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Ma³a misja
- Przychodz¹ do nas ró¿ni ludzie, nie tylko 
po wsparcie finansowe, ale tak¿e po poradê
- mówi nowa kierownik MOPS Ma³gorzata Matla.

Cierpienie Ÿród³em mocy
Dok³adnie o 12.00 w kaplicy „Niebieskiego Parasola” rozpoczê³a siê Msza œw. 

z okazji „Œwiatowego Dnia Chorego”.

Mia³am sen…
„Dobrze widzi siê tylko SERCEM...„

Ferie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ 
“Maski karnawa³owe” to pi¹tkowy, ostatni dzieñ zajêæ.

Fajne ferie
Alternatyw¹ dla domowej nudy

by³y wyjazdy do Trzebnicy, Lubi¹¿a,
Wroc³awia, Lwówka Œl¹skiego 

i Lubomierza - któ¿ by nie skorzysta³.

By³o pysznie!
Niemal ka¿dego dnia podziwialiœmy dolinê Srebrnika
czy prze³êcz Okraj. By³a te¿ zimowa olimpiada…

Poszukiwany w sprawie napadu na bank - portret pamiêciowy na podstawie relacji œwiadków



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* od 1 lutego trwaj¹ prace przy remoncie sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 2. Remont
rozpoczêto od rozebrania balkonu, maga-
zynku i szatni. Te zabiegi zdecydowanie po-
wiêkszy³y powierzchniê sali. Zlikwidowano
tak¿e dotychczasowe sanitariaty i pokój dla
nauczycieli. Zdemontowane zosta³o równie¿
pokrycie dachu ³¹cznika miêdzy sal¹ a bu-
dynkiem szko³y. W tym miejscu powstan¹
nowe szatnie (dla ch³opców i dziewcz¹t) 
i wêze³ sanitarny. W projekcie ujêto tak¿e
pomieszczenie dla wuefistów z sanitariatami 
i magazyn na sprzêt sportowy. 

Sala wyposa¿ona zostanie w posadzkê z two-
rzywa sztucznego typu pulastic, nowe oœwie-
tlenie i oprzyrz¹dowanie - kosze, wyposa¿e-
nie do gry w siatkówkê, itp. 
Zakoñczenie prac przewidziano w czerwcu,
zajêcia na nowej sali zatem rozpoczn¹ siê
prawdopodobnie po tegorocznych wakacjach.

* na miejskiej p³ywalni dobiegaj¹ koñca prace
przy instalacji systemu wentylacyjnego. Na
œcianach i posadzkach k³adzione s¹ ju¿ p³ytki,
trwaj¹ prace wykoñczeniowe. Zgodnie 
z umow¹ budowa tego oczekiwanego obiektu
ma siê zakoñczyæ w czerwcu.

* podpisano umowy na budowê ulicy Boha-
terów Powstania Warszawskiego oraz na
budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej w rejonie ulic Asnyka,
Po³udniowa, Z³otoryjska. Wykonawcy roz-
poczn¹ prace z pocz¹tkiem marca. 

Uwaga wêdkarze

Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów - Miasto zaprasza
na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
cz³onków Ko³a PZW. Zebranie odbêdzie siê
7.03.2010r. w auli Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie przy ul. Wojska Pols-
kiego (109) o godz. 9.00. Drugi termin 
godz. 9.15. Serdecznie zapraszamy.

Ocalona uszatka

W naturalnym œrodowisku trudno wypatrzeæ
wœród gêstwiny drzew sowê. Trudno, bo to

ptak aktywny noc¹, poluj¹cy g³ównie o œwicie
i zmierzchu. ZnaleŸæ uszatkê na chodniku 
w centrum miasta, to zjawisko jeszcze bardziej
nieprawdopodobne. Ale siê zdarzy³o. We
wtorkowy poranek id¹ca do pracy mieszkan-
ka Chojnowa natknê³a siê na ptaka u zbiegu
ulic Kolejowej i Kusociñskiego. Sowa poma-
rañczowoczerwonymi, wielkimi oczyma
prosi³a o pomoc. By³a s³aba i przestraszona.
Kiedy dŸwigano j¹ z ziemi nie stawia³a oporu
- chcia³a dziobaæ i drapaæ, ale nie mia³a si³.
Niesiona za pazuch¹, trafi³a do ciep³ego po-
mieszczenia. Sprawa szybko dotar³a do Jerzego
Kucharskiego, który w ratowaniu ptaków ma
ju¿ doœwiadczenie. Poza tym ma te¿ tzw.
„kontakty”. Zanim historia trafi³a do naszej
redakcji, sowê ju¿ odbiera³ szef myœlibor-
skiego przytuliska dla ptaków, obiecuj¹c
najlepsz¹ opiekê i wspania³e warunki. Nikt
nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e w Parku Krajobra-
zowym w Myœliborzu uszatce, pod okiem
znawców tematu i mi³oœników natury, bêdzie
najlepiej.

Zapraszamy na ARMIÊ

Mi³o nam donieœæ, ¿e w koñcu coœ drgnê³o 
w temacie koncertów rockowych. Z powodu
trwaj¹cego remontu sali koncertowej w LCK
inicjatywê organizacyjn¹ przej¹³ klub
SPI¯ARNIA. Wiadomoœæ dla chojnowian
jest na tyle istotna, ¿e najbli¿sze zapowiadane
koncerty bêd¹ odbywaæ siê w pi¹tki. A s¹ to dni,
w których mamy idealne po³¹czenie komunikacj¹
podmejsk¹. Ju¿ w najbli¿szy pi¹tek tj. 19 lutego
wyst¹pi w legnickim klubie legendarna ARMIA.
Anonsowany jest materia³ z p³yty. “Der Process”.
Klimaty wiêc zmetalizowane. Ale kto wie,

mo¿e bêd¹ te¿ niespodzianki sprzed 20 lat?
Pocz¹tek - godzina 19.00. Jako support -
zagra HASAGHA. 

O czym na komisjach?

Lutowe posiedzenia komisji miejskiej rady
dotyczyæ bêd¹ kilku wa¿kich spraw. W naj-
bli¿szy wtorek Komisja Zdrowia, Ochrony
Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych zapozna siê 
z kontraktem jaki na 2010 rok podpisa³a choj-
nowska przychodnia zdrowia. Nastêpnego dnia
Komisja Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury wys³ucha informacji o stanie
zobowi¹zañ i nale¿noœci wymagalnych doty-
cz¹cych jednostek i ChZGKiM. Omawiane
bêd¹ tak¿e zadania inwestycyjne rozpoczête
w tych podmiotach i Ÿród³a ich finansowania.
25 lutego na posiedzeniu Komisji Oœwiaty,
Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa analizo-
wana bêdzie realizacja Miejskiego Programu
Profilaktyki Alkoholowej, radni omówi¹
równie¿ kalendarz imprez kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych na
rok 2010 r.
W sprawach ró¿nych miêdzy innymi omawiany
bêdzie  projekt uchwa³y o przyst¹pieniu do
zmiany planu zagospdarowania przestrzennego
miasta Chojnowa przygotowany przez Wydzia³
Rozwoju Gospodarczego Urzêdu Miejskiego.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w smutnej ceremonii 

pogrzebowej, odprowadzaj¹c
na miejsce wiecznego

spoczynku

œ.p. Genowefê Œwidziñsk¹

podziêkowania sk³ada 
- syn

PPIITT-yy  ww  CChhoojjnnoowwiiee
Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d

Miejski w porozumieniu 
z Urzêdem Skarbowym 
w Legnicy, od 5 marca

uruchamia punkt przyjmowania
zeznañ podatkowych. 

W ka¿dy pi¹tek 
w godz. 8.00 - 15.00

mieszkañcy Chojnowa mog¹
sk³adaæ swoje rozliczenia 
w pokoju nr 3 na parterze. 

W urzêdzie s¹ tak¿e dostêpne
druki PIT-ów.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a
1) szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci 
niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie  4 miasta Chojnowa (w  rejonie ul. Bielawskiej):

2) siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niez-
abudowanej, po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Bielawskiej):

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki uzbrojone
s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu  22 marca 2010 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
16 marca 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 Rozporz¹dzeniem Rady

Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca

wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni 
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 590,00 z³ - 
dot. dz. nr 458/10 i 6/5, 600,00 z³ - dot. dz. nr 458/6.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000
0001 4906 2000 0020 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki: nr 458/10 i 6/5 odby³ siê dnia 09-02-2009 r., dru-
gi odby³ siê 09-06-2009 r., trzeci odby³ siê 18-08-2009 r., czwarty odby³ siê 21-10-2009
r., pi¹ty odby³ siê 07-01-2010 r. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki nr 458/6 odby³
siê dnia 23-12-2008 r., drugi przetarg odby³ siê dnia 23-03-2009 r., trzeci odby³ siê 
09-06-2009 r., czwarty odby³ siê 18-08-2009 r., pi¹ty odby³ siê 21-10-2009 r., szósty
odby³ siê 07-01-2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

TERAPIA DLA OSÓB 
UZALE¯NIONYH

prowadzona jest w:

- ka¿dy I czwartek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.00
- ka¿dy III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
Terapeuta prowadz¹cy:  Wojciech Machnik.

