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Przedszkolaki na scenie
Wra¿enie artystyczne po obejrzeniu wszystkich

przedszkolnych prezentacji by³o w jednakowej mierze
pozytywne. Tak¹ opiniê wyra¿a³o nie tylko

kompetentne jury, ale równie¿ liczna publicznoœæ.

Nagroda dla Oli
Na IX Jeleniogórskim Forum Teatrów Dzieciêcych

Aleksandra Ba³aj otrzyma³a indywidualn¹ 
nagrodê aktorsk¹.

Ekslibrisy Jana Paw³a II
Czwart¹ rocznicê œmierci Ojca œw., chojnowskie muzeum

uczci³o otwarciem wystawy zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyka.

Stanê siê tym, co jest mi bliskim
W Galerii M³odych w Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarto

wystawê prac uczniów Gimnazjum nr 2 w Chojnowie 
- Natalii Kupczyñskiej, Tomasza Kupca i Kacpra Kurzawy.

Chcia³bym wróciæ do tamtych lat
Po wyborach sprawozdawczo-wyborczych w KS “Chojnowianka” 

w serca kibiców wst¹pi³a nadzieja. Czy pod sterami nowego zarz¹du
nasi utrzymaj¹ siê w IV lidze? - rozmowa z prezesem J. Chudziakiem.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* na ulicach miejskich prowadzona jest wymia-
na i uzupe³nianie oznakowania pionowego,

* przeprowadzono równanie dróg o nawierzch-
niach gruntowych na ul. Fabrycznej, Broniew-
skiego, Rejtana, Po³udniowej, Orzeszkowej 
i Konopnickiej,

* w ramach prac interwencyjnych, po okresie
zimowym, na drogach miejskich, przeprowa-
dzono uzupe³nienia niebezpiecznych ubytków
w nawierzchniach jezdni. Podobne prace zos-
ta³y rozpoczête przez Zarz¹d Dróg Powiatowych,

* wkrótce rozpoczn¹ siê prace przy budowie
sieci wodoci¹gowej w ul. Okrzei,

* rozpoczê³y siê roboty remontowe i reno-
wacyjne kaplicy cmentarnej. Zlecenie obej-
muje prace rozbiórkowe, renowacyjne, aran-
¿acjê wnêtrza i wymianê instalacji elektrycz-
nej. Wykonawca wyburzy³ ju¿ elementy œcia-
nek dzia³owych i obija tynki licowane otocza-
kami, demontowany jest tak¿e katafalk,

* chojnowskie dzieci maj¹ ju¿ do dyspozycji
17 placów zabaw. Kolejny, przy ul. D¹brow-
skiego, jest w³aœnie w trakcie monta¿u.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami 
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:

1) w dniach od 08.04.2009 r. do 29.04.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. Kolejowej 21 i 26, ul. Grun-
waldzkiej 10, ul. Tkac-kiej 13, ul. B. Chrob-
rego 2, ul. D¹brow-skiego 18, ul Witosa 11,
ul. Boh. Getta Warszawskiego 2, ul. Samo-
rz¹dowej 1ai 1c, Rynek 10 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 8 kwietnia 2009 r. Nr 34/2009).
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 Miejskim
w Chojnowie w ter-minie do dnia 20.05.2009 r.

Ostatnie dwa czwartki
Jeszcze tylko 23 i 30 kwietnia pracownik
urzêdu skarbowego przyjmowaæ bêdzie 
w chojnowskim urzêdzie zeznania podatkowe
za 2008r. Pamiêtajmy, ostatni dzieñ kwietnia,
jest jednoczeœnie ostatnim dniem przyjmowa-
nia Pit-ów przez fiskusa. Rozliczenia mo¿na
sk³adaæ w godz. 8.00 - 15.00 w pokoju nr 3
(na parterze). Przypominamy, ¿e w urzêdzie
s¹ tak¿e dostêpne druki PIT-ów.

Informacja dla rodziców 
szeœciolatków
W latach szkolnych 2009/10, 2010/11 i 2011/12
decyzjê o rozpoczêciu przez 6-latka nauki 
w klasie I podejm¹ rodzice. Zapisanie dziecka
6-letniego do klasy I bêdzie mo¿liwe, je¿eli
dziecko by³o objête wychowaniem przed-
szkolnym w roku poprzedzaj¹cym rozpoczê-
cie nauki w szkole lub gdy dziecko nie chodzi³o
wczeœniej do przedszkola, ale posiada pozy-
tywn¹ opiniê poradni psychologiczno-peda-
gogicznej dotycz¹c¹ mo¿liwoœci rozpoczêcia
spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dziecko 
6-letnie. Rodzice, którzy podejm¹ decyzjê 
o zapisaniu dziecka 6-letniego do I klasy razem
z dzieæmi 7-letnimi powinni do dnia 30 kwiet-
nia 2009 roku zg³osiæ siê osobiœcie w sekre-
tariacie wybranej szko³y podstawowej, celem
za³atwienia formalnoœci. Dzieci szeœcioletnie,
które nie rozpoczn¹ nauki w I klasie maj¹
obowi¹zek odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolach. Dzieci piê-
cioletnie do 1 wrzeœnia 2009 roku maj¹ prawo
(nie obowi¹zek) do odbycia rocznego przygo-
towania przedszkolnego. Zapisy dziecka do
oddzia³u przedszkolnego, tzw.”0” nale¿y
dokonaæ do dnia 24 kwietnia br. 
Wiêcej informacji o 6-latkach na specjalnej stronie
internetowej MEN: www.6latki.men.gov.pl

Zapraszamy na spotkanie 
z eurodeputowan¹
20 kwietnia na zaproszenie Chojnowskiego
Stowarzyszenia Miast Partnerskich do Chojnowa
przyje¿d¿a wroc³awianka Lidia Geringer de
Oedenberger - Pose³ do Parlamentu Europej-
skiego, wiceprzewodnicz¹ca Komisji Prawnej.
To wyj¹tkowe spotkanie ma na celu zapozna-

nie z prac¹ w Parlamencie Europejskim, g³ów-
nie jednak pos³anka pragnie podzieliæ siê
swoj¹ wiedz¹ na temat pozyskiwania œrod-
ków unijnych i ró¿nego typu szkoleniach.
Chce tak¿e zachêciæ m³odzie¿ do korzystania
z wielu programów skierowanych do kszta³-
c¹cych siê ludzi - jak staraæ siê o stypendia,
jakie trzeba spe³niaæ warunki, by móc stu-
diowaæ na obszarze Unii, czy w koñcu jak zna-
leŸæ siê w Strasburgu lub Brukseli? Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych
mieszkañców Chojnowa w najbli¿szy ponie-
dzia³ek, o godz. 17, do Muzeum Regionalnego.

Obrazili uczucia
Poranek w Wielki Pi¹tek ujawni³ na terenie
œwi¹tyni pw. NPNMP zniszczon¹ figurkê Matki
Boskiej. Wandale zdemontowali kamienn¹
postaæ z postumentu i porzucili na schodach pro-
wadz¹cych do koœcio³a. Jaki zatem by³ cel?
Có¿, wandalizm z definicji jest czynnoœci¹ bez-
myœln¹ i bezcelow¹, trudno zatem doszukiwaæ

siê tu przyczyn i celu. W tym przypadku nie
chodzi jednak wy³¹cznie o wybryk. Sprawca
naruszy³ bowiem art. 196. Kodeksu Karnego,
który mówi „Kto obra¿a uczucia religijne
innych osób, zniewa¿aj¹c publicznie przed-
miot czci religijnej lub miejsce przeznaczone
do publicznego wykonywania obrzêdów religij-
nych, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2”.
Miejmy nadziejê, ¿e sprawcy zostan¹ ukarani.

Znaczone pieski
S³u¿by miejskie rozwa¿aj¹ przeprowadzenie
w Chojnowie akcji elektronicznego znakowa-
nia psów. Problem wa³êsaj¹cych siê czworo-
nogów, do których nikt oficjalnie siê nie przy-
znaje jest nam wszystkim doskonale znany, 
a Gazeta wielokrotnie ju¿ podnosi³a ten temat.
Wszczepienie niewielkiego urz¹dzenia pod
skórê zwierzêcia zdecydowanie pomog³oby
w jego identyfikacji. 
Czip jest wielkoœci ziarenka ry¿u, nie powo-
duje reakcji alergicznych i w ¿aden sposób
nie przeszkadza zwierzêciu. Mikroprocesor
jest wszczepiany w szyjê lub miêdzy ³opatki
czworonoga. Zabieg jest prawie bezbolesny,
a zwierzê zazwyczaj reaguje na to w taki sam
sposób jak przy zwyk³ym zastrzyku. 
Po „zaczipowaniu” w³aœciciel otrzymuje dowód
elektronicznego oznakowania psa. Dane doty-
cz¹ce takiego psa i jego w³aœciciela zostan¹ wpro-
wadzone do miejskiej bazy danych.
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
z powodu œmierci

Ryszarda Barana
¿onie, dzieciom i bliskim 

sk³ada rodzina Grzeœkowiaków.

