13 lutego 2009 r. Nr 15/2009),
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 Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
27.03.2009 r.

3) w dniach od 16.02.2009 r. do 09.03.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po-
³o¿onych przy ul. Koœciuszki 4, ul. Leg-
nickiej 36, ul. B. Chrobrego 8, ul. D¹-
browskiego 16 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 lutego
2009 r. Nr 16/2009),
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 Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
30.03.2009 r.

Przetarg na targowisko
Wydzia³ RG zawiadamia zainteresowanych,
¿e do dnia 23.02.2009 r. zostanie og³oszony
przetarg na prowadzenie Targowiska Miej-
skiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15.
Informacje dotycz¹ce przetargu zostan¹ zamiesz-
czone m.in. na stronie internetowej urzêdu. 

Zmiana czynszu
Na wniosek Chojnowskiecgo Zak³adu Gos-
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od
maja wzrosn¹ stawki bazowe czynszu za
mieszkania komunalne. Podwy¿ka zgodna 
z Ustaw¹ o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu Cywilnego wyniesie 0,49 z³ za m2

powierzchni u¿ytkowej mieszkania. Z porów-
nañ cenowych wynika, ¿e Chojnów jest jed-
nym z okolicznych miast z najni¿sz¹ stawk¹

bazow¹. Po podwy¿ce czynsz wynosiæ bêdzie
2,10 z³/m2. Tymczasem np. w Legnicy jest to
kwota 3,19 z³/m2, w Z³otoryi 2,80z³/m2, 
w Chocianowie 3,00 z³/m2. 

Podro¿a³y œmieci
Od 1 lutego zmieni³y siê op³aty za wywóz
nieczystoœci sta³ych oraz za ich sk³adowanie.
Wzrost op³at podyktowany jest podniesie-
niem stawki za korzystanie ze œrodowiska 
z 75,00 z³ do 100,00 z³ za tonê odpadów.
Zgodnie z kalkulacj¹ Chojnowskiego Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, od lutego odbiór i transport odpadów,
to 24,024 z³ netto za 1 m3, sk³adowanie ich
na sk³adowisku, to kolejnych 28,156 za 1 m3.
Reasumuj¹c - dotychczasowa kwota 38,97 z³/m3

wywiezionych œmieci z gospodarstw domo-
wych, wzros³a do sumy 52,18 z³. Dla prze-
ciêtnego mieszkañca oznacza to, ¿e miesiêcz-
nie musi do³o¿yæ do tych op³at - w przypadku
lokatora budynku wielorodzinnego 1,56 z³, 
w przypadku w³aœciciela domku jednorodzin-
nego - 2,14 z³.

PIT-y w Chojnowie
Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski w po-
rozumieniu z Urzêdem Skarbowym w Leg-
nicy, od 12 marca uruchamia punkt przyj-
mowania zeznañ podatkowych. W ka¿dy
czwartek w godz. 8.00 - 15.00 mieszkañcy
Chojnowa mog¹ sk³adaæ swoje rozliczenia 
w pokoju nr 3 na parterze. W urzêdzie s¹
tak¿e dostêpne druki PIT-ów.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- luty, marzec, kwiecieñ ‘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

01.03.09, 05.04.09, 

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301

08.03.09, 12.04.09,

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658

15.03.09, 13.04.09,

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136

22.03.09, 19.04.09

5. Apteka ,,Stokrotka”: 22.02.09, 29.03.09, 26.04.09,

Wci¹¿ aktywny i zabawny

120 lat, 120 lat... zaœpiewali goœcie w domu
stuletniego mieszkañca Chojnowa W³adys³awa
Dobrzañskiego. Podporucznik w stanie spo-
czynku, ojciec trójki dzieci, dziadek i pradziadek, 
a przy tym cz³owiek do dziœ aktywny i co wa¿-
niejsze pe³en optymizmu i humoru, 16 lutego
obchodzi³ swoje setne urodziny. 
¯yczenia sk³adali tego dnia nie tylko bliscy 
i znajomi solenizanta. Wyrazy szacunku dla
jednego z najstarszych mieszkañców naszego
miasta, wraz z bukietami kwiatów i prezentami
z³o¿yli tak¿e oficjalni goœcie - burmistrz Chojnowa
Jan Serkies, przedstawiciel wojewody, który
przekaza³ tak¿e ¿yczenia od premiera oraz
przedstawiciel legnickiego KRUS-u.

Ka¿dy kto spodziewa³ siê zastaæ przy urodzino-
wym stole zmêczonego ¿yciem seniora, 
z pewnoœci¹ czu³ siê rozczarowany - pozytywnie
rzecz jasna. Pan W³adys³aw, dowcipny, radosny,
wci¹¿ przystojny i elegancki, bawi³ goœci jak
na gospodarza przysta³o. Przy okaza³ym torcie
i przygotowanym przez córki poczêstunku, 
z m³odzieñcz¹ pasj¹ opowiada³ o swoim nie-
zwykle emocjonuj¹cym ¿yciu. Tê ciekaw¹ his-
toriê cz³owieka czynu uzupe³nia³ syn, 
prof. Zbigniew Dobrzañski, z dum¹ dodaj¹c
fakty, których bohaterem by³ jego ojciec. Jak
pasjonuj¹ce i aktywne ¿ycie prowadzi³ stuletni
chojnowianin, nasi czytelnicy bêd¹ mogli
dowiedzieæ siê w kolejnym wydaniu G.Ch.
Poznamy tak¿e receptê na d³ugowiecznoœæ
wed³ug przepisu Pana W³adys³awa. 
A ju¿ dziœ zostaliœmy zaproszeni na 110 urodziny -
podporucznik Dobrzañski zapewnia, ¿e bêdzie
w równie wspania³ej kondycji.
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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
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci 
niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 3 i 4 miasta Chojnowa w rejonie ul. Bielawskiej:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ
wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.
Przez nieruchomoœci przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej i nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do nich. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbro-
jenia 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. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 marca 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 - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 16 marca 2009 r. 
( ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z 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¿ 460,00 z³ - dot. dz. nr 379/2, 470,00 z³ -
dot. dz. nr 379/3, 520,00 z³ - dot. dz. nr 380/5, 500,00 z³ - dot. dz. nr 380/6 i 630,00 z³ - dot. dz.
nr 380/7, 780,00 z³ - dot. dz. nr. 380/4, 670,00 z³ - dot. dz. nr 458/2, 580,00 z³ - dot. dz. nr 458/5
i  650,00 z³ - dot. dz. nr 458/6.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dz. nr 380/4 odby³ siê dnia 25-09-2008r., na dz. nr 379/2, 379/3,
380/5, 380/6, 380/7:  dnia 14-11-2008 r., na dz. nr 458/2, 458/5, 458/6: dnia 23-12-2008 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.

Pani Jadwidze Stachowicz
i Jej bliskim 

wyrazy g³êbokiego 

wspó³czucia 

z powodu œmierci 

Mê¿a 

sk³adaj¹ kole¿anki 

z bibliotek szkolnych,

Miejskiej Biblioteki Publicznej

i Ko³a Biblioterapeutycznego.

Komunikat 
KP Chojnów

Komisariat Policji w Chojnowie

poszukuje w³aœciciela kosiarki

spalinowej, na której widnieje

napis AGROMET FABRYKA

MASZYN ROLNICZYCH.

W³aœciciela kosiarki prosimy 
o kontakt telefoniczny 

z KP Chojnów 076 81 88 687
prowadz¹cy sprawê m³. asp.

Henryk Rokita 
tel. 505 283 938

Podziêkowania

Serdecznie dziêkujê Paw³owi Mali-
kowi, który 11.02.2009 r. odnalaz³ mój
portfel z dokumentami i niezw³ocznie
mi go przekaza³. W ten sposób uchroni³
mnie przed d³ugim i ¿mudnym 
odtwarzaniem dokumentów. Dziêkuj¹c
¿yczê powodzenia.

Andrzej Przybysz
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Chojnów wolny od 64 lat
“W lutym 1945 r. Chojnów i ziemia chojnowska po wiekach oderwa-
nia powróci³y do macierzy. Nastêpi³o to w rezultacie dolnoœl¹skiej
operacji zaczepnej 1. Frontu Ukraiñskiego Armii Radzieckiej.