***
TERAPIA DLA OSÓB 

WSPÓ£UZALE¯NIONYCH

prowadzona jest w:

- ka¿dy I poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.30
Terapeuta prowadz¹cy: Maria Barbara Wojciechowska.

Punkt Konsultacyjny 
w Chojnowie, pl.Zamkowy 1a

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Wojciech Machnik

przyjmuje:

- I czwartek miesi¹ca w godz. 13.30 - 16.30

- II czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30 

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y 

Hanka D¹browska-Król przyjmuje:

- III wtorek miesi¹ca w godz. 15.00 - 18.00

- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- luty, marzec, kwiecieñ, maj 2010

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,

- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00  oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452                  28.02.10, 
04.04.10, 01.05.10, 23.05.10,

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301  07.03.10, 05.04.10, 
02.05.10, 30.05.10,

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  14.03.10, 11.04.10, 
03.05.10, 

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136           21.03.10, 18.04.10, 
09.05.10,

5. Apteka ,,Stokrotka”: 21.02.10, 28.03.10, 25.04.10, 16.05.10,



Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ma za zadanie
wspieraæ najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców
Chojnowa, nie tylko œrodkami finansowymi ale i opiek¹.
Pracownicy tej placówki staraj¹ siê poprawiæ warunki
¿yciowe osób, które siê do nich zg³aszaj¹. Ka¿dy,
kto tylko przyjdzie z proœb¹ o pomoc zawsze zostaje
wys³uchany i zrozumiany.

Z Pani¹ Ma³gorzat¹ Matl¹ now¹ kierownik  MOPS-u rozmawia Anna
Szymków-Ziembowska.

Anna Szymków-Ziembowska - Jakimi predyspozycjami trzeba
byæ obdarzonym, by móc pracowaæ w tego typu placówce?
Ma³gorzata Matla - Ka¿dy kto podejmuje siê takiej pracy powinien
byæ bardzo dobrym psychologiem i socjologiem. Przychodz¹ do nas
ró¿ni ludzie, nie tylko po wsparcie finansowe, ale tak¿e po poradê.
Trzeba byæ  profesjonalnym menad¿erem dzia³añ pomocowych, który
stwarza warunki oraz inspiruje do twórczego poszukiwania wci¹¿
nowych metod i form dzia³alnoœci pomocowo - aktywizacyjnej oraz
organizacyjnej. 
Sposób zaanga¿owania w dzia³ania realizowane przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Chojnowie  pracowników socjalnych jak równie¿ pozos-
ta³ego personelu musi uwzglêdniaæ  zarówno ich wiedzê w zakresie
planowania i podejmowania decyzji jak równie¿ poszanowanie dla
drugiego cz³owieka. Zarz¹dzanie pomoc¹ spo³eczn¹ ró¿ni siê 
od zarz¹dzania innymi organizacjami tym, ¿e pomoc spo³eczna jest 
w du¿ej mierze zale¿na od innych instytucji i  nale¿y uwzglêdniaæ to
przy planowaniu ró¿norakich dzia³añ. Wa¿ne jest ³¹czenie umiejêtnoœci
profesjonalnych z interpersonalnymi, sprawnoœci technicznej z jakoœci¹
etyczn¹ dzia³añ pomocowych.

A.S. - Czêsto wychodzicie do ludzi i sprawdzacie jak sobie radz¹?
M.M. - D³ugoletnia praktyka zawodowa i obserwacja zachodz¹cych
zjawisk  pozwala mi s¹dziæ,  ¿e g³ównym celem jest doprowadzenie do
usamodzielnienia osób i rodzin korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej.
Bardzo wa¿nym dzia³aniem jest integracja klientów OPS ze œrodo-
wiskiem, zaspokojenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin
oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych god-
noœci cz³owieka, stworzenie lepszych warunków ¿ycia dla mieszkañców
naszego miasta poprzez poprawê sytuacji materialnej, zapewnienie
bezpieczeñstwa i zapobieganie negatywnym zjawiskom spo³ecznym.
Ró¿nego rodzaju formy pomocy i wsparcia prowadz¹ do ³agodzenia
pog³êbiaj¹cego siê ubo¿enia mieszkañców naszej gminy.

A.S. - Czy obawia³a siê Pani zwiêkszenia obowi¹zków zwi¹zanych
z awansem?
M.M. - Oczywiœcie, nawet bardzo. Ju¿ wczeœniej tu pracowa³am wiêc
wiedzia³am, ¿e nie bêdzie ³atwo sprostaæ takiej iloœci obowi¹zków. 

Jest to niema³e wyzwanie zwa¿ywszy, ¿e klienci pomocy spo³ecznej to
osoby z powa¿nymi problemami osobistymi i ¿yciowymi. Codziennie
jesteœmy œwiadkami trudnych sytuacji rodzinnych, czêsto w naszej
pracy  mamy kontakt z osobami, które  nie maj¹ motywacji do zmiany
w³asnej sytuacji ¿yciowej jednak musimy  sprostaæ wymaganiom
klienta ale równie¿ postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami 
i przepisami prawa. Zdajê sobie sprawê ¿e stanowisko kierownika
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej jest odpowiedzialn¹ funkcj¹ i wyma-
gaj¹c¹ ci¹g³ego doskonalenia jednak mam nadziejê ¿e moje d³ugolet-
nie doœwiadczenie zawodowe, wiedza i umiejêtnoœci jakie zdoby³am
na przestrzeni wielu lat pracy, jak równie¿ moje zaanga¿owanie 
w zakresie dzia³añ  realizowanych w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej pomog¹ mi w sposób  racjonalny i efektywny pokierowaæ
powierzon¹ mi jednostk¹. 

A.S. - Planuje Pani wprowadziæ jakieœ zmiany odnoœnie
funkcjonowania MOPS-u?
S¹dzê, ¿e koniecznoœæ wypracowania nowych form pomocy, wymaga
profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów spo³ecznych
w skali gminy. Bêdzie to mo¿liwe dziêki rozwojowi ró¿nego rodzaju
us³ug i projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego dla ró¿nych grup œwiadczeniobiorców, porad-
nictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, terapii i wyspe-
cjalizowanej pracy socjalnej. Program rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych w naszym mieœcie powinien byæ skierowany na rozszerze-
nie i pog³êbienie ró¿norakich form pracy socjalnej, pomoc osobom
niepe³nosprawnym, uzale¿nionym, wykluczonym spo³ecznie.

A.S. - Jak Pani spêdza wolny czas?
M.M. - W zwi¹zku  z przejêciem nowych obowi¹zków zawodowych
ostatnio mój wolny czas jest bardzo ograniczony. Jednak gdy znajdê
choæ jedn¹ woln¹ chwilê,  spêdzam j¹ z rodzin¹, organizujemy wspólne
wypady do kina lub siêgam po dobr¹ ksi¹¿kê.

¯yczymy nowej Pani kierownik, powodzenia na nowym stanowisku 
i nie wygasaj¹cego zapa³u do pracy.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 4/7144

Ma³a  misja

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
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 22 marca
2010 r. o godz 13.00 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 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci  do dnia 16 marca  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. 
UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ numer gruntu do dzier¿awy.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca 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.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2011, zgodnie
ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa
GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
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 076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 4/714 5

Bez prawa jazdy...
- bez komentarza

Cicho, szybko, skutecznie
4 lutego, dok³adnie o godzinie 13.33 w Banku Zachodnim
przy ul. D¹browskiego niezamaskowany mê¿czyzna sterrory-
zowa³ kasjerkê i zabra³ pieni¹dze.

Wchodzi³ tu dwukrotnie. Zapewne „bada³ teren”, rozgl¹da³
siê, szuka³ odpowiedniej okazji. Za trzecim razem wszed³ 
i stan¹³ przy jednym z kilku stanowisk. Rozejrza³ siê. Za
plecami, w g³êbi sali mia³ dwie pracownice banku, obok
klienta za³atwiaj¹cego swoje sprawy przy s¹siaduj¹cym
„okienku”. Rozpi¹³ kurtkê. Zza pazuchy wyj¹³ pistolet
³udz¹co przypominaj¹cy prawdziw¹ broñ. Po³o¿y³ go na
ladzie kieruj¹c wylot lufy w stronê obs³uguj¹cej. 
- To jest napad, nie w³¹czaj alarmu, dawaj kasê…
Pracownicy banków doskonale wiedz¹, ¿e w takich sytuacjach
nale¿y zachowaæ spokój, podporz¹dkowaæ siê i nie prowo-
kowaæ. Napastnik nie mia³ zatem ¿adnych problemów.
Wzi¹³ 18 tys. z³, schowa³ do reklamówki i wyszed³. Nikt 
z obecnych nawet nie zauwa¿y³, ¿e w³aœnie uczestniczy³ 
w napadzie na bank. Zdarzenie trwa³o nieca³¹ minutê.