Serdeczne podziêkowania 
dla Kole¿anek i Kolegów 

z Chojnowskiego Chóru „Skoranta” 
za wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci
Ojca sk³ada Ryszard Kosiñski z rodzin¹. 
Dziêkujemy tak¿e naszym przyjacio³om,

którzy wziêli udzia³ w pogrzebie.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 7 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 4-kondygnacyjnym

przy ul. D¹browskiego 11 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 277/4 o pow. 420 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie

wieczyste do dnia 17-10-2102 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 20438:

Nieruchomoœæ wolna jest od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Nieruchomoœæ zagospo-
darowana jest jako lokal miesz-
kalny, a w planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej o charakterze wil-
lowym oraz us³ugi komercyjne, dopuszcza siê wykorzystnie budynków
pod mieszkalnictwo wielorodzinne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 maja 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 11

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 
13 maja 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 Rozporz¹dze-
niem 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¿
250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów
i us³ug. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 076 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Warto te¿ wiedzieæ, ¿e elek-
troniczne oznakowanie jest
niezbêdnym wymogiem, aby
podró¿owaæ z czworonogiem
po krajach Unii Europejskiej.
Je¿eli akcja w Chojnowie
dojdzie do skutku, jej koszty
pokryje samorz¹d. W wyzna-
czonym terminie i wskaza-
nym miejscu ka¿dy w³aœciciel
psa bêdzie móg³ poddaæ swo-
jego pupila zabiegowi wszcze-
pienia mikroprocesora. Po
terminie bêdzie musia³ zrobiæ
to na w³asny koszt.

„Stanê siê tym, 
co jest mi bliskim”
1 kwietnia w Galerii M³o-
dych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej otworzyliœmy now¹
wystawê. S¹ to rysunki trójki
uczniów Gimnazjum nr 2 
w Chojnowie - Natalii Kup-
czyñskiej, Tomasza Kupca 
i Kacpra Kurzawy.
Na pomys³ wystawienia ich

prac wpad³a kilka tygodni
temu pedagog Hanka D¹b-
rowska-Król: „Zobaczy³am,
jak oni rysuj¹ i pomyœla³am

sobie, ¿e warto ich pokazaæ. 
I to szybko, poniewa¿ koñcz¹
w czerwcu nasz¹ szko³ê, 
a wystawa na zakoñczenie
gimnazjalnego etapu eduka-
cji mog³aby byæ dla nich wa¿-
nym prze¿yciem. I dla nas
wszystkich tak¿e.”
Tytu³ wystawy „Stanê siê tym,
co jest mi bliskim” jest frag-
mentem wiersza napisanego
przez jednego z zaprezento-
wanych twórców, Kacpra
Kurzawê. To motto jest bar-
dzo adekwatne do tematyki
prac, w których m³odzi lu-
dzie wyra¿aj¹ siebie, w³asne
emocje, swoje otoczenie.
Ka¿dy z wystawiaj¹cych -
jak zauwa¿yli licznie przy-
byli na otwarcie wystawy
goœcie, m.in. rodzina Natalii,
Kacpra i Tomka, dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie 
z Gimnazjum nr 2 - ma swój,
interesuj¹cy sposób rysowa-
nia i pokazania œwiata.

Na tê ciekaw¹ wystawê, któr¹
mo¿na zobaczyæ w naszej Ga-
lerii do koñca kwietnia, ser-
decznie zapraszamy!
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Wszystko o…

Wspólnota Mieszkaniowa
Rozpoczynamy cykl artyku³ów na temat Wspól-
not Mieszkaniowych. Ten obszerny temat prezen-
towaæ bêdziemy w odcinkach. Jesteœmy otwarci
na wszelkiego rodzaju sugestie, pytania - napi-
szemy o wszystkim co w tej sprawie Pañstwa
interesuje.
Dzisiaj zajmiemy siê informacjami podstawowymi.

Jak powstaje Wspólnota?
W ustawie o w³asnoœci lokali z 1994r. po raz pierwszy spot-
kaliœmy siê z terminem “Wspólnota Mieszkaniowa”. Wspól-
notê Mieszkaniow¹ tworzy ogó³ w³aœcicieli, których lokale
wchodz¹ w sk³ad okreœlonej nieruchomoœci.
Co to oznacza? Aby odpowiedzieæ na to pytanie spróbujemy
sobie wyobraziæ nastêpuj¹c¹ sytuacjê. W budynku mieszkaj¹ 
2 rodziny. Grunt, na którym wybudowany jest budynek oraz sam
budynek jest w³asnoœci¹ Miasta. Najemcy lokalu Nr 1 Pañstwo
Nowakowie op³acaj¹ co miesi¹c czynsz za wynajmowane od
Miasta mieszkanie i mieszkaj¹ sobie spokojnie, nie interesuj¹c
siê za bardzo, co dzieje siê z ca³ym budynkiem. Chcieliby jednak
ustabilizowaæ swoj¹ sytuacjê mieszkaniow¹ i zapewniæ sobie 
i dzieciom mieszkanie na przysz³oœæ, mieæ prawo w³asnoœci do
wynajmowanego obecnie mieszkania. Dlatego te¿ decyduj¹ siê
na jego kupno od w³aœciciela. Co dzieje siê w takiej sytuacji?
Do tej pory mieliœmy jednego w³aœciciela - Miasto. Na nim
spoczywa³ praktycznie, poprzez np. Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ciê¿ar utrzymania
ca³ego budynku i gruntu wokó³ niego. Równie¿ prawa wyni-
kaj¹ce z w³asnoœci przys³ugiwa³y tylko Miastu - to ono decy-
dowa³o o tym, ¿e wynajmie lokale w tym budynku, a nastêpnie
je sprzeda. Dotychczasowe prawa i obowi¹zki najemców do
lokalu by³y regulowane przepisami ogólnymi zawartymi 
w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów.
Co zrobiæ po sprzeda¿y lokalu wynajmowanego Nowakom,
kiedy ca³a sytuacja zmieni³a siê diametralnie i kiedy zasto-
sowanie bêd¹ mieæ przepisy Ustawy o W³asnoœci Lokali? 
Obecnie mamy dwóch w³aœcicieli: dotychczasowego, czyli
Miasto i nowego, czyli Nowaków. Okazuje siê, ¿e Nowakowie
nabyli nie tylko wynajmowane poprzednio 2 pokoje, kuchniê,
³azienkê i komórkê w piwnicy. Nabyli równie¿ prawo w³asnoœci
czêœci nieruchomoœci wspólnej. Teraz nale¿y ustaliæ, co to jest
“nieruchomoœæ wspólna”? Zgodnie z Ustaw¹ po wyodrêbnie-
niu w³asnoœci lokalu, to grunt, na którym budynek jest posta-
wiony oraz te czêœci budynku, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie
poszczególnym w³aœcicielom lokali, stanowi¹ wspó³w³asnoœæ
wszystkich w³aœcicieli lokali w czêœciach u³amkowych, to siê
nazywa (wspó³w³asnoœci¹ nieruchomoœci wspólnej). Tak wiêc
kupuj¹c samodzielny lokal mieszkalny Nowakowie nabyli
³¹cznie z lokalem prawo wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspól-
nej, tj. czêœci wspólnej budynku nie przeznaczonej do wy³¹cz-
nego korzystania przez w³aœcicieli lokali i dotychczasowego
w³aœciciela nieruchomoœci (Miasto), do której poza schodami
czy strychem bêd¹ wchodzi³y równie¿ œciany noœne, instalacje
grzewcze, wodne, elektryczne, kominy, jak równie¿ prawo
w³asnoœci czêœci gruntu, na którym wybudowano budynek.

Udzia³ w³aœciciela lokalu we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci
wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni u¿ytkowej zaku-
pionego lokalu do ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej budynku.
Precyzyjne okreœlenie udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej jest
konieczne z tego powodu, ¿e na tej podstawie obliczana bêdzie
wielkoœæ zaliczek wp³acanych przez w³aœcicieli lokali prze-
znaczonych na utrzymanie w odpowiednim stanie nierucho-
moœci wspólnej. Równie¿ przychody z nieruchomoœci wspólnej
bêd¹ liczone zgodnie z tym udzia³em. 
Nawi¹zuj¹c do definicji Wspólnoty Mieszkaniowej przedsta-
wiono w bardzo uproszczony sposób podstawowe jej elementy.
W naszym przypadku Miasto Chojnów i rodzina Nowaków
tworz¹ Wspólnotê Mieszkaniow¹. Wspólnota Mieszkaniowa
powstaje z mocy prawa w tym momencie, w którym dochodzi
do wyodrêbnienia pierwszego samodzielnego lokalu w danej
nieruchomoœci. W naszym przyk³adzie Wspólnota Mieszkanio-
wa powsta³a wtedy, gdy w budynku stanowi¹cym do tej pory
wy³¹czn¹ w³asnoœæ Miasta, zosta³ wyodrêbniony na rzecz
Nowaków samodzielny lokal mieszkalny. Decyduj¹ce dla pow-
stania Wspólnoty Mieszkaniowej jest wyodrêbnienie pierw-
szego samodzielnego lokalu bez wzglêdu na to, czy jest to
lokal mieszkalny, czy u¿ytkowy.

