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Wigilie wspólnot
„Kiedy siê uœmiechasz, zawsze jest Bo¿e Narodzenie” - tymi s³owy 
Biskup Marek Mendyk przywita³ uczestników wieczerzy wigilijnej.

Nie by³o dla nich miejsca
Na scenie pojawili siê uczniowie odtwarzaj¹cy role

bezdomnych, podopiecznych domu dziecka…

Jase³ka SP3
Znakomicie wykonane kolêdy i œwietnie odegrane

scenki wprawi³y widowniê w zachwyt.

Gwiazdy na Gwiazdkê … a wœród nich nasi trampkarze
Pi³karze Chojnowianki stawali naprzeciw takich dru¿yn jak Lech Poznañ,

Widzew £ódŸ, £KS £ódŸ, Œl¹sk Wroc³aw czy GKS Be³chatów.

Szansa na powrót
Ten projekt, to trafiona inwestycja w ludzi, którzy chc¹ coœ w swoim
¿yciu zmieniæ i skorzystaæ z szansy na powrót do spo³ecznego funkcjonowania.

Z wizyt¹ w województwie
“Co roku czekamy na was”,”Bez was te œwiêta nie by³yby ju¿ takie same” - takie wypowiedzi us³yszeli chojnowianie po zakoñczeniu wystêpu.



Z prac wydzia³ów

* zimowa aura nie wstrzymuje prac przy bu-
dowie miejskiej p³ywalni. Wiêkszoœæ z nich
odbywa siê wewn¹trz budynku. Obecnie
montowana jest tu instalacja wodna, kanaliza-
cyjna i elektryczna, rozk³adane jest ogrzewanie
pod³ogowe i wylewane pod³o¿e pod posadzki, 

* dobiegaj¹ koñca prace przy budowie i prze-
budowie sieci wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych w rynku i okolicznych ulicach,

* podpisano umowê z wykonawc¹ na bu-
dowê ulicy Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego, planowane rozpoczêcie prac - 15 marca,

* trwa rozstrzyganie przetargów nieograni-
czonych na remont sali gimnastycznej w Gim-
nazjum nr 2 oraz na budowê sieci wodoci¹-
gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejo-
nie ulic Asnyka-Po³udniowa-Z³otoryjska.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 23.12.2009 r. do 13.01.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 224 po³o¿onej przy ul. Legnickiej
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 23 grudnia 2009 r.
Nr  127/2009).
2) w dniach od 28.12.2009 r. do 18.01.2009 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y w formie bezprzetar-
gowej na rzecz dotychczasowych najemców
w budynkach po³o¿onych przy ul. B. Chro-
brego 2, ul. Sk³odowskiej 5, ul. Spacerowej 8,
ul. Legnickiej 3, 15, 25a, 49, ul. Komuny
Paryskiej 9, Rynek 16, ul. Witosa 13, 32,
ul. ks. Œciegiennego 3, ul. Boles³awieckiej 5,
ul. Jana III Sobieskiego 1, ul. Samorz¹do-
wej 1c, 3a, ul. Wojska Polskiego 5, ul. Wol-
noœci 10 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia
2009 r. Nr 128/2009.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 08.02.2010 r.

Dowód bez op³at
Od tego roku wydanie dowodu osobistego
jest bezp³atne. Zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy 
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
(DZ. U. Nr 39 z 2009 r., poz. 306) zniesiona
zostaje op³ata za wydanie dowodu. Bez wzglêdu
na powód np. zgubienie, zniszczenie lub
kradzie¿, dokument otrzymamy za darmo.
Bezp³atnie otrzymaj¹ go tak¿e osoby, które
ubiegaj¹ siê o niego po raz pierwszy lub wy-
mieniaj¹ z powodu zmiany danych. Zyskamy
zatem w domowym bud¿ecie 30 z³otych, ale
pañstwo (czyli my) traciæ bêdzie rocznie
oko³o 35 mln z³.

¯yczenia dla w³adz
Ka¿dego roku w okresie przedœwi¹tecznym
przedszkolaki z Ochronki Sióstr S³u¿ebni-
czek pamiêtaj¹ o w³adzach miasta. Krótko

przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia liczna
grupa maluchów odwiedza miejski ratusz
przynosz¹c ze sob¹ drobne podarki i ciep³e
s³owo. 22 grudnia burmistrz przyj¹³ goœci 
w sali posiedzeñ i tu odbiera³ serdeczne ¿y-
czenia od najm³odszych mieszkañców Choj-
nowa. W zamian przedszkolaki otrzyma³y
s³odki poczêstunek i powinszowania dla
swoich rodzin.

Teatralny kalendarz
„Kalendarz dla koneserów”, „Z Teatrem
przez ca³y rok”, „Najpiêkniejsze kostiumy 
w inspiruj¹cej scenerii”, „Cztery pory roku 
z legnickimi artystami” - tak Teatr Modrze-

jewskiej promuje swój oryginalny kalendarz,
wydany na 2010 rok.
Dwanaœcie miesiêcy ilustrowanych sesjami
zdjêciowymi teatralnych kadrów, to dosko-
na³y prezent dla mi³oœników legnickiej sceny.
U¿yto tu fotografii wykonanych w czerwcu
2009 roku, w przestrzeniach, w których grane
s¹ spektakle Teatru Modrzejewskiej z wyko-
rzystaniem dekoracji i kostiumów. Kalendarz
mo¿na jeszcze kupiæ w promocyjnej cenie 10 z³
w gmachu teatru.

chojnow.eu
Od niespe³na dwunastu miesiêcy Urz¹d Miejski
proponuje internautom zmodernizowan¹ stro-
nê internetow¹. Pod adresem chojnow.eu
zainteresowani znajd¹ nie tylko dane dotycz¹ce
miasta i funkcjonowania urzêdu, ale tak¿e
bie¿¹ce informacje z chojnowskich przed-
szkoli, szkó³, placówek kulturalnych i jednos-
tek podleg³ych. Bogate galerie zdjêæ, filmy 
z miejskich imprez i uroczystoœci, aktualnoœci
dotycz¹ce ¿ycia miasta, wa¿ne informacje
oraz zapowiedzi ciekawych wydarzeñ - to
wszystko w estetycznym, czytelnym wydaniu.
Jest tu tak¿e witryna naszej Gazety. Zachêcamy
do odwiedzania oficjalnej strony Chojnowa. 

Znaleziono klucze
5 stycznia przed budynkiem Muzeum Regio-
nalnego znaleziono kluczyk od samochodu 
z dopiêtym kluczem typu £ucznik. Zguba jest
do odebrania w holu muzeum. 
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA o g ³ a s z a
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej

nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych
na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z plano-
wan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia
sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2010 r. o godz. 12.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto 
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 4 lutego 2010 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne

dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych
tj. nie mniej ni¿  600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarial-
nej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 28
listopada 2008 r., drugi odby³ siê 10 czerwca 2009 r., trzeci odby³ siê
19 sierpnia 2009 r., czwarty odby³ siê 4 listopada 2009 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 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.

XVIII WOŒP
10 stycznia, wspólnie z hufcem ZHP, MOKSiR bêdzie tradycyjnie uczest-
niczy³ w dzia³aniach Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Na terenie
miasta i gminy Chojnów pojawi siê ³¹cznie 65 wolontariuszy z kolorowymi
puszkami Orkiestry. Kwestowanie rozpocznie siê ju¿ o 7.00 rano.
Prezentacje sceniczne w MOKSiR startuj¹ o godz. 16.00. Wiêcej informacji
- na plakatach.

Wa¿ne informacje ZUS
* Zbli¿a siê losowanie
29 stycznia 2010 r. Zak³ad Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych przeprowadzi
kolejne losowanie przydzia³u cz³on-
ków otwartych funduszy emerytal-
nych (OFE). Losowanie obejmie
osoby, które ostatnio rozpoczê³y
pracê, a nie zawar³y dot¹d umowy 
z ¿adnym z OFE.
Zgodnie z ustaw¹ o systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych, ka¿da osoba,
która urodzi³a siê po dniu 31 grudnia
1968 r. musi wybraæ OFE w ci¹gu 
7 dni od daty zatrudnienia (obowi¹zek
ten nie dotyczy studentów i uczniów
do 26 roku ¿ycia, którzy podjêli pracê
w ramach umowy zlecenia, umowy 
o dzie³o lub rozpoczêli studia dok-
toranckie). W przypadku gdy osoba

podejmuj¹ca pracê nie dope³ni tego
obowi¹zku, Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych wezwie j¹ na piœmie do
zawarcia umowy z OFE w terminie
do 10 stycznia. Je¿eli ubezpieczony,
mimo przypomnienia, nie podpisze
umowy we wskazanym terminie,
ZUS przydzieli go do Otwartego Fun-
duszu Emerytalnego w drodze loso-
wania. Bior¹ w nim udzia³ te fundusze,
które osi¹gnê³y dobre wyniki inwesty-
cyjne w dwóch kolejnych okresach
rozliczeniowych i zarz¹dzaj¹ mniej ni¿
10 proc. aktywów netto wszystkich
OFE. Z losowania wy³¹czone s¹ trzy
najwiêksze, pod wzglêdem liczby
cz³onków, fundusze emerytalne.
W styczniowym losowaniu udzia³ wezm¹
nastêpuj¹ce fundusze: AEGON,
Allianz, Amplico, AXA, Generali,
Pekao oraz Pocztylion.
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Na XLVII sesji
Wiod¹cym tematem grudnio-
wej sesji miejskiej rady by³ bu-
d¿et na nadchodz¹cy 2010 rok.
Jego za³o¿enia przedstawi³ rad-
nym burmistrz Jan Serkies. 

