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Jak ¿yj¹ s¹siedzi?
Uczniowie dowiedzieli siê, ¿e jêzyk niemiecki jest drugim najbardziej

rozpowszechnionym jêzykiem w Europie i mow¹ ojczyst¹ dla ok. 110 mln. osób.

Bokserski sukces
Rzuci³em ich na g³êbok¹ wodê - trzy medale

zaskoczy³y nas wszystkich.

Pegazik po raz piêtnasty
Do miejskiego etapu Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego zg³oszono 17 osób. Najlepsi reprezentowaæ bêd¹ Chojnów na szczeblu powiatowym.

Wiêkszoœæ prowadzonych obecnie prac na p³ywalni 
odbywa siê wewn¹trz obiektu.

Trwa remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2.

Miejskie inwestycje



Co z t¹ wod¹?
W minion¹ sobotê, w kilku rejonach miasta,
mieszkañców zaniepokoi³ kilkugodzinny brak
wody. Ta sytuacja spowodowana by³a kilkoma
czynnikami. G³ówny z nich, to prace remon-
towe zak³adu energetycznego na linii zasila-
j¹cej pompy w Jaroszówce. 
- Brak pr¹du spowodowa³ zatrzymanie pomp
i obni¿enie ciœnienia - wyjaœnia dyrektor
ChZGKiM Edward Koœnik - Tym samym do
budynków po³o¿onych na wzniesieniach woda
nie dociera³a. 
Mieszkañcy tych rejonów skar¿¹ siê jednak
na notoryczny brak bie¿¹cej wody lub s³abe
ciœnienie.
- To z kolei efekt dzia³añ modernizacyjno-
organizacyjnych zwi¹zanych z usystematyzo-
waniem poboru wody przez odbiorców prze-
mys³owych - wyjaœnia dyrektor. - Jesteœmy 
w trakcie rozmów z przedstawicielami firm,
które pobieraj¹ bardzo du¿e iloœci wody i jed-
noczeœnie przygotowujemy siê do wymiany
starych urz¹dzeñ. Uruchamiamy hydrofor na
ul. Samorz¹dowej oraz wymieniamy pompy
na ujêciu wody w Jaroszówce i na ul. Bielawskiej. 
Przepraszaj¹c zainteresowanych chcê zapewniæ
mieszkañców, ¿e zdajemy sobie sprawê z pew-
nych niedogodnoœci, i ¿e staramy siê jak najszyb-
ciej poprawiæ sytuacjê. 

Informacja z powiatu
Zarz¹d Powiatu w Legnicy og³asza wykaz
nieruchomoœci Powiatu Legnickiego, prze-
znaczonej do zbycia w trybie bezprzetargo-
wym, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej 
w Chojnowie, na poprawienie warunków zagos-
podarowania nieruchomoœci przyleg³ej stano-
wi¹cej w³asnoœæ w/w Parafii. Nieruchomoœæ
po³o¿ona jest w obrêbie nr 4 miasta Chojnowa,
w granicach dzia³ki nr 317/3 o powierzchni
0,0212 ha. 
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ 
w siedzibie Starostwa, tj. Legnica Pl. S³o-
wiañski 1, pok. 623 lub telefonicznie - 
076 72 43 583 lub 72 43 445.

Zimowe grzybobranie
Czy wyrastaj¹ce w lutym na zamarzniêtym
pod³o¿u grzybki to zjawisko naturalne? Wydaje

siê, ¿e dorodne kapelusze na œniegu to widok
niecodzienny. Kilka z nich nad nasz¹ Skor¹
znalaz³ pan Jerzy Lubañski, który sfotografowa³
je, a fotki wraz z informacj¹ przyniós³ do
naszej redakcji. Ciekawostka czy normalna
kolej rzeczy? Okaza³o siê, ¿e to jednak zupe³nie
normalne zjawisko. Pan Jerzy ustali³, ¿e okaz
jaki wprowadzi³ go (nas równie¿) w zdumie-
nie, to zimówka aksamitnotrzonowa - jadalny
grzyb, którego wysyp nastêpuje z koñcem
paŸdziernika, a najdorodniejsze egzemplarze
wyrastaj¹ wraz z nastaniem mrozów. Jego

kapelusz, który przybiera miodowo¿ó³ty,
¿ó³topomarañczowy, ¿ó³tobrunatny lub rdza-
wo¿ó³ty kolor, na œniegu wygl¹da atrakcyjnie
i przyci¹ga wzrok. Okazuje siê, ¿e zimowych
gatunków grzybów jest wiêcej. W œniegu
mo¿na znaleŸæ wodnichê jasno¿ó³t¹, ucho
bzowe, g¹sówkê nag¹ czy boczniaka ostro-
gowatego. No to na grzyby… 

W zespole si³a
Z dniem 1 marca 2010 roku firma Nokia Poland
oraz Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y
og³aszaj¹ rozpoczêcie konkursu fotograficznego
“W zespole si³a”. Konkurs skierowany jest do
m³odzie¿y w wieku 16 - 22 lat z terenu ca³ej
Polski. Celem konkursu jest promocja przy-
k³adów pozytywnego wp³ywu m³odych ludzi
na ich najbli¿sze otoczenie. Chcemy zachêciæ
m³odzie¿, do zaprezentowania dzia³añ, które
w pozytywny sposób wp³ywaj¹ na œwiat
wokó³ nich. Warunkiem udzia³u w konkursie
“W zespole si³a” jest nades³anie do dnia 30
kwietnia 2010 roku zdjêcia na adres e-mail:
konkurs@pcyf.org.pl. Prace powinny byæ