Jakie uprawnienia maj¹ cz³onkowie Wspólnoty Mieszkaniowej?
Cz³onek Wspólnoty ma prawo korzystaæ z praw do w³asnego
mieszkania bez ¿adnych ograniczeñ. Mo¿e je sprzedaæ, poda-
rowaæ umow¹ darowizny, zapisaæ w spadku, zamieniæ na inny
lokal, wynajaæ lub oddaæ do bezp³atnego u¿ytkowania. Cz³on-
kowi Wspólnoty nie wolno zak³ócaæ spokoju s¹siadów. Po-
winien siê liczyæ z ograniczeniami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa
z innymi mieszkañcami tego budynku. Np. bez zgody pozos-
ta³ych w³aœcicieli nie mo¿e od³¹czyæ swojego mieszkania od
sieci centalnego ogrzewania. Pozostali w³aœciciele musieliby
wówczas wyraziæ zgodê podejmuj¹c Uchwa³ê. Je¿eli W³aœci-
ciel zalega z op³atami na pokrycie kosztów zarz¹du czêœci¹
wspóln¹, to bez wzglêdu na wysokoœæ zaleg³ej kwoty Wspól-
nota mo¿e dochodziæ jej w postêpowaniu upominawczym.
Ka¿dy w³aœciciel ma prawo korzystaæ z czêœci wspólnych
nieruchomoœci tj. klatki schodowej, suszarni, strychu. Korzysta
te¿ z po¿ytków, jakie przynosi nieruchomoœæ wspólna,
poniewa¿ w pierwszej kolejnoœci œrodki powinny byæ przez-
naczone na utrzymanie budynku stanowi¹cego wspó³w³asnoœæ
cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Cz³onkowie Wspólnoty mog¹ domagaæ siê, aby po¿ytki zos-
ta³y podzielone wœród nich tylko w wyj¹tkowych wypadkach.
Mo¿e to nast¹piæ tylko, gdy przychody z po¿ytków s¹ wy¿sze
od wydatków. Nadwy¿ki dzieli siê miêdzy cz³onków Wspól-
noty, albo lokuje siê na wyodrêbnionym rachunku bankowym 
i wykorzystuje na pokrycie kosztów zarz¹dzania nieruchomoœ-
ci¹ wspóln¹.

Obowi¹zki Cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej omówimy 
w kolejnym wydaniu Gazety Chojnowskiej.
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Chcia³bym wróciæ do tamtych lat

Czy nowy prezes przywróci now¹ jakoœæ 
w dzia³alnoœci klubu?
Chcia³bym wróciæ do czasów, gdy Chojnowianka
gra³a w lidze miêdzyokrêgowej legnicko-zie-
lonogórsko-leszczyñskiej.

Jakie zatem zmiany planowane s¹ w klubie?
Najwa¿niejszym naszym zadaniem jest utrzy-
manie dru¿yny w IV lidze i szkolenie m³odzie¿y.
Wystarczy wygraæ 6 meczy (18 pkt) i gramy
dalej.

Pojawi³y siê mo¿e ostatnio pi³karskie ta-
lenty rokuj¹ce nadziejê na przysz³oœæ?
U nas akurat tak siê dzieje, ¿e zawodnicy,
którzy koñcz¹ gimnazja i id¹ do szkó³ œred-
nich do Legnicy czy Lubina, s¹ przekazywani
do miejscowych klubów - Zag³êbia Lubin czy
Miedzi Legnica. Tam przez okres edukacji
szkolnej podwy¿szaj¹ i szlifuj¹ swoje umiejêt-
noœci pi³karskie.

Jakie etapy przechodzi potencjalny kandytat
na pi³karza?
Szkolimy trampkarzy, którzy potem zajmuj¹
miejsce w juniorach. Juniorów szkolimy po
to, by zasilali szeregi juniorów starszych. Naj-
lepsi, którzy koñcz¹ wiek juniorski wybierani
s¹ póŸniej do kadry seniorów.

W jaki sposób bêd¹ uzupe³niane kadry 
w najm³odszych kategoriach wiekowych?
Na posiedzeniu Zarz¹du Klubu ustaliliœmy, ¿e
pan Gerard Nowak (cz³onek zarz¹du), który
jest odpowiedzialny za szkolenie zawodników
we wszystkich kategoriach wiekowych wraz
ze mn¹ odwiedzi chojnowskie szko³y. Wspólnie
z dyrektorami szkó³ porozmawiamy z nauczy-
cielami wychowania fizycznego o dobrze roku-
j¹cych uczniach. Jeœli uda siê nawówiæ póŸ-
niej do treningów co najmniej 50% uczniów,
bêdzie to wielki sukces. Wspó³praca ze szko-
³ami musi zaowocowaæ. Tak czêsto pozyskuje
siê m³odych zawodników. 

Ile kategorii wiekowych jest w Chojnowiance?
W klubie stworzyliœmy 6 grup. Najm³odsza
czyli m³odziki - trenuj¹ pod okiem Mariusza
Marciniaka. Trampkarzami opiekuje siê Micha³
Grz¹dkowski. Krzysztof Wylêg³y trenuje junio-
rów m³odszych. Natomiast formê juniorów
starszych szlifuje Stefan Stal. Sytuacje w senio-
rach, gdzie jak wiadomo mamy dwie dru¿yny,
rozwi¹zaliœmy w nastêpuj¹cy sposób: drug¹
dru¿ynê w A klasie prowadzi dwóch trene-
rów: Romuald Kujawa i Krzysztof Wylêg³y.
Chojnowskim czwartoligowcom umiejêtnoœci
podwy¿sza Romuald Kujawa. 

Co spowodowa³o, ¿e nasza dru¿yna 
w ostatniej rundzie zosta³a tzw. czerwon¹
latarni¹?
Na dzieñ dzisiejszy trudno mi powiedzieæ, co
siê dzia³o wewn¹trz dru¿yny po zmianie trenera.
Prawd¹ jest te¿ taka, ¿e gdy siê nie strzela
bramek, to nie ma wyników.

By³ Pan ju¿ jednak prezesem. Chodzi Pan
na mecze, obserwuje je z punktu widzenia
fachowca, wyciaga pewne wnioski po kolej-
nych pora¿kach. Chojnowanka zap³aci³a
frycowe?

Domyœlam siê, ¿e na pocz¹tku rozgrywek nie
by³o pewnej wspó³pracy dru¿yny z nowym tre-
nerem. Nowy trener wi¹¿e siê zawsze z now¹
taktyk¹ i stylem gry. Jeœli przyszed³ kryzys lub
konflikt, to w³aœnie by³ owocem tego trudu.

Kiedy rezerwy A klasowe w koñcu zagraj¹
w Chojnowie?
Wed³ug ustaleñ, na pewno w czerwcu bêdzie-
my grali w Chojnowie. Nie tylko rezerwy, ale
i trampkarze oraz juniorzy. Opracowano plan
rozgrywek tak, aby nowa murawa boiska
mog³a „odpocz¹æ i zregenerowaæ siê”. S¹dzê,
¿e w czerwcu zostanie oddane do u¿ytku
drugie boisko obok MOKSiRu. To bêdzie
nasze zaplecze. 
Czy wed³ug Pana dobrym pomys³em by³o
poszerzenie zarz¹du klubu do 7 osób?
Im wiêcej r¹k do pracy tym lepiej. Zarz¹d
tworz¹ osoby oddane klubowi, chêtne do 

pomocy, kompetentne i doœwiadczone. To
mo¿e nieœæ za sob¹ wy³¹cznie korzyœci.

Czy zawirowania korupcyjne na szczytach
krajowego footbolu maj¹ wp³yw na te ni¿sze
regiony pi³karskie?
W naszym klubie na szczêœcie nie ma tego
tematu. Przy wspó³pracy i pomocy Urzêdu
Miasta oraz wsparciu sponsorów nie mamy
trudnoœci z zakoñczeniem roku finansowego.
Œrodki przekazywane przez nasz samorz¹d

przeznaczane s¹ na obligatoryjne zobowi¹zania,
a sympatycy klubu, g³ównie chojnowscy
przedsiêborcy, pomagaj¹ zaspokajaæ inne
klubowe potrzeby.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym, t¹ drog¹,
podziêkowaæ wszystkim za wsparcie - ka¿da
forma pomocy korzystnie wp³ywa na dzia³al-
noœæ klubu. Pragnê podziêkowaæ burmistrzowi
Janowi Serkiesowi za zaplecze treningowe.
Trzy boiska - przy Parku Piastowskim, na
terenie Gimnazjum nr 2 oraz boisko przy sta-
dionie Chojnowianki, stworzy³y mo¿liwoœæ
zagospodarowania wolnego czasu m³odych
ludzi. To bardzo wa¿ne. Poza tym chojnowska
baza sportowa zdecydowanie podnios³a swoj¹
atrakcyjnoœæ, a nasz miejski stadion, jestem
przekonany, wkrótce bêdzie jednym z najpiêk-
niejszych w regionie.

Dziêkujê za rozmowê.