Przyjête do bud¿etu na 2010 rok dochody zos-
ta³y podzielone na dochody maj¹tkowe i do-
chody bie¿¹ce. Dochody maj¹tkowe zaplano-
wano na kwotê 5.940.000 z³, na które sk³adaj¹
siê dochody ze sprzeda¿y maj¹tku, (tj. sprzeda¿
nieruchomoœci, sprzeda¿ lokali u¿ytkowych,
sprzeda¿ budynków i lokali mieszkalnych),
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczys-
tego na w³asnoœæ, oraz dotacje celowe na reali-
zacjê zadañ inwestycyjnych. 
Dochody bie¿¹ce przyjêto do bud¿etu w kwo-
cie 30.162.048 z³, z kwoty tej dochody w³asne
stanowi¹ kwotê w wysokoœci 14.045.169 z³,
(tj. wp³ywy z podatków i op³at lokalnych,
podatku rolnego, podatku dochodowego od
osób fizycznych i prawnych, podatku od spad-
ku i darowizn, od czynnoœci cywilnoprawnych,
wp³ywy z op³aty skarbowej oraz inne stano-
wi¹ce dochody gminy, uiszczane na podstawie

odrêbnych przepisów. 
Subwencje: oœwiatowa, wyrównawcza i rów-
nowa¿¹ca stanowi¹ wp³ywy do bud¿etu w wy-
sokoœci 11.581.397 z³. 
Do bud¿etu przyjêto dochody z tytu³u dotacji
w wysokoœci 4.535.482 z³ na zadania w³asne 
i na zadania zlecone w dzia³ach; administracja
publiczna, urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹-
downictwa, bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa, pomoc spo³eczna i na pomniki
przyrody oraz z tytu³u podpisanego porozumie-
nia z Gmin¹ Wiejsk¹ na utrzymanie gimnazjów. 
Œrodki finansowe w 2010 roku wydatkowane
bêd¹ w kwocie 38.942.137 z³, przy czym z kwoty
tej ponad 32% przeznaczone bêdzie na oœwiatê.
Zadania oœwiatowe realizowane bêd¹ z subwen-
cji oœwiatowej oraz ze œrodków samorz¹dowych.
Na pomoc spo³eczn¹ zaplanowano wydatki
w kwocie 6.207.333 z³, co stanowi 15,94% wy-
datków ogó³em, w tym kwota 3.983.600 z³,
to dotacja, a kwota 2.223.733 z³, to œrodki
samorz¹dowe. 
Na gospodarkê komunaln¹ zabezpieczono
kwotê 5.065.056 z³, co stanowi 13,01% wy-

datków ogó³em. To miêdzy innymi wydatki
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na utrzy-
manie porz¹dku i estetyki w mieœcie oraz
oœwietlenie miasta. W sumie na realizacjê
inwestycji miejskich w roku 2010 zarezerwowa-
no œrodki finansowe w wysokoœci 10.520.650 z³.
Przed³o¿ony projekt bud¿etu zawiera najpil-
niejsze potrzeby spo³ecznoœci lokalnej. Jego
atutem jest uwzglêdnienie niezbêdnych dla
miasta inwestycji, które wymagaj¹ znacznych
nak³adów finansowych w zwi¹zku z tym bêd¹
wykonywane, nie tylko ze œrodków w³asnych,
ale z kredytu i uzyskanych dotacji.
- Pragnê podkreœliæ - koñczy³ swoje wyst¹pienie
burmistrz - ¿e bud¿et roku 2010 jest bud¿etem
wyj¹tkowo rozwojowym i oczekiwanym przez
spo³ecznoœæ lokaln¹. Liczê na to, ¿e wspólnym
wysi³kiem, zamierzenia podjête na dzisiejszej
sesji, bêdziemy mogli zrealizowaæ dla dobra
mieszkañców Chojnowa. 
Zgodnie z procedur¹, po zapoznaniu siê z opi-
ni¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji
sta³ych rady miejskiej dotycz¹cej miejskiego
bud¿etu, radni drog¹ g³osowania uchwalili
przedstawiony projekt bud¿etu. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu kry-
tego przy SP Nr 4.
2. Kontynuowana jest budowa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych w Rynku i przyleg³ych ulicach.
3. Zakoñczono budowê sieci kanalizacji sani-
tarnej t³ocznej wraz z przepompowni¹ œcieków
w ul. Fabrycznej. Wykonawca zg³osi³ roboty
do odbioru.
4. Trwaj¹ procedury rozstrzygania przetargów
nieograniczonych na:
- remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- budowê ulicy Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego z zatokami postojowymi,
- budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Z³o-
toryjska, Po³udniowa.
5. Trwa wymiana nawierzchni chodnika przy
Placu Zamkowym.
6. Zabudowano nawierzchnie gruntowe ci¹gów
pieszych na pasach chodników ulicy Kazimierza
Wielkiego kostk¹ brukow¹.
7. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika
na ul. Szpitalnej od ul. Reja do ul. Grodzkiej.
8. Wykonano izolacjê fundamentów budynku
MOPS od strony posesji przy ul. D¹browskiego 2a.
9. Uporz¹dkowano tereny sportowo - rekreacyjne
przy MOKSiR.
10. Wykonano malowanie korytarza na I piêtrze
budynku nr 4 w Szkole Podstawowej Nr 4.
11. Zakoñczono etap wycinki odrostów drzew 
i krzewów na terenie Parku Piastowskiego -
oczyszczono teren od ulic Rzemieœlniczej 
i Sobieskiego do wysokoœci wie¿y ciœnieñ.
12. Z dniem 18.12.2009 r. zakoñczono realizacjê
umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy na za-
trudnienie 30 bezrobotnych w ramach prac
publicznych.

13. Pomalowano most na ul. Z³otoryjskiej i na-
prawiono uszkodzone bariery zabezpieczaj¹ce.
14. Podpisano porozumienie z Powiatem Leg-
nickim na prowadzenie zimowego utrzymania
dróg powiatowych.
15. Zamontowano oœwietlenie œwi¹teczne.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy 14 lokali mieszkalnych przy zasto-
sowaniu 92% i 95% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem
u¿ytkowym, po³o¿on¹ przy ul. Chmielnej 17A.
3. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu:
- w odniesieniu do dzia³ki niezabudowanej nr
214/17 po³o¿onej przy ul. D³ugosza 2C o po-
wierzchni 273 m2, przeznaczonej pod zabudowê
jednorodzinn¹ oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komer-
cyjne, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej,
- w odniesieniu do nieruchomoœci niezabudo-
wanej oznaczonej nr 12/45 i 12/68 po³o¿onej
przy ul. Okrzei o powierzchni 2016 m2, przez-
naczonej pod obs³ugê komunikacji samocho-
dowej (teren by³ej portierni „Dolpakartu”).
4. Wydano 4 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych na kwotê 6.886 z³.
5. Przygotowano i wys³ano wniosek do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac kon-
serwatorskich polegaj¹cych na renowacji i adap-
tacji Baszty Tkaczy dla potrzeb muzealnictwa.
6. Przygotowano i podano do publicznej wia-
domoœci og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej ramp¹
betonow¹ przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dol-
zametu”), zakoñczony wynikiem negatywnym,

- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanych
przy ul. Fabrycznej (teren by³ego „Dolzametu”),
zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na dzier¿awê terenu z przeznaczeniem na pro-
wadzenie dzia³alnoœci handlowej na targowisku
miejskim przy ul. Grodzkiej, zakoñczony wy³o-
nieniem dzier¿awcy.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. M. Konopnickiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 szt. zagra¿aj¹cego
drzewa gatunku modrzew dla osoby fizycznej 
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.
8. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego:
- zakupiono agregat pr¹dotwórczy dla celów
stanowiska kierowania i zarz¹dzania kryzysowego.
9. Wydano decyzjê umarzaj¹c¹ postêpowanie
dla Polskiej Telefonii Cyfrowej w sprawie œrodowis-
kowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia pn. „Rekonfiguracja terenowej
stacji telefonii cyfrowej przy ul. Okrzei 
w Chojnowie”.
10. Wydano postanowienie w sprawie zezwo-
lenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
odzysku i zbierania odpadów innych ni¿ niebez-
pieczne z terenu powiatu legnickiego przez firmê
„ECO-OUR” Wojciech Chojnicki ul. Rynek 2/5,
59-300 Lubin.

Z zakresu Wydzia³u Spraw 
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 50 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpa-
trzono 41 wniosków, przyznaj¹c dodatki miesz-
kaniowe na kwotê 8.178 z³, (wydano 36 decyzji
pozytywnych i 5 decyzji negatywnych). Za miesi¹c
XII 2009 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 51.106 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 51 wniosków,
wydano 56 dowodów osobistych.

***
Sprawozdanie 8/2009 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 listopada 2009 r. do dnia 21 grudnia 2009 r. 
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W sprawie okien
Wraz z nowym rokiem Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wyda³ nowy regulamin obowi¹-
zuj¹cy przy wymianie stolarki okiennej. 
Aby ubiegaæ siê o wymianê okien trzeba spe³niæ kilka wymogów. 
Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy ten dokument
wraz z za³¹cznikami obowi¹zuj¹cymi w procedurze.

REGULAMIN
wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych 

na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.

1. Postêpowanie w sprawie wymiany stolarki okiennej wszczyna
siê po z³o¿eniu przez lokatora wniosku na adres Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzy-
ma³y 30, 59-225 Chojnów.
2. ChZGKiM dokonuje rejestracji i rozpatrywania wniosku
wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ.
3. Warunkiem rozpatrywania wniosku jest regularne uiszczanie
wszelkich op³at z tytu³u najmu lokalu oraz brak zaleg³oœci.
Poinformowanie lokatora na piœmie - za³¹cznik nr l do
Regulaminu.
4. Dla dokonania oceny stanu technicznego stolarki okienne
Dyrektor Zak³adu powo³uje komisjê, w sk³ad której wchodzi 
2 pracowników z Oddzia³u Budynków Mieszkalnych, których
co najmniej jeden posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.
5. Na podstawie protoko³u sporz¹dzonego przez komisjê,
ChZGKiM podejmuje decyzjê, o zakwalifikowaniu lub nie sto-
larki okiennej do wymiany. Wzór protoko³u kwalifikuj¹cego
stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.
6. O decyzji podjêtej przez komisjê, wraz z uzasadnieniem,
wnioskodawca zostanie poinformowany na piœmie. Za³¹cznik
nr 3, Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu.
7. W przypadku zakwalifikowania stolarki okiennej do wymiany
wnioskodawca zostanie poinformowany na piœmie o przewidy-
wanym terminie jej wymiany.
8. Komisja mo¿e zakwalifikowaæ stolarkê okienn¹ do naprawy.
9. Wnioski nale¿y sk³adaæ w terminie do 31 stycznia danego roku.
10. Wnioski z³o¿one po tym terminie rozpatrywane bêd¹ w roku
nastêpnym.
11. Niniejszy Regulamin nie przewiduje trybu odwo³awczego.
12. Regulamin obowi¹zuje od 1.01. 2010 roku.