Bank natychmiast uruchomi³ cichy alarm powiadamiaj¹cy
agencjê ochrony, zawiadomiono te¿ policjê. Ca³¹ sytuacjê 
w banku zarejestrowa³y wewnêtrzne kamery. Policja ma
zatem dok³adny wizerunek napastnika. Dobrze zbudowany
mê¿czyzna, w wieku do lat 30, 180-185 cm wzrostu, z bardzo
jasn¹ karnacj¹ cery, œrednim nosem, bez jakichkolwiek
znaków szczególnych. Ubrany by³ w kurtkê koloru stalowego
z futrzanym obszyciem na kapturze, czapkê koloru ciemno-
popielatowego z jasnym paskiem, niebieskie, dekatyzowane
d¿insy i buty typu trapery. Mê¿czyzna wybieg³ z banku 
w kierunku ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
Kilkanaœcie godzin trwa³y czynnoœci blokadowo-poœcigowe.
Policja legitymowa³a przechodniów, kontrolowano samo-
chody. Bez efektów. Byæ mo¿e pozytywny skutek przynios¹
publikacje w mediach portretu pamiêciowego i filmu 
z monitoringu. Do policji ju¿ nap³ywaj¹ informacje dotycz¹ce
napastnika. Ka¿da z nich jest sprawdzana, nie uda³o siê jednak
jeszcze ustaliæ to¿samoœci sprawcy. 

opr. eg

Wszystkich œwiadków zdarzenia oraz osoby maj¹ce
jak¹kolwiek wiedzê mog¹c¹ pomóc w ustaleniu personaliów
napastnika prosimy o kontakt z policj¹ pod numerem alar-
mowym 997 lub 112. Za informacje, które przyczyni¹ siê
do zatrzymania sprawcy policja przewiduje nagrodê finansow¹.

Jeœli masz k³opoty z nauk¹ i przez to niewielkie szanse na zdanie
egzaminu na prawo jazdy, nie trudŸ siê, mo¿esz przecie¿ jeŸdziæ
samochodem bez uprawnieñ. Na drodze wiedza nie jest potrzebna,
bo kierowcy i tak nie przestrzegaj¹ przepisów. A kontrole policyjne?
S¹ tak rzadkie, ¿e nie warto siê nimi przejmowaæ.

Z policyjnych statystyk wynika, ¿e bez uprawnieñ je¿d¿¹ tysi¹ce kierowców.
Czêœæ z nich t³umaczy, ¿e s¹ do tego zmuszeni - musz¹ „zarabiaæ na chleb”.
Inni twierdz¹, ¿e tak im jest wygodniej, przecie¿ prawdopodobieñstwo wpadki
jest niewielkie. W rozmowie z dziennikarzem jeden z nich zapyta³ wprost:
„Kiedy ostatnio by³eœ kontrolowany przez policjantów z drogówki? Rok temu,
dwa…?” Ka¿dy kierowca przyzna, ¿e nie zdarza siê to zbyt czêsto. Dlatego
bardzo wielu, którym zabrano prawo jazdy, np. za prowadzenie pojazdu pod
wp³ywem alkoholu, wci¹¿ siada za kierownic¹.
- Wolê raz na piêæ lat zap³aciæ mandat ni¿ wkuwaæ przepisy, denerwowaæ siê
na egzaminach i jeszcze p³aciæ za to jak za zbo¿e - mówi kierowca, który
straci³ prawko „za alkohol”. - Bo nigdy nie skoñczy siê na jednym podejœciu.
Na egzaminie zawsze ciê oblej¹, by wyci¹gn¹æ wiêcej kasy.
¯eby zdobyæ dokument uprawniaj¹cy do prowadzenia pojazdami, trzeba
wydaæ jednorazowo przynajmniej 1600 z³. Je¿d¿¹c bez dokumentów,
prowadz¹cy nara¿a siê tylko na mandat 500 z³. Czysty zysk. I w ogóle nie
martwi siê punktami karnymi. To jego przecie¿ nie dotyczy.
Andrzej R. nie ma prawa jazdy. Nie przeszkadza mu to jednak w prowadzeniu
samochodu. Któregoœ dnia jak zwykle odwióz³ córkê do szko³y. Tu natkn¹³
siê na patrol. Policjant wypisa³ mandat. Chwilê póŸniej, kiedy radiowóz
znikn¹³ z pola widzenia, mê¿czyzna wsiad³ do swojego wypasionego bmw 
i odjecha³.
Gorzej jest, kiedy kierowca ma s¹downie zabrane dokumenty. Wtedy gro¿¹
mu ju¿ wiêksze konsekwencje. Najczêœciej proces i wyrok wiêzienia (nie
zawsze w zawieszeniu).
Niedawno zdarzy³ siê wypadek - kierowca tico zajecha³ drogê szybko jad¹-
cemu audi. Dosz³o do zderzenia. Kierowca tico zgin¹³ na miejscu. Prowa-
dz¹cy audi nastolatek uciek³ z miejsca wypadku. Dlaczego, przecie¿ do wypadku
nie dosz³o z jego winy? Ponadto by³ trzeŸwy! Ale nie mia³ prawa jazdy. Co
wiêcej. By³ ju¿ przez policjê karany za prowadzenie pojazdu bez uprawnieñ.
Inny przyk³ad. Policjanci zatrzymali do kontroli renault. Kierowa³ nim 26-letni
Dawid W. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna nie ma ju¿ uprawnieñ do kierowania
autem. Prawo jazdy zosta³o mu zabrane, poniewa¿ w przesz³oœci ju¿ trzykrot-
nie s¹d cofa³ mu uprawnienia z powodu prowadzenia pojazdu w stanie
nietrzeŸwoœci. Zakaz taki obowi¹zuje go a¿ do wrzeœnia 2013 roku. Ponadto
mia³ ju¿ na swoim koncie wyroki pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu za
³amanie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Po zatrzymaniu Dawid W. zosta³ doprowadzony (przy zastosowaniu trybu
przyspieszonego) do s¹du rejonowego. Za niedostosowanie siê do zakazu
prowadzenia pojazdów skazano go na 3 miesi¹ce pozbawienia wolnoœci 
i koszty procesu. 

W ci¹gu roku, w jednym tylko
województwie policjanci zatrzymuj¹
ok. tysi¹ca kierowców, którym
wczeœniej s¹downie odebrano upraw-
nienia do prowadzenia pojazdów.
Takich, którzy je¿d¿¹ bez prawa
jazdy, bo go w ogóle nie maj¹, jest
jeszcze wiêcej.

Autor: Wojciech Leszczyñski
Zród³o: Szko³a Jazdy nr 6/2009

Brak dokumentu uprawniaj¹cego do kierowania pojazdem jest
wykroczeniem. W przypadku, kiedy mamy prawo jazdy, a jedynie
zapomnieliœmy wzi¹æ je ze sob¹ do samochodu, zap³acimy mandat 50 z³.
Ale gdy kierowca nie ma w ogóle uprawnieñ - mandat mo¿e wynieœæ 500 z³.
Jeœli natomiast kierowca prowadzi pojazd wbrew s¹dowemu zakazowi,
to ju¿ jest przestêpstwo. Zgodnie z kodeksem karnym mo¿e nawet
zostaæ skazany na 3 lata wiêzienia.
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Mia³am sen…
… w tym œnie sta³am pod dêbem - zatroskana, przygnêbiona i bardzo
smutna. Roztrz¹saj¹c ¿yciowe trudnoœci, ujrza³am spadaj¹cy ¿o³¹dŸ.
Podnios³am go i zdumiona ujrza³am, ¿e owoc ma kszta³t serduszka.
Przyjê³am to jako znak, ¿e cokolwiek by siê dzia³o w moim ¿yciu,
zawsze jest Ktoœ, kto kocha mnie bezwarunkowo, z pe³n¹ akceptacj¹
takiej jak¹ jestem... Zaciskam serduszko w d³oni, radosna i podniesiona
na duchu. Gdy budzê siê ze snu, wci¹¿ czujê jego kszta³t …

Tak zaczê³a siê przygoda Ma³gorzaty Krzywdy z SERCEM. Przygoda
to byæ mo¿e niezbyt trafne okreœlenie, dla p. Ma³gosi bowiem to coœ wiêcej. 
Wkrótce po tym niezwyk³ym œnie, ich bohaterka zaczê³a dostrzegaæ
formy serca we wszystkim co j¹ otacza - w kamieniach, korze drzew,
chmurach, owocach, przedmiotach codziennego u¿ytku.
- Nie szukam ich. Pojawiaj¹ siê najczêœciej wtedy, gdy opuszcza mnie
pogodny nastrój, wtedy przypominam sobie ten symbol ze snu i jego
przekaz… Od razu jest mi lepiej.

Niemal ka¿de „spotkanie z sercem” p. Ma³gosia zatrzyma³a w kadrze.
Na przestrzeni dwóch lat powsta³o oko³o stu fotografii - ka³u¿a 
w kszta³cie serca, kêpka mchu, listek, ziemniak, truskawka…
Gros z nich obejrzeæ mo¿na na wystawie w Galerii M³odych Miejskiej
Biblioteki Publicznej. 10 lutego odby³o siê jej oficjalne otwarcie. Na
zaproszenie p. Ma³gorzaty odpowiedzia³y dziesi¹tki osób zaintereso-
wanych „Sercem w naturze”. Œrodowe popo³udnie obfitowa³o zatem
w jedn¹ formê. Autorka wystawy zadba³a bowiem, by nawet ci mniej
wra¿liwi dostrzegli tê metaforê mi³oœci wokó³ siebie. By³y wiêc foto-
grafie z sercem, ekspozycja kamieni w formie serca, aforyzmy z sercem
w roli g³ównej, upominki z elementami serduszek i wystêp Skoranty 
z piosenk¹ o sercu - z serca p³yn¹c¹. Ba, nawet poczêstunek sk³ada³
siê wy³¹cznie z serduszkowych wypieków. 

