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Zaœpiewali 200 lat
27 lutego swoje setne urodziny uroczyœcie obchodzi³a Pani Kazimiera Stefek.

Przyjaciele, rodzina i w³adze miasta wspólnie przygotowali przyjêcie dla jubilatki.

Dobry na wszystko
Jest poezj¹ ruchu, szczêœciem i radoœci¹. Jest bólem, walk¹ z samym sob¹ i gr¹ emocji. Taniec.

M³odzi-przedsiêbiorc(z)y
Studio Komputerowe "MEDIART" 

- sztuka i multimedia

Sportowiec Roku
Wœród nagrodzonych sportowców powiatu legnickiego znalaz³ siê, 

wybrany przez mieszkañców Chojnowa, Bartosz Haniecki.

Chcê byæ naukowcem
Kilka miesiêcy temu Dawid Laskowski uczeñ SP4, zosta³ laureatem

Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego SEZAM.
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WSZYSTKIM  PANIOM 

- DU¯YM  I MA£YM  - 

W DNIU ICH ŒWIÊTA, ZDROWIA, 

WIELU S£ONECZNYCH DNI, 

RADOŒCI ORAZ SPE£NIENIA

MARZEÑ

¯YCZ¥

Przewodnicz¹cy Rady          Burmistrz Miasta 

Jan Skowroñski Jan Serkies
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

Lubiñska  w  remoncie
Ruszy³y prace przy, uci¹¿liwej przez wiele
lat, ul. Lubiñskiej. Tegoroczna zima doko-
na³a kolejnych uszkodzeñ nawierzchni,
cieszy zatem fakt, ¿e zarz¹dca - Dolnoœl¹ska
S³u¿ba Dróg i Kolei we Wroc³awiu, po wielu
monitach samorz¹du chojnowskiego, zdecy-
dowa³a siê na remont.
Od kilkunastu dni trwaj¹ tu prace przy wy-
mianie wodoci¹gu. Chojnowski Zak³ad Gos-
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej zleci³
projekt, wybrano wykonawcê i do 30 marca,
firma ze Strzegomia ma zakoñczyæ ten etap
robót. Wówczas rozpoczn¹ siê prace przy
wymianie nawierzchni.

D¹b za wycinkê

W zwi¹zku z prowadzon¹ inwestycj¹ dro-

gow¹ zosta³o przeznaczone do usuniêcia du¿e

drzewo z gatunku d¹b o obwodzie pnia 

358 cm, rosn¹ce przy ulicy Bielawskiej.

Zapraszamy chêtnych do wyciêcia drzewa we

w³asnym zakresie. Oferty z podaniem op³aty

brutto z³o¿onej w kasie Urzêdu Miejskiego,

nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu

Miejskiego przy pl. Zamkowym 1 (pok. nr 6,

I piêtro). Zezwolenie na usuniêcie w/w drze-

wa otrzyma osoba/firma, która zaoferuje

najwy¿sz¹ op³atê. W zamian za pozyskane

drewno wszelkie prace nale¿y wykonaæ na

w³asny koszt i w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, bez

mo¿liwoœci zwrotu nak³adów. Prace nale¿y

wykonaæ w sposób bezpieczny, a po ich

zakoñczeniu teren nale¿y posprz¹taæ. Oferty

mo¿na sk³adaæ do 15 marca 2013 r.

W sprawie PIT-ów

Od 13 marca 2013 roku w ka¿d¹ œrodê od
godz. 8.00 do 15.00, do 24 kwietnia 2013
roku, w siedzibie Urzêdu Miasta w
Chojnowie (pokój nr 3), pracownik Urzêdu
Skarbowego w Legnicy bêdzie przyjmowaæ
zeznania podatkowe za 2012 rok.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektron-
iczn¹ bêdzie móg³ wys³aæ PIT przez Internet
na specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. 
W kolejne œrody od 13 marca 2013 do 24
kwietnia 2013 r. od godz. 8.00 do 15.00
bêdzie mo¿na wys³aæ swoje zeznanie oraz
skorzystaæ z pomocy pracownika urzêdu
skarbowego.
Uwaga!
Osoby chc¹ce wys³aæ zeznanie za 2012 rok
drog¹ elektroniczn¹ powinny posiadaæ
informacje niezbêdne do wype³nienia zez-
nania oraz znaæ kwotê przychodu
wykazan¹ w zeznaniu za 2011 r. wed³ug
obowi¹zuj¹cych wariantów z poszczególnych
pozycji:

- PIT-28 – wariant (16) – poz. 42;

- PIT-36 – wariant (17) poz. 82 albo poz. 125,

je¿eli w zeznaniu za 2011 rok podatnik wy-

stêpowa³ jako ma³¿onek;

- PIT-36L – wariant (7) – poz. 23 lub poz. 28;

- PIT-37 – wariant (17) - poz. 60 albo poz. 87,

je¿eli w zeznaniu za 2011 rok podatnik wy-

stêpowa³ jako ma³¿onek;

-  PIT-38 – wariant (7) – poz. 24;

- PIT-39 – wariant (3) – poz. 20;

- PIT-40 – wariant (17) – poz. 62;

- PIT-40A – wariant (17) – poz. 33.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
pragnie poleciæ Pañstwa uwadze mo¿liwoœci
sytemu e-deklaracje i liczy, i¿ wszyscy podat-
nicy przyst¹pi¹ do realizacji ca³oœci obowi¹z-
ków w³aœnie w ten sposób, a fakt, ¿e jeszcze
tego nie uczynili, wynika tylko z braku infor-
macji o takiej mo¿liwoœci.

Je¿eli jedyn¹ przeszkod¹ jest brak wiedzy na
temat tego systemu, to pracownicy Urzêdu
Skarbowego w Legnicy chêtnie przybli¿¹
Pañstwu program e-deklaracje w ramach
bezp³atnego szkolenia zorganizowanego 
w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Legnicy
przy ul. Najœwiêtszej Marii Panny 3 w dniu
13.03.2013r o godz.10.00 w sali nr 100.
Wiêcej informacji znajduje siê na stronie 
chojnow.eu w zak³adce „Wa¿ne komunikaty”

Odœpiewali 200 lat!

Na przestrzeni ostatnich 10 lat Gazeta

Chojnowska uczestniczy³a w 5 uroczystoœ-

ciach setnych urodzin. Szacowni jubilaci nie

przestaj¹ nas zadziwiaæ kondycj¹, czêsto

samodzielnoœci¹, sprawnoœci¹ umys³ow¹, 

a przede wszystkim histori¹ w³asnego ¿ycia.

27 lutego swoje setne urodziny uroczyœcie

obchodzi³a Pani Kazimiera Stefek – wci¹¿

aktywna cz³onkini Zwi¹zku Inwalidów

Narz¹du Ruchu, wspó³za³o¿yciel i cz³onek

Dolnoœl¹skiego Ko³a Mi³oœników Brze¿an 

i Ziemi Podolskiej. Przyjaciele z ZINR, ro-

dzina i w³adze miasta wspólnie przygotowali

przyjêcie dla jubilatki i w du¿ym gronie œwiê-

towano niecodzienn¹ rocznicê. Wœród wielu

¿yczeñ by³y powinszowania od premiera RP,

pos³a Ryszarda Zbrzyznego, marsza³ka

województwa dolnoœl¹skiego, lokalnych

w³adz œwieckich i duchownych i naturalnie

od najbli¿szych oraz licznych przyjació³. Pani

Kazimiera Stefek pomimo wieku i schorzeñ,

wci¹¿ jest pe³na ¿ycia, humoru i chêci

wspierania innych. Jaka jest Jej recepta na

tak¹ kondycjê? Sekret zdradzimy w kolej-

nym wydaniu G.Ch. Zwi¹zek Inwalidów

Narz¹du Ruchu serdecznie dziêkuje bur-

mistrzowi Janowi Serkiesowi i Pani Wie-

s³awie Majewskiej za nieocenion¹ pomoc

przy organizacji tej wyj¹tkowej uroczystoœci. 
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w Chojnowie 

zaprasza kolekcjonerów - hobbystów z Chojnowa 

i jego okolic do zaprezentowania swoich zbiorów!!!

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie 
pod nr 607- 656-666 lub w siedzibie Ko³a Miejskiego PZF /Dom
Schrama/ w dniach œroda od godziny 15:00 do godziny 17:00.

Zainteresowani 
bêd¹ mogli zaprezentowaæ

swoje zbiory w czasie
odbywaj¹cej siê w ramach

Dni Chojnowa 
Krajowej Wystawy

Filatelistycznej 
20-23.06.2013r.

Rozmowy o Jarocinie z chojnowskim akcentem

Na rynku wydawniczym ukaza³a siê wyj¹tkowa ksi¹¿ka “Grunt to bunt
II” Grzegorza K. Witkowskiego, czyli druga czêœæ rozmów o legendzie 
i fenomenie Festiwalu w Jarocinie - mamy j¹ w naszych zbiorach. 
W tomie zaprezentowanych zosta³o 65 wywiadów przeprowadzonych 
z osobami w ró¿ny sposób zwi¹zanymi z t¹ imprez¹, a wiêc muzykami,
organizatorami, widzami, pracownikami s³u¿b porz¹dkowych i innymi.