Dyrektor Zak³adu
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Niepe³nosprawnoœci siê nie planuje,
nikt jej nie pragnie, nie oczekuje.
Pojawia siê znienacka, uderza jak
grom i burzy wizjê naszej przysz³oœci.
Doskonale wiedz¹ o tym rodzice sku-
pieni w Spo³ecznym Stowarzyszeniu
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Spe-
cjalnej Troski w Chojnowie, którzy
wiele lat temu powo³ali tê jednostkê
by w jak najbardziej efektywny
sposób pomóc swoim pociechom 
i sobie samym. 
Od dwóch lat w stowarzyszeniu dzia³a
nowy zarz¹d. Ambicj¹ prezes stowa-
rzyszenia Gra¿yny Prusik i jej wspó³-
pracowników jest utworzenie pe³no
profilowego systemu wsparcia dzieci
niepe³nosprawnych i ich rodzin
prowadz¹cych do aktywnego uczest-
nictwa w ¿yciu spo³ecznym. 
Bez dyskusyjnym jest fakt, ¿e wspól-
nie zdzia³aæ mo¿na wiêcej. Organi-
zacje tego typu, to nie tylko instytu-
cje podpowiadaj¹ce, gdzie, jak 
i w jakiej formie szukaæ pomocy
pañstwa. To przede wszystkim grono
osób, które ³¹czy wspólny problem,
to ludzie wspieraj¹cy siê wzajem-
nie, to wspólnota oparta na silnych,
emocjonalnych wiêziach.
- Ju¿ dawno odesz³y w niepamiêæ
czasy, kiedy upoœledzonych zamykano
w czterech œcianach, a temat
niepe³nosprawnoœci by³ tematem
tabu - mówi G. Prusik. - Sprawni
inaczej, tak od dawna okreœla siê
tych, którzy w ten czy inny sposób
odbiegaj¹ od tzw. normalnoœci.
Cieszy nas, ¿e nikt nie wytyka ju¿
palcem naszych dzieci, ¿e daje im
siê szanse na rozwój i spo³eczn¹ akce-
ptacjê. To jednak wymaga od nas -
rodziców - maksymalnego wysi³ku,
zaanga¿owania i operatywnoœci.

To nie jest ³atwe, bo mimo i¿ sytua-
cja niepe³nosprawnych zdecydo-
wanie siê poprawi³a, to daleka jest
od idea³u.

Problemem s¹ g³ównie finanse.
Nowemu zarz¹dowi przez kilkanaœ-
cie miesiêcy urzêdowania uda³o siê
jednak zorganizowaæ dla podopiecz-
nych wyjazdy na basen, rehabilita-
cje ruchowe, masa¿e i równie wa¿-
ne spotkania integracyjne na Dzieñ
Dziecka czy Miko³aja. Stowarzy-
szenie nie ma tak¿e swojej siedzi-
by, co zdecydowanie utrudnia

organizacjê zamierzeñ. Nie s¹ to
jednak problemy, z którymi cz³on-
kowie chojnowskiego stowarzysze-
nia nie s¹ w stanie sobie poradziæ.
Ka¿dy z nich doskonale wie, ¿e
dzia³alnoœæ tej jednostki jest ko-
nieczna, ¿e przynosi nieocenione
korzyœci dzieciom i im samym. 
- Marzy nam siê systematyczna
rehabilitacja - dodaje pani prezes -
ta jednak wymaga sporych nak³a-
dów finansowych. Tymczasem nie
staæ nas na to, ale mamy nadziejê,
¿e nowy rok przyniesie naszemu
stowarzyszeniu kolejne pomys³owe
rozwi¹zania…
…czego zarz¹dowi, rodzicom,
dzieciom i m³odzie¿y redakcja
serdecznie ¿yczy.

eg

Dla siebie i innych
Pod takim has³em, od pierwszego kwietnia Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej realizowa³ projekt skierowany na wzrost kwalifikacji 
i umiejêtnoœci zawodowych osób zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym oraz „dyskryminowanych” na rynku pracy.
Rekrutacja do projektu odby³a siê poprzez rozeznanie dokonane
przez pracowników socjalnych wœród osób korzystaj¹cych ze œwiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej. W ramach realizowanego projektu wspar-
ciem zosta³o objêtych 21 osób w wieku aktywnoœci zawodowej,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy jako osoby bezro-
botne b¹dŸ osoby poszukuj¹ce pracy i korzystaj¹ce z pomocy
spo³ecznej.

Wielu z nas wie jak trudno dziœ odnaleŸæ siê na rynku pracy. Brak
kwalifikacji, umiejêtnoœci pertraktowania, si³y przebicia, a nawet
opieka nad ma³oletnimi dzieæmi, zdecydowanie utrudniaj¹ starania 
o posadê. Projekt „Szansa na powrót” mia³ pomóc g³ównie w zdoby-
ciu nowych umiejêtnoœci zawodowych i spo³ecznych. I pomóg³.
Mówili o tym sami beneficjenci podczas seminarium promuj¹co -
podsumowuj¹ce projekt, które odby³o siê 17 grudnia. 

Proponowane przez MOPS zajêcia obejmowa³y m.in. terapiê psycho-
logiczn¹ i psychospo³eczn¹, zajêcia specjalistyczne z radc¹
prawnym, zajêcia w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego
oraz grupowego. Uczestnicy zgodnie z zainteresowaniami brali tak¿e
udzia³ w kursach – kosmetycznym, stylizacji paznokci, obs³ugi kom-
putera oraz ochrony dla cz³onków s³u¿b porz¹dkowych.

Dla mnie uczestnictwo w kursie
by³o po¿ytecznym i ciekawym doœ-
wiadczeniem – mówi³ jeden z bene-
ficjentów Andrzej Kozaczek –
Zmieni³o bieg mojego ¿ycia i pogl¹-
dy na wiele spraw. Ten projekt, to
trafiona inwestycja w ludzi, którzy
chc¹ coœ w swoim ¿yciu zmieniæ 
i skorzystaæ z szansy na powrót do
spo³ecznego funkcjonowania. Poz-
na³em tu wiele ciekawych osób i du-
¿o siê nauczy³em, a to zainspirowa-
³o mnie do dalszych dzia³añ. 
Wszyscy uczestnicy w podobny
sposób wyra¿ali swoje opinie, dziêkuj¹c za dan¹ im szansê. 

- Dziêki zajêciom z psychologiem i doradc¹ zawodowym zosta³y
rozwiniête umiejêtnoœci spo³eczne, które u³atwi¹ sprawne poruszanie
siê na wspó³czesnym rynku pracy – mówi³a podczas seminarium
koordynator projektu Ma³gorzata Matla - Bez finansowego wsparcia
z EFS niemo¿liwa by³aby organizacja innowacyjnych form wsparcia
dla naszych œwiadczeniobiorców. Szeroki wachlarz warsztatów,
szkoleñ oraz kursów pozwoli³ na osi¹gniêcie dodatkowych rezul-
tatów takich jak podniesienie lub uzupe³nienie swoich kwalifikacji. 

Projekt pn. „Szansa na powrót” realizowany jest ju¿ po raz drugi.
Dziêki niemu pracê znalaz³y dotychczas cztery osoby. I nawet jeœli
ktoœ powie, ¿e to niewiele, dla zaanga¿owanych w projekt to sukces.
Pozostali bowiem zostali wyposa¿eni w niezbêdn¹ wiedzê i umiejêt-
noœci dotycz¹ce efektywnego poszukiwania pracy, nabrali pewnoœci
siebie i spojrzenia na w³asn¹ przysz³oœæ z innej perspektywy. To
wa¿ne nie tylko w ¿yciu zawodowym.

eg

„Szansa na powrót”
Kiedy problem nas nie dotyczy, wtedy problemu nie ma.
Kiedy dramat dotknie nas lub najbli¿szych okazuje siê
jak wielka by³a nasza ignorancja i obojêtnoœæ.
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„Kiedy siê uœmiechasz, zawsze jest Bo¿e Narodzenie” - tymi s³owy
Biskup Marek Mendyk przywita³ uczestników wieczerzy wigilijnej,
która odby³a siê 16 grudnia w Domu Chemika. Przy œwi¹tecznym stole
zasiedli podopieczni Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Warsztatu
Terapii Zajêciowej, Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Pio-
trowicach, Wspólnoty Osób Niepe³nosprawnych i zaproszeni goœcie,
wœród których by³y w³adze powiatu, miasta i gminy, przedstawiciele
chojnowskich parafii. W sumie spotka³o siê tu oko³o 150 osób. 
To chyba najwiêksza Wilia w naszym mieœcie. Ta spo³ecznoœæ ka¿-

dego roku spotyka siê w podobnym gronie i wspólnie œwiêtuje przyj-
œcie na œwiat Pana. O tym wydarzeniu przypomnia³a wszystkim ins-
cenizacja przygotowana przez cz³onków z ŒDS i œwi¹teczny program
w wykonaniu dzieci z klasy integracyjnej Gimnazjum nr 2 oraz cz³on-
ków Warsztatu Terapii Zajêciowej. Jase³ka w wykonaniu niepe³no-
sprawnych, to wzruszaj¹ca opowieœæ, któr¹ wcieleni w biblijne postaci
odgrywali z przejêciem. Ciep³o i serdecznie sk³adano sobie tak¿e
¿yczenia, dziel¹c siê op³atkiem i wymieniaj¹c uœciski. A œwi¹teczny
stó³ wprost ugina³ siê od wigilijnych potraw. Nie brakowa³o tu
niczego, mo¿e poza umiarem, który tego dnia wszystkim zosta³
odpuszczony.

***

W tym samym miejscu, nastêpnego dnia, w swoim gronie, œwiêtowa³o
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, od wielu lat dzia³aj¹ce w na-
szym mieœcie, skupiaj¹ce osoby chore na cukrzycê i sympatyków
wspieraj¹cych dzia³alnoœæ stowarzyszenia. Tego dnia jednak nikt 
z cz³onków nie kieruje siê stosowan¹ w ci¹gu roku diet¹. Na wigilij-
nym stole zatem nie brakowa³o tradycyjnych potraw, œwi¹tecznych
ciast i innych smako³yków. Wieczerzê poprzedzi³a modlitwa popro-
wadzona przez ks. pra³ata Tadeusza Jurka i ¿yczenia sk³adane przy
³amanym op³atku. Wieczorny posi³ek natomiast urozmaica³y kolêdy
œpiewane przy akompaniamencie keyboarda.
- To wyj¹tkowe spotkanie – mówi prezes Stowarzyszenia Stefania
Wolska - Nieczêsto zasiadamy przy wspólnym stole by najzwyczajniej
pobyæ ze sob¹. I chocia¿ ³¹cz¹ nas wspólne sprawy, tego dnia nie roz-
mawiamy o dolegliwoœciach, k³opotach, sprawach organizacyjnych.
Cieszymy siê swoj¹ obecnoœci¹, razem œwiêtujemy i w niecodziennej
atmosferze dziêkujemy za wszelk¹ pomyœlnoœæ.