Nie ka¿dy potrafi dostrzec to co dla dusz artystycznych dostrzegalne,
nie ka¿dy zobaczy w bezkszta³tnej formie, to co dla osoby wra¿liwej
widoczne od razu. 
Pani Ma³gorzacie jest ³atwiej z dwóch powodów. Po pierwsze ma poetyc-
kie wnêtrze, literack¹ psyche i naturê marzycielki. Po drugie ona sama
jest jak gor¹ce, ¿yczliwe serce - wierzy, ¿e ka¿dy cz³owiek te¿ ma
takie. Dostrzec to mo¿na w jej artystycznym dorobku - wierszach,
bajkach, dojrza³ej prozie. Mi³oœæ do œwiata i ludzi wyra¿a te¿ poprzez
origami, decoupage czy chocia¿by œpiew w miejskim chórze. 
- Rzeczywiœcie, uczucia najpe³niej mo¿na wypowiedzieæ poprzez sztukê
- mówi p. Ma³gosia. - Ka¿de z nich jednak sprowadza siê do jednego,
wyra¿aj¹cego te najlepsze - do serca. 

„Dobrze widzi siê tylko SERCEM, najwa¿niejsze jest niewidoczne dla
oczu” (Antoine de Saint-Exupéry) – ta jedna z licznych cytowanych
na wystawie maksym wydaje siê, w tej sytuacji, najtrafniejsz¹.

eg

Firma OVB
Allfinanz
Polska 

poszukuje osób chêtnych do pracy

na stanowisko wspó³pracownika.

Przedsiêbiorstwo z bran¿y 
finansowej zapewnia:

- mo¿liwoœæ wysokich zarobków
- bezp³atne szkolenia
- wspó³pracê z profesjonaln¹ 
kadr¹ kierownicz¹

- pracê w mi³ej atmosferze 
i zorganizowanej grupie

- mo¿liwoœæ awansu zawodowego

Zatrudnimy osoby szukuj¹ce 

pracy podstawowej i dodatkowej.

Organizacja Unesco ustanawiaj¹c Miêdzynaro-
dowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego (21 lutego)
mia³a na celu uczczenie pamiêci studentów 
z Bangladeszu. M³odzi ludzie zginêli w 1952 r.,
kiedy domagali siê nadania jêzykowi bengal-
skiemu statusu urzêdowego. 
Polacy byli zdolni do równie heroicznych czynów.
Przyk³adem mo¿e byæ walka z siln¹ rusyfika-
cj¹ i germanizacj¹ ziem polskich w czasach
zaborów. Niestety, wraz z rozwojem cywilizacji
zapominamy o ideach patriotycznych, jakie
przyœwieca³y nam przez setki lat. Zamiast
uczyæ siê poprawnej polszczyzny, m³odzie¿
tworzy nowe s³ownictwo staraj¹c siê je na
si³ê uproœciæ. Tworz¹c w³asny slang próbuje
wykreowaæ jêzyk niezrozumia³y dla innych
osób. Wyrazy te ulegaj¹ nieustannym przek-
szta³ceniom, s¹ zmieniane na inne. Efekty
mo¿emy zaobserwowaæ s³uchaj¹c konwersacji
dzisiejszych nastolatków - zazwyczaj jesteœmy
w stanie zrozumieæ zaledwie co drugie s³owo.
Czy wkrótce jêzyk ojczysty ulegnie zapom-
nieniu? To ca³kiem prawdopodobne, gdy¿
nasz zasób polskiego s³ownictwa ubo¿eje.
Dodaj¹c do tego zastêpuj¹cy jêzyk polski slang
np. grup kulturowych, czysta polszczyzna
zdaje siê wymieraæ. 
Powinniœmy zatem jeszcze raz przywo³aæ na
myœl s³owa naszego wybitnego rodaka, Miko³aja
Reja: “A niechaj narodowie w¿dy postronni
znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”
i lepiej zatroszczyæ siê o nasz narodowy
skarb jakim jest polszczyzna. 

M.S.; A.S.

U³amek tego czym pos³uguje siê 
dzisiejsza m³odzie¿:

adidonsy - najczêœciej podróbki drogich butów
wzorowanych na oryginalnych markach
bujaæ na cholewach - byæ pod wp³ywem
alkoholu, nie móc normalnie iœæ, zataczaæ siê
debilon - zmieniona nazwa mleka dla dzieci -
ma na celu obra¿enie kogoœ
eltonka - charakterystyczna szpara miêdzy zêbami
fafikowaæ -stawiaæ siê, podskakiwaæ
fafik- ma³y pies
hapal - osoba zach³anna, chytra i sk¹pa
i jak idzie bajka? - inaczej mówi¹c: jak ci leci?
idzie jak kuna - coœ lub ktoœ porusza siê w szyb-
kim tempie
kabaryna - radiowóz policyjny
kafel - tysi¹c z³otych
machaæ z³omem - podnosiæ ciê¿ary na si³owni
malczar - fiat 126p 
obcy kret - nieznajomy, osoba, któr¹ pierwszy
raz widzimy w danym miejscu
pataszkin - g³upi, niem¹dry cz³owiek
patrzeæ jak Norek w kana³ - ci¹gle spogl¹daæ
w jedno miejsce zwieszonym wzrokiem
refleks szachisty - nie za dobrze kojarzyæ fakty 
kopsnij zeta - po¿ycz z³otówkê
przegl¹d tygodnia - kotlet mielony
muækowy balast - szpinak
technomu³ - niezbyt inteligentny koleœ je¿d¿¹cy
maluchem (w wersji deluxe starym bmw) 
i s³uchaj¹cy techno. 

Byle po „polskiemu”
Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego

Curriculum Vitae proszê wysy³aæ

na adres e-mail:

k.kozlowska.ovb@o2.pl

Wszelkie pytania proszê kierowaæ 

pod numerem telefonu

661 113 329
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Wkrótce, na Placu Zamkowym, nie pierwszy ju¿ raz, stanie
mammobus, w którym chojnowianki w wieku 50-69 lat bêd¹
mog³y bezp³atnie wykonaæ badanie piersi. Zachêcamy do skorzy-
stania z tej oferty, ka¿da z nas przecie¿ wie, jak bardzo wa¿na
jest profilaktyka i wczesna diagnoza.

Opis badania
Program profilaktyczny raka piersi ma charakter ogólnopolski i przez-
naczony jest dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowa³y na
raka piersi. Badania wykonywane s¹ bezp³atnie.
Przed przyst¹pieniem do badania pacjentki wype³niaj¹ specjalnie
opracowane ankiety, które zawieraj¹ informacje pozwalaj¹ce na doko-
nanie pe³niejszej oceny zdjêæ przez lekarzy.
Badanie polega na wykonaniu mammografii (zdjêcia rentgenowskiego
piersi) w dwóch projekcjach. Pozwala to na wykrycie raka piersi w oko³o
93%. Panie otrzymuj¹ wynik badania po oko³o 14 dniach poczt¹ 
na adres domowy.
Badanie trwa oko³o 5 minut. Przeprowadzane jest przez profesjonalne
przygotowane zespo³y techników radiologii, a zdjêcia opisywane 
s¹ przez doœwiadczonych lekarzy radiologów.

Korzyœci
Mammografia pozwala na uwidocznienie ma³ych zmian rakowych,
zanim stan¹ siê wyczuwalne przez lekarza lub sam¹ kobietê. Rak piersi
jest chorob¹ postêpuj¹c¹, a wiêc guzki o niewielkich rozmiarach czêœciej
oznaczaj¹ wczesn¹ fazê choroby, w której jest lepsze rokowanie,
wiêksza szansa na pe³ne wyleczenie oraz wiêkszy odsetek operacji
oszczêdzaj¹cych pierœ. Badania kliniczne wykaza³y, ¿e kobiety, które
regularnie wykonuj¹ mammografiê du¿o rzadziej umieraj¹ z powodu
raka piersi w porównaniu z kobietami, które nie poddaj¹ siê systema-
tycznym badaniom mammograficznym. 
Mammografiê nale¿y wykonywaæ co 2 lata. Pozwala to na wykrycie
wiêkszoœci nowotworów piersi przed wyst¹pieniem jakichkolwiek
objawów. Ponad 80% kobiet, korzystaj¹cych regularnie z badania ma
wynik bez zmian.

Samobadanie piersi
W 4 punktach przedstawiam samokontrolê piersi:
1. Stoj¹c przed lustrem: ogl¹damy swoje piersi, sprawdzamy, czy nie ma
zmian kszta³tu, po³o¿enia, wielkoœci, czy nie ma zmian koloru, wyci¹gniêæ:

- ze swobodnie opuszczonymi ramionami,
- z rêkoma uniesionymi do góry,
- opartymi na biodrach,
- œciskaj¹c brodawkê obserwujemy, czy nie wydobywa siê z niej jakaœ
wydzielina.
2. Le¿¹c: wsuwamy pod prawy bark a praw¹/lew¹ rêkê pod g³owê.
Wewnêtrzna powierzchnia palców prawej/lewej rêki badamy praw¹/lew¹
pierœ, jak pod prysznicem.
3. Stoj¹c pod prysznicem:  ca³¹ powierzchni¹ palców zataczamy drobne
okrêgi zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuwaj¹c d³oñ 
w kierunku brodawki. Sprawdzamy czy nie ma stwardnieñ lub guzków.
4. Le¿¹c na wznak: k³adziemy rêkê wzd³u¿ tu³owia, badamy praw¹
pachê. Sprawdzamy, czy wêz³y ch³onne nie s¹ powiêkszone. W analo-
giczny sposób badamy praw¹ pachê. 