Zdaniem autora tak szerokie
spektrum doboru rozmówców
daje “du¿¹ dozê prawdopo-
dobieñstwa, ¿e przedstawienie
tematu bêdzie ciekawe i rze-
telne”. Warto siê o tym oso-
biœcie przekonaæ i siêgn¹æ po
“Grunt to bunt II”. Tym
bardziej, ¿e w wywiadzie 
z Andrzejem Sow¹, czyli Ko-
gutem, wokalist¹ zespo³u
Maria Nefeli, znalaz³y siê
równie¿ wspomnienia i zdjê-
cia perkusisty tej grupy - choj-
nowianina Rafa³a Wyciszkie-
wicza. W 1990 roku Maria
Nefeli odnios³a w Jarocinie
spory sukces zdobywaj¹c
nagrodê publicznoœci. Zainte-
resowanym tym tematem

polecamy tak¿e, oprócz ksi¹¿ki, wywiad z Rafa³em Wyciszkiewiczem,
muzykiem i fotografikiem, który zamieœci³ portal chojnow.pl:
chojnow.pl/news/news/view/id/1953. Dodajmy, ¿e najnowszym
osi¹gniêciem chojnowianina jest zamieszczenie zdjêcia jego autorstwa
pt. “Wiedzy klucz” - portretu czytaj¹cej dziewczyny - w profesjonalnym
czasopiœmie “Foto Kurier” (nr 2/2013).

Kalendarz imprez miejskich 
marzec-kwiecieñ

13 marca – Badmington – turniej rodzinny - hala SP 4

16 marca – Konkurs Piosenki “Rozœpiewane nutki” - Dom Schrama,

23 marca – Pi³ka Rêczna: Wojewódzki Turniej

o “PUCHAR WIOSNY” - PZS

23 marca – Dekoracje Wielkanocne- zajêcia plastyczne dla dzieci - 

MBP

marzec – kwiecieñ – “Ka¿dy ma prawo do sukcesu” , wystawa prac 

plastycznych uczniów ze Szko³y Podstawowej Nr 4 - MBP

11 kwietnia – Spotkanie autorskie z Paw³em Berêsewiczem, 

Spotkanie autorskie dla dzieci w ramach “Bli¿ej ksi¹¿ki 

2013” - MBP

12 kwietnia – Przegl¹d Kabaretów Szkolnych “PeKaeSy” – MOKSiR

15 kwietnia – 15 czerwca – “Bajkowe mandale” – wystawa prac 

plastycznych, promuj¹cych czytelnictwo – wykonanych 

przez uczniów SP4 MBP

23 kwietnia – Pi³ka no¿na: Mistrzostwa Miasta Chojnowa Ch³opców

rocznik 2000/2001 – kompleks “ORLIK”

27 kwietnia – VIII Przegl¹d Teatralny “Silebia” - MOKSiR,

30 kwietnia – Indywidualne biegi prze³ajowe – Mistrzostwa Miasta 

Szkó³ Podstawowych - MOKSiR, boisko boczne
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Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bêdzie
odpowiadaæ Gmina Miejska Chojnów, która wy³oni firmê odbieraj¹c¹
odpady, a mieszkañcy bêd¹ wnosiæ sta³¹, miesiêczn¹ op³atê do
zarz¹dców budynków.

Od mieszkañców zostan¹ odebrane n/w odpady komunalne:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w ka¿dej iloœci;
2) papier, tworzywa sztuczne, szk³o, przeterminowane leki, zu¿yte
baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zu¿yte opony, odpady ule-
gaj¹ce biodegradacji oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone 
ze strumienia odpadów komunalnych, tekstylia i odzie¿ - w ka¿dej iloœci;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny -
pochodz¹ce z prowadzenia drobnych prac nie wymagaj¹cych od
starosty pozwolenia na budowê, zg³oszenia zamiaru budowy lub wyko-
nania robót - w ka¿dej iloœci;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny -
pochodz¹ce z prowadzenia prac wymagaj¹cych od Starosty pozwolenia
na budowê bêd¹ przyjmowane bezp³atnie na sk³adowisku odpadów
komunalnych w Bia³ej.

Zmieszane odpady komunalne bêd¹ odbierane z n/w czêstotliwoœci¹:
1) dwa razy w miesi¹cu - dla budynków jednorodzinnych,
2) co najmniej dwa razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,
3) co najmniej dwa razy w miesi¹cu - dla nieruchomoœci, na których nie
zamieszkuj¹ mieszkañcy,
4) co najmniej raz w miesi¹cu dla ogrodów dzia³kowych w sezonie od 
1 kwietnia do 31 paŸdziernika ka¿dego roku i co najmniej raz na kwarta³
poza sezonem,
5) nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie - odpady komunalne z cmentarza,
6) nie rzadziej ni¿ raz na trzy dni - odpady komunalne z koszy ulicznych
znajduj¹cych siê na terenie jednostki œródmiejskiej Miasta Chojnowa,
7) nie rzadziej ni¿ raz na tydzieñ - odpady komunalne z koszy ulicznych
znajduj¹cych siê na terenie Miasta Chojnowa poza jednostk¹ œród-
miejsk¹,
8) odpady komunalne z koszy ulicznych ustawionych na drogach pub-
licznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku
publicznego, powinny byæ opró¿niane z czêstotliwoœci¹ wykluczaj¹c¹
ich przepe³nienie.
Odbieranie odpadów odbywaæ siê bêdzie zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przedsiêbiorcê, z którym Gmina Miejska Chojnów zawrze
umowê na podstawie postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Odpady powsta³e na terenie nieruchomoœci, posegregowane niezgod-
nie z zasadami okreœlonymi w Regulaminie utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, bêd¹ traktowane jako
zmieszane odpady komunalne.

Odpady zbierane w sposób selektywny 
nale¿y przekazywaæ jak ni¿ej:

1) przeterminowane leki - w Przychodni Rejonowej przy ul. Legnickiej 12 
- w godzinach jej pracy,

2) zu¿yte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 7.00-15.00,
3) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego
zbierania odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego
zbierania odpadów przy ul. Drzyma³y 30 i ul. Kraszewskiego 1 
w Chojnowie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00,
5) chemikalia, zu¿yte opony oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone
ze strumienia odpadów komunalnych (np. œwietlówki, gaœnice, puszki
po farbach, lakierach i aerozolach) - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godz. 7.00 - 15.00,
6) tekstylia i odzie¿ - w punkcie selektywnego zbierania odpadów przy
ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.00-15.00,
7) szk³o, papier i tworzywa sztuczne - w nie mniej ni¿ 40 punktach
selektywnego zbierania odpadów rozmieszczonych aktualnie na terenie
miasta Chojnowa,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodz¹ce z prowadzenia prac
rozbiórkowych i remontowych - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów - sk³adowisko Bia³a od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
jego pracy;
9) odpady ulegaj¹ce biodegradacji - w punkcie selektywnego zbierania
odpadów przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godz. 7.00-15.00.
W³aœciciele nieruchomoœci samodzielnie dostarczaj¹ do punktów selek-
tywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

W ostatni pi¹tek ka¿dego miesi¹ca wszystkie odpady selektywnie
zbierane, bêd¹ przyjmowane przy ul. Kraszewskiego 1 - do godz. 17.00.
W roku 2013, podobnie jak w latach poprzednich, w soboty zostan¹
przeprowadzone zbiórki elektroodpadów to jest: telewizorów, kompu-
terów, lodówek, pralek i wszystkich sprzêtów gospodarstwa domowego
zasilanych pr¹dem elektrycznym, w terminach:
- 23 marzec 2013, 22 czerwiec 2013, 12 paŸdziernik 2013.
Miejsca zbiórki:
- ul. D¹browskiego 15 (na terenie by³ej Stra¿y Po¿arnej),
- ul. Kiliñskiego 30-32 (na parkingu kot³owni miejskiej) w godz. 9.00-17.00.
Od 1 lipca bie¿¹cego roku za odbiór odpadów komunalnych mieszkañcy
bêd¹ p³aciæ do zarz¹dcy budynku, Spó³dzielni Mieszkaniowej, Chojnow-
skiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzy-
ma³y 30. Wp³atê nale¿y dokonywaæ do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca 
w kwocie 11 z³ od osoby przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny,
a 18 z³ od osoby je¿eli odpady nie s¹ zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Informacje dodatkowe bêd¹ udzielane pod nr telefonu:

76 8188 418 Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

76 8188 370 ChZGKiM ul. Drzyma³y 30
76 8186 684 Urz¹d Miejski

Umowy na odbiór odpadów zawarte przez w³aœcicieli nieruchomoœci 
z Chojnowskim Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wygasaj¹ z dniem 30.06.2013r.
Umowy zawarte z innymi firmami proponuje siê rozwi¹zaæ ze skutkiem
na dzieñ 30.06.2013r.