***

Wigilia samotnych organizowana od lat przez Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, chocia¿ brzmi smutno, smutn¹ nie jest. To radosny
dzieñ dla dziesi¹tek chojnowian, na co dzieñ odczuwaj¹cych swego
rodzaju wyizolowanie. Pracownicy MOPS z ogromnym zaanga¿o-
waniem przygotowuj¹ tê wieczerzê. Dla nich podopieczni s¹ jak
cz³onkowie rodziny, z honorami zatem i szacunkiem pragn¹ podj¹æ
ludzi, których na co dzieñ wspieraj¹. Do tych przygotowañ do³¹czy³a
te¿ m³odzie¿ z Powiatowego Zespo³u Szkó³, która pod kierunkiem
Haliny Kiliœ i Grzegorza Kamiñskiego pokaza³a ciekawe widowisko 
o Bo¿ym Narodzeniu. Jase³ka w ich interpretacji osadzone by³y 
w czasach wspó³czesnych, nie zapomniano jednak o tradycyjnych 
i wa¿nych postaciach zwi¹zanych z tym wydarzeniem. Dla biesiaduj¹-
cych by³a to z pewnoœci¹ nastrojowa chwila, dla uczniów - swoista
lekcja obdarowywania. Pozostaj¹c w tej atmosferze, ³amano siê
op³atkiem, sk³adano sobie ¿yczenia, modlono siê wspólnie z go-
szcz¹cym tu ks. Dominikiem. Oryginalne ¿yczenia przekaza³a wszys-
tkim jedna z podopiecznych, która w prostych rymach w³asnego
autorstwa ujê³a to, co niewielu uda³o siê tego wieczoru wypowiedzieæ. 
Niezwykle œwi¹teczny klimat podnios³y kolêdy œpiewane jednym
g³osem i naturalnie obfitoœæ potraw wigilijnego sto³u. Tego dnia 
z pewnoœci¹ nikt nie czu³ siê samotny, wyobcowany, niepotrzebny. 
I nawet jeœli po powrocie do domu, nastrój nieco opada³, zag³usza³a
go myœl, ¿e byæ samemu, nie znaczy byæ samotnym. 

***
W wigiliê Wigilii do wieczerzy zasiedli mieszkañcy „Niebieskiego
Parasola” wspólnie z pracownikami tej jednostki, lokalnymi w³adzami
i przyjació³mi placówki. Wyj¹tkowy dla wszystkich wieczór up³yn¹³
w podnios³ej, œwi¹tecznej atmosferze przy wtórze kolêd i pastora³ek.
Klimat tego dnia potêgowa³a wspania³a choinka ubrana w ozdoby
wykonane przez pensjonariuszy i w³asne interpretacje tradycyjnych,
bo¿onarodzeniowych melodii przy gitarowym akompaniamencie.
Wigilijne dania przygotowane jak co roku przez pracowników
Parasola dope³ni³y œwi¹teczne, rodzinne niemal, spotkanie.

eg
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Na pocz¹tku minionego roku, kiedy rodzi³a siê idea konkursu
fotograficznego „Chojnów - miejsce magiczne”, wszystko
wydawa³o siê klarowne. Dopiero nadsy³ane do Miejskiego

Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji zdjêcia sprawi³y, ¿e „proste” sta³o
siê „zakrêcone”. 
- Czy np. ogólne ujêcie rynku, z góruj¹c¹ sylwetk¹ koœcio³a Ap. Piotra 
i Paw³a, znane tak¿e z licznych widokówek, jest „magiczne”? - pyta
dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki - Obrazek ten wielu z nas widzi
codziennie nawet kilkakrotnie, wiêc „oswoiliœmy” go w sobie na tyle, ¿e
dalecy jesteœmy od przypisywania mu takiej funkcji. Ale jeœli ktoœ mieszka³
w Chojnowie przed laty, a teraz wraca tu wspomnieniami? Wspomnienie
rynku bêdzie jak najbardziej magiczne... Mówiê o tym by uœwiadomiæ 
z jakimi problemami musieli zmierzyæ siê jurorzy konkursu. 
13 osób, które oficjalnie zg³osi³o swe prace, nades³a³o blisko 300 foto-
grafii. Wiele z nich nie zagoœci³o na internetowej stronie Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. By³y zbyt oczywiste, zbyt „wprost”,
a szukano raczej œwie¿ego, innego spojrzenia na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. 
- Chcieliœmy - oczyma, a raczej obiektywami autorów - zobaczyæ Chojnów
na nowo, inaczej, bardziej „magicznie” - dodaje S. Horodecki.

Wreszcie zapad³a decyzja. Pierwsze miejsce - za najwiêksz¹ iloœæ
„magii” wydobytej aparatem - przyznano Micha³owi Rybczyñskiemu
(MICHA£R). Dwa drugie ex aequo podzielili miêdzy siebie Anna
Wapiñska (SAVANNAH) i Przemys³aw Rysicki (PRZEMEK). Jeszcze
ciaœniej by³o na najni¿szym stopniu podium - a¿ cztery równorzêdne
trzecie miejsca to uznanie dla prac Barbary S³otwiñskiej (BASZKA), 

Darii Kulik (DARRUNIECZKA), Paw³a Wróbla (PAW) i Przemys³awa
Ho³owniaka (HO£EK). 
Najciekawsze prace obejrzeæ mo¿na na pierwszym piêtrze Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, przy pl. Zamkowym 1, gdzie bêd¹ ekspono-
wane do koñca stycznia.

Chojnów - miejsce magiczne
- rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego

Kilkanaœcie godzin trampkarze
KS Chojnowianki zmagali siê 
w sportowej rywalizacji Turnieju
M³odych Talentów o puchar prezesa
Szkó³ki Pi³karskiej Gol. Turniej
odbywa³ siê w ramach Gali Pi³-
karskiej Ofens.pl Gwiazdy na
Gwiazdkê 2009. Nasi m³odzi pi³-
karze stawali zatem naprzeciw
takich potêg pi³karskich jak Lech
Poznañ, Widzew £ódŸ, £KS £ódŸ,
Œl¹sk Wroc³aw czy GKS Be³chatów.
Walka o znacz¹ce pozycje w ta-
beli by³a trudna, ale nasi nie od-
stawali. Mecze by³y wyrównane,
a chojnowianie przekonali, ¿e po-
trafi¹ rywalizowaæ na równym
poziomie z bardzo mocnymi dru-
¿ynami. Dowodem niech bêdzie
remisowy wynik z £KS £ódŸ
(2:2) oraz zwyciêstwo z Widzewem
£ódŸ (3:0). Niew¹tpliwym sukce-
sem by³ tak¿e tytu³ najlepszego
pi³karza, który z r¹k Rados³awa
Ka³u¿nego otrzyma³ nasz napast-
nik - Damian Tucholski. 
- Dobra postawa Damiana na hali
w Jeleniej Górze zosta³a zauwa-

¿ona przez wielu trenerów - mówi
kierownik chojnowskiej dru¿yny
Piotr Seheniewicz - Najbardziej
konkretny by³ trener ze Œl¹ska
Wroc³aw, który wyrazi³ zaintere-
sowanie i chêæ spotkania. 

Dla dziesiêciu naszych pi³karzy to
by³o cenne doœwiadczenie, a do-
datkow¹ atrakcj¹ turnieju by³y licz-
ne niespodzianki przygotowane
przez organizatora. Mi³ym akcen-
tem imprezy byli zaproszeni goœ-
cie. Jakub RzeŸniczak, Maciej
Sadlok czy Remigiusz Jegierski,
Micha³ Zieliñski, Zbigniew Ma³-
kowski, Ernest Konon, Marcin
Robak oraz Rados³aw Ka³u¿y chêt-
nie spotykali siê z m³odymi
pi³karzami, rozdawali autografy,
rozmawiali o tym jak to jest byæ
zawodowym pi³karzem. Spor-
towcom towarzyszy³y te¿ gwiazdy
estrady - m.in. Hirek Wrona,
Cezary Olbrycht oraz Liber i Doniu.

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ pobyt 
w ekskluzywnym hotelu pod
Szklarsk¹ Porêb¹, gdzie pi³karze
mieli do dyspozycji nie tylko wy-
godne pokoje, ale tak¿e zaplecze
rekreacyjne.
- Pierwszy raz uczestniczyliœmy 
w imprezie o takim formacie -
mówi kapitan zespo³u Przemys³aw
Zatwarnicki. - Spotkania i rozmowy
z by³ymi i obecnymi reprezentan-
tami Polski zostan¹ nam na
d³ugo w pamiêci. A korzystaj¹c 
z okazji chcia³em w imieniu
zawodników podziêkowaæ panu
Witoldowi Teresiakowi, bez pomocy
którego nasz udzia³ w Turnieju
M³odych Talentów nie by³by
mo¿liwy.                                   eg

Gwiazdy na Gwiazdkê
… a wœród nich nasi trampkarze

PRZEMEK

SAVANNAH

MICHA£R

Trampkarze na salonach

Dawid Tucholski 
wœród utytu³owanych.
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to okres
bogaty w wiele piêknych, przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie tradycji. Tak¿e
Chojnów mam swoje w³asne, bo¿onaro-
dzeniowe zwyczaje. Jednym z nich jest
coroczna wizyta burmistrza i dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 4 we wroc³aws-
kich urzêdach - wojewódzkim i marsza³-
kowskim.

Wyjazd mia³ miejsce doœæ mroŸnego
poranka 21 grudnia, a wiêc zaledwie trzy
dni przed Wigili¹. Podczas wyprawy
opiekê nad m³odymi kolêdnikami spra-
wowa³a dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4
El¿bieta Borysewicz oraz Zenon
Chmielewski, który bra³ tak¿e czynny
udzia³, wykonuj¹c wraz z nimi kolêdy.
Niew¹tpliwie obecnoœæ tak doœwiadczonej
osoby by³a dla pocz¹tkuj¹cych muzyków
wielkim wsparciem. W trakcie wizyty
burmistrz spotka³ siê m.in. z wojewod¹
dolnoœl¹skim Rafa³em Jurkowlañcem,
wicewojewod¹ Zdzis³awem Œredniaw-
skim, dolnoœl¹skim kuratorem oœwiaty
Beat¹ Paw³owicz, marsza³kiem woje-
wództwa dolnoœl¹skiego Markiem
£apiñskim, wicemarsza³kami Stanis³a-
wem Longaw¹ i Jerzym £u¿niakiem,
przedstawicielami wydzia³u Infrastruktury
i Oddzia³u Rozwoju Regionalnego DUW,
a tak¿e reprezentantami Departamentu
RPO, wydzia³u KFSiR i Departamentu
Spraw Spo³ecznych UM.