Zadbaj o siebie - to nie boli (i nie kosztuje)

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
4 budynkami: administracyjno-produkcyjnym o pow. u¿yt.1979,30 m2, 

2 halami warsztatowymi o pow. u¿yt. 235,50 m2 i 313,20 m2 i magazynem 
o pow. u¿yt. 341,20 m2, po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26 w Chojnowie 

(teren by³ego „Hosmetu”), oznaczonej numerem geodezyjnym 64/15
o pow. 3514 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14656.

Cena wywo³awcza - 268.000,00 z³.
Wadium - 53.600,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na
mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
ujêta jest jako  us³ugi z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych. W czêœci przyleg³ej
do ul. Koœciuszki dopuszcza siê mo¿liwoœæ adaptacji obiektów dla funkcji
mieszkaniowej. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu zawartymi
na czas nieoznaczony z 1.miesiêcznym okresem wypowiedzenia oraz 1 umow¹
najmu zawart¹ do dnia 31.03.2010 r. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 marca 2010 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 
17 marca 2010 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub 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¿  2.680,00 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 odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalo-
nym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przenie-
sieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.02-17.03.2010  w godz. 10.00 do 14.00.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 6 paŸdziernika 2009
r., drugi przetarg 22 grudnia 2009 r.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie 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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Zabaw¹ przebierañców, wyborami Kró-
lowej i Króla balu oraz konkursem karaoke
zakoñczono tegoroczne miejskie ferie
organizowane przez Miejski Oœrodek
Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich. 

Przez kilkanaœcie dni wolnych od zajêæ
lekcyjnych miasto proponowa³o wypo-
czywaj¹cym uczniom aktywne spêdzenie
czasu. Zimow¹ kaniku³ê wype³nia³y
dzieciom i m³odzie¿y filmy, zajêcia 

artystyczne i wycieczki. Alternatyw¹ dla
domowej nudy by³y wyjazdy do Trzebnicy,
Lubi¹¿a, Wroc³awia, Lwówka Œl¹skiego
i Lubomierza - któ¿ by nie skorzysta³.
- Zwiedzaliœmy atrakcyjne dla tych miejs-
cowoœci obiekty, poznaliœmy miejsca, do
których pewnie nigdy byœmy siê nie wy-
brali, byliœmy te¿ w ogrodzie zoologicznym -
opowiadaj¹ uczestnicy. - To du¿o
ciekawsze ni¿ siedzenie w domu. Nie ka¿dy
mo¿e wyjechaæ gdzieœ na narty czy
zimowisko poza miastem. Chcielibyœmy,
ale to te¿ by³y fajne ferie. eg

Fajne  ferie

Gor¹cy kartofel i nie tylko:
ferie z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ 

W okresie ferii zimowych, od 2 do 5 lutego,
chêtne dzieci wziê³y udzia³ w zajêciach
teatralnych i plastycznych. 
W poniedzia³ek odby³y siê zabawy
teatralne ”Gor¹cy kartofel”. Dzieci za
pomoc¹ gestów, dŸwiêków naœladow-
czych lub mow¹ swojego cia³a przed-
stawia³y zjawiska przyrody, sytuacje oraz
postacie ze œwiata sztuki. 
Wtorek to dzieñ przedstawienia pt. “Le-
gendy z diab³em” w wykonaniu grupy
teatralnej „W drodze”. Aktorki-lalkarki
przybli¿y³y dzieciom dwie polskie le-
gendy: „Pani Twardowska” oraz „Jak
Maciek Borówka diab³a przechytrzy³”. 
Kolejny dzieñ ferii z dzieæmi to zajêcia
plastyczne ”Walentynkowe origami”.
Uczestnicy tego spotkania za pomoc¹
serduszek oraz innych elementów deko-
racyjnych wyczarowywali kartki walen-
tynkowe. 
”Maski karnawa³owe” to pi¹tkowy,
ostatni dzieñ zajêæ z dzieæmi. 

Wszystkie prace plastyczne wykonane
podczas ferii mo¿na jeszcze ogl¹daæ 
w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y. 
Cieszymy siê, ¿e frekwencja dopisa³a 
i w naszych spotkaniach ogó³em uczest-
niczy³o 130 dzieci. 
Wszystkich chêtnych ju¿ teraz zapraszamy
na kolejne zajêcia „Wakacje z Bibliotek¹”.

Marzena Luty

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na
w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nierucho-
moœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Choj-
nowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53 
o pow. 2364 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 55.000,00 z³ (w  tym VAT 22 %).
Wadium - 11.000,00 z³.

2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³as-
noœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci
zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa,
oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego (nadziemnego)
o pow. u¿ytk. 75 m2 oraz dwóch budynków magazynowych
(podziemnych) o pow. zabudowy 241,5 m2 i 214,3 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 85.000,00 z³.
Wadium - 17.000,00 z³.

3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³as-
noœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci
zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa,
oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow. u¿ytk. 85 m2,
wiaty stalowej o pow. zabudowy 202 m2 oraz parkingu o na-
wierzchni betonowej o pow. 315,9 m2, wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 101.000,00 z³.
Wadium - 20.200,00 z³.

Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieru-
chomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez nieruchomoœci przebie-
gaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹-
zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieru-
chomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœci ujête s¹ jako  tereny o funkcji przemys³owej. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 22 marca 2010 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia  16 marca 2010 r. na konto Nr 39 8644
0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów (ze wskazaniem numeru 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/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, 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¿ 550,00 z³ - dot. dz. nr 22/53,
850,00 z³ - dot. dz. nr 22/54 i 1.010,00 z³ - dot. dz. nr 22/70.
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 wyprzedze-
niem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr 22/54 i 22/70 jest
zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia
24 czerwca 2009 r., drugi 15 wrzeœnia 2009 r., trzeci 
9 grudnia 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 przyczyny. Nieruchomoœci mo¿na
ogl¹daæ w dniach 25.02-16.03.2010 r. w godz. 10.00 do 14.00. 
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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Minê³o ju¿ 18 lat od dnia, gdy papie¿ Jan Pawe³ II ustanowi³
„Œwiatowy Dzieñ Chorego”. Mia³o to miejsce w 11. rocznicê zamachu na
jego ¿ycie i w 75. rocznicê objawieñ fatimskich. Co roku w Koœciele
katolickim œwiêto obchodzone jest 11 lutego. Dla wierz¹cych to
szczególny dzieñ, dzieñ upamiêtniaj¹cy pierwsze objawienie Maryi 
w Lourdes. W ubieg³y czwartek celebrowane by³y okolicznoœciowe
Msze œw. z udzia³em chorych, ich rodzin, pracowników s³u¿by
zdrowia oraz wolontariuszy. Tak te¿ by³o w Chojnowie.

Dok³adnie o 12.00 w kaplicy „Niebieskiego Parasola” rozpoczê³a siê
ekumeniczna Msza œw. koncelebrowana przez ksiê¿y: Tadeusza Jurka,
Józefa Juœkowa i Bogdana Harasima. Wyj¹tkow¹ atmosferê pod-
kreœli³y odwiedziny zaprzyjaŸnionych domów pomocy spo³ecznej.
Tegoroczny „Œwiatowy Dzieñ Chorego” zbieg³ siê z rocznic¹ otwar-
cia wspomnianej wy¿ej kaplicy. To szczególne miejsce dla pacjentów
placówki. Mog¹ tu przyjœæ o ka¿dej porze dnia i nocy, aby w spokoju
siê pomodliæ, zebraæ myœli, znaleŸæ ukojenie…
Podczas uroczystej mszy po¿egnano ksiêdza Tadeusza Jurka, który po
wielu latach pos³ugi odszed³ na emeryturê jako kapelan placówki.
Istotnym wydarzeniem by³o tak¿e poœwiecenie sztandaru. 
Po nabo¿eñstwie przyszed³ czas na poczêstunek, a nastêpnie program
artystyczny, który przygotowali uczniowie chojnowskich szkó³. 
Gorzki widok - starsze osoby przykute do wózków inwalidzkich,
zauwa¿alne na ich twarzy zmêczenie i trudy codziennego zmagania
siê z chorob¹ - ale tylko na pierwszy rzut oka. Mówi¹, ¿e oczy s¹
zwierciad³em duszy. Wystarczy uwa¿niej siê przyjrzeæ by w oczach
chorych dostrzec nadziejê. Przecie¿ podobno  to w³aœnie ona umiera
jako ostatnia. Ewangelia, kazanie, ca³oœæ sprawowanej eucharystii,
uczucie wspólnoty - to wszystko mia³o na celu wezwanie do jeszcze
¿arliwszego w³¹czenia siê w s³u¿bê ludziom chorym, do refleksji nad
godnym prze¿ywaniem cierpienia i sztuk¹ umierania, której najlepszy
przyk³ad da³ nam Jan Pawe³ II. Papie¿ w Liœcie Apostolskim
og³oszonym 11 lutego 1984 roku podkreœli³, ¿e to w³aœnie chorzy s¹
Ÿród³em mocy dla Koœcio³a i ludzkoœci, to ich cierpienie przewa¿y
szalê dobra w walce ze z³em. 
Chojnowski „Niebieski Parasol” powsta³ we wrzeœniu 2001 roku. Jego
celem jest promowanie nowych form opieki nad niepe³nosprawnymi, 