Informacja dla mieszkañców na temat nowej „ustawy œmieciowej”
Od 1 lipca 2013r. zmienia siê generalnie gospodarka
odpadami. Op³aty za odbiór œmieci bêd¹ wnoszone
do CHZGKiM.
W zwi¹zku z tym, mieszkañcy, korzystaj¹cy do-
tychczas z innych firm winni umowy zawarte
na odbiór odpadów wypowiedzieæ, z dniem
29.03.2013r.ze skutkiem na dzieñ 30.06.2013 r.
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Niemal 80 dzieci z grupy "zero" Przedszkola Miejskiego
nr 3 odwiedzi³y w pi¹tek (1 marca) Urz¹d Miejski 
w Chojnowie. Przedszkolaki, podczas spotkania z bur-
mistrzem  mia³y mnóstwo mniej lub bardziej wa¿nych
pytañ, podobnie z reszt¹ jak podczas zwiedzania
poszczególnych wydzia³ów. 
Goœcie otrzymywali wyczerpuj¹ce odpowiedzi, a na
koniec wizyty otrzymali s³odki upominek. 

Z wizyt¹ w ratuszu

15 lutego w Sunny Music Club, wœród
nagrodzonych sportowców miasta Legnicy
i powiatu legnickiego znalaz³ siê, wybrany
przez mieszkañców Chojnowa, Bartosz
Haniecki. 22 letni pi³karz, od 10 lat trenuje
w KS „Chojnowianka” – gra na pozycji
lewoskrzyd³owego pomocnika.

Emilia Grzeœkowiak - Jakie emocje
wzbudzi³a wieœæ o wygranym plebiscy-
cie?
Bartosz Haniecki - Zadzwoni³a do mnie
mama z gratulacjami. Powiedzia³em 
w lekkim szoku: “Aha to fajnie”. Roz³¹-
czy³em siê i wróci³em do pracy (œmiech).
Na pocz¹tku by³em zdziwiony, ¿e to
w³aœnie mnie wybrano, ale oczywiœcie siê
cieszy³em. Nie by³o równie¿ okrzyków
radoœci czy tym podobnych rzeczy.
Dopiero po jakimœ czasie przyj¹³em wiado-
moœæ do siebie, ale nie skupia³em zbytnio
uwagi na tej nagrodzie. Wiem, ¿e takie
wyró¿nienie wymaga ode mnie jeszcze
ciê¿szej pracy na treningach.

E.G. - Za co, wed³ug Ciebie, uhono-
rowali Ciê kibice?
B.H. - To pytanie nie jest do mnie tylko do
tych wszystkich kibiców, którzy na mnie
g³osowali za co im oczywiœcie dziekujê.
Ciê¿ko powiedzieæ bo jeœli chodzi o postêp
jaki zrobi³em przez rok to mo¿na siê k³óciæ,
gdy¿ w dru¿ynie mamy wielu ch³opaków,
którzy robi¹ postêpy i rozwijaj¹ siê. Myœlê,
¿e pomog³a mi w tym postawa w rundzie
jesiennej obecnego sezonu jak i wiosennej
zesz³ego sezonu gdzie graliœmy jeszcze 
w okrêgówce. By³o wielu ch³opaków,
którzy grali dobrze i wyró¿niali siê na tle
innych zawodników, ale jak to w pi³ce
no¿nej bywa zawsze kibice oklaskuj¹ 

i wychwalaj¹ tych, którzy strzelaj¹ bramki
chocia¿ my z ch³opakami i trenerem
twierdzimy inaczej.

E.G. - Czy statuetka coœ zmienia?

B.H. - Jeœli chodzi o moj¹ osobê, to nie.
Mogê byæ pewny i uspokoiæ wszystkich
kibiców, ¿e nie uderzy mi tak zwana
“sodówka do g³owy” tylko bêdê jeszcze
ciê¿ej trenowa³. Byæ mo¿e w jakimœ stopniu
pomo¿e to zwróciæ uwagê na moj¹ osobê
szerokiego grona kibiców, trenerów jak 
i dzia³aczy z innych klubów.

E.G. - Inne tytu³y, nagrody, osi¹gniêcia
B.H. - Nie mam ¿adnych oprócz paru
medali i pucharów, które zdoby³em je¿dz¹c
na rowerze górskim, ale to stare czasy
(œmiech). A tak na powa¿nie, to znajd¹ siê
jakieœ medale czy dyplomy, jeœli chodzi 
o pi³kê no¿n¹, ale to nic powa¿nego. 

E.G. - Czym jest dla Ciebie pi³ka no¿na?
Czy wi¹¿esz z ni¹ przysz³oœæ zawodow¹?
B.H. - Czym jest dla mnie pi³ka no¿na ?
Hmmmm ..... Na pewno czêœci¹ ¿ycia, a czy
wi¹¿ê z ni¹ przysz³oœæ ? Bardzo bym chcia³
graæ w takiej lidze i na takim poziomie,
aby móc siê z tego utrzymaæ choæ wiem, ¿e
nie jest ³atwo zwróciæ swoj¹ gr¹ na siebie
uwagê takich klubów, w których by³aby
mowa o wi¹zaniu przysz³osci z tym zawo-
dem. Trzeba mieæ du¿o szczêœcia, aby
trafiæ do takiego klubu. Marzeñ
zwi¹zanych z pi³k¹ mam wiele. Jednym 
z nich na obecn¹ chwilê jest to, aby uda³o
siê nam razem z ch³opakami awansowaæ
do klasy okrêgowej i jestem pewien, ¿e to
nam siê uda. A resztê zostawiê dla siebie.

Byæ mo¿e kiedyœ na ³amach “Gazety
Chojnowskiej” uda mi siê powiedzieæ, ¿e
w³aœnie siê spe³niaj¹ lub ju¿ siê spe³ni³y
niektóre z nich. 
Tymczasem realizujê siê, a zdobywane po
drodze nagrody motywuj¹. Dlatego
serdecznie dziêkujê tym, którzy g³osowali
na mnie w V KGHM Plebiscycie na
Najpopularniejszego Sportowca i Tre-
nera Regionu Legnickiego. Przy okazji
gor¹co zapraszam na mecze rundy
wiosennej z udzia³em KS Chojnowianka
Chojnów .

Sportowiec Roku
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Chcê byæ naukowcem
Kilka miesiêcy temu Dawid Laskowski uczeñ V klasy
Szko³y Podstawowej nr 4 zosta³ laureatem Ogólno-
polskiego Konkursu Przedmiotowego SEZAM. Dawid
zmagaj¹cy siê w tej potyczce z matematyk¹ do-
wiód³, ¿e dla niego ten przedmiot nie ma tajemnic 
i nie tylko wypad³ najlepiej w Polsce, ale zdoby³
maksymaln¹ liczbê punktów.

Emilia Grzeœkowiak - Taki wynik… gratulacje. Czy to oznacza, ¿e
tegoroczne zadania by³y dla Ciebie banalnie proste?
Dawid Laskowski - Pytania konkursowe by³y na œrednim poziomie,
ale sobie z nimi poradzi³em.

E.G. - D³ugo przygotowywa³eœ siê do konkursu?
D.L. - W tym roku przygotowywa³em siê znacznie krócej ni¿ w latach
ubieg³ych, bo tylko dwa miesi¹ce. 

E.G - Matematyka jest fajna?
D.L. - Jest fajna, ale nie mo¿na uczyæ siê jej ot tak. ¯eby siê jej nauczyæ
trzeba mieæ jakiœ cel. Moim jest zostanie w przysz³oœci naukowcem.
Ten przedmiot jest ciekawy i æwiczy umys³.

E.G. - Czy tylko nauka matematyki sprawia ci przyjemnoœæ?
Jakie masz inne zainteresowania, pasje?
D.L. - Lubiê chemiê, fizykê, geografiê, astronomiê i historiê. Moje
zainteresowania to tworzenie ró¿nych konstrukcji z najró¿niejszych
przedmiotów w tym klocków LEGO, przeprowadzanie eksperymentów.
Uwielbiam graæ w gry strategiczne, które rozwijaj¹ myœlenie. Lubiê
czytaæ ksi¹¿ki, rozwi¹zywaæ zagadki, zadania przestrzenne np. ile
klocków nie widaæ w budowli, z ilu klocków sk³ada siê budowla?

E.G. - Mnóstwo ciekawych zainteresowañ. Czy wi¹¿esz z nimi
swoj¹ przysz³oœæ?
D.L. - Chcia³bym zostaæ naukowcem. Wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê na
stworzenie dok³adnego lasera, który by³by wykorzystywany w medycynie,

mam na myœli dok³adne, precyzyjne operacje. Zbudowaæ tak¹ aparaturê,
która zamienia³aby dwutlenek wêgla na tlen. Interesuje mnie Kosmos,
wiêc chcia³bym znaleŸæ tak¹ planetê, na której mogliby siê osiedliæ ludzie.