Najm³odsi zachowywali siê w pe³ni pro-
fesjonalnie - bez zniecierpliwienia i z pe³-
nym zaanga¿owaniem. No, mo¿e jedynie
pod koniec wystêpów na twarzach niek-
tórych mo¿na by³o dostrzec oznaki zmê-
czenia i znu¿enie. Jest to jednak w pe³ni
usprawiedliwione, gdy¿ nawet zawodowcy
po kilku godzinach przebywania na scenie

potrzebuj¹ chwili wytchnienia. Niemniej
jednak, pracownicy obu urzêdów byli
zachwyceni uzdolnionymi kolêdnikami.
Dziêki nim mogli choæ na chwilê oderwaæ
siê od ¿mudnych obowi¹zków i poczuæ
magiê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t. Czêœæ dzieci,
a dok³adniej mówi¹c dziewczynki
wykonuj¹ce partie wokalne przygotowa³y
na tê okazjê specjalne stroje œnie¿ynek, co
sprawi³o i¿ - i tu cytat: “Wygl¹da³y
doprawdy uroczo”. Ponadto, ogromny
zachwyt wzbudzi³ graj¹cy na saksofonie
Szymon Rajczakowski z klasy VI, którego
zdolnoœci niew¹tpliwie urzek³y s³uchaczy.
U niektórych od¿y³y wspomnienia z dzie-
ciñstwa, kiedy to sami uczyli siê gry na
instrumencie. 
To jednak nie koniec niespodzianek.
Oprócz znakomicie wykonanych kolêd
pracownicy obu urzêdów otrzymali
wyj¹tkowo piêkne œwi¹teczne stroiki, 
a tak¿e oryginalne - bo zawieraj¹ce rysun-
ki m³odych chojnowian - kalendarze.
Urz¹d Wojewódzki nie pozosta³ jednak
d³u¿ny i ku uciesze najm³odszych (i nie
tylko), tak¿e przygotowa³ cenne upominki
w postaci gad¿etów promuj¹cych stolicê
Dolnego Œl¹ska.

“Co roku czekamy na was”, ”Bez was te
œwiêta nie by³yby ju¿ tak nastrojowe” - takie
wypowiedzi us³yszeli chojnowianie po
zakoñczeniu wystêpu. Na koniec spotkania
burmistrz Jan Serkies zaprosi³ wszystkich
uczestników wyjazdu na posi³ek - dzieci
jednog³oœnie stwierdzi³y, ¿e bez w¹tpienia
najlepszym miejscem bêdzie McDonald’s.
Tradycyjne kolêdy jak i te zaaran¿owane
w bardziej innowacyjny sposób sprawi³y,
i¿ ka¿da z osób ogl¹daj¹cych wystêp
komentuj¹c go u¿ywa³a wy³¹cznie super-
latyw. M³odzi muzycy dos³ownie podbili
serca pracowników urzêdów. Ci z kolei
zaznaczyli, i¿ licz¹ na kolejne odwiedziny
kolêdników za rok, deklaruj¹c przy tym,
¿e z niecierpliwoœci¹ bêd¹ czekaæ na ich
przyjazd.

Maria S³awiñska

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
lokalu mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku
mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul. Samo-

rz¹dowej 4 A-C, w klatce B, w Chojnowie, na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 319 

o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej 
czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 27575:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nie-
ruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal miesz-
kalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy miesz-
kaniowej. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwia-
dectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2010 r. 
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci na-
le¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów do dnia 4 lutego 2010 r. Uczestnicy
przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho-
moœci /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 od-
wo³ania 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¿ 1.600,00 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, z od-
powiednim 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 prze-
niesieniem 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. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.01-04.02.2010 r.  
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Choj-
nowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 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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Czy wzi¹æ udzia³ w zajêciach ko³a
dziennikarskiego czy chóru? Graæ
w siatkê czy tañczyæ w zespole?
Odkrywaæ piêkno i historiê Dolnego
Œl¹ska czy pojechaæ na spektakl
teatralny? Uczniowie naszego liceum
nie musieli wybieraæ, mogli uczest-
niczyæ we wszystkich tych atrakc-
jach. A wszystko to dziêki projek-
towi Synergia znaczy wiêcej, realizo-
wanemu ze œrodków Unii Europejskiej.
9 grudnia 2009 r. w sali widowiskowej

MOSKiR odby³ siê koncert, podsumowuj¹cy 
I etap pracy kó³ pozalekcyjnych, dzia³aj¹cych
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie w ramach projektu
Synergia znaczy wiêcej. Projekt wspó³finanso-
wany jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dzia³ania 
w ramach projektu rozpoczê³y siê 1 sierpnia
tego roku i potrwaj¹ do 31 lipca 2011 r. Ka¿dy
z nas na pewno zauwa¿y³ rozwieszone na
œcianach naszej szko³y plakaty, a tak¿e czyta³
ulotki na temat projektu Synergia znaczy wiêcej.
Ka¿dy tak¿e uczestniczy w co najmniej jed-
nych zajêciach zwi¹zanych z realizacj¹ tego
projektu.
Projekt obejmuje dzia³alnoœæ kó³ pozalekcyj-
nych i w³aœnie ich dorobek nale¿a³o przybli¿yæ
i zaprezentowaæ. Podczas tych prawie piêciu
miesiêcy wiele siê wydarzy³o, odby³o siê wiele
zajêæ, wycieczek, wyjazdów, zgrupowañ i za-
wodów. Wskazane dzia³ania maj¹ na celu roz-
wijanie zainteresowañ, zaproponowanie cie-
kawych i atrakcyjnych form spêdzania wolnego
czasu, a tak¿e wyrównywanie szans eduka-
cyjnych m³odzie¿y z niedu¿ych miejscowoœci.
M³odzi ludzie z niewielkich miast i wsi nie
zawsze maj¹ szanse zdobycia wykszta³cenia
i dostêp do dóbr kultury jak m³odzie¿ z du¿ych
miast. I temu s³u¿¹ takie w³aœnie projekty,
stworzone i realizowane z myœl¹ o tej m³odzie¿y.
Projekt ten, jak ju¿ powiedziano, dotyczy dzia-
³alnoœci kó³ pozalekcyjnych. Jest ich w naszej
szkole a¿ szesnaœcie.
Podczas œrodowego koncertu uczestnicy ka¿-
dego z kó³ mogli zaprezentowaæ swoje umie-
jêtnoœci, które zdobyli dziêki projektowi. Uro-
czystoœæ poprowadzili uczniowie klasy IIIa-
Dorota Górak i Piotr Grz¹dziel. Koncert roz-
pocz¹³ siê od przywitania zaproszonych goœci.
Wœród nich byli: Starosta Powiatu Legnickiego
- pan Jaros³aw Humenny, Burmistrz Miasta
Chojnowa - pan Jan Serkies, Wójt Gminy
Chojnów - pani Barbara Jasiñska, Dyrektor
Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych - pani
El¿bieta Iwanicka, Dyrektor Gimnazjum nr 1 -
pani El¿bieta Fa³at, Dyrektor Gimnazjum nr 2
- pan Andrzej Urban, Dyrektor Powiatowego
Zespo³u Szkó³ - pan Kazimierz Grabowski,
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców - pan Eugeniusz
Sochacki, opiekun Samorz¹du Uczniowskiego
Gimnazjum nr 1 - pani Bona Szaban, Opiekun
Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 -
pani Ma³gorzata Potacza³a, Przedstawiciele SU 

gimnazjów nr 1 i 2, Wicedyrektorzy Powiatowego
Zespo³u Szkó³ - pani Ewa Humenna, pan
Mariusz Kowalczyk i pan Zdzis³aw Szymaszek,
przedstawiciele Redakcji Gazety Chojnowskiej
i Wiadomoœci Gminy Chojnów, Dyrektor
MOKSiR - pan Stanis³aw Horodecki. 
Uczestnicy zajêæ ciekawie opowiadali o zrealizo-
wanych przedsiêwziêciach i planach na przy-
sz³oœæ. Niektórzy ilustrowali swoje zajêcia
krótk¹ scenk¹ (dziennikarze na przyk³ad krêcili
film i „cykali” zdjêcia, a siatkarze z wpraw¹
odbijali pi³ki) b¹dŸ popisywali siê swoimi talen-
tami poetyckimi i recytatorskimi, wyg³aszaj¹c
chocia¿by przygotowany przez siebie wiersz
(recytowali nawet matematycy!) Ponadto, widzo-
wie mieli szansê obejrzeæ przedstawienie Piek³o
i niebo, przygotowane przez ko³o teatralne,
prowadzone przez pani¹ profesor Barbarê Ho-
mêtowsk¹, ukazuj¹ce ¿ycie i problemy wspó³-
czesnej m³odzie¿y. 
Uwagê publicznoœci przyku³ wystêp chóru,
prowadzony pod czujnym okiem pana profesora
Henryka S³otwiñskiego. Rozœpiewanej m³o-
dzie¿y akompaniuje pan Tadeusz Górnicki,
który ma równie¿ na celu kszta³towanie ich
umiejêtnoœci wokalnych. Chór wyst¹pi³ z trzema
utworami: Dzwon, Freedom oraz Halleluyah,
w którym mieli szansê wykazaæ siê tak¿e soliœci.
Atmosferê na scenie i widowni rozgrza³ zespó³
tañca nowoczesnego Bronx, prowadzony przez
pani¹ Marzenê Anton. Zespó³ sk³ada siê z 18
dziewcz¹t i tylko jednego ch³opaka. Roztañ-
czona m³odzie¿ pokaza³a siê nam a¿ w trzech
uk³adach. Pani profesor Agnieszka Tomala
oraz pani Dorota Porada, pedagog szkolny, to
opiekunki zespo³u folklorystycznego Diabo³ki,
któremu akompaniuje na akordeonie pan Zbig-
niew Niwiñski. W zespole tañcz¹ i œpiewaj¹
zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta. Uczniowie
wystêpuj¹ w barwnych, ludowych strojach. Jak
ju¿ wspomniano wy¿ej, o swojej dzia³alnoœci
opowiedzieli tak¿e szkolni dziennikarze, którzy
wkroczyli na scenê z niezbêdnym sprzêtem: kamer¹,
aparatem fotograficznym, dyktafonem oraz
mikrofonem. Sportowcy zaprezentowali nam
grê w siatkówkê we w³asnych klubowych strojach.
Dziêki projektowi Synergia znaczy wiêcej oraz
dofinansowaniu z Unii Europejskiej uczniowie
mog¹ realizowaæ swoje marzenia i rozwijaæ
umiejêtnoœci. Dziêkujemy koordynatorom i reali-
zatorom projektu. Nastêpna relacja wkrótce.