Pojawienie siê wojsk radzieckich w pobli¿u miasta, nastêpnie wiado-
moœæ o przemieszczaniu siê du¿ej liczby czo³gów 7.Korpusu Pancer-
nego w odleg³oœci paru km na pó³noc od Chojnowa i wreszcie infor-
macja o walkach w po³o¿onym daleko na zachód Boles³awcu - wszystko to
doprowadzi³o do skrajnej paniki zarówno miejscowe w³adze jak i lud-
noœæ cywiln¹. Sytuacja ta równie¿ wp³ynê³a w sposób istotny na
zmniejszenie woli walki znajduj¹cych siê w rejonie Chojnowa arier-
gard wycofuj¹cego siê Korpusu Pancernego “ Grossdeutschland”,
wspieranych przez miejscowe pododdzia³y Volkssturmu i policji (...).
Oko³o godziny 13-14, do miasta zbli¿y³y siê oddzia³y radzieckiej
piechoty wchodz¹cej w sk³ad 373. dywizji dowodzonej przez genera³a-
majora KuŸmê I. Sazonowa i rozpoczê³y walkê o wschodni¹ czêœæ
miasta. O szybkim jego zdobyciu zdecydowa³o prawie równoczesne
uderzenie od pó³nocy dwóch jednostek 9. Korpusu Zmechanizowa-
nego gen. Iwana Suchowa, stanowi¹cego drugi rzut 3. Armii Pan-
cernej Gwardii. By³y to: 70 Brygada Piechoty Zmotoryzowanej i pu³k
artylerii pancernej. W godzinach wieczornych Chojnów zosta³ ca³ko-
wicie wyczyszczony od nieprzyjaciela. W czasie tocz¹cych siê walk
zniszczeniu uleg³o (g³ównie w rezulatcie powsta³ych po¿arów) ponad
300 domów, co stanowi³o prawie 30% ogólnej zabudowy”.

Tak m.in. o wyzwoleniu Chojnowa pisze Ryszard Majewski w ksi¹¿ce
pod red. Ryszarda G³adkiewicza pt. „Chojnów dawniej i dziœ. Szkice 
i Materia³y”.

Niewielu mieszkañców zna ten fragment historii naszego miasta.
Niewielu te¿ œwiêtuje wyzwolenie Chojnowa. Ka¿dego jednak roku
chojnowscy kombatanci, Sybiracy, w³adze miasta i mieszkañcy spo-
tykaj¹ siê pod pomnikiem przy ul. Chmielnej, by w symboliczny
sposób uczciæ i wydarzenia z lutego 1945 r., pamiêæ walcz¹cych 
o chojnowsk¹ ziemiê. 

Wyzwolenie Chojnowa, choæ pozornie wydawaæ siê mo¿e stosun-
kowo niewielkim epizodem wojennym, mia³o jednak du¿e znaczenie
dla przebiegu operacji dolnoœl¹skiej. Umo¿liwi³o np. wykorzystanie
najkrótszej drogi wzmocnienia jednostek piechoty walcz¹cych 
o Boles³awiec. Umocni³o te¿ ods³oniête dot¹d lewe skrzyd³o zgru-
powania uderzeniowego 1. Frontu Ukraiñskiego i pozwoli³o 9.
Korpusowi Zmechanizowanemu wyprowadziæ st¹d uderzenie na
Z³otoryjê. W koñcu zapewni³o wojskom radzieckim wykorzystanie
wa¿nego wêz³a komunikacyjnego.

Jeszcze w czasie trwania walk lub bezpoœrednio po ich zakoñczeniu
do dolnoœl¹skich miast, miasteczek i wsi (a w ich liczbie do Choj-
nowa), przybywa³y czo³ówki polskiej administracji, obejmuj¹c je 
w wieczne w³adanie Rzeczypospolitej. Dla starej piastowskiej ziemi
po latach germañskiego panowania rozpoczê³a siê nowa epoka, epoka
pracy i pokojowej odbudowy realizowanej przez naród polski.

opr. eg

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji -
zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
23 marca 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do
dnia 19 marca 2009 r. na konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równo-
znaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych
tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej.Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-
targ, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. I przetarg odby³ siê dnia
04-09-2008 r., II dnia 26-11-2008 r. 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.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, 
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:
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Wyj¹tkowa lekc ja  h i s tor i i

***
Ballada o Chojnowie

By³o sobie miasteczko 
Nad ma³¹ Skor¹ rzeczk¹.
Chojnów siê nazywa³o
I do siebie zaprasza³o.
Wiêc przybyli bardzo licznie
Ludzie ze œwiata ca³ego
Do naszego miasteczka ma³ego.

Mateusz Kêdra kl. IIId
***

Moje miasto Chojnów
Moje miasto stary gród
Powsta³o na przeciêciu dróg.
S¹ tam parki dwa koœcio³y,
P³ynie rzeka ko³o szko³y.

Kinga Zakrzewska kl. IIId

***
Chojnów

Ka¿dy swe rodzinne miasto chwali.
Ka¿dy kocha sw¹ rodzinn¹ wieœ.
Myœmy Chojnów pokochali
I o nim jest ten wiersz.
Chojnów to nasze miasto
Tu roœniemy, tu nasz dom.

Julia Silldorff

***
Wiersz o Chojnowie

Nazywam siê Ola i mam 9 lat,
Mieszkam w Chojnowie, to jest mój œwiat.
Chodzê do szko³y z numerkiem cztery,
Gdzie s¹ atrakcje i ró¿ne bajery.
W Chojnowie ¿yjê od urodzenia 
I muszê powiedzieæ, ¿e ci¹gle siê zmienia.
Jest tutaj kino, zabytków wiele, 
Moja rodzina i przyjaciele.
S¹ dwa koœcio³y, du¿y i ma³y.
Tak ¿eby dzieci modliæ siê chcia³y.
Jest te¿ muzeum i baszta tkaczy, 
Kto tu przyjedzie, to wszystko zobaczy.
Mamy boiska i piêkne szko³y,
Kto tutaj mieszka ten jest weso³y.
Wiêc moi drodzy, a czy wy wiecie,
¯e do Chojnowa przyjechaæ mo¿ecie?
Ja bêdê szybsza odpowiem pierwsza:
TAK OCZYWIŒCIE, i koniec wiersza.

Ola Chrzanowska kl IIa

***
To miasto nad Skor¹
To Chojnów kochany
Tu mieszkam i rosnê 
I tu pozostanê.
W malowniczym parku
Uwiewiórkowanym
Bawiê siê i biegam
Z moimi kumplami.

Irena Ry¿ewska (babcia)
Miko³aj Ry¿ewski (wnuk) kl. Ia

***
Moje miasto Chojnów

Moi pradziadowie z dalekich
Stron do Chojnowa przyjechali
I mocno to miasto pokochali.
Dziadkowie zaœ tu siê urodzili
I Chojnów sw¹ mi³oœci¹ obdarzyli !
Rodzice choæ czêsto z Chojnowa 
Wyje¿dzaj¹, to z wielk¹ radoœci¹
Do niego wracaj¹.

A dla mnie Chojów miastem
Rodzinnym jest
W nim swe korzenie umacniaæ chcê.

Karol Rokus kl. IIa

***
Na Dolnym Œl¹sku, tu¿ za Legnic¹ le¿y
miasteczko, którym wszyscy siê ciesz¹.
To moje miasto, ma³e, rodzinne, jest niezwykle
piêkne jak wszystkie inne.
“O jakim mieœcie mówisz mój zuchu?”
“Moim Chojnowie mój drogi druchu!”
W tym mieœcie mamy mury obronne, które
siê wznosz¹ hen w chmury ogromne.
To miasto stare, z piastowskich grodów, jest
dum¹ Polski, ca³ego narodu.
Chojnów siê szczyci baszt¹ tkaczy, któr¹ z poci¹gu
ka¿dy zobaczy.
S¹ piêlne domki, szko³y, koœcio³y, a ka¿dy tutaj
jest z go³a weso³y.
I moi mili jest park ogromny, piêkny, zielony
z niezwyk³¹ gór¹, na której szczycie jest wie¿a
ciœnieñ - przyjedŸcie to sami zobaczycie! 
Ludzie w Chojnowie s¹ bardzo ¿yczliwi, przy-
jaŸni mili i niezwykle szczêœliwi.
W tym wierszyku, kochani, prawda jest taka,
¿e moje miasto wyznam wam szczerze, jest
miastem, w które niezwykle wierzê.
Tutaj siê urodzi³em i tu wychowujê, dlatego moje
miejsce zamieszkania tak bardzo szanujê.
Pewnie teraz siê zdziwicie, ale wyznam nale¿ycie,
¿e to moje miasto kocham nad ¿ycie.