E.G. - Zostaæ laureatem ogólnopolskiego konkursu, to du¿e
osi¹gniêcie. Czy to Twój pierwszy laur?
D.L. - Pierwszy takiej rangi. W domu mam bardzo du¿o dyplomów 
z ró¿nych konkursów, nie tylko przedmiotowych. Bra³em udzia³ 
w konkursie Kangur, w Mitologicznym Konkursie Olimpus zaj¹³em 
5 miejsce w Polsce, w turnieju szachowym 2 miejsce, konkursie plas-
tycznym Chojnów - moje miasto I miejsce. 
W SEZAMie startowa³em kilkakrotnie, ka¿dego roku przesuwaj¹c siê
w klasyfikacji na wy¿sze pozycje. No i w koñcu dotar³em do pierwszego
miejsca. 

E.G. - Wielu uczniów ma k³opot z matematyk¹. Masz dla nich
jak¹œ radê?
D.L. - Je¿eli maj¹ problem z matematyk¹, musz¹ æwiczyæ, bo ka¿dy
wie, ¿e trening czyni mistrza. Bardzo pomocne jest rozwi¹zywanie
ró¿nego typu ³amig³ówek, zagadek i gra w szachy.

E.G. - Gratulujemy sukcesu i spodziewamy siê wkrótce doniesieñ
o kolejnych Twoich krajowych nagrodach.
D.L. - Dziêkujê, bêdê siê stara³.

Kursy zawodowe finansowane 
z Unii Europejskiej 

Pracownicy dolnoœl¹skich przedsiêbiorstw mog¹ wzi¹æ udzia³ 
w bezp³atnych kursach takich jak monter rusztowañ, operator
wózków jezdniowych, operator ¿urawi samojezdnych czy operator
suwnic sterowanych z poziomu roboczego. Szkolenia koñcz¹ siê
egzaminem pañstwowym, którego zdanie uprawnia do obs³ugi
danych maszyn i urz¹dzeñ. Organizowane bêd¹ na terenie ca³ego
Dolnego Œl¹ska, mog¹ siê odbyæ równie¿ w Twoim mieœcie. Ze
szkoleñ skorzysta ponad 800 osób. Dzia³anie jest odpowiedzi¹ na
potrzeby obecnego rynku pracy, który wymaga sta³ego podnoszenia
kwalifikacji czy nabywania nowych uprawnieñ. Ma siê przyczyniæ
do ograniczenia deficytu wskazanych zawodów, podwy¿szenia
konkurencyjnoœci firm czy zmniejszenia liczby wypadków na pla-
cach budowy. Pierwszeñstwo do udzia³u w szkoleniach maj¹ osoby
niepe³nosprawne. 
Aby dowiedzieæ siê czy mo¿esz wzi¹æ udzia³ w szkoleniu skontak-
tuj siê z Biurem Projektów pod nr tel. 71 36 66 895. Organizator
MT Mentor „Adam Walczyk” zaprasza do zapoznania siê z infor-
macjami dostêpnymi na stronach www.monter.mtmentor.pl lub
www.windowanekwalifikacje.org.pl
Szkolenia s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 
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Jest poezj¹ ruchu, szczêœciem i radoœci¹. Jest bólem, walk¹ z samym
sob¹ i gr¹ emocji. Taniec. Towarzyszy ludzkoœci od zarania dziejów.
Kultowy, rozrywkowy czy mistyczny wyzwala wszystkie uczucia, zmusza
do wysi³ku fizycznego i w ka¿dym przypadku sprawia przyjemnoœæ.
Taniec w parze, to tak¿e nauka bliskoœci, prze³amywanie barier, to
umiejêtnoœæ zaufania drugiemu cz³owiekowi i umiejêtnoœæ jego lep-
szego zrozumienia, nauka empatii. I chocia¿ wymaga pewnych uzdolnieñ,
parafrazuj¹c popularn¹ piosenkê Jerzego Stuhra - „tañczyæ ka¿dy mo¿e”.
Tej zasadzie ho³duj¹ cz³onkowie Klubu Tañca dzia³aj¹cego w naszym
mieœcie od niespe³na 2 lat. Do niedawna nie mieli w³asnego lokum,
wynajmowali sale do æwiczeñ w ró¿nych miejscach, trenowali w ró¿nych
warunkach. Od nowego roku doskonal¹ warsztat w komfortowej sali
balowej Domu Schrama. 
10 par grupy zaawansowanej, swoj¹ wiedz¹ dzieli siê ju¿ z nowymi
mi³oœnikami tañca. 
- Mamy piêæ par pocz¹tkuj¹cych - mówi kierownik Klubu Marian
Karasek. - Jestem przekonany, ¿e zainteresowanych nauk¹ tañca w naszym
mieœcie jest zdecydowanie wiêcej. Byæ mo¿e nie wiedz¹, ¿e mog¹ siê
realizowaæ w chojnowskim domu kultury, byæ mo¿e nie maj¹ œmia³oœci,
a mo¿e po prostu jeszcze nie uœwiadomili sobie, ¿e to mo¿e byæ ich pasj¹.
Zapewniam, ¿e w naszej grupie ka¿dy szybko siê odnajdzie, szybko te¿
pozna i rozwinie swoje umiejêtnoœci. Mamy doskona³e warunki do spe³-
niania naszej pasji tanecznej, za co bardzo dziêkujemy Panu burmistrzowi.

Æwicz¹ tañce standardowe i latynoamerykañskie. Nauka nie ogranicza
siê do poznania podstawowych kroków. Równie wa¿na jest postawa,
savoir vivre i partnerskie relacje. Zajêcia pod okiem mistrzyni miêdzynaro-
dowej klasy S w tañcach towarzyskich - Beaty Krzy¿anowskiej, nie
nale¿¹ do ³atwych, ale bez potu, wielokrotnych powtórzeñ, obola³ych
nóg nie ma co mówiæ o efektach. A te bez w¹tpienia s¹. 
- Ponad rok regularnych æwiczeñ owocuje - mówi¹ zgodnie uczestnicy. -
U jednych owoce s¹ dorodniejsze, u innych dojrzewaj¹ wolniej, ale
nam nie o to chodzi. Wszyscy po prostu wspaniale siê tu odprê¿amy.
Nie zamierzamy pokazywaæ siê na lokalnych scenach. Chcemy rozwijaæ
swoj¹ pasjê, daæ upust emocjom i nauczyæ siê podstawowych tañców.
Tylko tyle. 

Tylko albo a¿, bo podstawowych nie znaczy ³atwych. Nic jednak, co
przychodzi bez trudu, nie przynosi satysfakcji. A o to w tym wszystkim
chodzi - o spe³nienie, zadowolenie, radoœæ …
- W Prochowicach, wspólnie z mê¿em prowadzê Klub Sportowego
Tañca Towarzyskiego - wyjaœnia trenerka B. Krzy¿anowska. - To
zupe³nie inna praca, ale do Chojnowa przyje¿d¿am z ogromn¹ przy-
jemnoœci¹ i chêtnie dzielê siê doœwiadczeniem.
Grupy spotykaj¹ siê w œrody - pocz¹tkuj¹ca od godz. 18.00, zaawan-
sowana do³¹cza o 18.30. W Domu Schrama co tydzieñ zatem sala
balowa wype³nia siê walcem wiedeñskim, angielskim, brzmi tu tango
i quickstep, rytm podaje samba, cha-cha, rumba b¹dŸ jive. Parkiet
zape³niaj¹ amatorkie pary, które ³¹czy wspólna mi³oœæ do tañca. Wiruj¹ 
w innej czasoprzestrzeni w parach zmieniaj¹c w³asne cia³o i psychikê. 
Doœwiadczyæ mo¿e tego ka¿dy. Wystarczy z zapa³em do pracy przyjœæ
na zajêcia. Najlepiej w parze, ale w Klubie Tañca single te¿ znajd¹ dla
siebie miejsce. Zachêcamy - taniec jest przecie¿ dobry na wszystko…
Zainteresowani kontakt znajd¹ pod numerem tel. 500-132-296. 

eg

Dzia³aj¹ca od 3 miesiêcy w Miejskim Oœrodku
Kultury Sportu i Rekreacji sekcja fotograficzna,
28 lutego mia³a swój pierwszy wernisa¿. Klatkê
schodow¹ Domu Schrama wype³ni³y fotosy,
nad którymi fotograficy amatorzy pracowali
przez ostatnich kilka tygodni. Fotografia re-
klamowa, parê nocnych ujêæ centrum miasta,
g³ównie jednak portrety, obrazuj¹ efekty zajêæ
prowadzonych pod okiem Micha³a Rybczyñ-
skiego. 
Prezentowane w Galerii zdjêcia, wymaga³y
od ich autorów poznania pracy ze œwiat³em,
ustawieñ aparatu fotograficznego, kompozycji
i podstawowych (w przypadku grupy zaawan-
sowanej, nieco bardziej z³o¿onych) mo¿liwoœci
programu Adobe Photoshop.

Zajêcia sekcji rozpoczêto od nauki fotogra-
fowania noc¹. W kolejnych tygodniach sroga
zima „zamknê³a” uczestników w pracowni,
uczono siê zatem kompozycji, studyjnego usta-
wiania oœwietlenia, mo¿liwoœci programu gra-
ficznego przeznaczonego do tworzenia i obróbki .