zapewnienie zwiêkszenia aktywnoœci i zaradnoœci tych osób. Ponadto,
oœrodek ten stara siê zwiêkszyæ œwiadomoœæ cz³onków rodziny
chorego, którzy nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê jak prawid³owo
postêpowaæ z niepe³nosprawn¹ osob¹. Niestety, wiêkszoœæ osób nie
jest w stanie doceniæ pracy takich placówek. Jeœli sami nie doœwiadcz¹
cierpienia, konsekwentnie, pozostaj¹ nieczuli na cierpienia innych. 
„Œwiatowy Dzieñ Chorego” po pierwsze pozwala dostrzec heroiczn¹
walkê cierpi¹cych, któr¹ staczaj¹ ka¿dego dnia. Po drugie uzmys³awia
jak wiele serca wk³adaj¹ w opiekê nad chorymi pracownicy i wolon-
tariusze instytucji takich jak „Niebieski Parasol”. Po trzecie, pomaga
ostatecznie wyeliminowaæ utarte w œredniowieczu - i g³êboko zako-
rzenione w œwiadomoœci wielu osób - przekonanie, ¿e cierpienie jest
kar¹ za grzechy. 

Maria S³awiñska

Cierpienie Ÿród³em mocy
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Wroku szkolnym 2009/2010 uczniowie Gimnazjum nr 2 
im. Miko³aja Kopernika po raz drugi wziêli udzia³ w Mara-
tonie Pisania Listów organizowanym pod auspicjami

Amnesty International. Dziêki swej determinacji i 24. godzinnej pracy
wys³ali w œwiat a¿ 1340 listów!!! Idee Maratonu tak mocno wpisa³y
siê w serca gimnazjalistów, ¿e chc¹c podzieliæ siê wra¿eniami i odczu-
ciami, po raz kolejny zaprezentowali jego przebieg w reporta¿u stworzo-
nym metod¹ kola¿u i prezentacji multimedialnej, które zosta³y
wys³ane na ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Amnesty
International. Praca pod tytu³em: „O nas w Maratonie i o Maratonie 
w nas” przygotowana przez Jakuba M³odzika i Macieja Butyñskiego
pod opiek¹ Lucyny Spes, podobnie jak w roku poprzednim (!), zajê³a
II miejsce w Polsce. Nagrodzon¹ prezentacjê mo¿na obejrzeæ na stronie: 
www.amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/
6868/589/neste/1.html

Ju¿ dziœ zapraszamy wszystkich chojnowian do wziêcia udzia³u w Ma-
ratonie Pisania Listów w grudniu 2010!!! 

Wypady z Komend¹ Hufca ZHP w Chojnowie
na wypoczynek zawsze nale¿¹ do udanych -
czy to latem czy zim¹. Kilka dni tegorocznych
ferii m³odzie¿ spêdzi³a naturalnie w górach.
Takich widoków siê nie zapomina. Zimowy
pejza¿ Sudetów zachwyca³ ka¿dego dnia. 

Ta obrazkowa zima ogranicza³a jednak zabawy na œwie¿ym
powietrzu. Du¿y mróz i zasypane szlaki nie pozwoli³y na
d³ugie wêdrówki czy szalone zabawy na stokach. Ale niemal
ka¿dego dnia uczestnicy podziwiali dolinê Srebrnika czy
prze³êcz Okraj. By³a te¿ zimowa olimpiada. Sportowe zma-
gania zakoñczono w Jarkowicach budow¹ igloo oraz
ogniskiem z kie³baskami w traperskiej chacie. Oczywiœcie nie
mog³o siê obyæ bez dyskoteki w „piekie³ku”.

Obrazkowa zima ogranicza³a zabawy na œwie¿ym powietrzu,
ale za to zaostrza³a apetyty. Trudno by³o je zaspokoiæ. Na
szczêœcie pani Regina i pan Bronis³aw - kierownictwo oœrodka
stanêli na wysokoœci zadania i ró¿nicuj¹c serwowane menu
dogadzali swoim goœciom.

By³o pysznie - i w kuchni, i w oœrodku, i w naszych Sudetach!

Laury rozdane!!!

By³o pysznie! BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowa-
nej budynkiem gara¿owym o pow. u¿ytkowej 334,18 m2 oraz ruinami

budynku magazynowego, po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 28B w Chojnowie
(teren by³ej Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska), oznaczonej

numerem geodezyjnym 454/5 o pow. 2617 m2, wpisanej 
w ksiêdze wieczystej Nr 14654.

Cena wywo³awcza - 115.000,00 z³.
Wadium - 23.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobo-
wi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie
sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako  us³ugi z preferencj¹
dla us³ug komercyjnych. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu zawartymi
na czas nieoznaczony z 1.miesiêcznym okresem wypowiedzenia. Nabywca przej-
muje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu  23 marca 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 
17 marca 2010 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 
3 dni od daty odwo³ania lub 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¿  1.150,00 z³.
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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 20 lipca 2009 r., drugi
przetarg 6 paŸdziernika 2009 r., trzeci 22 grudnia 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 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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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

O felietonie prawie wszystko
25 lutego o godz.16.00 odbêdzie siê
spotkanie Chojnowskiego Klubu Lite-
rackiego, na którym kontynuowany
bêdzie temat „Ró¿ne formy felietonu”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy!

Spotkajmy siê w bibliotece
Zapraszamy do udzia³u w ogólnopol-
skim konkursie „Spotkajmy siê w bib-
liotece”. 
Kluczem do wygranej jest opisanie ma-
rzenia o swojej bibliotece - czego w niej
szukacie, co chcielibyœcie znaleŸæ. Wy-
powiedŸ konkursowa powinna zawieraæ
uzasadnienie i nie mo¿e przekraczaæ
1500 znaków ze spacjami. Szczegó³y na
stronie: www.biblioteki.org/konkursy.
Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 

21 marca 2010 r. Atrakcyjne nagrody:
laptopy, drukarki, mp3 i audiobooki!
Organizatorem konkursu jest Fundacja
Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego
realizuj¹ca Program Rozwoju Bibliotek
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

Nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Andrzej Maleszka - „Magiczne drzewo”
Burza powali³a olbrzymi stary d¹b. By³o
to magiczne drzewo. Ludzie zrobili 
z niego setki przedmiotów, a ka¿dy
zachowa³ cz¹stkê magicznej si³y...
Na podstawie Magicznego drzewa Andrzej
Maleszka wyre¿yserowa³ ogl¹dany na
ca³ym œwiecie cykl filmowy nagrodzony
EMMY AWARD i dziesi¹tkami innych
nagród.

„Plastusiowa mama: wspomnienia 
o Marii Kownackiej”
Maria Kownacka (1894-1982) nauczy-
cielka, bibliotekarka i pisarka, autorka

ksi¹¿ek oraz sztuk teatralnych dla dzieci
i m³odzie¿y. Twórczyni teatrzyku supe³-
ków, wspó³twórczyni warszawskiego
Teatru „Baj”. Jedna z najwybitniejszych
postaci literatury dzieciêcej XX wieku.
Spoœród jej utworów najwiêksz¹ popu-
larnoœæ zdoby³ m.in. Plastusiowy pamiêt-
nik. Stworzony przez Kownack¹ sympa-
tyczny ludzik z plasteliny sta³ siê ulu-
bieñcem kilku pokoleñ polskich dzieci.

Dzia³ dla Doros³ych:

Gustaw Holoubek - „Wspomnienia 
z niepamiêci”

To wielkie szczêœcie, ¿e taki Aktor i taki
Cz³owiek postanowi³ w pewnym mo-
mencie swego ¿ycia przemówiæ w³as-
nym g³osem, w³asnym s³owem, w rze-
czywistych pejza¿ach swojego dzieciñst-
wa i swojej m³odoœci. Dziêki tym wspom-
nieniom, po raz pierwszy tak bogato
zilustrowanymi materia³ami pochodz¹cy-
mi m.in. z archiwum rodzinnego, magia
teatru przekracza kolejne granice.

SERCA  W  NATURZE
Zapraszamy na wystawê fotograficzn¹ Ma³gorzaty

Krzywdy - Galeria M³odych, od 10 lutego do 6 marca.

Z okazji 25.rocznicy œlubu Renaty  i  W³a-
dys³awa Je¿yk  najserdeczniejsze ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci w dalszym po¿yciu
ma³¿eñskim, doczekania Z³otych Godów 
i wszystkiego co w ¿yciu najlepsze sk³adaj¹
kochaj¹cy rodzice oraz brat z rodzin¹.