Po wyborach sprawozdawczo-wyborczych w KS “Chojnowianka”
w serca wszystkich kibiców wst¹pi³a nadzieja. Nadzieja to przede
wszystkim nowy prezes Pan Józef Chudziak. Czy pod sterami
nowego zarz¹du pi³karze Romualda Kujawy utrzymaj¹ siê w IV lidze?
To pytanie numer jeden w œrodowisku naszych kibiców. Wystarczy
przecie¿ tak niewiele - 6 zwyciêstw czyli 18 punktów. 
Z prezesem KS Chojnowianka Józefem Chudziakiem rozmawia
Piotr Misikiewicz. 
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Przedszkolaki na scenie

2 kwietnia grupa teatralna
„Antrakt”, dzia³aj¹ca przy
Miejskim Oœrodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie, bra³a udzia³
w IX Jeleniogórskim Fo-
rum Teatrów Dzieciêcych.
W przegl¹dzie wziê³o
udzia³ 27 grup teatralnych
z terenu ca³ego Dolnego
Œl¹ska, a mottem przewod-
nim by³y s³owa: „Teatr
dzieciêcy nie powinien byæ
traktowany jako przygoto-
wanie do „zawodowej ka-
riery, jest natomiast bar-
dzo wa¿nym etapem w przy-
gotowaniu do ¿ycia wœród
ludzi”.

Nagrod¹ g³ówn¹ w kon-
kursie by³a nominacja przed-
stawienia na XXX Ogól-
nopolski Przegl¹d Teatrów
Dzieciêcych „Dziatwa” 
w £odzi. Niestety, naszej
grupie nie uda³o siê stan¹æ
na najwy¿szym podium,
ale mamy powód do
dumy. Jury w sk³adzie:
Irmina Babiñska - aktorka,
Violetta WoŸniak - Rybka
- animator kultury, peda-
gog, instruktor teatralny,
Krzysztof Rogacewicz -
aktor Teatru „Maska”,
przyzna³o naszej kole¿an-
ce Aleksandrze Ba³aj
NAGRODÊ AKTORSK¥
za rolê Ani w spektaklu
„Rysunki na pami¹tkê”. 

Serdecznie gratulujemy !!!
ek

Na XIII Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej
„Bambiniada” do chojnowskiego oœrodka kultury
zg³osi³o siê 6 przedszkoli. Oprócz reprezentan-
tów gospodarzy (przedszkola nr 1 i nr 3) na sce-
nie MOKSiR œpiewa³y i tañczy³y tak¿e dzieci z
Przedszkola Gminnego z Raszówki, Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego ZG MUZYK z Lubina,
Przedszkola Miejskiego nr 6 z Lubina oraz
Zespo³u Szkó³ - Przedszkola w Legnickim Polu.

Jury, któremu przewodniczy³ muzyk pan Grzegorz
Kruk, a wspiera³y rad¹ i doœwiadczeniem instruk-
tor teatralny MOKSiR, pani Elwira K¹dzio³ka 
i instruktor taneczny, pani Jadwiga Zderska,
postanowi³o przyznaæ tylko jedno miejsce.
Pierwsze. Za to - wszystkim wykonawcom! 
I by³a to z pewnoœci¹ najlepsza z mo¿liwych
decyzji, co potwierdzi³ aplauz zgromadzonej
widowni.
Ten werdykt nie dziwi. Jak bowiem sklasyfi-
kowaæ jednakow¹ wra¿liwoœæ, zaanga¿owanie,
entuzjazm i dzieciêc¹ spontanicznoœæ. Ka¿dy 
z wystêpów cechowa³o przygotowanie, tak
wokalne, jak i choreograficzne, a tak¿e naturalny,
szczery artyzm kilkuletnich wykonawców. 

Wra¿enie artystyczne po obejrzeniu wszys-
tkich przedszkolnych prezentacji by³o w jedna-
kowej mierze pozytywne. Tak¹ opinie wyra¿a³o
nie tylko kompetentne jury, ale równie¿ liczna
publicznoœæ, która przez kilkadziesi¹t minut
bawi³a siê wspólnie z wykonawcami dopingu-
j¹c i wspieraj¹c sceniczne debiuty.

O tym, jak przebiega³y piosenkarskie zmagania,
mo¿ecie siê Pañstwo przekonaæ, ogl¹daj¹c fil-
mowe rejestracje na miejskiej stronie interneto-
wej chojnow.eu, w zak³adce Miejskiego Oœrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji (moksir.choj-
now.eu)

opr.eg

Nagroda
dla Oli
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Niezwykle przejmuj¹ce widowisko przygotowali uczniowie
klasy Ib Liceum Ogólnokszta³c¹cego w rocznicê œmierci Jana
Paw³a II. 
2 kwietnia w auli LO m³odzie¿ przypomnia³a postaæ Ojca œw. 
i Jego nauki.
Widowisko przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni
Agnieszki Rybczyñskiej z pewnoœci¹ nie by³o obszern¹ histori¹
¿ycia najwiêkszego Polaka, nie trzeba jednak wielu s³ów, aby
przekazaæ Jego m¹droœæ, mi³oœæ do ludzi i oddanie œwiatu.

W kilku zatem wersach poetyckich, kilku ods³onach muzycz-
nych i krótkiej historii ¿ycia, m³odzie¿ przywo³a³a wci¹¿ ¿ywe
jeszcze wspomnienia o Ojcu œw., oddaj¹c jednoczeœnie czeœæ 
i szacunek najwiêkszemu Polakowi.
Tu¿ po spektaklu m³odzie¿ wraz z opiekunk¹ zebrali wiele
pochlebnych opinii, nie tylko od grona pedagogicznego, ale
tak¿e od szkolnej braci. Nie chodzi³o jednak o splendor 
i pochwa³y - oni sami byli wzruszeni i cieszyli siê, ¿e mogli to
uczucie dzieliæ wspólnie z innymi. Ka¿dy z nas z autopsji wie
jak odbierane s¹ szkolne akademie, ta jednak nale¿a³a do tych
nielicznych, które zapadaj¹ w pamiêæ…

eg

W rocznicê œmierci

Ekslibris w dos³ownym t³umaczeniu z jêzy-
ka ³aciñskiego oznacza zwrot „z ksi¹¿ek”.
To znak w³asnoœciowy danego egzem-
plarza ksi¹¿ki, najczêœciej ozdobny, wyko-
nany w technice graficznej, z imieniem 
i nazwiskiem w³aœciciela ksiêgozbioru
(lub np. stylizowanymi inicja³ami), lub 
z nazw¹ instytucji. Typowy ekslibris jest
ma³¹ zadrukowan¹ karteczk¹ przyklejon¹
do wewnêtrznej strony ok³adki. W prost-
szej formie mo¿e to byæ np. piecz¹tka.
Historia powstania znaków ksi¹¿kowych
dla Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II wi¹¿e
siê œciœle z dat¹ 16 paŸdziernika 1978 r.,
dat¹ wyboru Polaka na nastêpcê œwiê-
tego Piotra Aposto³a.
Jedyny znak ksi¹¿kowy metropolity kra-
kowskiego arcybiskupa Karola Wojty³y
to ekslibris o treœci “EX LIBRIS K.W.”
Jest to drzeworyt wykonany przez Tyr-
susa Wenhrynowicza z Krakowa, jed-
nego z najwybitniejszych polskich drze-
worytników drugiej po³owy XX wieku.
To bardzo prosty znak, w rycinie którego
artysta umieœci³ postaæ Chrystusa Fra-
sobliwego - rzeŸby czêsto spotykanej 
w rodzinnych stronach Papie¿a Polaka. 

W nastêpnych latach pontyfikatu Jana
Paw³a II powstawa³y nowe, piêkne eksli-
brisy, którymi polscy i zagraniczni twórcy
dokumentowali najwa¿niejsze wydarze-
nia tego pontyfikatu: pielgrzymki papie¿a
do Polski i innych krajów, uroczystoœci
beatyfikacyjne i kanonizacyjne, szczegól-
nie polskich m.in. Królowej Jadwigi,
ksiê¿nej Kingi, siostry Faustyny, Jana 
z Dukli, Maksymiliana Marii Kolbego
oraz rocznice urodzin Karola Wojty³y 
i kolejne rocznice pontyfikatu.
- Dotychczas zgromadzi³em oko³o 950
ekslibrisów wykonanych dla Papie¿a lub
o motywach papieskich - mówi autor
wystawy J.T Czosnyka. - Z tego zbioru 

przygotowa³em 50 wystaw. Jedn¹ z nich,
w 2001 roku, by³a wystawa w sali
Oœrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana
Paw³a II w Rzymie. Wtedy te¿ ukaza³a
siê moja ksi¹¿ka “Ekslibrysy Jana Paw³a II”.
Mia³em zaszczyt wrêczyæ tê publikacjê
osobiœcie Ojcu Œwiêtemu podczas audien-
cji w Watykanie. Obecna wystawa w Choj-
nowie to 51 ekspozycja ekslibrisów papie-
skich z mojej kolekcji. Prezentujê na niej
wybór 180 znaków ksi¹¿kowych wykona-
nych przez 44 grafików polskich i 16 zagra-
nicznych. Za urz¹dzenie tej ekspozycji
pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ
Muzeum Regionalnemu w Chojnowie, 
a szczególnie Panu dyrektorowi Jerzemu
Janusowi i pracownikom. 