Wystawa pn. „Fotografia kreatywna” zdobiæ
bêdzie korytarze Domu Schrama do koñca
miesi¹ca. To druga ekspozycja eksponowana
w tym miejscu - miejscu, które ju¿ przyjê³o
nazwê Galerii w Domu Schrama.

eg

Pracownia fotograficzna to efekt dofinansowa-
nia projektu “W Domu Schrama tkamy losy 
i marzenia - wyposa¿enie MOKSiR w Chojnowie”
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dobry na wszystko

Wystawa sekcji fotograficznej



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 5/7848

M³odzi - przedsiêbiorc(z)y

Emilia Grzeœkowiak - 15 lat temu postanowi³
Pan za³o¿yæ w³asn¹ firmê. Czy sklep kom-
puterowy to by³a pierwsza myœl, czy by³y
inne koncepcje? Dlaczego w³aœnie ta bran¿a? 

Arkadiusz Rybczyñski - To by³ rok 1997.
Wówczas sta³em przed wieloma dylematami.
Wiedzia³em, ¿e chcia³em za³o¿yæ firmê kom-
puterow¹. Nie myœla³em o tradycyjnym sklepie.
By³ to czas wyboru uczelni wy¿szej i musia-
³em zrezygnowaæ ze studiowania we Wroc³a-
wiu na Uniwersytecie Wroc³awskim. Aby
pogodziæ prowadzenie firmy i studiowanie 
w trybie dziennym, musia³em zdecydowaæ siê
na filiê Politechniki Wroc³awskiej w Legnicy.
Plan by³ prosty. Robiæ w ¿yciu to, co siê lubi 
i móc siê z tego utrzymaæ. Komputerami
interesowa³em siê od wczesnych lat szko³y
podstawowej, mo¿na powiedzieæ, ¿e rozwija-
³em siê razem z nimi. Wybór bran¿y by³
prosty i jedyny s³uszny. Informatyka to moja
pasja, nigdy nie traktowa³em jej w kategorii
wykonywanego zawodu. St¹d te¿ nazwa -
po³¹czenie s³ów „media” i „art” czyli sztuka
i multimedia. 

E.G. - Wówczas, jak mi siê zdaje, nie by³o
wsparcia ze strony np. Urzêdu Pracy. Jakie
by³y zatem pocz¹tki? Co by³o najtrudniejsze,
a co uda³o siê nad wyraz dobrze?

A.R. - Na pomoc pañstwa w tamtych czasach
nie mo¿na by³o liczyæ. Jedyne wsparcie mia³em
ze strony bliskich. Pocz¹tki by³y trudne, ale
bardzo ciekawe. Pierwsz¹ siedzib¹ by³ pokój
w mieszkaniu, a godziny urzêdowania z racji
studiowania by³y popo³udniowe. Na brak
klientów nie mog³em narzekaæ, gdy¿ ludzi
zainteresowanych nowymi technologiami
nigdy nie brakowa³o. Najtrudniejsze by³y
cotygodniowe wycieczki po zamówiony towar.
Nie by³o kurierów, stron internetowych, 
a chc¹c zdobyæ towar jaki siê chcia³o, trzeba
by³o nie raz zwiedziæ po kilka hurtowni kom-
puterowych i twardo negocjowaæ. Najbli¿szym
miastem gdzie by³y umiejscowione ówczesne
hurtownie komputerowe by³ Wroc³aw. Bywa³o,
¿e chc¹c skompletowaæ listê zakupów, mu-
sia³em pokonaæ dziennie ponad 200 km. Po-
dró¿owa³em ma³ym fiatem 126p wype³nionym
towarem po dach, ¿ywi¹c siê kanapkami przez
ca³y dzieñ. Co siê uda³o nad wyraz dobrze?
Do dnia dzisiejszego mam kontakt z pierwszy-
mi zadowolonymi klientami i czasem z kom-
puterami jakie zosta³y wówczas z³o¿one.

Proszê mi wierzyæ lub nie, ale niektóre z nich
nadal dzia³aj¹ (15 lat!). Wydaje mi siê, ¿e
zbudowa³em firmê opart¹ przede wszystkim
na pasji i wiedzy. 

E.G. - Jakie zmiany zasz³y na przestrzeni
tych 15 lat?

A.R. - W 1999 roku zosta³ otwarty sklep przy
ulicy Kiliñskiego, a w 2004 roku serwis sprzêtu
komputerowego. W 2005 roku uruchomiliœmy
internetowy system obs³ugi klienta. Od 2001
roku tworzymy rozbudowane strony i serwisy
internetowe. Od 2008 roku zostaliœmy autory-
zowanym sprzedawc¹ i serwisem kas fiskal-
nych. W 2012 roku wprowadziliœmy do oferty
produkty firmy Apple. Dziœ firmê tworz¹ 
3 osoby.

E.G. - Czym firma wyró¿nia siê na tle innych?

A.R. - Od zawsze byliœmy pionierami i nie
baliœmy siê wyzwañ. To my otworzyliœmy
pierwszy sklep komputerowy w Chojnowie.
Jako pierwsi wystartowaliœmy ze stron¹ inter-
netow¹ firmy, a nastêpnie zintegrowaliœmy j¹
z systemem sprzeda¿y i obs³ugi serwisu. W 2001
roku uruchomiliœmy pierwszy portal regional-
ny naszego miasta, który do dzisiaj prowadzimy
pod adresem e-informator.pl. Wprowadziliœmy
tak¿e do sieci Gazetê Chojnowsk¹ (2002 rok).
Nasza firma to nie tylko sprzeda¿ i serwis
komputerów. Zajmujemy siê obs³ug¹ wiêk-
szych sieci komputerowych opartych na
architekturze klient-serwer i pracuj¹cych pod
kontrol¹ systemów Windows Server. Tworzymy
rozbudowane serwisy internetowe. Rozwijamy
kilka autorskich projektów programistycznych,
miêdzy innymi system zarz¹dzania treœci¹ 
o nazwie „Kursorek.pl”. Projektujemy tak¿e 
i wdra¿amy systemy monitoringu wizyjnego.

E.G. - Plany na przysz³oœæ.

A.R. - Dokoñczyæ kilka dawno ju¿ rozpoczêtych
projektów programistycznych oraz zacz¹æ nowe,
które rodz¹ siê dopiero w naszych g³owach.
Otworzyæ firmê na wiêkszy rynek ni¿ lokalny.
Nieustannie podnosiæ swoje kwalifikacje.

E.G. - Dziœ nieco ³atwiej m³odym przedsiêbior-
com otworzyæ firmê, ale utrzymaæ siê na
rynku wci¹¿ jest trudno. Jako doœwiadczony
przedsiêbiorca co doradza Pan pocz¹tkuj¹cym?

A.R. - Trzeba wierzyæ w to co siê robi. Je¿eli
jest w tym pasja i serce, to musi siê udaæ. Nie
poddawaæ siê po pierwszych niepowodzeniach
i wykorzystaæ je do nauki. 

E.G. - Czy jest coœ poza informatyk¹ i jej
pochodnymi, co budzi w Panu podobne
zainteresowanie?

A.R. - G³ówna pasja i zainteresowanie to oczy-
wiœcie œwiat technologii. Ale interesuje mnie
tak¿e dobry film, dobra ksi¹¿ka i wind-
surfing. Moim marzeniem zawodowym jest,
aby w dalszym ci¹gu zara¿aæ ludzi swoj¹
pasj¹.
Korzystaj¹c z okazji chcia³em podziêkowaæ
dwóm osobom. Swojej mamie, ¿e przez te
wszystkie lata trzyma³a ksiêgowe sprawy firmy
w swoich rêkach, bez jej pomocy by³oby
ciê¿ko. Mojej ¿onie, bez wyrozumia³oœci i wspar-
cia której nie mog³oby to wszystko funkcjonowaæ.

E.G. - Dziêkuj¹c za rozmowê, gratulujemy
jubileuszu i ¿yczymy kolejnych owocnych
lat, zadowolonych klientów i realizacji
planów - tych zawodowych i tych osobistych.

Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê
zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakultetów,
niestety nie daj¹ gwarancji zatrudnienia w wyuczonym
zawodzie. W takiej sytuacji wielu z nich podejmuje
ryzykown¹ decyzjê o przejêciu spraw w swoje rêce 
i za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. 

O takich ludziach - mieszkañcach Chojnowa - piszemy.
Cykl artyku³ów prezentuje m³odych „przedsiêbior-
czych-przedsiêbiorców”, którzy udowadniaj¹, ¿e
chcieæ to móc.
Liczymy, ¿e odezw¹ siê kolejni odwa¿ni, którzy podziel¹
siê swoimi biznesowymi doœwiadczeniami.

Studio Komputerowe „MEDIART” - sztuka i multimedia
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Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprasza na now¹ wystawê malarza
pejza¿ysty Franciszka Wójcika. 