Kacper Dudek kl. IV b
Monika Chaczko (ciocia)

Niekonwencjonalny sposób przekazywania wiedzy sprawdza siê
zawsze, nie dziwi zatem fakt, ¿e uczniowie chêtnie bior¹ udzia³ w za-
jêciach np. poza murami szko³y. Tak¹ nietypow¹ lekcjê przeprowa-
dzi³y nauczycielki nauczania pocz¹tkowego ze Szko³y Podstawowej
nr 4. Uczniowie kl. Ia , Ib i IIId wraz z wych. R. Safin, B. Waganiak, 
B. Wiatrowicz podczas kilku zajêæ poznawali historiê Chojnowa
poprzez zabawê i twórcze realizacje.
Tematem lekcji by³o wyzwolenie Chojnowa i jego dzieje po powrocie
do macierzy. Jak jednak kilkulatkom przekazaæ historyczne fakty,
daty, wydarzenia...? Zamiast wyk³adu w klasie, dzieci poznawa³y
dzieje miasta wêdruj¹c jego ulicami, a o ludziach walcz¹cych o wyz-
wolenie grodu nad Skor¹ dowiedzia³y siê sk³adaj¹c kwiaty pod pom-
nikiem ¯o³nierzy Poleg³ych w Walce o Niepodleg³oœæ Ojczyzny 
w Obozach i £agrach oraz zes³anych na Sybir.
Spacer po mieœcie da³ uczniom dodatkowo mo¿liwoœæ porównania
teraŸniejszoœci z ogl¹dan¹ wczeœniej na starych fotografiach dawn¹
architektur¹ Chojnowa.
Nietypowe zajêcia zakoñczy³a wizyta w redakcji Gazety Chojnowskiej,
gdzie dzieci mog³y odnaleŸæ artyku³y opisuj¹ce wspomnienia pier-
wszych mieszkañców zasiedlaj¹cych wyzwolony Chojnów.

Efektem niecodziennej lekcji historii s¹ prace plastyczne i przesympa-
tyczne rymowanki, które trafi³y do nasze j redakcji. Nie mogliœmy
odmówiæ sobie, autorom i czytelnikom przyjemnoœci publikacji i poz-
nania tej twórczoœci.

Rys. Natalia Lewandowska kl. IIId

Rys. Kacper Szczepanowski kl. IIId
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Miejskie inwestycje 2008
Kolejny rok mamy ju¿ za sob¹. Rok, w którym, podobnie jak
w latach poprzednich, inwestycje w mieœcie przebiega³y
sprawnie, a czasami nawet niepostrze¿enie. Do dziœ bowiem
zdarzaj¹ siê np. pytania o termin rozpoczêcia prac przy
budowie miejskiej p³ywalni. Tymczasem ta „wychodzi ju¿ z

ziemi” i pewnie tylko z powodu wysokiego p³otu wokó³ terenu
SP 4, budowa nie jest dostrzegana. 
£amy G.Ch. na bie¿¹co informuj¹ o postêpuj¹cych pracach 
w mieœcie, w tym numerze proponujemy podsumowanie,
prezentuj¹c wybrane inwestycje.

Uzbrojenie ternu pod budownictwo jednorodzinne
przy ul. Bielawskiej

Ogrodzenie rozbudowanej czêœci cmentarza komunalnego

Budowa studni g³êbinowej przy MOKSiR Budowa ul. Rzemieœlniczej

W 2008 roku po³o¿ono polbruk przy ul.: Katedralnej, Grottgera, Grunwaldzkiej, Sobieskiego, Komuny Paryskiej, Krasickiego, w Parku Œródmiejskim,
na chodniku ³¹cz¹cym ul. Paderewskiego z ul. Brzozow¹ oraz na posesji Przedszkola Nr 1 i na terenie stadionu miejskiego

Budowa ul. £u¿yckiej

W 2008 roku wykonano oœwietlenie w ulicach: Broniewskiego,
Brzozowej,  Krótkiej, Bohaterów Powstania Warszawskiego,

Sempo³owskiej, Kiliñskiego, Kochanowskiego i Grunwaldzkiej



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 4/691 7

CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLU NR 1?
Wiek przedszkolny to okres wzmo¿onej aktywnoœci poznawczej 
i szczególnej wra¿liwoœci emocjonalnej. W³aœnie dlatego ju¿ w przed-
szkolu nale¿y wzbudzaæ pozytywne uczucia takie jak: ¿yczliwoœæ, tole-
rancja, mi³oœæ, radoœæ, odpowiedzialnoœæ itp. Prawa cz³owieka mo¿na
zdefiniowaæ jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mog¹
¿yæ w poszanowaniu ich godnoœci, s¹ równie¿ podstaw¹ do zdefiniowa-
nia takich wartoœci jak: pokój, wolnoœæ, sprawiedliwoœæ, tolerancja.
Dlatego te¿ ju¿ w przedszkolu nale¿y zapoznawaæ dzieci z ich prawami.
W bie¿¹cym roku szkolnym po raz kolejny szczególn¹ uwagê poœwiê-
camy w naszym przedszkolu prawom dziecka, bowiem to w³aœnie
wiek przedszkolny odgrywa decyduj¹c¹ rolê w rozwoju cz³owieka. 
W tym czasie nastêpuje proces rozwoju podstawowych funkcji psy-
chicznych, nastawieñ spo³ecznych, zaczyna siê kszta³towaæ system
wartoœci spo³ecznych. 
Dzieci w przedszkolu wchodz¹ w swój pierwszy spo³eczny œwiat,
ucz¹ siê tutaj norm i zasad wspó³¿ycia w grupie oraz dostosowywania
siê do ustalonych regu³, a jednoczeœnie maj¹ okazjê podczas stwa-
rzanych sytuacji staæ siê œwiadome swoich praw. Ponadto w ostatnim
czasie w naszym przedszkolu nauczycielki przeprowadzi³y we wszyst-
kich grupach cykl zajêæ pt.: „W królestwie króla Maciusia”. Dzieci
podczas licznych zabaw, konkursów oraz quizów pozna³y swoje
prawa proponowane przez J. Korczaka :
• Prawo do szacunku;
• Prawo do niewiedzy; 
• Prawo do niepowodzeñ i ³ez ;
• Prawo do upadków; 
• Prawo do w³asnoœci ;

• Prawo do tajemnicy; 
• Prawo do radoœci;
• Prawo do wypowiadania swoich myœli i uczuæ; 
• Prawo do dnia dzisiejszego – dziecko ¿yje teraŸniejszoœci¹, z braku 

doœwiadczeñ ¿yje bie¿¹c¹ chwil¹.
Realizacja wszystkich praw dziecka ma zapewniæ mu minimum kom-
fortu psychicznego, niezbêdnego do normalnego rozwoju. Prawa
wszak¿e powinny ³¹czyæ siê z obowi¹zkami i wzrastaj¹cym poczuciem
odpowiedzialnoœci. Dziecko w wieku przedszkolnym to wra¿liwy,
podatny na wp³ywy m³ody cz³owiek. Niewiele jeszcze wie o œwiecie,
nie potrafi sam zadbaæ o siebie, wymaga ci¹g³ej uwagi i pomocy.
Potrzebuje, rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi.
Wa¿ne jest, ¿eby dzieci zna³y swoje prawa, ale wa¿niejsze jest, a¿eby
znali je i respektowali doroœli!

p.

„Cierpienie jest czêœci¹ doczesnego doœwiad-
czenia cz³owieka, który musi nauczyæ siê je
akceptowaæ i przezwyciê¿aæ” Jan Pawe³ II

Œwiatowy Dzieñ Chorego, dat¹ 11 lutego
wpisa³ siê w kalendarz œwi¹t przed siedemnas-
tu laty. W 75. rocznicê objawieñ fatimskich 
i w 11. rocznicê zamachu na ¿ycie Jana
Paw³a II, Ojciec Œwiêty ustanowi³ to œwiêto
jako odpowiedŸ na zg³aszane od wielu lat 
z ró¿nych stron œwiata proœby i postulaty, aby
przynajmniej jeden dzieñ w roku poœwiêciæ 
w sposób szczególny tym, którzy fizycznie 
i duchowo nie mog¹ w pe³ni korzystaæ z uroków
¿ycia oraz oczekuj¹ naszej pomocy i wsparcia.
Data ta nie zosta³a wybrana przypadkowo: 
11 lutego to uroczystoœæ Matki Bo¿ej z Lourdes,
dzieñ og³oszenia pierwszego listu apostol-
skiego poœwiêconego znaczeniu cierpienia
ludzkiego, a tak¿e data ustanowienia Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia.
W Chojnowie obchody Œwiatowego Dnia
Chorego uroczyœcie przebiega³y w Zak³adzie
Opiekuñczo-Pielêgnacyjnym „Niebieski
Parasol”. Podopieczni placówki œwiêtowali
wspólnie z przyjació³mi z okolicznych jed-
nostek DPS. Goœcie z Legnickiego Pola,
Prz¹œnika, Bolkowa i Legnicy spotkali siê 
z gospodarzami w kaplicy, gdzie ks. mgr Piotr
Bizoñ - duszpasterz oœrodków pielêgnacyj-
nych i opieki paliatywnej, odprawi³ Mszê œw.
w intencji chorych i cierpi¹cych. 
Chory nie znaczy jednak wyalienowany czy
bierny. Tego dnia zadbano nie tylko o sferê
duchow¹ pacjentów, ale tak¿e o rozrywkê. 