Zapraszamy do obejrzenia tej niecodzien-
nej ekspozycji.

opr. eg

„Ekslibrisy Jana Paw³a II”
Czwart¹ rocznicê œmierci Naszego Ojca œw. chojnowskie mu-
zeum uczci³o otwarciem wystawy pn. „Ekslibrisy Jana Paw³a II”.
Prezentowana ekspozycja pochodzi ze zbiorów Józefa Tade-
usza Czosnyka z Wojcieszowa i jest tylko czêœci¹ jego blisko
tysiêcznej ekslibrisowej kolekcji.
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Aby ¿yæ z przyrod¹ 
w zgodzie

W ostatnich latach dziejów naszej
cywilizacji obserwuje siê niszczenie
œrodowiska naturalnego przez cz³o-
wieka. Dewastacja przyrody osi¹gnê³a
alarmuj¹ce rozmiary. Ludzie niszcz¹
lasy, glebê, zatruwaj¹ powietrze 
i wodê. Potrzeba ochrony przyrody
oraz ca³ego œrodowiska jest wynikiem
uœwiadomienia sobie przez coraz
wiêksz¹ liczbê ludzi stopnia zagro¿e-
nia naszej planety przez ró¿ne formy
dzia³alnoœci cz³owieka. Wobec real-
nego zagro¿enia naszej planety nie
mo¿na pozostaæ obojêtnym. Nale¿y
d¹¿yæ do odnowy œrodowiska natural-
nego. Wa¿n¹ rolê w tym procesie od-
grywa zapocz¹tkowana ju¿ w przed-
szkolu edukacja proekologiczna. Oczy-
wiste jest to, ¿e wp³yw przedszkolaka
na zanieczyszczanie atmosfery, czy
gleby jest naprawdê niewielki, ale wa¿-
ne jest kszta³towanie u dzieci poczucia
odpowiedzialnoœci za stan przyrody
poprzez budzenie œwiadomoœci ekolo-
gicznej. W przedszkolu jest wiele
okazji do rozbudzania wra¿liwoœci
ekologicznej. Jedn¹ z takich okazji
by³o m.in. spotkanie w naszej placówce
z Panem Jerzym Kucharskim oraz ucz-
niami z Gimnazjum Nr 2 w Chojno-
wie, które odby³o siê 2 kwietnia. Dzieci
mia³y okazjê obejrzeæ slajdy przedsta-
wiaj¹ce piêkno otaczaj¹cej nas przy-
rody oraz skutki niew³aœciwych zacho-
wañ cz³owieka, które prowadz¹ do
systematycznego niszczenia œrodowis-
ka naturalnego. Wœród wielu obejrza-
nych slajdów dzieci mia³y okazjê
rozpoznaæ niektóre zwierzêta i roœliny
znajduj¹ce siê w ich najbli¿szym œro-
dowisku. Pozna³y równie¿ wiele cieka-
wostek z ¿ycia zwierz¹t i roœlin. Dowie-
dzia³y siê, ¿e zdrowie cz³owieka jest

nierozerwalnie zwi¹zane ze œrodo-
wiskiem przyrodniczym, dlatego cz³o-
wiek powinien ¿yæ i dzia³aæ w har-
monii z przyrod¹. Ka¿dy cz³owiek po-
winien zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
nie ma moralnego prawa do niszczenia
przyrody - jest przecie¿ jej czêœci¹. Na
pami¹tkê wspólnego spotkania dzieci
otrzyma³y emblematy z has³em: „Walcz
ze œmieciami- segreguj je z nami” oraz
s³odycze.

Przedœwi¹teczny czas

Czynne uczestniczenie w uroczystoœ-
ciach zwi¹zanych z tradycj¹ œwi¹tecz-
n¹ oraz poznanie zwyczajów ludowych
stanowi jedno z zadañ edukacyjnych
naszego przedszkola. Od wielu ju¿ lat
podejmujemy szereg dzia³añ maj¹cych
na celu kultywowanie wœród naszych
wychowanków tych¿e tradycji i zwycza-
jów, aby przetrwa³y jak najd³u¿ej.
Wielkanoc jest najstarszym i najwa¿-
niejszym œwiêtem chrzeœcijañskim 
w naszym kraju. Wi¹¿e siê ona z liczny-
mi obrzêdami i zwyczajami zachowa-
nymi do dnia dzisiejszego. W naszym
przedszkolu kultywuj¹c tradycje wiel-
kanocne organizujemy szereg zajêæ 
z dzieæmi maj¹cych na celu zapoznanie
naszych podopiecznych z twórczoœci¹
ludow¹, strojami, zwyczajami i trady-
cjami ludowymi. Podczas tych¿e zajêæ
dzieci maj¹ okazjê czynnie uczestni-
czyæ w przygotowaniach do Œwi¹t
Wielkanocnych. 
W trakcie zajêæ poprzedzaj¹cych œwiê-
ta nie zabrak³o twórczoœci plastycznej
dzieci. W ka¿dej grupie wiekowej
przedszkolaki tworzy³y prace zwi¹zane
z Wielkanoc¹ wykorzystuj¹c do tego
celu ró¿norodne techniki plastyczne.
Dziêki temu powsta³a wspania³a wys-
tawa prac dzieciêcych. Kolorowy wys-
trój korytarza wprowadzi³ wszystkich
w œwi¹teczny nastrój.

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1? BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieru-
chomoœci zabudowanej 4 budynkami: administra-

cyjno-produkcyjnym o pow. u¿yt.1979,30 m2, 2 halami
warsztatowymi o pow. u¿yt. 235,50 m2 i 313,20 m2

i magazynem o pow. u¿yt. 341,20 m2, po³o¿onej przy
ul. Koœciuszki 26 w Chojnowie (teren by³ego

„Hosmetu”), oznaczonej numerem geodezyjnym
64/15 o pow. 3514 m2, wpisanej w ksiêdze 

wieczystej Nr 14656.

Cena wywo³awcza – 299.000,00 z³.
Wadium - 59.800,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿li-
wienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹-
pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji 
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³as-
nych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warun-
kach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako us³ugi z prefe-
rencj¹ dla us³ug komercyjnych. W czêœci przyleg³ej
do ul. Koœciuszki dopuszcza siê mo¿liwoœæ adaptacji
obiektów dla funkcji mieszkaniowej. Nieruchomoœæ
obci¹¿ona jest 2 umowami najmu zawartymi na czas
nieoznaczony z 1-miesiêcznym okresem wypowie-
dzenia. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 maja 2009 r. o godz. 1100

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  28 kwietnia 2009 r. na konto
- Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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 zam-
kniêcia 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¿  3.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 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 prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabyw-
ca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z
uzasadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg na sprze-
da¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 17 marca 2008 r.,
drugi przetarg odby³ siê dnia 19 czerwca 2008r., trzeci
23 paŸdziernika 2008 r., czwarty 20 lutego 2009 r. 
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 06.04.2009 r. -
28.04.2009 r. w godz. 1000 do 1400. Klucze dostêpne
s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12. Dodatkowe
informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 

przy ul. Wolnoœci 1 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 356/1 o pow. 1060 m2, 

wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 
28-04-2103 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 23414:

Nieruchomoœæ wolna jest od
obci¹¿eñ na rzecz osób trze-
cich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przej-
muje nieruchomoœæ w sta-
nie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 czerwca  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 39 8644 0000
00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów  do dnia 15 czerwca 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 Roz-
porz¹dzeniem 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 niezw³ocz-
nie, 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¿ 12.500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej. 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. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿
samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 17.04.2009 r. do 15.06.2009 r.
w godz. 10.00 do 14.00. 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 Choj-
nowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Zniszczy³ stó³ do tenisa wa¿¹cy ponad 700 kilogramów 
Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali 21-letniego
mieszkañca, który roztrzaska³ dwie p³yty betonowe sto³u do
tenisa ustawionego na placu zabaw. Policjê o wyczynach wandala
poinformowa³ telefonicznie mieszkaniec pobliskiego budynku. 
Ca³a konstrukcja sto³u wa¿y ponad 700 kilogramów. Dwie p³yty
wa¿¹ po 200 kg ka¿da. Nie nadaj¹ siê one do naprawy. Straty
oceniono na 3 tys. z³. Zatrzymany trafi³ do Miejskiej Izby
WytrzeŸwieñ w Legnicy. W jego organizmie by³o 1,9 promila
alkoholu. Po wytrzeŸwieniu mê¿czyŸnie postawiono zarzut
zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Zatrzymany dobrowolnie podda³ siê karze.

Wypadek autokaru pod Legnic¹ 
9 kwietnia na legnickim
odcinku autostrady A-4
dosz³o do wypadku autokaru
i samochodu ciê¿arowego.
Autokarem jecha³a wyciecz-
ka m³odzie¿y z Francji.
Francuzi jechali na tygod-
niowe ferie w Krakowie. 
W wyniku wypadku obra¿enia odnios³o 10 osób jad¹cych autokarem.
Przewieziono je do legnickiego szpitala. Stan oœmiu z nich by³ stabilny,
powa¿niejsze obra¿enia odnios³y dwie osoby. Ruch na autostradzie 
w kierunku Wroc³awia by³ ca³kowicie zamkniêty do godz. 13.00.