Franciszek Wójcik (1903, Wojciechów ,woj. lubelskie - 1984, Zakopane) 
Franciszek Wójcik, po perypetiach zwi¹zanych z wybuchem I wojny
œwiatowej, najazdem bolszewików w 1920 roku, licznych przenosinach
z miejsca na miejsce (Cieszyn, Kowel, Lwów, Koñskie Zamoœæ) swoj¹
artystyczn¹ drogê rozpocz¹³ od nauki w Pañstwowej Szkole Przemy-
s³owej im. Stanis³awa Szczepanowskiego we Lwowie. Naukê ukoñczy³
w 1923 roku na kierunku przemys³u artystycznego i uzyska³ upraw-
nienia - jak to wówczas okreœlano - do prowadzenia samodzielnej
dzia³alnoœci malarskiej. Ju¿ rok wczeœniej pomaga³ przy malowaniu
koœcio³a Redemptorystów w Krakowie, wykona³ tak¿e wed³ug szkiców
prof. Kazimierza Sichulskiego projekt gobelinu „Bitwa pod Bere-
steczkiem”, który mia³ byæ wystawiony w Pary¿u w 1925 roku. 
W roku 1923 zdawa³ na Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie, lecz
nie zosta³ przyjêty. W latach 1923 -1927 znajduje zajêcie jako instruktor
gimnastyki we Lwowie, a w latach 1928 -1932 w Krakowie, gdzie
oprócz gimnastyki uczy p³ywania ch³opców skupionych w Zwi¹zku
M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej Polska Y.M.C.A .
W tym czasie nie przestaje tworzyæ. W 1925 roku pokazuje swoje prace,

g³ównie pejza¿e i portrety na pierwszej indywidualnej wystawie 
w Kowlu. W 1926 roku pod kierownictwem prof. Kazimierza Sichulskiego
maluje kaplicê œw. Huberta we lwowskim koœciele œw. El¿biety. 
W roku 1932 ponownie zdaje na krakowsk¹ ASP i dostaje siê na
Wydzia³ Malarstwa i RzeŸby. Swoje umiejêtnoœci doskonali pod okiem
wybitnego pejza¿ysty Stanis³awa Kamockiego, ucznia Jana
Stanis³awskiego. Po ukoñczeniu studiów w roku 1939 roku, uzyska³
stypendium rz¹du w³oskiego i przez kilka miesiêcy doskonali swój
warsztat w rzymskiej Accademia di Belle Arti. W trakcie pobytu 
w Rzymie po raz pierwszy wystawia swoje prace za granic¹. W 1939 

roku Boles³aw Wieniawa- D³ugoszowski, ambasador Rzeczypospolitej
w Rzymie, rekomenduje go na studia w Pary¿u. Wybuch wojny przekreœli³
jednak te plany. Po powrocie z Rzymu wraz z rodzin¹ zamieszka³ 
w Zakopanem. Po wojnie aktywnie w³¹cza siê w dzia³alnoœæ artystyczn¹,
zwi¹zkow¹ i spo³eczn¹. Bardzo intensywnie pracuje. Na Wystawie Ziem
Odzyskanych organizuje ogromn¹ wystawê, na której pokaza³ 400 prac. 
W czasie swojego aktywnego ¿ycia zorganizowa³ ponad 50 wystaw
indywidualnych. Jego obrazy znajduj¹ siê w zbiorach prywatnych 
i pañstwowych w kraju i za granic¹. Za swoj¹ twórczoœæ by³ wielokrotnie
nagradzany, miêdzy innymi przez w³adze Zakopanego. W latach 70.
ubieg³ego stulecia przygotowywa³ siê do namalowania monumentalnej
panoramy Morskiego Oka o wymiarach 9 x 35 m. Dzie³a tego niestety nie
zd¹¿y³ ju¿ zrealizowaæ. 
Franciszek Wójcik po d³ugim i pracowitym ¿yciu, zmar³ 27 stycznia
1984 roku, spocz¹³ wœród legend polskiej kultury na Pêksowym
Brzysku w Zakopanem.

Wystawa potrwa do koñca kwietnia. Oprócz poniedzia³ków i niedziel
muzeum czynne codziennie od 8 do 16, w soboty od 11 do 16.
Zapraszamy!

Pejza¿e Wójcika

Przez jakiœ czas b³¹ka³ siê po mieœcie. Upodoba³ sobie centrum, bo zapewne tam mia³
najczêstszy kontakt z ludŸmi. Uwielbia towarzystwo, pieszczoty, sam te¿ potrafi odwdziêczyæ
siê czu³oœci¹.
Œredniej wielkoœci m³ody mieszaniec zosta³ tymczasowo przygarniêty przez rodzinê, która nie
mo¿e zatrzymaæ go na d³u¿ej. Za poœrednictwem naszej Gazety stara siê znaleŸæ dom dla psa,
którego prawdopodobnie wyrzucono z samochodu. Wed³ug obecnych opiekunów piesek jest
przesympatyczny, ³agodny i niezwykle przyjacielski. 

Ktoœ, kto przygarnie psa mo¿e
liczyæ na przywi¹zanie, oddanie
i dozgonn¹ wdziêcznoœæ
zwierzaka. Pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e to obowi¹zek i odpo-
wiedzialnoœæ.
Jeœli dla któregoœ z naszych
Czytelników, los psa nie jest
obojêtny, odsy³amy pod numer
telefonu 666-387-292.

Szukamy domu dla bezdomnego Zagin¹³ piesek bia³y SHIH-TSU
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W ubieg³ym numerze Gazety, infor-
mowaliœmy o pocz¹tku niezwyk³ej
kariery piosenkarskiej chojnowianina
£ukasza Sypienia.
Zosta³ on jednym z filarów nowego
boys-banda - LOOKING 4.
Polska historia akurat tego typu pro-
jektów muzycznych, nie jest mo¿e
zbyt osza³amiaj¹ca, ale ktoœ chyba
jeszcze pamiêta takie nazwy jak:
CHÓR DANA, VOX czy JUST 5.
Przysz³a wiêc pora na LOOKING 4.
Za tym pomys³em estradowym stoi
duet kompozytorsko-tekstowy: Adam
Korzeniowski i Katarzyna Kocha-
niecka. Od 23 lutego za poœred-
nictwem Youtube rozpoczê³a siê pre-
miera debiutanckiego singla z utwo-
rem "Nie daj mi zapomnieæ".
A uruchamiany forpage na Face-
booku, zaostrzy³ apetyt na wiêcej
wœród p³ci piêknej.
Czy Looking 4 podbije krajowe listy
przebojów? Na to pytanie odpowie
rozwój wypadków. My ze swojej stro-
ny ¿yczymy samych sukcesów i t³umu
fanów oraz unikniêcia tzw. wody
sodowej…
Prawdziwe oblicze LOOKING 4,
poka¿e debiutancka p³yta.
Póki co, zerknijcie na teledysk, oceñ-
cie muzê i trzymajcie kciuki za
£ukasza.
Udowodni³ niew¹tpliwie, ¿e marzenia
siê spe³niaj¹.

pm

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II jako pierwsza szko³a w na-
szym mieœcie poddane zosta³o ewaluacji zewnêtrznej, obejmuj¹cej
wszystkie obszary dzia³alnoœci szko³y. W trakcie ewaluacji wizy-
tatorzy z Dolnoœl¹skiego Kuratorium Oœwiaty poprzez ankiety 
i wywiady z dyrekcj¹ , nauczycielami, uczniami, ich rodzicami 
i partnerami lokalnymi poznali opinie tych podmiotów na temat
pracy naszej szko³y.
W lutym odby³a siê konferencja prezentuj¹ca wyniki ewaluacji.
Troje wizytatorów-ewaluatorów zgodnie wysoko oceni³o pracê
chojnowskiej Jedynki. Szczególnie mi³o by³o nam us³yszeæ, ¿e
naszych goœci niezwykle zaskoczy³y liczne niestandardowe
dzia³ania Gimnazjum nr 1. Za tê niestandardowoœæ i nowatorskie
rozwi¹zania przyznano nam "klasê mistrzowsk¹" (wyra¿on¹ liter¹
A) w obszarach: Procesy (Oferta edukacyjna umo¿liwia realizacjê
podstawy programowej), Œrodowisko (Wykorzystywane s¹ zaso-
by œrodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju) i Zarz¹dzanie
(Sprawowany jest wewnêtrzny nadzór pedagogiczny). W uzasad-
nieniu bardzo wysokich  ocen wskazano "poszukiwanie nie-

standardowych rozwi¹zañ poprawy efektów kszta³cenia i zaspoka-
janie potrzeb uczniów o zró¿nicowanych mo¿liwoœciach eduka-
cyjnych, czemu ma s³u¿yæ nawi¹zanie wspó³pracy z Instytutem
Talentów we Wroc³awiu, powo³anie do ¿ycia Fundacji Smak
Sukcesu oraz utworzenie Gabinetu Poradnictwa Zawodowego"
oraz "bardzo korzystne wskazania ankietowe uczniów i ich rodzi-
ców, które stanowi¹ w porównaniu z odpowiedziami analo-
gicznych respondentów w innych polskich szko³ach ró¿nicê
istotn¹ statystycznie oraz realizacja na przestrzeni czterech ostat-
nich lat dwóch projektów unijnych oraz piêciu projektów
zewnêtrznych zgodnych z aktualnymi potrzebami m³odzie¿y".
Tak wysoka ocena naszej pracy jest dla nas bardzo buduj¹ca 
i motywuj¹ca do jeszcze wiêkszego wysi³ku.
Dyrekcja i grono pedagogiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II
sk³ada serdeczne podziêkowania naszym partnerom lokalnym oraz
wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy zechcieli wzi¹æ
udzia³ w ewaluacji zewnêtrznej i przyczynili siê do uzyskania
przez szko³ê wysokich ocen pracy. Liczymy na dalsz¹ owocn¹
wspó³pracê, która przyczyni siê do sukcesu ¿yciowego naszej
m³odzie¿y.