Niespodziank¹ dla œwiêtuj¹cych by³ wystêp
uczestników programu “Mam talent” - Piotra
Boruty - aktora-lalkarza z przesympatycznym
Czocherem.
Z pewnoœci¹ ta niecodzienna publicznoœæ, nie
do koñca kojarzy³a bohatera telewizyjnego
programu, nie zmienia to jednak faktu, ¿e
wystêp brzuchomówcy rozbawi³ wszystkich.
Kilkadziesi¹t minut zabawy pozwoli³o na 
parê chwil zapomnieæ o troskach i uci¹¿liwych 

dolegliwoœciach. Ten stan przed³u¿y³a radoœæ
ze spotkania z przyjació³mi z innych placówek.
Po czêœci artystycznej chorzy bowiem wspól-
nie biesiadowali, a po posi³ku d³ugo jeszcze
wymieniali siê wra¿eniami i rozmawiali 
o ³¹cz¹cych ich problemach.
Œwiatowy Dzieñ Chorego, to tylko jeden dzieñ
w kalendarzu, ale podopieczni Parasola,
atrakcyjnych dni w roku maj¹ znacznie wiêcej.
To zas³uga dyrekcji i personelu zak³adu, którzy
w swoich podopiecznych widz¹ nie tylko osoby
cierpi¹ce i wymagaj¹ce opieki, ale tak¿e ludzi
pe³nych ¿ycia, aktywnych, pragn¹cych funk-
cjonowaæ tak jak wszyscy inni. 
„Przebywaæ z wami, s³u¿yæ wam z mi³oœci¹ 
i kompetentnie” - tych kilka prostych s³ów
Jana Paw³a II w pe³ni oddaje idee ustano-
wionego œwiêta i z pewnoœci¹ stanowi motto
„Niebieskiego Parasola”.

eg

Razem ³atwiej



Choæ przed 14 lutego inter-
netowe serwisy donosi³y, 
i¿ to panowie silniej anga-
¿uj¹ siê w zwi¹zki i mocniej
prze¿ywaj¹ uczuciowe wzloty
i upadki, to jednak na og³o-
szony przez MOKSiR walen-
tynkowy konkurs (a œciœlej
- dwa) odpowiedzia³y tylko
dziewczêta.
MOKSiR zaprosi³ do za-
bawy zarówno najm³odszych,
czyli uczniów szkó³ podsta-
wowych (kat. A), tych ze
œrednim oœwiatowym sta¿em
(gimnazjalistów - kat. B), jak
i starszych (kat. C). Wyniki
konkursu zdaj¹ siê sugero-
waæ, ¿e o uczuciach pisaæ
czy te¿ szukaæ dla nich pla-
stycznej formy wyrazu po-
trafi¹ tylko najm³odsi - nie-
mal wszystkie dostarczone
prace (wiersze i kartki) wy-
sz³y spod pêdzla i pióra
uczennic Szko³y Podstawo-
wej nr 4! Tylko wœród wier-
szy zdarzy³y siê nam tak¿e
teksty w kat. C, z³o¿one
przez "Maciejkê".
Jurorzy postanowili nagro-
dziæ: za wiersze w kat. "A"
MA£¥ i PYZÊ, czyli
Adriannê Stañczyk i Olê
Chrzanowsk¹. Wyró¿nienie

przyznano ANIELICY -
Aleksandrze Hanieckiej.
Nagrodê za teksty w kat. "C"
dosta³a wspomniana ju¿
MACIEJKA - Ma³gorzata
Krzywda. Jak brzmi¹ strofy
o uczuciach? Prezentujemy
poni¿ej.

Za najciekawsze plastycz-
nie uznano prace WALEN-
TYNKI (Marty Ferenc) 
i JAGI (Jagody Krzywdy).
Wyró¿nienie przyznano
ANGEL (Samancie Saj).

S³owa wdziêcznoœci i uzna-
nia nale¿¹ siê chojnowskim
restauratorom i biuru tury-
stycznemu GROMAD. Rzad-
ko chyba zdarza siê, i¿ iloœæ
przygotowanych nagród
przekracza osoby godne
uhonorowania, a tak sta³o
siê tym razem! Do naszej
zabawy w³¹czyli siê: Coltlet
Club KU�NIA, restauracja
NIEBIESKI PARASOL
(dawniej MILLENIUM),
pizzeria PICCOLO MON-
DO, kawiarnia DUSZKA 
i wspomniane ju¿ Biuro
Turystyczne GROMAD.
Dziêkujemy wszystkim
serdecznie!

s.h.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 4/6918

Za nami Walentynki

CChhoojjnnóóww  -  mmoojjee  mmiiaassttoo
kkoonnkkuurrss  ppllaassttyycczznnyy
ppoodd  ppaattrroonnaatteemm

Burmistrza  Miasta  CChojnowa

 Regulamin

Cele konkursu:
1. Rozwijanie umiejêtnoœci plastycznych i wyobraŸni twórczej

dzieci i m³odzie¿y.
2. Pog³êbienie wiêzi emocjonalnej mieszkañców Chojnowa ze swoj¹

ma³¹ ojczyzn¹.
3. Wydanie kalendarza na 2010 rok, którego szatê graficzn¹ stanowiæ

bêd¹ wybrane prace konkursowe.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gim-

nazjów z Chojnowa.
2. Tematyka prac: wykonanie pracy ukazuj¹cej walory architekto-

niczne, krajobrazowe Chojnowa.
3. Technika prac: rysunek, malarstwo.
4. Format prac: A 3.
5. Ka¿dy uczestnik mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê.
6. Prace nale¿y wykonaæ wy³¹cznie na zajêciach w szkole

przeprowadzonych pod kierunkiem nauczyciela.
7. Prace nale¿y podpisaæ (na odwrotnej stronie pracy) podaj¹c

nastêpuj¹ce dane: tytu³ pracy, imiê i nazwisko autora, wiek, klasê
i szko³ê.

8. Prace w imieniu uczestników konkursu sk³adaj¹ wybrani przed-
stawiciele ze szkó³. Szko³y nie przeprowadzaj¹ selekcji prac kon-
kursowych i wszystkie prace sk³adaj¹ w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Chojnowie (Pl. Zamkowy 2) w terminie do 10 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcie konkursu:
1. Prace oceni specjalnie powo³ane Jury. Decyzje Jury s¹ ostateczne.
2. Jury zakwalifikuje 40 prac na pokonkursow¹ wystawê, a spoœród

nich wybierze 13 prac, które zamieszczone bêd¹ w kalendarzu na
2010 rok.

3. Og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie nagród i otwarcie
pokonkursowej wystawy po³¹czone z promocj¹ kalendarza
odbêdzie siê 6 maja 2009 r. w Galerii M³odych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie.

Postanowienia koñcowe:
Zastrzega siê prawo do nieodp³atnego wykorzystania prac konkursowych.

Kalendarz chojnowskich dzieci

Wydanie kalendarza na 2010 rok ilustrowanego pracami
plastycznymi chojnowskich dzieci to kolejna, po papieskim
kalendarzu i almanachu artystyczno-kulturalnym, interesu-
j¹ca inicjatywa Krystyny Czapskiej i Zbigniewa Halikowskiego.
Pomys³ ten gor¹co popar³y w³adze miasta. 
Taki kalendarz to doskona³a okazja do zaprezentowania
talentów m³odych artystów, a tak¿e ciekawa forma pro-
mocji Chojnowa. 
Prace, które zamieszczone bêd¹ w kalendarzu, wybrane
zostan¹ w wyniku przeprowadzenia konkursu „Chojnów 
– moje miasto”.
Serdecznie zapraszamy dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów do udzia³u w tym konkursie!