Gosia i India

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych 

w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr 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 przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod
obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 9 lutego 2010 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y  wp³aciæ do dnia 3 lutego 2010 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 prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 40,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, 
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
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 spowo-
duje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹-
zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

SYNERGIA ZNACZY WIÊCEJ

690,00
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O tym, ¿e m³odzi chojnowianie s¹ wyj¹tkowo zaanga¿owani w dzia-
³alnoœæ artystyczn¹ wie chyba ka¿dy. Tak wiêc s³owa te dodatkowo po-
twierdza fakt, i¿ najm³odsi uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 jak co
roku przygotowali jase³ka. Wystêp mia³ miejsce 18 grudnia w tutejszym
domu kultury. Zainteresowanie by³o ogromne, tote¿ sala widowiskowa
MOKSiRu wype³niona by³a po brzegi. Publicznoœæ stanowili g³ównie 

rodzice, którzy z dum¹ obserwowali popisy swoich pociech. A by³o na
co popatrzeæ. Ju¿ po chwili œmia³o mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e m³odzi
artyœci doskonale przygotowali siê do wystêpu. Znakomicie wykonane
kolêdy i zgo³a œwietnie odegrane scenki wprawi³y widowniê w zachwyt.
Ponadto, uwagê przykuwa³a znajduj¹ca siê na scenie szopka, a w niej
Maryja z Józefem i Dzieci¹tkiem. Na koniec g³os zabrali: ks. Artur Trela
oraz dyrektor szko³y p. Mariusz Szklarz, którzy podziêkowali zgroma-
dzonym za przybycie i korzystaj¹c z okazji z³o¿yli wszystkim najlepsze
œwi¹teczne ¿yczenia.

M.S.

Jase³ka SP3

Od tego roku, dzia³aj¹ca przy Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie Fundacja ,,Smak Sukcesu”
zajmie siê realizacj¹ projektu „Nie taki paj¹k
straszny czyli objazdowa konferencja naukowa”.
G³ównymi uczestnikami i odbiorcami akcji
jest m³odzie¿ w wieku od 13 do 16 lat. Przed-
siêwziêcie sfinansowano ze œrodków Polsko
- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci (w ramach
programu ,,Równaæ Szanse”), administrowanej
przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y.
Podczas realizacji projektu uczniowie, pod
opiek¹ p. Bo¿eny Zawadzkiej (g³ównego
koordynatora), p. Jadwigi Paszkowskiej - Rakus
(konsultanta merytorycznego) i p. Moniki
Inglot, poszerz¹ swoj¹ wiedzê z zakresu
przyrody. Wezm¹ udzia³ w szkoleniu na
temat stawonogów na Uniwersytecie Wro-
c³awskim oraz zajêciach w ZOO. Nastêpnie
odwiedz¹ zaprzyjaŸnione szko³y, gdzie prze-
prowadz¹ cykl konferencji poœwiêconych
paj¹kom, skorpionom i stawonogom.
Zwieñczeniem dzia³añ bêdzie spotkanie pod-
sumowuj¹ce, zaplanowane na czerwiec. 
Efekty pracy m³odzie¿y zostan¹ zaprezen-
towane na ³amach prasy oraz na stronach
internetowych szko³y, miasta i gminy.

,,Nie by³o dla nich miejsca”
22 grudnia 2009 r. w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji odby³y siê jase³ka bo¿onaro-
dzeniowe. Przedstawienie przygotowa³a m³odzie¿
Gimnazjum nr 1 nale¿¹ca do szkolnego ko³a teatral-
nego oraz klasa IIe pod opiek¹ p. Moniki Inglot.
W tym roku jase³ka mia³y bardzo wspó³czesny
charakter. Na scenie pojawili siê uczniowie od-
twarzaj¹cy role bezdomnych, podopiecznych domu
dziecka, wychowanków poprawczaka czy cz³on-
ków zwyczajnej polskiej rodziny. Na ich przy-
k³adzie widzowie mogli siê przekonaæ, ¿e œwiêta
nie zawsze s¹ ciep³e i kolorowe. Spotkaniu przy-
œwieca³o motto, aby odnaleŸæ nowo narodzonego
Chrystusa w drugim cz³owieku, pochyliæ siê nad
cierpi¹cym, potrzebuj¹cym i opuszczonym. Tra-
dycjê podtrzymywali Józef i Maryja przechadza-
j¹cy siê po ka¿dym wystêpie po scenie.
Nie zabrak³o równie¿ znanych kolêd w wykona-
niu szkolnego chóru oraz zespo³u instrumental-
nego pod kierunkiem p. Tomasza Susmêda.

Du¿ym zaanga¿owaniem wykaza³a siê tak¿e
klasa Ic, która wykona³a scenografiê do przed-
stawienia. Po wystêpie uczniowie wraz z nauczy-
cielami udali siê do szko³y, gdzie odby³y siê kla-
sowe Wigilie.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
dyrekcji oraz pracownikom MOKSiR za pomoc
w przygotowaniu jase³ek.

Kl. IIe z wychowawc¹

Nie taki paj¹k straszny…

„Góra Grosza”
Akcjê “Góra Grosza” przeprowadzamy rokrocz-
nie w naszym przedszkolu. Cieszy siê ona
du¿ym zainteresowaniem i uznaniem ze strony
rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do przed-
szkola. Celem akcji organizowanej przez
Towarzystwo Nasz Dom jest zebranie œrodków
na pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê poza
w³asn¹ rodzin¹. Patronat nad akcj¹ obejmuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym
roku akcja rozpoczê³a siê 23 listopada, a za-
koñczy³a 4 grudnia. Jej celem by³o zebranie
jak najwiêkszej iloœci monet, aby w taki sym-
boliczny sposób pomóc dzieciom wychowuj¹-
cym siê poza w³asnymi rodzinami. Coroczne
branie udzia³u w akcji „Góra Grosza” jest ju¿
jakoby tradycj¹ naszego przedszkola, dziêki
czemu my te¿ pomagamy dzieciom, które
niestety nie maj¹, b¹dŸ nie znaj¹ swoich rodzi-
ców. Wrzucenie do specjalnie przygotowanego

na okolicznoœæ w/w akcji pojemnika kilku
groszy, nie jest du¿ym poœwiêceniem, a mo¿e
zdzia³aæ naprawdê du¿o - mianowicie na
ustach wielu dzieci wreszcie zagoœci uœmiech.
W wyniku tegorocznej akcji zebraliœmy:
346,03 z³!
Wszystkim, którzy okazali serce i wspomogli
akcjê, serdecznie dziêkujemy!

***
Wizyta Miko³aja w przedszkolu

Ka¿dego roku w szósty dzieñ grudnia dzieci 
w ca³ym kraju przygotowuj¹ siê na wizytê
d³ugo oczekiwanego goœcia. Brodaty staruszek,
jak g³osi tradycja, odwiedza jednak tylko te, które
zachowaniem zas³u¿y³y na upragniony prezent. 
Tego roku Œwiêty Miko³aj odwiedzi³ dzieci 
w naszym przedszkolu nieco wczeœniej, bo 
4 grudnia. Dzieci czeka³y na to spotkanie 
z niecierpliwoœci¹, uczy³y siê wierszyków, pio-
senek, a najwiêksze „niejadki” obieca³y zjadaæ

wszystko z talerza. Miko³aj by³ bardzo zado-
wolony s³uchaj¹c wystêpów dzieci. Ka¿demu
wrêczy³ paczkê z ³akociami i zabawkami, a na
koniec poprosi³, by by³y grzeczne i dobre dla
innych. 
Dzieci prosi³y gor¹co
staruszka, by nie za-
pomnia³ o nich w przy-
sz³ym roku. Z³o¿yw-
szy zaproszenie da³y
s³owo, ¿e postaraj¹
siê przygotowaæ rów-
nie bogate przedsta-
wienie. Miko³aj bêdzie siê jednak musia³ prze-
konaæ czy przedszkolaki zapraszaj¹ go na-
prawdê szczerze, a pozna to obserwuj¹c ich
postêpowanie przez kolejne 365 dni.

Co s³ychaæ w przedszkolu nr 1?
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W przeddzieñ organizatorzy szkolnego Hubertusa 
z niepokojem patrzyli w niebo. By³o zimno i la³o od
kilku dni. Pomimo prognoz ma³o kto wierzy³, ¿e
przestanie. Na szczêœcie, kolejny dzieñ powita³ wszys-
tkich s³oñcem, wiêc w dobrych nastrojach mogliœmy
wzi¹æ udzia³ w imprezie. Tym razem Hubertus stano-
wi³ promocjê projektu Ruszaj Galopem, realizowa-
nego z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, wspó³-
finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Szkolny Hubertus organizowany przez klasê III Technikum Hodowli
Koni z PZS, pod okiem Ma³gorzaty Turkosz odby³ siê w Jaroszówce. 
Impreza rozpoczê³a siê o 9.00 pokazem klaczy i ogierów hodowla-
nych. Pokaz by³ interesuj¹cy nie tylko dla znawców, ale tak¿e dla
laików, którzy mieli okazjê podziwiaæ te piêkne zwierzêta o nie-
zwyk³ych imionach: Cyranka, Czarodziejka, Dzierlatka, Euforia, Elstera.
Po prezentacji wszyscy udali siê do hali, w której odby³a siê kolejna
czêœæ programu, przygotowanego na ten dzieñ. Tradycyjnie, jak co
roku, uczniowie klasy pierwszej Technikum Hodowli Koni zostali
ochrzczeni przez starszych kolegów na „koniarzy”. Nie upiek³o siê te¿
ich wychowawczyni pani Annie Malmon - równie¿ musia³a przejœæ
chrzest. Znios³a to bardzo dzielnie i z uœmiechem na ustach. Po
uroczystym ochrzczeniu m³odych „koniarzy” nadesz³a pora na konkursy,
w których rywalizowa³y ze sob¹ klasy Technikum Hodowli Koni. 
W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajê³a klasa IV. W osobnym
konkursie na najciekawsz¹ pracê plastyczn¹ o tematyce „konie”
nagrodê zdoby³ Bartek Ch³opek z klasy III. 
Na zakoñczenie nauczyciele i absolwenci mogli zmierzyæ siê ze 
zwyciêsk¹ klas¹ w przeci¹ganiu liny, niestety, niepokonana dot¹d 

klasa IV THK nie podo³a³a sile miêœni profesorów. Konkurencjê 
zakoñczy³ zabawny upadek „starszego” pokolenia, na szczêœcie, oby³o
siê bez kontuzji, a œmiechu by³o mnóstwo.
W trakcie imprezy mo¿na by³o poskromiæ swój g³ód w budce
wojskowej, w której znajdowa³y siê same smako³yki oraz gor¹ce
napoje. Pogoda dopisa³a, a pobyt na œwie¿ym powietrzu zaostrzy³
apetyty, g³odnych wiêc nie brakowa³o.
Nastêpnie odby³ siê konkurs skoków konnych przez przeszkody, który
wygra³a Dorota Narel z klasy IV THK na wa³achu Sokista. Po konkursie
wszyscy konni pod przewodnictwem mastra - czyli najbardziej do-
œwiadczonego jeŸdŸca - pani Gra¿yny Szymañskiej Pabian udali siê na
przeja¿d¿kê do lasu, a spieszeni do ogniska, aby posiliæ siê grochówk¹
i bigosem. 
Kiedy jeŸdŸcy wrócili z przeja¿d¿ki, rozpoczê³a sie najwa¿niejsza
czêœæ imprezy - „pogoñ za lisem”. Has³o do pogoni to okrzyk mastra:
„Lis!”. W tym roku zdobywczyni¹ lisa zosta³a Sylwia Wojty³a z klasy
III Technikum Hodowli Koni.