M. Czapska

Wzlecia³ miejski Pegazik 2013

Mistrzowska Jedynka

W pi¹tek 1 marca w Domu Schrama

odby³y siê eliminacje XVIII Dolno-

œl¹skiego Konkursu Recytatorskiego

PEGAZIK. Jury pod przewodnictwem

pani Joanny Gonschorek - aktorki

teatru Modrzejewskiej w Legnicy -

wys³ucha³o i oceni³o 9 prezentacji ze

szkó³ podstawowych i 5 z gimnazjum.

W grupie m³odszej zwyciê¿y³a Marta

Klimczyk z SP 3, dwa drugie miejsca

rozdzieli³y miêdzy siebie Marta

Zatwarnicka (SP 3) i Marta Sobie-

chowska (SP 4), trzecie przyznano

Martynie Idkowiak (SP 4). W grupie

starszej prezentacj¹ na pierwsze

miejsce popisa³a siê Jagoda Tobiasz,

drugim jurorki zdecydowa³y siê uho-

norowaæ Nataliê £aszkiewicz. Obie

laureatki z Gimnazjum nr 2.

Zwyciêscy automatycznie przechodz¹

do etapu powiatowego, a potem li-

czymy na naszych reprezentantów 

w finale wojewódzkim.

Zerknijcie na 
LOOKING 4
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19 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 od-
by³a siê wystawa pt. „Skarby mórz i ocea-
nów” po³¹czona z prelekcj¹, któr¹ przygotowa³
pan Stanis³aw Jantura z Chêcin - kolekcjoner
gromadz¹cy swoje zbiory od ponad 30 lat.
Ucznio-wie mieli okazjê obejrzeæ okazy
fauny i flory najwiêkszych akwenów na kuli

ziemskiej, np. rekina koralowego, rybê tygry-
si¹, rozgwiazdy, g¹bki, je¿owce, najwiêk-
szego œlimaka, ozdobne muszle i wiele
innych. Z wielkim zainteresowaniem s³u-
chali ciekawych opowieœci pana Stanis³awa,
które okaza³y siê wspania³¹ lekcj¹ przyrody.
Dziêki temu spotkaniu wielu z uczniów na
pewno poszerzy³o kr¹g swoich zaintere-
sowañ. 

Marcel Chlebosz

Wœród wodnych skarbów…
Ko³o Przyjació³ Biblioteki z SP nr 4 zorganizowa³o
ciekawy konkurs fotograficzny pn. „Chojnów -
nasze miasto”. Celem konkursu by³o zainspiro-
wanie osób fotografuj¹cych do dostrze¿enia walo-
rów naszego miasta, odkrywania nieznanych,
urokliwych miejsc, poznanie historii miasta jak
równie¿ zaakcentowanie przypadaj¹cej 26 maja
200 rocznicy Bitwy pod Chojnowem.
Zadaniem uczestników by³o stworzenie albumu
fotograficznego z histori¹ Chojnowa z maksy-
maln¹ liczb¹ 15 fotografii. W ten sposób powsta³o
wiele ciekawych albumów bêd¹cych swoistym
portfolio grodu nad Skor¹. 
Szkolne jury najwy¿ej oceni³o pracê Weroniki
Grudzieñ z kl. VIc. Potem by³y dwa miejsca
drugie - dla Mateusza Bobika z kl. IVb - i miejsce
- Filipa Górnicki z kl. IVb i dwa miejsca trzecie -
dla Magdaleny Wróbel z kl. Vc i Kacpra Szamañ-
skiego z kl IVa. Przyznano tak¿e wyró¿nienia:
Aleksandra Kossakowska i Oliwia D¹browska Vc,
Hanna Parzonka IVb, Dominika Paw³owska IVb,
Wiktoria Rybczyñska IIc, Maciej K¹dzio³ka IVa.
Wystawê albumów ogl¹daæ mo¿na w holu szko³y.

Portfolio Chojnowa

21 lutego cz³onkowie Ko³a Przyjació³ Biblioteki z SP nr 4 wybrali siê
w odwiedziny do m³odszych  kole¿anek i kolegów z Przedszkola nr 1
i Przedszkola nr 3 w Chojnowie.

Przygotowali wraz z opiekunem p. E. Rusieck¹ dla najm³odszych
teatrzyk pod tytu³em „Czerwony Kapturek szuka ksiêcia”. M³odzi
widzowie ogl¹dali z zainteresowaniem wystêp starszych kolegów.
Jesteœmy ju¿ zaproszeni z kolejnym przedstawieniem. 

re

22 lutego oddzia³ przedszkolny przy Przed-
szkolu Miejskim Nr 3 odwiedzili nieco-
dzienni goœcie - ratownicy z Pogotowia
Ratunkowego w Chojnowie. 

W niezwykle ciekawy i interesuj¹cy spo-
sób zapoznali dzieci z procedurami doty-
cz¹cymi powiadamiania o wypadkach,
numerami alarmowymi, prac¹, ubiorem 
i wyposa¿eniem ratownika, metodami
udzielania pierwszej pomocy. Dzieci nie
tylko z zainteresowaniem s³ucha³y i przy-
gl¹da³y siê, ale bra³y te¿ czynny udzia³ 
w pokazie. Chcielibyœmy jeszcze raz podziê-
kowaæ Panom: Ireneuszowi Sromkowi 
i Tomaszowi Wyciszkiewiczowi za prze-
kazanie dzieciom tych wa¿nych treœci w spo-
sób tak niekonwencjonalny i interesuj¹cy.

Teatralne odwiedziny

Czym skorupka za m³odu …
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W ubieg³¹ niedzielê po raz kolejny nasi ka-
drowicze udali siê do Sobótki, gdzie odby³y
siê testy sprawnoœciowe najlepszych kolarzy
z Dolnego Œl¹ska. Aleksandra Baranowska,
Alicja Ga³as, Ni-kola Pawlikowska i Prze-
mek Kaczmarek o godz. 10.00 stawili siê na
stadionie zgodnie z powo³aniem przez
DZKol. Dystanse 100 m (sprint), 800 m
(dziewczêta) i 1000 m (ch³opcy) uda³y siê
znakomicie. Druga czêœæ testów odby³a siê
na sali gimnastycznej w miejscowym gim-
nazjum. Skoki w dal z miejsca, æwiczenia na
dr¹¿ku czy wykonywanie "brzuszków" na
czas wypad³y bardzo dobrze. Wszystkim
zawodnikom UKK "ORIENS MTB"
¿yczymy kolejnego udanego sezonu.

W po³owie lutego grupa pi³karska m³odzik
na zaproszenie organizatora wybra³a siê na
turniej pi³ki no¿nej do Jeleniej Góry.
Podopieczni Piotra Seheniewicza zagrali
rewelacyjnie i finalnie zwyciê¿yli w turnieju.

Nasi znakomici pi³karze piêciokrotnie
zwyciê¿ali oraz osi¹gnêli jeden remis. Taki
przebieg sportowej rywalizacji pozwoli³
zaj¹æ pierwsze miejsce w bardzo mocno
obsadzonym turnieju. M³odzi adepci futbolu
pokonali na swojej drodze do fina³u m.in.:
- Œl¹sk Wroc³aw - Chojnowianka Chojnów 1:6
- Karkonosze Jelenia Góra - Chojnowianka 

Chojnów 0:5
- Orlik K³odzko - Chojnowianka Chojnów 1:2
- Slowan Vansorf - Chojnowianka Chojnów 

0:1 (rywalem by³a ekipa z Czech)
- Olimpa Kowary - Chojnowianka Chojnów 0:5
- Victoria Œwiebodzice - Chojnowianka Chojnów 1:1
Wygrana to jednak nie wszystko, chojno-
wianie "zgarnêli" równie¿ nagrody indywi-
dualne. Najlepszym bramkarzem zosta³ Rafa³
D¹browa, królem strzelców Konrad Cichoñ.
Ca³y zespó³ zas³uguje na pochwa³ê za dobr¹
postawê. 