MA£A 
Podwijam nogawki i brodem pomykam, 
By spotkaæ siê szybko z moim promykiem. 
Wyznajê Ci mi³oœæ i przynoszê kwiaty. 
Nie zwracasz uwagi, ¿e jestem smarkaty. 
Taka to cena mi³oœci trwania. 
Wszystkie przeszkody s¹ do pokonania. 

PYZA 
Gdy w kalendarzu czternasty lutego, 
ka¿dy siê cieszy niezmiernie z tego. 
Wszyscy maj¹ szczêœliwe minki, 
powód jest prosty: s¹ WALENTYNKI! 
Serduszka, kwiatki i ró¿ne prezenty, 
nale¿y dawaæ, tak ka¿e Walenty. 
Dla ukochanej, ukochanego, 
bo mi³oœæ jest piêkna, wiemy dlaczego. 

MACIEJKA 
Kilometry twego cia³a 
zwiedzaæ, ach zwiedzaæ bym chcia³a... 
Noc¹, rankiem i w po³udnie, 
jak¿e by³oby to cudnie!

ANIELICA
Dziœ s¹ Walentynki
Dla ch³opaka, dla dziewczynki.
Ch³opcy daj¹ upominki,
A dziewczynki ³adne minki.
Ch³opcy du¿o chcieliby,
A dziewczynki s³owo "my".
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D³ugie, balowe suknie, czerwone podwi¹zki, marynarki i krawaty 
to podstawowe “wyposa¿enie” ka¿dego uczestnika studniówki.
Owych elementów stroju nie mog³o zabrakn¹æ na balu zorganizowa-
nym w Domu Chemika dla klas maturalnych Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie przy ul. Witosa.

Ostatnie roczniki Technikum Ekonomicznego, Technikum ¯ywienia 
i Agrobiznesu pod kierunkiem wychowawczyñ: Haliny Kiliœ i Anny
Ostorpolskiej przygotowa³y imprezê. Wœród powitañ i podziêkowañ
otwieraj¹cych uroczystoœæ nie mog³o zabrakn¹æ tradycyjnego wrêcza-
nia wi¹zanek kwiatów z³o¿onych na rêce dyrekcji Powiatowego
Zespo³u Szkó³ – pana Kazimierza Grabowskiego, pana Zdzis³awa
Szymaszka oraz burmistrza Jana Sierkiesa. Równie¿ grono pedago-
giczne i rodzice nie zostali pominiêci przy sk³adaniu podziêkowañ. 

Wielu z nas prze¿y³o przynajmniej jedn¹ studniówkê w swoim ¿yciu 
i wie, ¿e oprócz powitania wa¿nych osobistoœci, tego niepowtarzal-
nego wieczoru musia³o znaleŸæ siê miejsce na toast, pieœñ studenck¹
“Gaudeamus” oraz pieœñ biesiadn¹ pt. “Kurdesz”. Najwa¿niejszym
punktem balu sta³ siê polonez w wykonaniu uczniów. Oficjaln¹ czêœæ
przyjêcia sfinalizowa³o tradycyjne “Sto lat”. Nastêpnie rozpoczê³a siê
zabawa. Piêkny wystój sali, przygotowany przez kwiaciarniê Camelia,
a tak¿e nastrojowe utwory wykonywane przez zespó³ wokalno -
muzyczny rodziny Laszkiewiczów z Wojciechowa, uœwietni³y bal.

Na studniówce bawi³ siê ka¿dy, w koñcu to jedyny wieczór, podczas
którego wszystkie problemy mo¿na zostawiæ na zewn¹trz i tym
samym zrekompensowaæ sobie, nastêpne, symboliczne 100 dni
wype³nione nauk¹ i trudem przygotowañ maturalnych. Zasadê “dobrej
zabawy” wykorzystali obecni na imprezie goœcie. Nauczyciele,
uczniowie i osoby towarzysz¹ce bawili siê wyœmienicie do godziny 

czwartej nad ranem. Dokuczliwy ból stóp i nadwyrê¿one miêœnie nie
zniechêci³y nikogo, ka¿dy pragn¹³ korzystaæ jak najpe³niej 
z up³ywaj¹cych minut. 

Oprócz par tanecznych, na pewien czas, parkiet wype³ni³y grupy
uczniów prezentuj¹ce przygotowany program artystyczny. Balet
“Jezioro £abêdzie” i skecz pt. “Sonda” rozbawi³y widzów. Chwile
odpoczynku urozmaici³o ponowne wykonanie poloneza, lecz tym
razem, z udzia³em wszystkich goœci.

H.K.
Uczniowie klasy IV TA, IV T¯ i IV TE 

wraz z wychowawcami

Studniówka czyli ostatnie szaleñstwa przed matur¹

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

po³o¿onego w Chojnowie:

Lokal u¿ytkowy - gara¿ Nr 1, przy ul. Ogrodowej 4 
o powierzchni ogólnej 12,15 m2.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25.02.2009 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, dnia 25.02.2009 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania

przyczyny.

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 powierzchni - 14,20 m2 i 14,10 m2.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25.02.2009 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 godziny 9.45, dnia 25.02.2009 r.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyny.
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Niebezpieczne odpady - jak i gdzie sk³adowaæ?
Odpady niebezpieczne to odpady, które ze
wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad chemicz-
ny, biologiczny, inne w³aœciwoœci lub okolicz-
noœci stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdro-
wia ludzkiego oraz œrodowiska naturalnego.
Odpadów takich nie wolno spalaæ, zakopy-
waæ, wyrzucaæ do lasu, wylewaæ do kanaliza-
cji, gruntu, czy wody. Odpady takie nie po-
winny tak¿e trafiaæ na wysypiska, lecz powin-
ny zostaæ poddane odrêbnej utylizacji. Dlatego
wa¿ne jest byœmy nie mieszali ich z naszymi
codziennymi œmieciami. Czêœæ z nich mo-
¿emy wyrzuciæ do przeznaczonych do tego
pojemników jak pojemniki na przetermino-
wane leki w aptekach, czy pojemniki na zu-
¿yte baterie. Pozosta³e odpady powinny trafiæ
do firm, które zajmuj¹ siê ich utylizacj¹. 

Jakie odpady niebezpieczne 
mog¹ powstaæ w naszych domach?

- zu¿yte baterie, akumulatory resztki farb,
lakierów,

- œrodki do konserwacji i ochrony drewna
oraz opakowania po nich,
- œrodki ochrony roœlin (pestycydy) i pojemniki,
w których by³y przechowywane,
- przeterminowane lub tylko czêœciowo
zu¿yte leki,
- przedmioty zawierajace w sobie rtêæ, takie
jak: termometry, lampy rtêciowe, œwietlówki,
prze³¹czniki,
- œrodki czyszcz¹ce, wywabiacze plam i opa-
kowania po nich, rozpuszczalniki organiczne,
- pojemniki po aerozolach, pozosta³oœci po
domowych œrodkach do dezynfekcji lub
dezynsekcji,
- oleje przepracowane,
- smary, œrodki do konserwacji metali -
odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz
z opakowaniami,
- ska¿one opatrunki.

Jak zmiejszyæ iloœæ odpadów 
niebezpiecznych w domu? 

- przeterminowane lub niewykorzystane leki
wyrzucaj do specjalnych pojemników 
w aptekach,
- najlepiej zu¿ywaæ ca³oœæ produktu i nie
zostawiaæ niczego w opakowaniach,
- kupuj wy³¹cznie baterie pozbawione kadmu 
i rtêci (z napisem 0% mercury, 0% cadium)
lub zamiast baterii jednorazowych u¿ywaj
akumulatorków, nadaj¹cych siê do ponowne-
go na³adowania,
- korzystaj z kalkulatorów na ogniwa s³oneczne,
- u¿ywaj œrodków bezpiecznych dla zdrowia
przy remoncie czy te¿ budowie domu,
- unikaj w domu i w ogrodzie œrodków
chemicznych do zwalczania owadów oraz
chwastów,
- dbaj, aby z samochodu nie wycieka³ olej,
- nie wyrzucaj starego akumulatora do
“œmietnika” (zawarty w nim o³ów i kwas siar-
kowy stanowi¹ Ÿród³o ska¿eñ œrodowiska),
- dbaj o prawid³ow¹ eksploatacjê akumulatora,
co znacznie przed³u¿y jego ¿ywotnoœæ,
- kupuj kosmetyki nie zawieraj¹ce freonu,
który niszczy warstwê ozonow¹ (z napisem
“ozone friendly”, “CFC free”),
- u¿ywaj biodegradowalnych œrodków
czyszcz¹cych.

opr.eg

UCHWA£A NR XXXIII/158/09
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 19 stycznia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia œcieków
obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w okresie 

od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.
(podstawa prawna)
§ 1. 1.Zatwierdza siê obowiazuj¹ce na terenie Gminy Miejskiej Chojnów taryfy
dla zbiorowego odprowadzania œcieków na okres od dnia  01.01.2009r. do dnia
31.12.2009r.