1000 z³ mandatu i ponowny egzamin na prawo jazdy
Policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego legnickiej policji zatrzy-
mali motocyklistê, który na odcinku dwóch kilometrów pope³ni³
kilka wykroczeñ. Wszystko zarejestrowa³a kamera umieszczona
w radiowozie. W zatrzymaniu pomóg³ funkcjonariuszom kierowca
ciê¿arówki, który us³ysza³ o poœcigu przez CB-radio. 
26-letni mieszkaniec powiatu lubiñskiego jecha³ motorem 
w kierunku Legnicy w trakcie ostatniego weekendu. Najpierw na
skrzy¿owaniu wyprzedzi³ nie oznakowany radiowóz a potem
przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ w terenie zabudowanym i nie-
zabudowanym. Radar zarejestrowa³ maksymaln¹ prêdkoœæ 
151 km na godzinê. Po zatrzymaniu okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna
posiada jedynie uprawnienia do kierowania samochodem. 
Za pope³nione wykroczenia na³o¿ono na kieruj¹cego mandat karny
w wysokoœci 1000 z³. Na jego konto „wp³ynê³o” równie¿ 15 punktów
karnych, to z kolei spowodowa³o, ¿e bêdzie musia³ ponownie
sprawdziæ swoje kwalifikacje kierowcy przed komisj¹ egzamina-
cyjn¹, poniewa¿ suma punktów na jego koncie przekroczy³a 30.

Ÿród³o: www.legnica.policja.gov.pl

ZZ kkkk ss ii ¹¹ ¿¿ kk ii     ww yy dd aa rr zz ee ññ

Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu jest uœmiechaæ siê zawsze i wszêdzie
i nie baæ siê tego co by³o i nie baæ siê tego co bêdzie

Z okazji okr¹g³ej rocznicy urodzin pozytywnie zakrêconej Krysi B. wszystkiego
naj, naj, naj, a przede wszystkim: szybkiego remontu w nowym mieszkaniu,
radoœci ze zdanej matury syna, udanej synowej, oczekiwanej wnuczki Kseni,
corocznych nadmorskich wypadów, nowego dywanu, pogody ducha i stu lat 
w zdrowiu ¿ycz¹ „super kole¿anki”.

KKrroonniikkaa  TToowwaarrzzyysskkaa
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Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II uczêszczaj¹cy na
Kó³ko Fizyczne prowadzone przez Pani¹ Iwonê Rup byli goœæmi
Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wroc³aw-
skiej. Gimnazjaliœci odwiedzili uczelniê pragn¹c poznaæ zasady
budowy kolektora s³onecznego. 
Wizytê rozpocz¹³ wyk³ad mgr in¿. Doroty Nowak-WoŸny.
Pierwsza czêœæ prezentacji dotyczy³a energii, jej rodzajów 
i zwi¹zanych z ni¹ procesów. Referat ukazywa³, jak bardzo
potrzebna jest ona ludzkoœci. Druga czêœæ wyk³adu dotyczy³a
odnawialnych Ÿróde³ energii. 
- Zapoznaliœmy siê równie¿ bli¿ej z budow¹ i funkcjonowaniem
kolektora - mówi¹ chojnowianie - podjêliœmy siê tak¿e jego
zbudowania. Te zajêcia dostarczy³y nam wielu informacji oraz
uœwiadomi³y nam, jak bardzo wa¿ne jest oszczêdzanie zasobów
energii oraz zastêpowanie ich alternatywnymi Ÿród³ami takimi
jak energia wiatru i s³oñca, bo jak siê dowiedzieliœmy ju¿ za
220 lat zabraknie wêgla, za 60 gazu ziemnego, a za 40 lat ropy. 
Wyk³ad zakoñczy³ siê filmem pokazuj¹cym plan budowy ko-
mina s³onecznego, s³u¿¹cego do pozyskiwania energii.
Konstrukcja ta liczy³aby a¿ 750 metrów wysokoœci. 
Po tej edukacyjnej przygodzie, m³odzie¿ czeka³a rozrywka 
w Pasa¿u Grunwaldzkim. Jedni poszli do kina na film 
pt. „Zmierzch”, inni na pyszne lody lub zakupy. 

- Ta wycieczka zostanie w naszej pamiêci na bardzo d³ugo.
Prze¿yliœmy razem niezapomniane chwile i wiele siê nauczy-
liœmy. Mamy te¿ nadziejê, ze kolejne nasze wyjazdy bêd¹ rów-
nie wspania³e i bogate w wiadomoœci.

gim

Gimnazjaliœci na politechnice

26 marca, w ramach programu Fundacji Polsko-Amerykañskie
Wolnoœæ „Równaæ Szanse” uczniowie z Gimnazjum nr 1,
uczêszczaj¹cy na Kó³ko Fizyczne wybrali siê na wycieczkê do
Szklarskiej Porêby. Naszym celem by³o zwiedzenie Elektrowni
Wodnej. 
W czasie podró¿y nasz przewodnik Pan Leopold Najdek
zapozna³ nas z histori¹ miast, przez które przeje¿d¿aliœmy.
Pierwszym obiektem by³a Elektrownia Wodna Szklarska
Porêba II. Zasady jej dzia³ania objaœni³ nam jeden z pracowników.
St¹d udaliœmy siê do po³o¿onego nieopodal Muzeum Energetyki
Jeleniogórskiej. Tam oprowadzono nas po obiekcie. Chêtnie
odpowiadano na nasze pytania dotycz¹ce eksponatów oraz
opowiadano historie dotycz¹ce elektrowni. 

Nastêpnym punktem naszej wyprawy by³a Chata Waloñska. 
W tym miejscu oczarowa³a nas wystawa minera³ów oraz
ciekawie opowiedziana historia Waloñczyków. Po przejœciu
prób czterech ¿ywio³ów otrzymaliœmy w prezencie kawa³ki
ametystu oraz medaliony. Po posileniu siê w podziemiach
Chaty Waloñskiej wyruszyliœmy na podbój Wodospadu Szklarki.
Mimo, ¿e trasa tam wiod¹ca nie nale¿a³a do ³atwych, a œnieg
nie u³atwia³ podró¿y, nie poddawaliœmy siê i uparcie d¹¿y-
liœmy do przodu. Po zdobyciu Wodospadu Szklarki zrobiliœmy
pami¹tkowe fotografie i ruszyliœmy w stronê Wodospadu
Kamieñczyk. 
Wycieczka by³a naprawdê wyj¹tkowa. Dostarczy³a nam wielu
informacji i pokaza³a, jak funkcjonuje elektrownia wodna.
Wyprawa zostanie w naszej pamiêci na d³ugo, a wydarzenia
tam prze¿yte bêd¹ jeszcze nie raz wspominane. 
Z Nami zawsze fajnie jest, bo Kó³kowicze s¹ „the best”. 

uczestnicy

Jak dzia³a wodna elektrownia?
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce - 3 letnie
Oferujemy kszta³cenie w klasach:
- humanistycznej,
- dziennikarskiej,
- turystycznej,
- biologiczno-chemicznej,
- politologicznej
Technikum Hodowli Koni - 4 letnie
Technikum Ochrony Œrodowiska - 4 letnie
Technikum Rolnicze - 4 letnie

ul. Wojska Polskiego 16
Technikum Handlowe - 4 letnie
Technikum Mechaniczne - 4 letnie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
- operator obrabiarek skrawaj¹cych 

- 3 letnia,
- sprzedawca - 2 letnia
Zasadnicza Szko³a Wielozawodowa
Uczniowie uzyskuj¹ kwalifikacje do pracy
w wyuczonym zawodzie, np.:
- fryzjer,

- sprzedawca,
- cukiernik,
- kucharz ma³ej gastronomii,
- kucharz,
- piekarz, itp.

Szko³y dla doros³ych
- Uzupe³niaj¹ce Liceum
Ogólnokszta³c¹ce - 2 letnie
- Studium Policealne - Technik
Organizacji Reklamy - 2 letnie

ul. Witosa 1
Technikum Agrobiznesu - 4 letnie
Technikum Hotelarstwa - 4 letnie
Technikum Ekonomiczne - 4 letnie
Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa - 

- 4 letnie
Zasadnicza Szko³a Zawodowa - 3 letnia
- mechanik - operator pojazdów 

i maszyn rolniczych

Wa¿ne informacje ZUS
ZUS zap³aci wiêcej za wypadek

Od 1 kwietnia 2009 r. zmieni³y siê wysokoœci
jednorazowych odszkodowañ wyp³acanych
przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych na
podstawie przepisów ustawy wypadkowej.
Nowe, wy¿sze stawki obowi¹zuj¹ przez naj-
bli¿szy rok, do 31 marca 2010 r.

Jednorazowe odszkodowanie wyp³acane jest na
podstawie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym 
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych. Œwiadczenie przys³uguje pracownikowi,
który uleg³ wypadkowi przy pracy albo z tytu³u
choroby zawodowej. Wysokoœæ jednorazowego
odszkodowania zale¿y od procentowej wysokoœci
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu,
stwierdzonej przez lekarza orzecznika ZUS lub
komisjê lekarsk¹ ZUS. Takie orzeczenie stanowi
dla Zak³adu podstawê do wydania decyzji 
o przyznaniu albo odmowie przyznania jednorazo-
wego odszkodowania. 

O ile wzros³y œwiadczenia:
Od kwietnia kwota jednorazowego odszkodowania
z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej za ka¿dy procent sta³ego lub d³ugotrwa-
³ego uszczerbku na zdrowiu wzros³a o 51 z³
i wynosi 589 z³. Kwota jednorazowego odszko-
dowania z tytu³u orzeczenia ca³kowitej niezdol-
noœci do pracy oraz niezdolnoœci do samodziel-
nej egzystencji ubezpieczonego wzros³a o 885 z³
i od kwietnia wynosi 10.304 z³.