To niestety by³ ju¿ koniec imprezy, która by³a bardzo udana, a w tym
roku nabra³a szczególnego blasku dziêki œrodkom pozyskanym z Unii
Europejskiej, a tak¿e od sponsorów. W ich stronê kierujemy szczególne
podziêkowania: Ksiêgarnia „Alfa” Halina Chyb, „Sklep SHP Delikatesy
Centrum”, „Radiola” s.c. Stanis³awa Szulakowska, Izabela Wis³ocka,
„Sklep sportowo - turystyczny” s.c. Jan Rudziak i Zenon Rudzia³,
„Sklep z artyku³ami fotograficznymi i us³ugi FOTO” Henryk Giersok,
„Drogeria i Market Grupa EKO sp. z o.o.” „Market EKO” Danuta P³atek,
„Piekarnia - Kupczyk” Sp. J. Andrzej Kupczyk i Marta Kupczyk,
„Cukiernictwo Piekarnictwo” Stanis³aw Kryszczuk, Aleksandra
Osiedleniec, Bartosz Konecki. Beata i Gosia

Kto z³apie lisa?

Grudniowe spotkanie cz³onków Chojnow-
skiego Klubu Literackiego poœwiêcone by³o
poezji wigilijnej. Czytelnia Biblioteki Pu-
blicznej zosta³a specjalnie na ten poetycki
wieczór wzbogacona o œwi¹teczne akcenty
plastyczne, muzyczne i œwietlne. 
Po omówieniu spraw organizacyjnych doty-
cz¹cych naszej strony internetowej (znajduje
siê na portalu: www.biblioteka.chojnow.eu),
tematyki spotkañ w przysz³ym roku, biogra-
mów autorskich itp. przyst¹piliœmy do wspól-
nej lektury.
Bardzo pomocna okaza³a siê tu „ Antologia
poezji wigilijnej ” w opracowaniu znanego
poety - Jerzego Fryckowskiego (Agencja
Wydawnicza MOREX, 1995). Zawiera ona bo-
wiem utwory od pocz¹tków polskiego piœmien-
nictwa, a¿ do czasów wspó³czesnych. Wybór
ten uœwiadamia, jak silnie rytua³ wigilijnego
kolêdowania zwi¹zany by³ i jest w polskiej
tradycji z naszym ¿yciem, histori¹ i polityk¹.
S¹ wiêc tu tkliwe, ludowe utwory wieku XVI,
XVII i XVIII - wieczne, które przetrwa³y do
dziœ, kolêdy z czasów zaborów i emigracji,

³agrów, obozów koncentracyjnych i ponurych
lat 80 - tych XX wieku - czasu stanu wojen-
nego i internowania. Wiersze najnowsze wy-
ra¿aj¹ zaœ stan naszych myœli i oczekiwañ,
czêsto poczucie pustki i zagubienia.
Uczestnicy spotkania w³¹czyli siê aktywnie do
komentowania prezentowanych wierszy-kolêd,
przedstawiali te¿ teksty w³asnego autorstwa 
i utwory poetów, których antologia nie zawie-
ra³a. Spoœród wierszy wspó³czesnych du¿e
wra¿enie na nas zrobi³ wiersz Anny Woj-
narskiej (ur. 1962 ) pt. „ Wigilia”: 

zap³onê³y œwiece
na zielonym drzewku
do pustego nakrycia
do sto³u
przysz³y
moje nieurodzone dzieci
w maleñkich d³oniach
zaciœniêtych w pi¹stki
trzymaj¹ blade gwiazdki
przygl¹daj¹ mi siê poprzez
ró¿owe powieki
milcz¹

noce w moim ciele 
zatrzyma³y tylko pamiêæ rozkoszy
nie jestem Mari¹ 

To wspólne kolêdowanie zakoñczyliœmy ¿y-
czeniami: radosnej, refleksyjnej wigilijnej aury
(inspiruj¹cej twórczo), wewnêtrznego wycisze-
nia, stale odradzaj¹cego siê zachwytu œwiatem 
i ludŸmi, umiejêtnoœci cieszenia siê ka¿d¹
chwil¹ …

Tadeusz Sznerch
opiekun merytoryczny ChKL

P.S. Zapraszamy na nasze comiesiêczne
spotkania osoby doros³e i m³odzie¿ szkó³ œred-
nich zainteresowane literack¹ ekspresj¹, 
a tak¿e publicystyk¹ i krytyk¹ literack¹. 

Wspólne kolêdowanie
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BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali u¿ytkowych gara¿y:
- o powierzchni u¿ytkowej 12,47 m2, po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Komuny
Paryskiej 8 na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 293/14, z przezna-
czeniem na gara¿owanie samochodu;
- o powierzchni uzytkowej 13,80 m2, po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Sobieskiego
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 23/32, z przeznaczeniem na ga-
ra¿owanie samochodu.
Cena wywoawcza miesicznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
nett wynosi - 3,05 z³ + podatek VAT 22%.
Wadium - 30,00 z³.

Okres najmu – czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 stycznia 2010 r. o godz 10.00 w sali nr 11 znaj-
duj¹cej siê w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w ter-
minie do dnia 12 stycznia 2010 r. 
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej 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 od-
wo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu,
najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmo-
wan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach od 14.12.2009 r. do 12.01.2010r. w godz. 10.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM ul. Drzymay 30, tel. 076  81-88-370.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ
Jan Serkies

Pies najwierniejszym przyjacielem cz³owieka. Prawda stara jak œwiat. Nie
wszystkim jednak znana. 
3 stycznia, na ruchliwej ulicy Chojnowa, w samo po³udnie, zatrzyma³ siê
samochód z lubiñskimi numerami rejestracyjnymi. Z auta wychyli³ siê pan 
w œrednim wieku i wyrzuci³ na oœnie¿ony chodnik dwa bezbronne szczeniaki.
Zamkn¹³ za sob¹ drzwi i ruszy³. Zadowolony z pozbycia siê niechcianych
szczeni¹t nie zauwa¿y³ nawet (chcemy tak myœleæ), ¿e jedno z nich wesz³o
pod ko³a. Przejecha³ je i znikn¹³ za zakrêtem. Na szczêœcie byli œwiadkowie tej
makabry. Zawiadomiono policjê, podano szczegó³y i numery rejestracyjne
pojazdu. Szybko ujêto sprawcê. Okaza³ siê nim 53.letni mieszkaniec Lubina. 
Z pewnoœci¹ by³ zaskoczony. Dla funkcjonariuszy zaskoczeniem natomiast
by³o jego t³umaczenie – owszem chcia³ siê pozbyæ szczeniaków, ale przecie¿
nie porzuci³ ich w lesie czy szczerym polu, œwiadomie zostawi³ je w centrum
miasta…
Jak¿e szlachetnie, mo¿na by rzec. Ten pe³en humanitaryzmu mê¿czyzna nie
pomyœla³ np. o schronisku dla zwierz¹t?!
Ustawa o ochronie zwierz¹t przewiduje za zabicie zwierzêcia karê grzywny
lub pozbawienia wolnoœci do roku. Lubinianin podda³ siê dobrowolnie karze,
ale nie móg³ liczyæ na pob³a¿liwoœæ prokuratora. Musi wp³aciæ 
2 tysi¹ce nawi¹zki na rzecz Towarzystwa Przyjació³ Zwierz¹t i 3 tysi¹ce grzywny.
W ca³ej tej bulwersuj¹cej sytuacji buduj¹ca jest reakcja chojnowian - szybka 
i konkretna. A ocala³ym, zmarzniêtym i przera¿onym szczeniaczkiem, wed³ug
naszych informacji, zaopiekowa³a siê ju¿ mieszkanka Chojnowa, która w tym
momencie zyska³a najwierniejszego druha. 

red.
P.S. W³aœcicielkê pieska redakcja prosi o kontakt.

Nie ka¿dy mo¿e zauwa¿y³, ale w ubieg³ym 2009 r.
polski rock obchodzi³ okr¹g³¹, bo 50.rocznicê
urodzin. Ojcem chrzestnym piêædziesiêciolatka jest
Franciszek Walicki. Tyle tytu³em wstêpu. A jak 
2009 r. min¹³ dla chojnowskich zespo³ów æwicz¹-
cych w czeluœciach piwnicznych chojnowskiego
MOKSiR-u?
Praktycznie ka¿dy z nich przeszed³ zmiany
kadrowe. Da³y te¿ o sobie znaæ obowi¹zki
zawodowe i osobiste. To z kolei zahamowa³o rozwój
muzyczny zespo³ów. ¯aden z nich jednak siê nie
rozpad³. To dobrze wró¿y na ten rok. Tych szeœæ
zespo³ów zobaczymy na pewno gdzieœ w plenerze,
przy okazji imprez, jakie co roku organizuje
MOKSiR.