§ 2. Dokonuje siê podzia³u na taryfowe grupy odbiorców us³ug. Tabela tary-
fowych grup odbiorców us³ug  stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§ 3. Dokonuje siê podzia³u œcieków na kategorie wed³ug iloœci zanieczyszczeñ.
Kategorie œcieków stanowi¹ za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009r.
§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz
w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Za³¹cznik Nr 1
do UCHWA£Y NR XXXIII/158/09
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 19 stycznia 2009r.

Taryfowe Grupy odbiorców us³ug

Wszystkie domowe odpady, które mo¿e-
my zaliczyæ do stwarzaj¹cych zagro¿enie
dla œrodowiska, mieszkañcy Chojnowa
mog¹ sk³adowaæ w kilku miejscach.
Zbiórka zu¿ytych baterii np. jest prowa-
dzona w Szkole Podstawowej Nr 3 i 4,
Gimnazjum Nr 1 i 2. Zu¿yty sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny przyjmuje nato-
miast sklep NEONET przy ul. Wolnoœci 
i baza CHZGKiM przy ul. Kraszewskiego.
Niewielu konsumentów wie tak¿e, ¿e od
niedawna zgodnie z Ustaw¹ ka¿dy sklep
ze sprzêtem RTV, AGD, winien, na
proœbê kupuj¹cego nowy sprzêt, przyj¹æ
od niego stary.
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ZZ kkkk ssii¹¹¿¿kkii    wwyyddaarrzzeeññ
***

6 lutego w Osetnicy dwie nieznane ko-
biety narodowoœci romskiej z otwartego
mieszkania, wykorzystuj¹c fakt nie-
pe³nosprawnoœci ruchowej kobiety 
w podesz³ym wieku skrad³y pieni¹dze
w kwocie 1.000 z³.

***
Niewiele wysi³ku kosztowa³o niezna-
nego sprawcê ograbienie starszej pani
na ulicy. Najpierw energicznie po-
ci¹gn¹³ j¹ za kurtkê, potem przewróci³
na chodnik i bezbronn¹ okrad³ zabiera-
j¹c torebkê, w której by³ telefon ko-
mórkowy m-ki Nokia 3310, portfel,
dowód osobisty, karta bankomatowa,
legitymacja emeryta oraz pieni¹dze 
w kwocie 70 z³.

***
S¹siedzka zazdroœæ czy zwyk³a g³u-
pota? Takie pytanie zadaj¹ sobie
poszkodowani, którzy w kilka minut
stracili ponad 4 tys. z³. 8 lutego dy¿urny
legnickiej stra¿y powiadomi³ chojnow-
ski komisariat o akcji gaœniczej sterty
s³omy w NiedŸwiedzicach. Wys³ana na
miejsce grupa dochodzeniowo-œledcza
wraz z bieg³ym po¿arnictwa, ustali³a, ¿e
nieznany sprawca podpali³ wolno sto-
j¹c¹ w polu, stert¹ s³omy o wadze 322 ton,
o wartoœci 41860 z³

***
Na dalek¹ wyprawê mo¿e udaæ siê
sprawca, który w okresie od 6 do 
8 lutego skrad³ 400 litrów oleju napê-
dowego. Z ustaleñ policji wynika, ¿e
z³odziej nieustalonym narzêdziem po
uprzednim przekrêceniu wk³adki zamka
w korku wlewu paliwa w samochodzie
marki Daf, który sta³ zaparkowany na
parkingu w Krzywej przy stacji paliw,
spuœci³ kilkaset litrów oleju, powoduj¹c
straty w kwocie 1.400 z³.

***
3.500 z³ wynosz¹ straty spowodowane
niewyjaœnionym postêpowaniem spraw-
cy, który 13 lutego wtargn¹³ na ogro-
dzony teren farmy byd³a w Go³ocinie.
To, ¿e z ci¹gnika m-ki Ursus skrad³ pompê
paliwow¹, mo¿na zrozumieæ, ale 
w jakim celu wyla³ 800 litrów gliceryny
spo¿ywczej ze stoj¹cej nieopodal beczki?
Ot zagadka!

***
9 luty dla tego z³odzieja, bêdzie od tej
pory feraln¹ dat¹. Tego dnia, na 
ul. Kolejowej funkcjonariusze Referatu
Kryminalnego KP w Chojnowie zatrzy-
mali sprawcê, który przyw³aszczy³
sobie telefon komórkowy marki Nokia
6300 o wartoœci 200 z³. W trakcie
wykonywania czynnoœci telefon zosta³
odzyskany.

Bez trudu mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e w pierwszy
weekend lutego plakaty na s³upach og³osze-
niowych informowa³y o imprezach koncer-
towych w okolicach Chojnowa - koncerty
g³ównie z nurtu bluesrocka i rocka gotyckiego.
Ni st¹d, ni zow¹d posz³a po mieœcie fama 
o wieczorku muzycznym w kawiarni “Jubilatka”. 
I mo¿na by³o siê tylko zastanawiaæ nad frek-
wencj¹. Jeszcze raz siê okaza³o, ¿e miejscowa
poczta pantoflowa - zawsze niezawodna, 
a has³o - THE TWISTERS - dzia³a na ludzi jak

cukier na mrówki. W sobotê 7 lutego - na
pewno pad³ rekord frekwencji. O miejscu przy
stoliku mo¿na by³o tylko pomarzyæ, parkiet zaœ
by³ stale oblê¿ony. 
Bluesrock bowiem dobry dla wszystkich - dla
seniorów i m³odzie¿y. Mimo przedniej zabawy, 

jej uczestnicy bez trudu zauwa¿yli, ¿e w zes-
pole THE TWISTERS zasz³y doœæ powa¿ne
zmiany personalne - nowy wokalista i gitarzysta
basowy. Okazuje siê jednak, ¿e nasze dzien-
nikarskie nosy ju¿ wyczuwaj¹ wielk¹ drakê 
w bluesowej dzielnicy. Ci co odeszli z pierwot-
nego sk³adu grupy, za³o¿yli zespó³ o nazwie
THE TWISTERS BAND. Jest ju¿ na rynku
debiutancka p³yta. Promuj¹ j¹ oba sk³ady,
graj¹c koncerty. 
Znamy takie przypadki z historii polskiego rocka.
Fani TSA wiedz¹ w czym rzecz. Jaki fina³
bêdzie tego (b¹dŸ co b¹dŸ skandalu) tego nikt
nie wie.
A nam pozostaje czekaæ na kolejn¹ jubilatkow¹

imprezkê.
P.M.

B.M. - fot.

We wszystkich krajowych klubach pi³karskich
trwaj¹ przygotowania do wiosennej rundy
rewan¿owej. Nie inaczej jest w naszej Choj-
nowiance. Zaplanowano kilka sparingów. Te
mecze kontrolne, które ju¿ rozegra³a pierwsza
dru¿yna, karz¹ z optymizmem patrzeæ w przy-
sz³oœæ. Póki co, nasze pi³karskie osy pod wodz¹
Romualda Kujawy k¹saj¹ z powodzeniem ka¿-
dego jak leci. 
Kibice nie przecierajcie oczu. Te wyniki s¹
prawdziwe. Ka¿dy mecz wygrany!!

KS Chojnowianka – Sparta Rudna 7:3
KS Chojnowianka – Odra Chobienia 4:2
KS Chojnowianka – Prochowice Urbex     4:0
KS Chojnowianka – Czarni Lwówek 7:1

Ju¿ nied³ugo nasza dru¿yna udaje siê na obóz
kondycyjny do Czech. W miejscowoœci Hradec
Kralowe na sztucznej murawie boiska, Choj-
nowianka zmierzy siê z Karkonoszami Jelenia
Góra.

P.M. 