Bia³o niebieskich reprezentowali: Rafa³ D¹-
browa, Bartosz Sobczak, Jakub Wo³oszyn,
Kacper Laskowski, Arkadiusz Wiele¿ew,
Damian Nosal, Miko³aj Mietelski, Konrad
Cichoñ, Kacper Jêdraszczyk, Jakub Jagielski. 

chojnowianka.futbolowo.pl

26 lutego z udzia³em tylko chojnowskich szkó³ odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Legnickiego
w Mini Siatkówce Dziewcz¹t i Ch³opców klas V-tych ("siatkarskie trójki") i klas VI-tych
("siatkarskie czwórki"). 
Wyniki:
Klasy V-te dziewczynki: SP 4 - SP 3  0:2   /21:25; 22:25/
Klasy V-te ch³opcy: SP 4 - SP 3   2:0   /25:14; 25:19/
Klasy VI-te dziewczynki: SP 4 - SP 3   2:0   /25:223; 27:25/
Klasy VI-te ch³opcy: SP 4 - SP 3  2:1   /25:23; 14:25; 15:12/
Zawody stanowi³y eliminacje do fina³u podstrefy legnickiej.

am

1 Dobieg³y ju¿ koñca mecze kontrolne Chojnowianki. To oznacza, ¿e wkrótce rozpocznie siê
runda wiosenna. Zawodnicy z dru¿yn A klasowych, wybiegn¹ na boiska ligowe 16-17 marca.
Na pierwszy ogieñ mecz Chojnowianki z Dêbem Stowarzyszenie Siedliska.
O formê naszych zawodników, raczej powinniœmy byæ spokojni. W dwóch ostatnich grach
kontrolnych, chojnowscy pi³karze celnie trafiali, a¿ mi³o. Obydwa mecze by³y rozegrane 
w Legnicy na sztucznej nawierzchni.

KS Chojnowianka Chojnów- Stal Chocianów 5:1(3:0)
Haniecki, Michu³ka, Ga³aszkiewicz, Ziembowski-2

KS Chojnowianka Chojnów - BKS Boles³awiec 6:6
Jêdrusiak, Michu³ka 2, Myd³owski, Kosiñski, Gromala
Ten pojedynek rozegrano systemem 3x30 min.

Reasumuj¹c, w okresie przygotowawczym Chojnowianka rozegra³a 7 meczów kontrolnych.
Odnios³a 5 zwyciêstw, 1 remis i 1 pora¿kê. Bilans meczy sparingowych to 32 zdobyte bramki 
i 15 straconych.
Dru¿yna Andrzeja S³owakiewicza, optymistycznie wiêc, powinna patrzeæ w przysz³oœæ.
A ta przysz³oœæ to bez w¹tpienia, powrót do ligi okrêgowej!

pm

Kolarze UKK "ORIENS MTB " 

na kolejnych testach 
kadry Dolnego Œl¹ska

CChhoojjnnoowwiiaannkkaa  ppookkoonnuujjee  
ŒŒll¹¹sskk  WWrroocc³³aaww  ii  wwyyggrryywwaa
MMiiêêddzzyynnaarrooddoowwyy  TTuurrnniieejj  

ww  JJeelleenniieejj  GGóórrzzee!!

Pi³ka no¿na

Sport Szkolny - siatkówka
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

Drugi przetarg ustny, ograniczony do
mieszkañców budynku nr 4 przy ul.
Cichej  w Chojnowie, na najem lokalu
u¿ytkowego :

Gara¿u blaszanego zlokalizowanego
przy ul. Cichej 4  o powierzchni
13,16 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czyn-
szu najmu za 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej netto, gara¿u wynosi  3,00 z³.  +
podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 13 marca 
o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wa-
dium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
12  marca 2013r. do godz. 14,00.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci  nie
mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u
czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg od zawarcia umowy w usta-
lonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹-
zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od
06.03.2013r. do 12.03.2013r. w godz.
8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ 
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Choj-
nowie, ul. Drzyma³y 30  tel. 76  8 188
371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 13 Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl

Firma „GB”, z siedzib¹ przy ul. Kiliñskiego 37 w Chojnowie, 

poszukuje pracownika na stanowisko 

doradcy techniczno - handlowego 

w salonie firmowym.
Od kandydatów oczekujemy:

· doœwiadczenia w handlu 
· wykszta³cenia min. œredniego (preferowane wy¿sze)
· bieg³ej obs³ugi komputera 
· komunikatywnoœci
· zaanga¿owania
· rzetelnoœci
· sumiennoœci
· kreatywnoœci

· umiejêtnoœci planowania (umiejêtnoœci organizacyjne) oraz
radzenia sobie z problemami

· nienagannej prezencji 
· wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem bêdzie znajomoœæ bran¿y budowlanej, znajomoœæ
jêzyka niemieckiego oraz posiadane prawo jazdy.

Prosimy o przesy³anie CV wraz ze zdjêciem oraz listów motywacyjnych
na adres mailowy:  b.giersok@gbokna.pl

lub osobiste z³o¿enie dokumentów w siedzibie firmy pod adresem: 

PHU „GB”, ul. Kiliñskiego 37, 59-225 Chojnów. 

Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa z dniem 10 marca 2013 r. 
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OG£OSZENIA DROBNE

Domy, mieszkania, lokale

Sprzedam dom o pow. 146 m2 w Choj-
nowie, ul. Paderewskiego. Cena do
negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 728-968-763.

Sprzedam dom 240 m2 w Bia³ej wraz 
z zabudowaniami, dzia³ka 0,64 ha.
Wiadomoœæ: tel. 506-572-890 
lub 510-664-654

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul.
Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osob-
no, IIIp., czêœciowo umeblowane, cena
do negocjacji, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w centrum Choinowa - Rynek, stare bu-
downictwo, Ip., pow. 55m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, po remon-
cie. Do mieszkania nale¿y du¿y strych 
i piwnica. Wiadomoœæ tel.: 609-303-423.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-
spó³dzielcze przy ul. Gen. St. Maczka, 
o pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc osobno. Cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539. 

Sprzedam pilnie mieszkanie w³asnoœ-
ciowe o pow. 46 m2, IVp., ul. Chrobrego.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 683-591-745 lub 722-190-896.

Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m2, na 
I piêtrze przy ul. Paderewskiego, stan ide-
alny. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 602-133-903 lub 534-709-666.

Sprzedam kawalerkê o pow. 36 m2, na III
piêtrze, w Chojnowie przy ul. Sikor-
skiego. Wiadomoœæ: tel. 601-799-584.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach na 
I piêtrze, œrodkowe, ciep³e o pow. 
38,5 m2 plus gara¿ po atrakcyjnej cenie
50.000 z³. Wiadomoœæ: tel.: 533-997-998.

Sprzedam mieszkanie w Jerzmanowicach
o powierzchni 79,8 m2 plus 2 dzia³ki 
o pow. 0,0364 i 0,0035 ha. Cena do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 535-239-235.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
bezczynszowe w Rokitkach o pow.
78m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, co.
Miejsce na ogródek i gara¿. 
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie, ró¿ne
powierzchnie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Zguby
Zgubiono ksi¹¿kê serwisow¹ pojazdu,
marki Audi A4 nr. vin.
WAN2228E44A211555 - 2004 r. 
Dla znalazcy nagroda.
Wiadomoœæ: te. 600-381-094.

Zaproszenie do sk³adania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomoœci przy ulicy Kiliñskiego 6

w Chojnowie zaprasza do sk³adania ofert na:
Remont dachu ceramicznego - budynek mieszkalny

przy ul. Kiliñskiego 6 w Chojnowie
Zamawiaj¹cy dysponuje przedmiotami robót, które za³¹cza jako mate-
ria³ pomocniczy /za³. Nr1/. Przedmiary dla wykonawcy nie mog¹
stanowiæ podstawy do wyceny rycza³towej robót. Wszystkie wymiary
oraz zakres prac nale¿y sprawdziæ na budowie. Cenê rycza³tow¹
nale¿y okreœliæ na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, powin-
na ona obejmowaæ ca³okszta³t prac wraz z robotami pomocniczymi.
Termin wykonania robót: do 31.07.2013 r.
Ofertê nale¿y sporz¹dziæ na formularz ofertowy dostêpnym (wraz 
z za³¹cznikami) na stronach: www.bip.chojnow.net.pl ,
www.chzgkim.chojnow.eu  oraz w siedzibie CHZGKiM - 59-225
Chojnów, ul. Drzyma³y 30 II, piêtro, pokój nr 3.
Termin i miejsce sk³adania ofert:
Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 25.03.2013 r. do 10.00 w Sekretariacie
Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy
ulicy Drzyma³y 30 - IIp, w zamkniêtych kopertach.
Zamkniêta koperta zawieraj¹ca ofertê powinna byæ opisana nazw¹ 
i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem:
"Nie otwieraæ- Remont dachu ceramicznego- budynek mieszkalny 
przy ul. Kiliñskiego 6 w Chojnowie"



BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie  6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami 

(ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na
budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 26 marca 2013 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 wnie-
sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadcze-
nie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, 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 20 marca 2013 r.
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest 
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, 
tj. nie mniej ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia 2012 r., drugi 
6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia 2013 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  76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 5/784 15

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –

76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                     112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –

994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –          992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -               76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –

76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
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Julia Spirydowicz lat 3,5 
lubi rysowaæ, ogl¹daæ bajki i tañczyæ.
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