Przypomnijmy mo¿e ich nazwy, w kolejnoœci alfa-
betycznej: Azymut R., Baw siê z nami, Fakt doko-
nany, Hardway, Prolog, Reputacja. Z tej szóstki naj-
ciekawiej wypad³ Prolog. A to za spraw¹ charyz-
matycznej wokalistki Marioli Malik. Zespó³ ten
skutecznie potrafi³ œci¹gn¹æ t³umy widzów pod
scenê podczas imprezy “Zakoñczenie Lata”.
Prace nad materia³em koncertowym ci¹gle szlifuje
Reputacja wykonuj¹ca kompozycje Grzegorza
Ciechowskiego. P³yta studyjna pt. ”Reprodukcje”,
która ukaza³a siê w ubieg³ym roku, uzyska³a ciep³e
recenzje na chojnowskim rynku muzycznym. A kon-
certy podczas Dni Chojnowa i w g³ogowskim klubie
“Mayday” doœæ skutecznie wypromowa³y zespó³ na
terenie Dolnego Œl¹ska. Trwaj¹ przygotowania do
sfinansowania kolejnego nak³adu p³yty ”Reproduk-
cje”.
Na koniec wiadomoœæ-niespodzianka. W tym roku
œwiat³o dzienne ujrzy kr¹¿ek nieistniej¹cej ju¿ grupy
Polish Fiction. Grupa porusza³a siê w klimatach rocka
alternatywnego. Dla chojnowskich mi³oœników rocka
bêdzie to nie lada gratka 

P.M.

Rockowe  
podsumowanie

Przejecha³  psa
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„Cz³owieczy los nie jest bajk¹ ani snem
Cz³owieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem
Cz³owieczy los niesie trudy, ¿al i ³zy.
Pomimo to mo¿na los zmieniæ w dobry lub z³y.
Uœmiechaj siê, do ka¿dej chwili uœmiechaj,
Na dzieñ szczêœliwy nie czekaj...”

To fragment tekstu nastrojowej piosenki przepe³nionej zadum¹ nad
ludzkim losem, Anny German pt.: „Cz³owieczy los”, której s³owami roz-
pocz¹³ siê koncert „Pomó¿ im siê uœmiechn¹æ”. 2 grudnia o godz. 10.00
oraz 12.30 w sali MOKSiR w Chojnowie odby³y siê dwie jego edycje.
Koncert zosta³ zorganizowany na rzecz dzieci niepe³nosprawnych z Domu
Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach, prowadzonym przez Zgromadzenie
Sióstr Szkolnych de Notre Dame. To w³aœnie dla nich, a dok³adnie na
ich prezenty miko³ajkowe, by³ przeznaczony ca³y dochód pochodz¹cy ze
sprzeda¿y biletów, za co bardzo gor¹co chcielibyœmy podziêkowaæ
m³odzie¿y PZS, która nie przesz³a obok cierpienia chorych dzieci obojêt-
nie i licznie przyby³a na koncert. 
W koncercie zaprezentowa³a siê m³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie, m.in. wyst¹pili: dwa zespo³y tañca nowoczesnego i zespó³
tañca folklorystycznego „Diabo³ki”, chór szkolny, kabaret „Na czworaka”
oraz kabaret „Panowie M” z klasy II TM. W tym roku dopisali te¿
soliœci: Ewa, Patrycja, Paulina, Agnieszka, Patryk, Mariusz oraz £ukasz,
który na zakoñczenie koncertu piêknie zaœpiewa³ wspólnie ze wszystkimi
uczestnikami i widzami koncertu „Dziwny jest ten œwiat”.
Podczas koncertu odby³ siê równie¿ konkurs, którego g³ówn¹ nagrod¹
by³ wyjazd do Œwiebodzic.
We wtorek 15 grudnia pojechaliœmy, wraz z naszymi opiekunkami 
p. Dorot¹ Dreger, p. Agnieszk¹ Kilkus oraz p. Joann¹ Wiêc³aw, z prezentami
miko³ajkowymi do naszych podopiecznych. S¹ to ch³opcy w wieku od 2 do 30
lat. Wiêkszoœæ z nich dotkniêta jest ciê¿kimi, nieuleczalnymi chorobami 
i pozbawiona mi³oœci rodzicielskiej.
Na pocz¹tek naszej wizyty klasa II Technikum Hotelarskiego przygoto-
wa³a przedstawienie „Szewczyk-dratewka”. Po przedstawieniu odby³ siê
konkurs na jego temat, a nastêpnie dzieci zaczê³y przywo³ywaæ Miko³aja,
który wraz ze swoimi pomocnikami przyby³ z wielkim worem prezentów. Na
zakoñczenie zaœpiewaliœmy wspólnie dwie œwi¹teczne piosenki przy
akompaniamencie Paw³a i Agnieszki, a nastêpnie zostaliœmy zaproszeni
na poczêstunek przygotowany przez siostry. Wraz z podopiecznymi
spêdziliœmy bardzo mi³o czas na rozmowach i zabawach. Dzieci chocia¿
przez chwilê mog³y zapomnieæ o swoich troskach i problemach. Na
wielu twarzach malowa³ siê uœmiech.
Gor¹co pragniemy podziêkowaæ naszym darczyñcom, którzy przyczynili
siê do tego, ¿e mogliœmy uszczêœliwiæ te dzieciaki drobnymi upominkami:
PPH „DANY” Sp. z o.o; PPUH OSKAR Uziêb³o Jerzy; Sklep przemys³owy
„Metalik” Maria Dymin; PHU „OLA” Zdzis³aw Ragan; PPUH „Wojtuœ” 

Pawe³ Olbrych; „Tom-Pol”; „Kraskór” PPHU Krauzowicz Sp.J; Sklep
„Tania Odzie¿” Agnieszka Duda; Sklep „Smyk” Ma³gorzata Darmoros;
„Rivendell” Adam Piróg; PHU Wies³awa Macowicz; Apteka „Salix”
Alfred Gruszka; Sklep Spo¿ywczo-warzywniczy; „Golden” Rafa³ Chorap;
Edward Micha³owicz; Artyku³y przemys³owe „Karolinka” Monika
Kañczuga; P.P.U.H  Jan Kryszczuk; PPU „UNIFOT” Andrzej Bobik; PUHP
Eksport-Import Czes³aw Pi¹tek; Okna z Krakowa; Sklep Sportowo-
Turystyczny Jan Rudziak i Zenon Rudziak SP.C.;  Bar Popularny S.C
Maria Bu³at, Waldemar Czapski;  PPU „Narzêdziowiec” Sp. z o.o.;
Gospodarstwo Rolne Szczepan Tajchman; Sklep RTV AGD Dorota
Wróbel „Synteza” Galeria-Studio Rozalia Kêsik; Blacharstwo Jan
Kawka; Wiêcek Barbara; £uŸna Joanna; Helena Kamiñska; Salon
„Finezja”; AGD „Awans”; Magdalena Sobota; Helena Saja; Molndals
Industriprodukter Polska Sp z o.o.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy!
Galeriê zdjêæ z koncertu i z wyjazdu do Œwiebodzic mo¿na ogl¹daæ na
naszej stronie internetowej:  pzs-chojnow.pl

Samorz¹d Uczniowski
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

Miko³ajki w Œwiebodzicach 2009

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim 

w Chojnowie przy  ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg,  oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt , odbêdzie siê w dniu 8 lutego
2010 r. o godz 1100 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium  (w pieni¹dzu) w terminie
do dnia 2 lutego 2010 r. (ze wskazaniem nr gruntu).

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, 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 ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej,
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego,
a tak¿e innch warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych,
przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy
energii elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                        999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –          994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                        991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe   0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  076 819 63 53
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Domy mieszkanie lokale

Sprzedam dom jednorodzinny parterowy 
w Chojnowie na ul. Broniewskiego, o pow.
220 m2, na dzia³ce przemys³owo-budowlanej 
o pow. 29 arów. Wiadomoœæ: tel. (76) 819-12-78
lub 694-102-630.

Sprzedam dom w Jerzmanowicach, pow.
300 m2, gara¿e, altany, basen, komfortowo
zagospodarowany, na dzia³ce o pow. 60 ar.
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam dom przy ul. Kiliñskiego o pow.
180 m2, parterowy, gara¿e, na dzia³ce 5 ar, nie
wymaga remontu. Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam dom w budowie, dzia³ka 20 ar,
Goliszów. Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.

Sprzedam mieszkanie o pow. 48,7 m2

w Chojnowie, Rynek, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, ³azienka z balkonem, IVp., cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-425-868. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w sta-
rym budownictwie o pow. 50,60 m2, pokój,
kuchnia, ³azienka, garderoba, po remoncie, na
IIp., komórka, w centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 600-281-518.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 58 m2, po remoncie, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, toaleta, ul. Piotra Skargi. Wiadomoœæ:
tel. 0608-506-412. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 70 m2 stare
budownictwo, 3 pokoje, IIp., po remoncie kapi-
talnym. Wiadomoœæ: tel. 796-959-828.

Kupiê mieszkanie 2.pokojowe w Chojno-
wie, parter lub I - IIp., w nowym budow-
nictwie. Wiadomoœæ: tel. (76) 841-17-95 lub
600-351-950. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, 
w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³a-
zienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi
+ gara¿. Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286 
lub 0600-967-638.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 36 m2,
po remoncie kapitalnym, na parterze, na 3.po-
kojowe w starym budownictwie do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 793-935-145 lub 600-281-518.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 504-958-958.

Do wynajêcia w atrakcyjnym miejscu Choj-
nowa powierzchnie handlowo-us³ugowe od 36 m2

do 3600 m2, czynsz 5 z³/m2, mo¿liwe prawo

pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998. 

Us³ugi

Murowanie z piaskowca, w sezonie jesien-
nym taniej. Wiadomoœæ: tel. 0664-540-650. 

Praca

Poszukujê opiekunki do dziecka, wymagany
wiek powy¿ej 40 lat, mile widziane doœwiadczenie.
Wiadomoœæ: tel. 667-044-001. 

Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiadczeniem,
przyjmê sta¿ystkê. Atrakcyjne warunki pracy -
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0663-651-362. 

Inne

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 7ar,
uzbrojona, osiedle domków boles³awieckich.
Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia-
³alnoœæ zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi
(sprzeda¿ kwiatów, zniczy, parking) - dojazd
od drogi asfaltowej przy drugim nowym wejœciu
na cmentarz w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16. 

OG£OSZENIA DROBNE

* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA

* SZK£O U¯YTKOWE
* CERAMIKA

* OBRAZY
* WIKLINA

* INNE

ul. Sikorskiego 12;

w godz. 10.00 - 18.00

GALERIA-STUDIO-SYNTEZAGALERIA-STUDIO-SYNTEZA

076/819-64-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku

KUP W CHOJNOWIEKUP W CHOJNOWIE

* SZK£O ARTYSTYCZNE

ROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZAROZALIA KÊSIK ZAPRASZA
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