Same zwyciêstwa

Bluesrock dobry dla wszystkich
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

ZAPRASZA

* na wystawê fotograficzn¹ „Œwiat wokó³
nas”: pokonkursow¹ wystawê prac ucz-
niów Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II 
w Chojnowie – luty, Galeria M³odych
(Plac Zamkowy 2)

* na spotkanie organizacyjne Klubu
Literackiego (Sekcja dla Doros³ych) – 
6 marca, godz. 16.00, Sala Edukacyjna

Biblioteczne nowoœci

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Lyn Gardner - „Wiejmy do lasu”
Ta ksi¹¿ka wygra z grami komputerowymi,
filmami fantasy i magicznymi sztuczkami
ca³ego wspó³czesnego œwiata. Groza, któr¹
przezywaj¹ bohaterowie, przeradza siê w auten-
tyczny strach czytelnika, ale coraz bardziej
gêstniej¹ca atmosferê powieœci opromieniaj¹
uœmiech, humor i subtelna zabawa motywami
kultury.

Hubert Schirneck - „Co s³ychaæ u siedmiu
krasnoludków?”
Bajka o królewnie Œnie¿ce i siedmiu krasno-
ludkach koñczy siê tak, ¿e królewna odchodzi
szczêœliwa ze swoim wybawicielem - ksiê-
ciem, a krasnoludki znowu zostaj¹ same.

Teraz bêd¹ musia³y samodzielnie zmierzyæ
siê ze wszystkimi problemami i niekoñcz¹-
cymi siê domowymi obowi¹zkami. Odk¹d
zabrak³o Œnie¿ki, nie ma w³aœciwie komu
troszczyæ siê o porz¹dki. I co z tym fantem
zrobiæ?

Dzia³ dla Doros³ych:

„Psychologia emocji” /pod red. M. Lewisa,
J.M. Haviland-Jones
Obszerne kompendium wiedzy na temat
emocji.
Pierwsze wydanie ksi¹¿ki zosta³o uznane przez
magazyn „Choice” za Wybitn¹ Ksi¹¿kê Nauko-
w¹ 1995 roku. Ta druga edycja obejmuje za-
równo uaktualnione wersje rozdzia³ów za-
wartych w pierwszym wydaniu, jak i zu-
pe³nie nowe rozdzia³y tych samych autorów.
Znalaz³y siê tu tak¿e artyku³y napisane przez
innych badaczy, œwiadcz¹ce o rozwoju wie-
dzy na temat wzajemnych oddzia³ywañ po-
miêdzy emocjami a innymi aspektami
zachowania.

„Wysiedlenia, wypêdzenia, ucieczki 1939 –
1959: atlas ziem Polski: Polacy, ¯ydzi,
Niemcy, Ukraiñcy”
Atlas obrazuje przebieg przymusowych
ruchów ludnoœci na licz¹cym oko³o pó³ mil-
iona kilometrów kwadratowych obszarze
Europy Œrodkowej, który wchodzi³ w sk³ad
pañstwa polskiego przed 1939 r. i po 1945 r.
Obejmuje wiêc tak¿e tereny, które do 1945 r.
tworzy³y wschodni¹ czêœæ Niemiec, i ziemie,

które po II wojnie œwiatowej znalaz³y siê 
w sk³adzie Litwy, Bia³orusi i Ukrainy radziec-
kiej. Ksi¹¿ka, oprócz komentarza historycz-
nego i kalendariów wydarzeñ zwi¹zanych 
z migracjami ludnoœci cywilnej, zawiera 68
barwnych map, wykresy i diagramy, oko³o
400 ilustracji, a tak¿e dokumenty Ÿród³owe.
Zdaniem autorów, atlas powinien byæ nie
tyko g³osem w dyskusji specjalistów, ale
dziêki swej formule przede wszystkim ma na
celu przybli¿enie czytelnikom tej tak wa¿nej,
kontrowersyjnej i ciekawej problematyki.
Ksi¹¿ki udostêpniane w czytelni.

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

Film „Popie³uszko” to opowieœæ o cz³owieku,
który ze skromnego ch³opaka z podlaskiej
wsi sta³ siê duchowym przewodnikiem narodu
oraz symbolem odwagi w walce o wolnoœæ 
i prawdê. Obraz przedstawia ¿ycie Ksiêdza
Jerzego od lat dzieciñstwa na polskiej pro-
wincji, poprzez okres kszta³towania siê po-
wo³ania w wojsku, proces rodzenia siê Jego
legendy w czasie ciê¿kiej próby stanu wojen-
nego, a¿ po bestialski mord i gromadz¹cy
blisko pó³ miliona ludzi pogrzeb. Losy bohatera
przedstawione s¹ na tle kluczowych wyda-
rzeñ lat 80. Z rozmachem odtworzono m.in.

strajki Sierpnia ‘80 oraz manifestacje stanu
wojennego brutalnie t³umione przez w³adze
PRL. Liczne sceny masowe oddaj¹ gor¹c¹
atmosferê tamtych dni, a w filmie udzia³
bior¹ równie¿ autentyczni uczestnicy histo-
rycznych wydarzeñ. Szczególn¹ uwagê
zwraca dopracowana scenografia, która do-
skonale oddaje estetyczny koloryt lat 80. To
jeden z niewielu filmów przedstawiaj¹cych
ten tak wa¿ny okres naszej najnowszej 
historii i z pewnoœci¹ pierwszy ukazuj¹cy go
tak wiernie.

Film jest skierowany przede wszystkim do
m³odego pokolenia, które zna tamt¹ historiê
wy³¹cznie z przekazów telewizyjnych lub
rodzinnych. Dotarciu do niego sprzyjaæ ma
nowoczesny jêzyk filmu, w którego realizacjê
zaanga¿owane zosta³y najnowsze œrodki 
i rozwi¹zania techniczne. 

Kino w MOKSiR
19 marca Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
zaprasza na projekcjê filmu

„Popie³uszko”
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Grupa nauczycieli skupionych w Stowarzyszeniu „Wsparcie”, pozys-
ka³a pieni¹dze ze œrodków unijnych na opracowany przez siebie pro-
jekt „Ruszaj galopem”. Kilkaset tysiêcy z³otych pochodz¹cych 
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki zostanie przeznaczonych na dosko-
nalenie umiejêtnoœci zawodowych, szczególnie jeŸdzieckich, uczniów
Technikum Hodowli Koni w Chojnowie. 
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki przeznacza swoje œrodki finan-
sowe na dzia³ania s³u¿¹ce podnoszeniu poziomu wykszta³cenia oraz
zmniejszaniu obszarów wykluczenia spo³ecznego. „Ruszaj galopem”
wpisuje siê w cele Programu, odpowiada bowiem na nowe potrzeby
rynku pracy. W opracowanym przez Szko³ê i wdro¿onym w 1995
roku programie technika hodowcy koni, za³o¿ono, zgodnie z wytycz-
nymi w³adz oœwiatowych, kszta³cenie umiejêtnoœci jeŸdzieckich
jedynie na poziomie podstawowym, ze wzglêdu na ograniczone
mo¿liwoœci finansowe oœwiaty, które wystêpuj¹ i dzisiaj. 
Obecnie na rynku pracy poszukiwani s¹ absolwenci ze znacznie
wy¿szymi umiejêtnoœciami jeŸdzieckimi i wiedz¹ umo¿liwiaj¹c¹ im
m.in. trening koni, prowadzenie rekreacji konnej, przygotowanie 
i prezentowanie koni do sprzeda¿y. Wiêcej miejsc pracy powstaje 
w rekreacji i sporcie, mniej - w stadninach. W cenie s¹ tylko konie
odpowiednio wytrenowane, po kilkuletniej pracy pod jeŸdŸcem. Roz-
wijaj¹ca siê dynamicznie rekreacja i turystyka potrzebuje licencjo-
nowanych instruktorów jeŸdziectwa. Uczniowie technikum zdaj¹
sobie sprawê z tych zmian i chc¹ mieæ takie umiejêtnoœci jeŸdzieckie
i tak¹ wiedzê hipologiczn¹, które dadz¹ im szansê zdobycia do-
datkowych uprawnieñ zawodowych i znalezienia atrakcyjnej pracy. 
Ci uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie pochodz¹cy 
z niewielkich gospodarstw rolnych, którzy zamierzaj¹  przekszta³ciæ je
w atrakcyjne oœrodki turystyczne, s¹ równie¿ zainteresowani naby-
ciem umiejêtnoœci jeŸdzieckich. „Ruszaj galopem” odpowiada tym
oczekiwaniom. 
Projekt „Ruszaj galopem” jest realizowany w okresie od 2 stycznia
2009 r. do 31 grudnia 2010 r. i weŸmie w nim udzia³ oko³o 70 osób.
Uczniowie bêd¹ uczestniczyli w warsztatach jeŸdzieckich,  wizytach
studyjnych,  seminariach zawodowych oraz w dodatkowych zajê-
ciach dydaktycznych i specjalistycznych. 
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w zawsze goœcinnej Stadninie Koni Jaro-
szówka oraz w obiektach Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Do realizacji zajêæ zaproszono specjalistów m. in. z hodowli koni,
teorii jeŸdziectwa i weterynarii.
Ko³o pozalekcyjne z hodowli i u¿ytkowania koni umo¿liwi uczniom
rozwijanie zainteresowañ ró¿nymi dziedzinami hodowli i u¿ytkowania
koni (sporty konne, rekreacja konna, hipoterapia, organizacja imprez
jeŸdzieckich i oœrodka jazdy konnej). Zajêcia s¹ prowadzone  przez
nauczyciela hodowli koni ju¿ od stycznia bie¿¹cego roku. W ka¿dym
roku realizacji projektu grupa bêdzie liczy³a oko³o 25 osób.
Seminaria zawodowe umo¿liwi¹ uczniom (4 seminaria w roku), kon-
takt ze specjalistami - praktykami m.in.  hodowli koni, teorii jeŸ-
dziectwa i weterynarii, pozwol¹ im pog³êbiæ i uaktualniæ wiedzê, 
a tak¿e przedyskutowaæ istotne problemy  zawodowe. W pierwszym,
marcowym seminarium weŸmie udzia³ oko³o 40 osób.
Warsztaty jeŸdzieckie, bêd¹ prowadzone na terenie oœrodka
jeŸdzieckiego Stadniny Koni Jaroszówka dla 40 osób w ka¿dym roku.
Zajêcia rozpoczê³y siê ju¿ w lutym tego roku. Na obecnym etapie grupa
jeŸdŸców przygotowuje konie do pracy. Nastêpnie kolejne grupy bêd¹ 