Z okazji 25. rocznicy œlubu Renaty  i  W³a-
dys³awa  Je¿yk serdeczne ¿yczenia du¿o
radoœci, mniej k³opotów, spe³nienia

wszelkich marzeñ oraz nastêpnej pe³nej
rocznicy ¿yczenia sk³adaj¹ kochaj¹ce
dzieci Ewa i S³awek.

Funkcjonariuszom  z Komisariatu Policji 
w Chojnowie sk³adam serdeczne podziê-
kowania za b³yskawiczne odnalezienie
skradzionego mi w dniu 11.02.2010 r.
telefonu komórkowego i ¿yczê dalszych
sukcesów - Zenon K³apciñski.

Podziêkowania

Kronika  towarzyska

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie 

og³asza konkurs plastyczny
”KRÓLICZEK WIELKANOCNY”.

Cel konkursu:

prezentacja mo¿liwoœci twórczych dzieci, m³odzie¿y 
i doros³ych w dziedzinie plastyki, zdobywanie i poszerza-
nie wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.

Uczestnicy konkursu:

Do udzia³u w konkursie plastycznym zapraszamy 
w 4 kategoriach:
- przedszkolaków,
- uczniów szkó³ podstawowych klas I-III,
- uczniów szkó³ podstawowych klas IV-VI,
- kat. otwarta (powy¿ej 13 roku ¿ycia).

Technika pracy:

Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ jedn¹ pracê, której
motywem przewodnim jest królik wielkanocny,
wykonan¹ technik¹ dowoln¹ w dwóch formach:
A) p³askiej (np. kartka, wydzieranka, kola¿, witra¿,
wyklejanka, wycinanka itp.),
B) przestrzennej (np.z masy solnej, modeliny,
papieru, s³omy, materia³ów ekologicznych itp.).

Format pracy:

- w formie p³askiej praca nie mo¿e przekraczaæ
wymiarów 21 x 30 cm (format A4),
- w formie przestrzennej nie mo¿e byæ wiêksza 
ni¿ 50x50x50 cm. 

Opis pracy:

Ka¿da praca musi byæ opatrzona nastêpuj¹cymi
informacjami:
-imiê i nazwisko autora,
-wiek,
-nazwa szko³y / placówki, 
-dok³adny adres szko³y / placówki / ew.
zamieszkania,
-numer telefonu,
- podpisane oœwiadczenie o treœci: Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby MOKSiR - organizatora konkursu
“Króliczek wielkanocny”.

Termin sk³adania prac:

Prace nale¿y z³o¿yæ do 12 marca br. (pi¹tek) 
w biurze MOKSiR w godz.8.00-15.00. Mo¿na
równie¿ nades³aæ je poczt¹, ale decyduje data

wp³ywu, a nie stempla pocztowego!

Wystawa pokonkursowa, og³oszenie wyników 
i wrêczenie nagród odbêdzie siê 18 marca br. 
o godz.17.00 w kawiarence MOKSiR.

Bli¿sze informacje :

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Chojnowie; ul. Ma³achowskiego 7; tel. 76 81 88 621;

e-mail: mdk_chojnow@wp.pl
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Uwaga oszuœci
Na terenie Legnicy w ostatnich dniach do-
sz³o do trzech prób oszustwa osób starszych
na du¿e kwoty pieniêdzy. Nie wykluczone,
¿e oszuœci trafi¹ tak¿e do okolicznych miejs-
cowoœci, warto zatem byæ czujnym.
Oszuœci kontaktuj¹ siê z osobami starszymi
telefonicznie podaj¹c siê za cz³onka rodziny
- najczêœciej wnuczka lub wnuczkê opisuj¹
sytuacjê, w której potrzebuj¹ pilnie pie-
niêdzy np. wypadek samochodowy - prosz¹
o po¿yczkê. Po pieni¹dze ma zg³osiæ siê
kolega - w rzeczywistoœci przychodzi sam
oszust. Zawsze podaj¹ wysokie kwoty pie-
niêdzy jakie chc¹ po¿yczyæ, ale zadowol¹ siê
równie¿ mniejszymi. 
Inn¹ form¹ oszustwa jest podanie siê za pra-
cownika jakiejœ instytucji czy akwizytora 
w momencie kiedy s¹ wpuszczeni do miesz-
kania - okradaj¹ osoby, które im zaufa³y. 
Czasem oszuœci pozostawiaj¹ coœ w zastaw -
kuferek pe³en dolarów - jest rzekomym za-
bezpieczeniem dla osoby, która po¿ycza im
pieni¹dze np. na leczenie szpitalne kuzyna,
kolegi. Po zastawiony kuferek maj¹ przyjœæ
w dniu nastêpnym, nie przychodz¹, a kuferek
okazuje siê byæ pusty. 

W ostatnim czasie
na terenie innych
miast pojawi³a siê
nowa forma oszust-
wa - na tak zwanego
„notariusza”. Oszust
podaj¹cy siê za
cz³onka rodziny kontaktuje siê z nami w celu
po¿yczki pieniêdzy na notariusza. T³umaczy,
¿e chce zrobiæ niespodziank¹ ¿onie, rodzicom
itd. zaznaczaj¹c przy tym, ¿e jest to tajemnica.
Po po¿yczkê wysy³a znajomego. 

Policja radzi:
- zawsze potwierdzajmy to czy telefonuje do
nas w³aœnie ktoœ z rodziny, zadzwoñmy do
wnuczka, sprawdŸmy czy to on do nas dzwoni³, 
- nie po¿yczajmy pieniêdzy osobom nieznanym, 
- do mieszkañ nie wpuszczajmy osób,
których nie znamy, 
- potwierdzajmy w konkretnych instytucjach
czy wys³ali do nas pracownika, 
- nie kupujmy rzeczy z tak zwanych cudow-
nych okazji , bo takich nie ma, 
- kiedy ktoœ chce zostawiæ nam kuferek pe³en
dolarów w zamian za po¿yczkê z³otówek -
wyœlijmy go do banku lub kantoru.

Ja, Kazimierz Fila, 

przepraszam Pani¹ Lidiê Mielnik, 

za to, ¿e w dniu 02 stycznia 2010 roku 

w miejscowoœci Groble

swoim nagannym zachowaniem

zniewa¿y³em j¹ i naruszy³em 

jej nietykalnoœæ cielesn¹.

ZZee    ssttrroonn    kkoommeennddyy
Tartak w Zamienicach 
– Henryk Szapowa³

oferuje:
*  wiêŸbê  dachow¹  +  ³aty
*  podbitki  dachowe
*  pod³ogê  (such¹)
*  us³ugowe  suszenie  drewna
*  drewno  opa³owe  i  kominkowe
*  tarcica  iglasta  i  liœciasta

Kontakt telefoniczny:
0660-418-596
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Po rozegranych trzech turniejach rozgrywek szachowych
o Mistrzostwo III Ligi Dolnoœl¹skiej zaczynaj¹ siê zarysy
si³ zespo³ów i ju¿ widaæ na co staæ i o co powalcz¹ po-
szczególne dru¿yny. Wiadomo, ¿e mistrzem zostanie
najlepsza dru¿yna, ale walka bêdzie siê toczyæ o utrzyma-
nie w lidze, bo do IV ligi spadaj¹ trzy zespo³y. Obecnie na
12 zespo³ów zajmujemy 10 miejsce, jesteœmy bliscy
zamkniêcia tabeli III Ligi. Wiele spotkañ graliœmy 
w os³abionym sk³adzie, ale niedawno zespó³ zosta³
wzmocniony dwoma bardzo dobrymi zawodnikami.
Czujemy, ¿e tkwi w nas potencja³ i wola zwyciêstwa.
Mamy silny i wyrównany zespó³, oczekujemy efektów 
w postaci dobrej i skutecznej gry, co pozwoli nam utrzy-
maæ siê w szeregach III Ligi.
Do koñca rozgrywek pozosta³o nam rozegraæ spotkania z
nastêpuj¹cymi dru¿ynami: Hetman Wa³brzych, UKS Giecek
Radków, KS Polanica Zdrój, MUKS Œródmieœcie
Wroc³aw, AZS Politechnika Wroc³aw, WDK Wa³brzych.

Udany turniej!
Ostatniego dnia stycznia w klubie “Baribal” w Lubinie odby³
siê otwarty turniej szachowy. Do rozgrywek przyst¹pi³o
29 zawodników, w tym 6 zawodników naszej sekcji.
Czas gry 15 min. dla zawodnika, 9 rund. W bardzo
dobrej dyspozycji byli nasi zawodnicy zajmuj¹c czo³owe
miejsca w turnieju. Rozgrywki zakoñczy³y siê zwyciêst-
wem Seweryna Stok³osy, a tu¿ za nim uplasowa³ siê
Marian Barabasz.