Informacje o pozosta³ych stawkach jednorazo-
wych odszkodowañ odnaleŸæ mo¿na na stronie
internetowej Zak³adu lub w Monitorze Polskim 
z 2009 r. nr 12, poz. 149.

ZUS rozpocz¹³ wspó³pracê z portalem Senior.pl

Seniorzy mog¹ ju¿ korzystaæ z materia³ów
oraz poradników Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych dostêpnych na portalu Senior.pl.

Portal Senior.pl dzia³a zaledwie od kilku miesiêcy,
ale zyska³ spor¹ popularnoœæ. Miesiêcznie notuje
2 mln ods³on. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
postanowi³ to wykorzystaæ, aby dotrzeæ z infor-
macj¹ do swoich klientów. G³ównym celem jest
upowszechnianie wiedzy na temat systemu ubez-
pieczeñ spo³ecznych w œrodowiskach seniorów 
z Internetu oraz poza nim, poprzez informacjê
przekazan¹ bezpoœrednio przez aktywnych
seniorów innym osobom. 

Nowa inicjatywa komunikacyjna ZUS w Inter-
necie funkcjonuje od paru tygodni. Informacje
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych dostêpne s¹
w zak³adce „emerytura”. Materia³y ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem internautów z portalu
Senior.pl, dlatego wspó³praca z medium elek-
tronicznym bêdzie rozwijana.

El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy 

Oddzia³u ZUS w Legnicy

Edukacja w Chojnowie
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie ma dla absolwentów gimnazjum
obszern¹ ofertê edukacyjn¹. Placówka proponuje zarówno poziom
ogólnokszta³c¹cy w kilku klasach profilowanych, jak równie¿ kierunki
zawodowe.
Dodatkow¹ ofert¹ jest kszta³cenie dla doros³ych.

Kalendarium dla kandydatów do Powiatowego Zespo³u
Szkó³ na rok szk. 2009/10
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych 

-Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,

http://www.biblioteka.chojnow.eu

***
Wiersze o pisaniu wierszy
Zapraszamy na spotkanie Klubu Literackiego, które
odbêdzie siê 17 kwietnia o godz.16.00. 
Zajêcia na temat „Metapoezja, czyli wiersze o pisaniu wierszy.
Warsztatowa prezentacja w³asnego tekstu uczestników
spotkania” poprowadzi Tadeusz Sznerch, literaturoznawca 
i krytyk literacki.

***
„Podró¿ na dŸwiêkach szamañskiego bêbna”
To tytu³ powieœci lapoñskiego pisarza Ailo Gaup´a, o której
rozmawiaæ bêd¹ uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki –
24 kwietnia, godz.16.00. 
Szczegó³owe informacje - Anna Kopyra (Dzia³ dla Doros³ych).

***
NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Susanne Stöcklin-Meier - „Co naprawdê w ¿yciu siê liczy:
odkrywanie wartoœci z dzieæmi”
Ksi¹¿ka ta - dla wszystkich, którzy ¿yj¹ i pracuj¹ z dzieæmi
- jest konkretn¹ pomoc¹ we wspólnym odkrywaniu i do-
œwiadczaniu na co dzieñ ludzkich wartoœci. Dzieci ucz¹ siê
wartoœci nie poprzez mówienie, ale przez dzia³anie. Pozycja
ta odpowiada na pytanie: Jak najskuteczniej mo¿emy
przekazaæ dzieciom g³êbok¹ wartoœæ codziennego ¿ycia.

Dzia³ dla Doros³ych:

Thomas Laird - „Opowieœæ o tybecie: rozmowy z Dalajlam¹”
Ksi¹¿ka prezentuje osobiste spojrzenie przywódcy Tybe-
tañczyków na historie jego narodu i kraju. Subiektywizm tej
wizji sprawia, ¿e wymyka siê ona naukowej weryfikacji, za
to wy³ania siê z niej barwny obraz Krainy Wiecznych
Œniegów od czasów mitycznych po wspó³czesnoœæ. 

Seria „Tom kultury: przewodnik po wydarzeniach kultural-
nych w Polsce i na
œwiecie”
Seria liczy w sumie
szeœæ pozycji. Ka¿-
da czêœæ dotyczy
jednej, powojennej
dekady i stanowi
prezentacjê najwa¿-
niejszych wydarzeñ
kulturalnych w kra-
ju i na œwiecie. Pier-
wszy tom serii trak-
tuje o latach piêæ-
dziesi¹tych, a ostat-
ni o roku 2000 i latach
póŸniejszych.
Udostêpniana na
miejscu - w czytelni.

Odkryjmy wspólnie 
magiê Chojnowa

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich 
zajmuj¹cych siê fotografi¹ - zarówno amatorsko, jak i zawodowo -
do wziêcia udzia³u w konkursie fotograficznym, w którym chcemy
odkrywaæ niezwyk³oœci Chojnowa. Liczymy na takie zdjêcia, 
w których uda siê autorom wydobyæ i ukazaæ miejsk¹ przestrzeñ 
w sposób inny, niezwyk³y, “magiczny”. Specyficzny uk³ad chmur,
wschody lub zachody s³oñca, zdjêcia robione w blasku dnia 
czy mroku nocy, zaskakuj¹ce detale architektury - to tylko czêœæ
sugestii, gdzie mo¿na magii Chojnowa poszukiwaæ. Liczymy na
inwencjê samych twórców i wrêcz “potop” zdjêæ!

Ka¿dy decyduj¹cy siê wzi¹æ udzia³ w naszej zabawie wybiera
has³o, którym bêdzie opatrywa³ wszystkie kolejne fotografie, a jego
rozszyfrowanie dostarcza do sekretariatu MOKSiR w kopercie 
zawieraj¹cej: imiê, nazwisko, wiek i adres autora wraz z oœwiad-
czeniem o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu i zgod¹ na ewentualne nieodp³atne wykorzys-
tanie fotografii na potrzeby reklamowych wydawnictw MOKSiR-u.

Konkurs potrwa do po³owy listopada 2009 r. Ka¿dy bior¹cy w nim
udzia³ mo¿e nades³aæ nieograniczon¹ liczbê zdjêæ. 

MOKSiR gwarantuje nagrody (akcesoria fotograficzne) za I, II i III
miejsce. Liczba nagród mo¿e ulec zwiêkszeniu w przypadku
pozyskania sponsorów!

Zdjêcia mo¿na przesy³aæ na adres: mdk_chojnow@wp.pl
a informacjê o autorze dostarczamy 
do sekretariatu MOKSiR osobiœcie, 

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-15.00.
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Rozgrywki pi³karskie na wszystkich liniach
frontu nabieraj¹ rumieñców. Kto jeszcze
nie obudzi³ siê z zimowego snu, niemi³¹
bêdzie mia³ pobudkê. Nie dotyczy to na
ca³e szczêœcie dru¿yn z naszego klubu. 
I bardzo dobrze. Pojedynki s¹ zaciête, 
a ambicje z walecznoœci¹ id¹ równo w parze.
Œwiadcz¹ o tym wyniki. Nasi czwarto-
ligowcy powolutku odrabiaj¹ straty z rundy
jesiennej. Nie jest lekko, a rywale wcale
nie u³atwiaj¹ zadania. Wiadomo, ci z koñca
tabeli te¿ nie chc¹ spaœæ. 
Kwietniowa, przedœwi¹teczna sobota za-
fundowa³a nam przepiêkn¹ wiosenn¹
pogodê i pierwszy mecz po jesiennej przer-
wie na stadionie przy ul. Witosa. 
W ciep³ej aurze ogl¹daliœmy naprawdê
wyrównany mecz. Puma Pietrzykowice
pokaza³a, ¿e nie chce byæ dru¿yn¹ do
bicia. Z kolei Chojnowiance trochê dopisa³
³ut szczêœcia (nie wykorzystany rzut karny
przez goœci). Tu¿ przed i po przerwie, na
trybunach zapanowa³a wielka radoœæ.
Wykorzystany rzut karny i klasyczny
kontratak (Rusin, Zwierz) sprawi³y, ¿e to
do nas powêdrowa³y cenne trzy punkty.

Puma celnie trafi³a raz. Za ma³o by wy-
graæ w Chojnowie. 
Identycznym wynikiem A klasowe rezer-
wy zanotowa³y pojedynek z Lechi¹
Rokitnica. Gospodarze czyli Lechia, nie
chcia³a byæ goœcinna. Jedenastka Wylêg-
³ego gra³a jednak sprytnie i ambitnie do
koñca. Wyholowa³a korzystny wynik dla
siebie. 
W sobotê wielkanocn¹ pierwsza dru¿yna
pojecha³a w goœci do Jeleniej Góry. Górale
z Karkonoszy to stare wygi, otrzaskani
od lat w rozgrywkach czwartoligowych.
£ut szczêœcia tym razem dopisa³ jele-
niogórzanom. Jedyn¹ zwyciêsk¹ bramkê
zdobyli z karnego. Có¿ bywa i tak. 

pm

KS Chojnowianka - Puma Pietrzykowice

2:1 (1:0)

Karkonosze Jelenia Góra - KS Chojno-

wianka 1:0 (1:0)

Lechia Rokitnica - KS Chojnowianka II

1:2 (0:1)

IV liga
Górnik W. 18   50 56-4
Prochowiczanka 18   41 42-18
Œlêza 19   35 39-25
Polonia 19   35 39-25
KuŸnia 19   31 32-27
Boles³awiec 19   31 27-27
MiedŸ II 19   28 40-34 
Karkonosze 19   28 31-22 
Lechia 19   26 24-25
Szczawno 19   22 20-30
Victoria 19   21 23-33
Górnik Z. 19   21 19-36
Puma 19   19 21-35
Chojnowianka 19   17 15-36
Kobierzyce 19   16 24-46
Olimpia 19   12 24-52

DDaarriiuusszz    SSyywwaakk
++4488    888888    665511    339988

5599--222255    CChhoojjnnóóww,,     uull ..     LLuubbiiññsskkaa    ddzz..3388//11
TTeell // ffaaxx::     007766--881188--8822--9944

***
Domy w konstrukcji szkieletowej  i keramzytowej. 

Planowany termin do wprowadzenia 15 maja. 
Mozliwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia, 
materia³y najwy¿szej jakoœci. Okna szkockiej 
firmy Watson Dallas Windows System Ltd. 

Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Z 7 domów do wyboru pozosta³o 6.

***
Powierzchnia
u¿ytkowa parteru 

i poddasza 89,96 m2

+ gara¿ 20,52 m2

***
Powierzchnia pod³ogi

z gara¿em 140 m2

***
Powierzchnia 

zabudowy 99,9 m2

Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564

D&D Construction Sp. z o.o.

Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym 

i gara¿em (niepodpiwniczony)

Zaciête pojedynki

Certyfikaty
Energetyczne 

Tel. 0514-266-992
* reklama   *  reklama   *  reklama   *  reklama   *  reklama *



Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na
nowym osiedlu w Chojnowie o pow. 74m2,
Ip., plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi,
pod³oga, drzwi drewniane, ³adnie zaaran¿o-
wany taras 11m2, kuchnia na wymiar IKEA.
Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675 lub 0608-434-575.

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

Sprzedam mieszkanie 4.pokojowe, spó³-
dzielcze-w³asnoœciowe, o pow. 75 m2, IIIp.,
piwnica, balkon, ³azienka, wc osobno, wymie-
nione okna plastikowe, cena 2900/m2, Chojnów,
ul. Sikorskiego. Wiadomoœæ: tel. 0792-350-630.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 55 m2, 3 pokoje, ³azienka, ubikacja -
osobno, przy ul. P. Skargi 6/12, cena 190 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-61 lub 600-355-286. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w no-
wym budownictwie ul. Rynek (centrum miasta),
Ip., pow. 56 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, balkon, cena 3000 z³/m2 do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-59 lub 602-182-949.

Sprzedam, mieszkanie 1.pokojowe, 
o pow. 38 m2 w nowym budownictwie na 
ul. Samorz¹dowej, nowe okna, mieszkanie
niskoczynszowe w bardzo dobrym stanie.
Wiadomoœæ: tel. 0888-308-225. 

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 
o powierzchni 48,6m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + gara¿ wolnostoj¹cy i pomieszcze-
nie gospodarcze. Wiadomoœæ: Jerzmanowice,
tel. 0601-880-175 lub 0697-319-476.

Sprzedam kawalerkê w nowym budow-
nictwie o pow. 38,5 m2, cena 110 tys. Wia-
domoœæ: tel. (076) 818-64-93 lub 0793-297-964.

Zamieniê mieszkanie 3.pokojowe, 74 m2,
na dwa mniejsze. Wiadomoœæ: tel. 726-281-442.

Zamieniê mieszkanie o pow. 63 m2

w starym budownictwie, 2 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka w dobrym stanie, blisko centrum na wiêk-
sze ok. 70 m2. Wiadomoœæ: tel. 0607-552-858.

Wynajmê mieszkanie 3.pokojowe 
o pow. 70m2 na minimum 12 miesiêcy, 
ul. D¹browskiego 18, op³aty + 500,00 z³/m-c.
Wiadomoœæ: tel. 0504-539-490.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
3.pokojowe, kuchnia, ³azienka, wc osobno, balkon,
bezczynszowe, sta³a op³ata za gaz i c.o. przy
ul. Samorz¹dowej, w pobli¿u plac zabaw i sklep
spo¿ywczy. Wiadomoœæ: tel. 0888-263-352
lub (076) 818-19-02 po godz. 19.00.

Posiadam do wynajêcia lokal u¿ytkowy 
o pow. 50 m2 przy ul. Komuny Paryskiej
(poprzednio agencja reklamowa), lokal po-
dzielony na 5 pomieszczeñ, z mo¿liwoœci¹
dowolnej przebudowy wnêtrz, dogodny dojazd,
miejsce parkingowe przed lokalem, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0602-527-227.

Sprzedam nieruchomoœci przemys³owe,
produkcyjno-biurowe w Chojnowie. Wia-
domoœæ: tel. 0514-266-992.

Auto-moto

Sprzedam samochód marki Mercedes
190, rok prod. 1988, instalacja gazowa, stan
dobry, brak op³at, cena 2200 z³, do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 0668-967-461.

Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut
osobowych w cenie 30 - 70 z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 725-87-22 lub 0602-307-249 lub
0604-136-215. 

Praca

Zatrudniê technika farmacji ze sta¿em do
nowo otwieranego punktu aptecznego 
w Rokitkach. Wiadomoœæ: tel. 0669-370-054.

Bezdomna matka z dwók¹ dzieci (15 i 11 lat)
chêtnie zatrudni siê do opieki na osob¹ star-
sz¹ w zamian za mo¿liwoœæ zamieszkania - 
na terenie Chojnowa, Legnicy lub okolic.
Wiadomoœæ: tel. 0721-117-608; e-mail: 
barbara1958-13@o2.pl

Us³ugi

Us³ugi koparko-³adowark¹ i innym sprzê-
tem. Wiadomoœæ: tel. 0792-236-197.

Inne

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,1242ha,
uzbrojon¹ (pr¹d, woda) na nowo powstaj¹-
cym osiedlu w Gniewomierowicach, 5 km od
Legnicy, 3 km od obwodnicy prowadz¹cej do
autostrady A-4. Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ 
o pow. 0,0751 ha w Chojnowie (w kierunku
Boles³awca). Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154. 

Œpiew na uroczystoœciach koœcielnych
(œluby, jubileusze itp) - dyplomantka wydz.
wokalnego SM II st., sopran liryczny. Mo¿li-
woœæ uzgodnienia repertuaru. 
Wiadomoœæ: 664 58 34 53.

Sprzedam dzia³kê o pow. 30 arów 
w Goliszowie (pr¹d, woda, kanalizacja) 
z budynkiem parterowym o pow. 160 m2, przez
dzia³kê przep³ywa strumyk o szerokoœci 3 m.
Wiadomoœæ: tel. 0887-423-200.

Sprzeadm dzia³ki budowlane w Choj-
nowie przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Wia-
domoœæ: tel. 0600-124-919 po godz. 16.00.

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

Sprzedam ³adn¹ dzia³kê budowlan¹ we
wsi Konradówka. Wiadomoœæ: tel. 0785-626-812.

Sprzedam gara¿ o pow. 40 m2 w Chojno-
wie, ul. Zielona (ko³o diagnostyki pojazdów).
Wiadomoœæ: tel. 0785-626-812.

Kupiê tanio gara¿ w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 0725-554-534.

Posiadam gara¿ do wynajêcia przy 
ul. Sikorskiego. Wiadomoœæ: tel. 0608-352-160.

Zguby

9-10 kwietnia, w okolicach Biedronki lub Lidla
zgubiono dokumenty - prawo jazdy i dowód
osobisty na nazwisko Henryk Butyñski. Zna-
lazcê czeka nagroda! Kontakt: tel. 0600-634-695
lub Osetnica 44/4.
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OG£OSZENIA DROBNE

Instalacje 
elektryczne,
odgromowe 

Odziñski Edward

Chojnów 
tel. 606-139-032
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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

nawi¹¿e sta³¹ wspó³pracê 
w zakresie wykonywania prac

kontrolno-pomiarowych
wyrobów, maszyn i urz¹dzeñ

elektrycznych.

Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt osobisty 

w siedzibie firmy.

PPU "Magrotex" 
w Chojnowie ul. Fabryczna 1

W Chojnowie dla osób uzale¿nionych  i wspó³uzale¿nionych 
od alkoholu lub innych u¿ywek oraz ofiar przemocy w rodzinie,
potrzebuj¹cych porady lub pomocy, dzia³a Punkt Konsultacyjny.

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

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

Twoje piêæ minut
Restauracja „Niebieski Parasol” (by³e Milenium) 

proponuje m³odym, chojnowskim artystom wystêp

w kameralnych salach swojego lokalu. W ramach

cyklicznych spotkañ organizatorzy pragn¹ daæ szan-

sê wszystkim, którzy maj¹ coœ ciekawego do zaoferowania w sferze

szeroko pojêtej kultury. Ide¹ przedsiêwziêcia jest promocja m³odych 

talentów i prezentacja lokalnego œrodowiska artystycznego.

Zainteresowanych t¹ propozycj¹ i chêci¹ wyst¹pienia odsy³amy 

pod numer tel. (076) 818-82-56. 



Przedszkolaki na scenie -
- BAMBINIADA ,09