æwiczy³y swoje umiejêtnoœci pod okiem instruktora. Pod koniec marca
wszyscy uczestnicy warsztatów bêd¹ ocenieni przez specjalistê – trenera
jeŸdziectwa. Ka¿demu z nich bêdzie przedstawiona opisowa ocena
umiejêtnoœci i indywidualny program naprawy. Taka kontrola
postêpów  bêdzie przeprowadzana przez trenera 3 razy w ci¹gu roku.
Zajêcia zakoñcz¹ siê ocen¹ postêpów i wyznaczeniem celów do dal-
szej pracy. W zajêciach z trenerem uczestniczyæ bêdzie instruktor,
który zrealizuje z uczniem program naprawy. Zajêcia bêd¹ siê odby-
wa³y tak¿e w czasie wakacji. 
W ka¿dym roku realizacji projektu odbêd¹ siê trzy wizyty studyjne,
ró¿ne pod wzglêdem tematyki. Uczniowie zaplanuj¹ ka¿dy wyjazd,
zorganizuj¹ go, udokumentuj¹ jego przebieg, a krótkie prezentacje
zamieszcz¹ na stronie internetowej szko³y. W ka¿dym wyjeŸdzie
bêdzie uczestniczyæ 35 uczniów. Pierwsza wycieczka planowana jest
w marcu.
Podsumowaniem pracy ka¿dego ucznia i jednoczeœnie sprawdzianem
poziomu osi¹gniêtych umiejêtnoœci bêdzie zdobycie odznaki
jeŸdzieckiej: br¹zowej, srebrnej a mo¿e nawet z³otej. Do egzaminu na
odznakê jeŸdzieck¹ bêd¹ mogli przyst¹piæ wszyscy chêtni uczestnicy
warsztatów jeŸdzieckich, którzy osi¹gnêli wystarczaj¹ce umiejêtnoœci.
W trakcie projektu egzamin bêdzie przeprowadzony trzykrotnie, wraz
z postêpem umiejêtnoœci uczniów, jednorazowo dla oko³o 10-15 osób.
W tym roku pierwszy egzamin odbêdzie siê we wrzeœniu.
Spodziewanym rezultatem projektu jest taki poziom umiejêtnoœci
jeŸdzieckich uczniów technikum, który umo¿liwi im zdobycie odzna-
ki jeŸdzieckiej. Dobre umiejêtnoœci jeŸdzieckie otworz¹ absolwentom
szko³y drogê do uzyskania wa¿nych w œrodowisku zawodowym kwalifi-
kacji, na pocz¹tku - instruktora jeŸdziectwa i sêdziego sportów kon-
nych. Pozwol¹ równie¿ czerpaæ radoœæ ze startów w zawodach jeŸdziec-
kich .

³z

Unia Europejska sfinansuje projekt
“Ruszaj galopem” w Technikum Hodowli Koni 

w Chojnowie



Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie przy ul. Grunwaldzkiej, IVp.,
pow. 45 m2, cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. (076) 818-808 lub 0602-317-176. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m2

w nowym budownictwie, 2 pokoje, balkon,
niski czynsz, ³adny uk³ad.
Wiadomoœæ: tel. 0606-825-085.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w bloku, IIp., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
przedpokój, balkon, 69,50 m2, po remoncie,
cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 0509-271-583.

Sprzedam mieszkanie w nowym budow-
nictwie, o pow. 65 m2, 3 pokoje z kuchni¹,
³azienk¹ i wc osobno, po wymianie okien, cena
170 tys. do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 0793-554-501.

Sprzedam mieszkanie 3. pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój+gara¿, w Chojnowie
ul. Kolejowa, o pow. ok. 100m2, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-34,
0667-795-815 lub 0889-654-665.

Sprzedam kawalerkê w Chojnowie, 
w nowym budownictwie, o powierzchni 39 m2,
IIp, cena do ustalenia, lub zamieniê na wiêksze.
Wiadomoœæ: tel. (076)-818-64-93 lub 662-317-680.

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

Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe 74 m2

na dwa mniejsze. Wiadomoœæ: tel. 726-281-442.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 
w nowym budownictwie o pow. 47 m2 (dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka) na wiêksze rów-
nie¿ w nowym budownictwie. Wiadomoœæ:
tel. 888-175-228 lub 513-162-774.

Wynajmê pomieszczenie na terenie
Chojnowa z pe³nym wyposa¿eniem dla: fry-
zjerki/fryzjera, kosmetyczki, dobra lokaliza-
cja, lokal po remoncie, na korzystnych wa-
runkach, od zaraz. Cena do uzgodnienia! 
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-74-67 lub 602-529-242.

Us³ugi

Nadzory w budownictwie - pe³nienie
funkcji kierownika budowy (m.in. domy jed-
norodzinne, obiekty przemys³owe), upraw-
nienia budowlane w specjalnoœci konstruk-
cyjno-budowlanej bez ograniczeñ. 
Wiadomoœæ: tel. 0604-346-288.

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

Oferujê us³ugi transportowe, przewozy -
tanio i bezpiecznie - w Chojnowie i okolicy.
Wiadomoœæ: tel. 0880-531-431.

Praca
Zatrudniê fryzjera lub fryzjerkê w nowo

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

Inne 
Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy 

ul. Leœnej i Wrzosowej. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczo-
wie. Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0607-286-335 po godz. 18.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie,
ul. Po³udniowa o pow. 943 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-872-314.

2 dzia³ki budowlane w Jerzmanowicach,
1449 m2, 1667 m2, przy drodze asfaltowej od
strony Chojnowa, 400 m do zabudowañ
miasta, ustalony plan zagospodarowania,
woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094. 

Sprzedam komplet wypoczynkowy: wer-
salka i 2 fotele z pojemnikiem na poœciel.
Wiadomoœæ: tel. 0605-438-493.
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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

U nas kupisz
i uszyjesz

Firany i zas³ony 
m.in. z Polski, W³och 

oraz Hiszpanii

* pomoc w doborze tkanin
* projekty zas³on
* mo¿liwoœæ uszycia

to oferta sklepu to oferta sklepu 

DEKORDEKOR
ul. Niemcewicza 1 
(w kierunku MDK)

poniedzia³ek - pi¹tek 
10.00 - 17.00

sobota 10.00 - 13.00

ZAPRASZAMY
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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

zatrudni pracowników 
na stanowisku produkcyjnym

* monter
* tlokarz
* frezer
* tokarz
* spawacz

dodatkowym atutem bêdzie 
znajomoœæ rynku technicznego 

i samodzielnoœæ.

Kontakt osobisty w siedzibie firmy.

PPU "MAGROTEX" Sp.z.o.o.
Chojnów ul.Fabryczna 1

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
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Miejskie inwestycje 2008

Budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy SP4

Trybuny na stadionie KS “Chojnowianka”

Remont elewacji i dachu budynku Muzeum Regionalnego

Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1

Zespó³ boisk sportowych - “Orlik 2012”