Aktualna dziesi¹tka zawodników:
Seweryn Stok³osa 8 pkt. MOKSiR Dany Chojnów
Marian Barabasz 7,5 pkt. MOKSiR Dany Chojnów
Mateusz Madera 7 pkt. MiedŸ Legnica 
Piotr Goluch 6,5 pkt. Turo¿ Bogatynia
Jakub Hajnrych 6 pkt. MOKSiR Dany Chojnów
Piotr Maœlanka 5,5 pkt. MOKSiR Dany Chojnów
Jerzy Pud³o 5,5 pkt. MOKSiR Dany Chojnów
Krzysztof Krzysztofik 5 pkt. Lubin
Zenon Ryman 5 pkt. Polkowice
Stanis³aw Krawiec 5 pkt. . MOKSiR Dany Chojnów

Jerzy Pud³o

Aktualnoœci szachowe

Na wszystkich szczeblach rozgrywek ligowych trwaj¹
przygotowania do nowego sezonu pi³karskiego. Nie inaczej
jest i u naszych czwartoligowców. Wszystkie kontrolne
mecze zosta³y rozegrane na wyjeŸdzie, na obiektach posia-
daj¹cych sztuczn¹ murawê. 
Czy w “Chojnowiance” dojdzie do transferów i spektaku-
larnych wzmocnieñ - poka¿e w³aœnie ten okres przygo-
towawczy. Jak spisali siê w grach kontrolnych pod-
opieczni Romualda Kujawy do tej pory? Oto garœæ
wyników:

Zag³êbie Lubin (dru¿yna m³odej ekstraklasy) - KS
Chojnowianka Chojnów 2:1 
Stal Chocianów - KS Chojnowianka Chojnów 1:4
KuŸnia Jawor - KS Chojnowianka Chojnów 3:1 

(mecz rozegrano w G³ogowie) 
pm

Pierwsze sparingi

XI REGIONALNY PRZEGL¥D ZESPO£ÓW TANECZNYCH

STONOGA 2010

Termin i miejsce:
28 maja 2010 r. godz. 9.00 sala widowiskowa MOKSiR
(szczegó³owy opis kolejnoœci i godzin rozpoczêcia poszczególnych kategorii zostanie
umieszczony na stronie www.moksir.chojnow.eu co najmniej 7 dni przed przegl¹dem)

Cel imprezy:
* prezentacja dorobku artystycznego zespo³ów tanecznych,
* promowanie twórczoœci tanecznej,
* integracja grup tanecznych oraz instruktorów tañca,
* wy³onienie najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach

REGULAMIN:
W przegl¹dzie uczestnicz¹ zespo³y taneczne dzia³aj¹ce w szko³ach, domach kultury
oraz innych placówkach kulturalnych i oœwiatowych.

O przynale¿noœci do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego cz³onka zespo³u.

Karty zg³oszeñ nale¿y przesy³aæ na adres organizatora w nieprzekraczalnym 
terminie do 14 maja 2010 r. Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ
zg³oszeñ.

W dniu przegl¹du zespó³ musi potwierdziæ swój udzia³ w biurze zawodów.
Koszty przejazdu i ubezpieczenia grupy pokrywa instytucja deleguj¹ca.

Do przegl¹du nie dopuszcza siê uk³adów tanecznych prezentowanych w poprzednich
przegl¹dach „STONOGA”. Przegl¹d nie dotyczy zespo³ów akrobatycznych i
folklorystycznych. Zespó³ mo¿e byæ zg³oszony w kilku kategoriach tanecznych.

Czas prezentacji: - formacje DISCO DANCE i HIP HOP do 5 min.; - formacje
FREESTYLE do 10 min.

Wszyscy uczestnicy musz¹ posiadaæ aktualn¹ legitymacjê szkoln¹ lub inny
dokument to¿samoœci.

Kryteria oceny: technika i choreografia, oryginalnoœæ i pomys³owoœæ uk³adu,
estetyka, dobór kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny.

Organizator zapewnia: parkiet o wymiarach 10x8 metrów (scena); nag³oœnienie
(odtwarzacz CD). UWAGA: nie obs³ugujemy formatu CD RW, MP3, Mini-Disc;
- pami¹tkowe dyplomy dla wszystkich zespo³ów oraz nagrody dla finalistów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.

Wszyscy uczestnicy zobowi¹zuj¹ siê do bezwzglêdnego przestrzegania
przepisów BHP i p.po¿ obowi¹zuj¹cych na terenie obiektu.

Udzia³ w przegl¹dzie oznacza akceptacjê zapisów jego regulaminu.

Zespo³y (opiekunowie) przywo¿¹ ze sob¹ podpisane oœwiadczenie nastêpuj¹cej
treœci “Wyra¿am zgodê na fotografowanie, filmowanie b¹dŸ inn¹ rejestracjê
wystêpu (nazwa zespo³u) oraz póŸniejsz¹ eksploatacjê zarejestrowanego mate-
ria³u (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora”.

UWAGA!!!
Na zakoñczenie przegl¹du bêdzie mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w warsztatach,
które poprowadz¹ jurorzy.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e XI Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych

Stonoga zyska³ uznanie (i dofinansowanie) w konkursie

ofert Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego. Dziêki temu

MOKSiR nie tylko zwiêkszy liczbê tanecznych kategorii, ale

równie¿ zaoferuje uczestnikom warsztaty pod okiem profesjo-

nalistów. Na swojej stronie internetowej:

(www.moksir.chojnow.eu) Oœrodek zapowiada imprezê tak:
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Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny parterowy 

w Chojnowie na ul. Broniewskiego 10, 
o pow. 220 m2 (5 pokoi, 4 gara¿e), na dzia³ce
przemys³owo-budowlanej o pow. 29 arów.
Wiadomoœæ: tel. (76) 819-12-78 lub 694-102-630.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 53m2

+ 4m2 piwnica, mieszkanie na parterze przy 
ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny uk³ad
pomieszczeñ: du¿y pokój z balkonem, ma³y
pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta;
po remoncie - nowe okna i drzwi wewnêtrzne.
tel. 512-017-328

Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie po kapitalnym remoncie - blisko cen-
trum, 60 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIp.,
tanie w utrzymaniu, cena 140 tys. z³. Wiado-
moœæ: tel. 512-244-353 po godz. 16.

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 w starym budow-
nictwie do kapitalnego remontu, cena 40 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 
o pow. 57 m2, Ip., ³azienka, wc, gara¿, dwie
komórki, piwnica, stare budownictwo. Wia-
domoœæ: tel. 605-376-171 lub 888-102-673.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³as-
noœciowe, po remoncie o pow. 65 m2, 3 pokoje,
kuchnia, IIIp., w centrum Chojnowa, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 692-726-186.

Sprzedam mieszkanie o pow. 108 m2, Ip.,
ul. Legnicka 16/2, centralne ogrzewanie gazowe,
balkon po kapitalnym remoncie, nowa instalacja
elektryczna, nowe okna, bardzo niski czynsz,
cena 2700 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 695-998-533.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze, o pow 67 m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, osobno wc, balkon, na 2.pokojowe
w³asnoœciowe w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0509-869-458.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
60 m2 w starym budownictwie, 3 du¿e pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka; na wiêksze 
lub domek, mo¿e byæ do remontu w Chojnowie
lub okolicy. Wiadomoœæ: tel. (76) 819-10-08
lub 883-725-716.

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.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 13 m2

przy ul. Kolejowej. Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Posiadam do wynajêcia lokal handlowy 
o pow. 70 m2 w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 604-589-327.

Wydzier¿awiê halê magazynow¹ w Choj-
nowie przy ul. Tulipanowej o pow. 200 m2.
Wiadomoœæ: tel. 600-872-314.

Dzia³ki budowlane
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie

oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³al-

noœæ zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi (sprze-
da¿ kwiatów, zniczy, parking) - dojazd od drogi
asfaltowej przy drugim nowym wejœciu na
cmentarz w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.

Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 
o pow. 28a w Go³aczowie za sklepem.
Wiadomoœæ: tel. 600-565-609.

Sprzedam dzia³ki budowlane 11,12,13 arów
na kolonii Ko³³¹taja przy trasie Chojnów-
Jaroszówka. Wiadomoœæ: tel. 888-176-353 
lub (76) 818-17-83.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 11 arów 
w Rokitkach, czêœciowo uzbrojona. Wiadomoœæ:
tel. (76) 817-88-29 lub 609-878-829.

Praca
Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiadcze-

niem, przyjmê sta¿ystkê. Atrakcyjne warunki
pracy - w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0663-651-362. 

Inne
Poszukujê gara¿u do wynajêcia w okolicach

osiedla lub ul. Legnickiej. 
Wiadomoœæ: tel. 727-236-745.

Sprzedam naro¿nik pokojowy (rozk³adany).
Wiadomoœæ: tel. 665-134-843.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

OG£OSZENIA DROBNE

Lokal  zaprasza  od  poniedzia³ku  do  czwartku  i  w  niedzielê  od  13.00  do  22.00
w  pi¹tek  i  sobotê  od  13.00  do  23.00

(czas pracy  restauracji  przy  imprezach  zamkniêtych,  do  uzgodnienia)

*  smaczna  kuchnia,  
*  zamówienia  wed³ug  

w³asnej  koncepcji
*  szybka  i  mi³a

obs³uga

przy ul. Legnickiej 81
wwrraazz  zz  nnoowwyymm  kkiieerroowwnniiccttwweemm  ii  nnooww¹¹  oobbss³³uugg¹¹  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaa  nnaa  ppyysszznnee  oobbiiaaddyy,,  

uurroocczzyyssttee  kkoollaaccjjee,,  iimmpprreezzyy  rrooddzziinnnnee,,  uurrooddzziinnyy,,  kkaammeerraallnnee  pprrzzyyjjêêcciiaa……
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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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* 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



Mia³am  sen…
-  z  wystawy  pn.  “Serce  w  naturze”