nades³ane wraz z tytu³em zdjêcia, imieniem 
i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu.
Jedna osoba mo¿e nades³aæ jedno zdjêcie.
Fotografia powinna byæ przes³ana w formie
pliku graficznego JPG, nie przekraczaj¹cego
5 MB. W pierwszym etapie konkursu trwa-
j¹cym od 1 do 10 maja Komisja Konkursowa
wybierze 20 najlepszych zdjêæ. W drugim
etapie konkursu trwaj¹cym od 10 do 30 maja
2010 roku na stronie www.makeaconnection.pl
zostanie zamieszczona galeria 20 najlepszych
zdjêæ wybranych przez Komisjê. Internauci
bêd¹ mogli poprzez g³osowanie i komentarze
wybraæ trzy najpopularniejsze zdjêcia, których
autorzy otrzymaj¹ nagrody. Jednoczeœnie
przyznane zostan¹ nagrody Komisji Konkur-
sowej dla najlepszego zdjêcia oraz nagrody
dla internautów bior¹cych udzia³ w g³osowa-
niu. W konkursie przewidziano nastêpuj¹ce
nagrody: Nagroda Komisji Konkursowej za
najlepsze zdjêcie - udzia³ w warsztacie pro-
wadzonym przez profesjonalnego fotografa.
Nagrody internautów - autorzy 3 zdjêæ, które
uzyskaj¹ najwiêcej g³osów otrzymaj¹ tele-
fony Nokia X3. Nagrody Komisji Konkurso-
wej dla internautów za najlepszy komentarz
uzasadniaj¹cy oddanie g³osu na zdjêcie -
autorzy 3 najciekawszych komentarzy do
zdjêæ, otrzymaj¹ telefony Nokia X3. Roz-
strzygniêcie konkursu “W zespole si³a” zostanie
og³oszone do dnia 15 czerwca 2010 na stronie
internetowej programu: www.makeaconnection.pl.
Dodatkowe informacje oraz regulamin kon-
kursu znajduj¹ siê stronie internetowej pro-
gramu Make a Connection - Przy³¹cz siê:
www.makeaconnection.pl .
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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.

Wszelkiej pomyœlnoœci, wielu radosnych chwil,
szczêœcia, spe³nienia marzeñ i nieustaj¹cej
pogody ducha wszystkim chojnowiankom

w Dniu Kobiet
¿ycz¹:

Przewodnicz¹cy Rady               Burmistrz Miasta
Jan Skowroñski Jan Serkies
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ prawa
w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie, oznaczonej

numerami geodezyjnymi 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 24/4 o ³¹cznej pow. 31106 m2,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 16601.

Cena wywo³awcza - 1.760.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 352.000,00 z³.
Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika
2006 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.Nr 191,
poz. 1416 z póŸn.zm.). Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych
na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹-
pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabu-
dow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Powy¿sza nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona
ciê¿arami i hipotekami, nie toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie
administracyjne dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Nieruchomoœæ znajduje siê na terenie uzbrojonym w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacjê sanitarn¹, energetyczn¹, telefoniczn¹ i drogê tward¹. Wszystkie
instalacje znajduj¹ siê w pobli¿u dzia³ki. W planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako teren dzia³alnoœci
gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie poga-
rszaj¹cej stanu œrodowiska, zieleñ izolacyjna, zieleñ ³êgowa.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko inwestorzy,
którzy przed przyst¹pieniem do przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Zarz¹du
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 maja 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 osoby prawne krajowe i spó³ki z udzia³em
zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone za zgodnoœæ z orygina³em:
umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby
prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci.
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców (Dz.U. z  2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn.zm.).
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia  
30 kwietnia 2010 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski, 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¿  17.600,00 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 odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu.
Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa
umowa sprzeda¿y, albowiem Zarz¹dzaj¹cemu Legnick¹ Specjaln¹ Stref¹
Ekonomiczn¹ przys³uguje prawo pierwokupu. O ile Zarz¹dzaj¹cy Stref¹ nie skorzys-
ta z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalo-
nym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. 
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania przetargu 
z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn.zm./.
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.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wszczêciu postêpowania i wyst¹pienie do organów wspó³dzia³aj¹cych

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania
administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.),
art.  73 ust. 1 i art.74 ust. 3 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku 
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.), 

zawiadamiam
¿e w dniu 29.01.2010 r. zosta³o wszczête na ¿¹danie in¿. Janusza
Grzegorowskiego - Biuro Projektowe INGA-TECH Legnica, ul. Marsa 20/8,
wystêpuj¹cego z upowa¿nienia inwestora - Urz¹d Miejski w Chojno-
wie, pl. Zamkowy 1, postêpowanie w sprawie wydania decyzji o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia
pn. „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Bielawskiej  
w Chojnowie na odcinku od ul. Boles³awieckiej do ul. Kusociñskiego
z ulicami dojazdowymi do planowanego zespo³u domków jedno-
rodzinnych” na dzia³kach nr 153, 141, 380/1, 177/1, 188/4, 170 obrêb 3
oraz nr 49, 458/1, 327/1, 331/1, 6/1, 7/1, 7/2,  1, 2, 330/5 obrêb 4.
Planowane przedsiêwziêcie podlega postêpowaniu o wydanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Organem w³aœciwym do wyda-
nia decyzji jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.) decyzjê
o œrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjê w/w przedsiêwziêcia
wydaje siê po uzyskaniu opinii regionalnego dyrektora ochrony 
oraz pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W zwi¹zku 
z powy¿szym rozstrzygniêcie sprawy nast¹pi niezw³ocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodnieñ oraz opinii pomocniczych.
Poniewa¿ w powy¿szej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie 
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko oraz art. 49 kpa, zawiadomienie-
obwieszczenie to zosta³o podane do publicznej wiadomoœci poprzez
zamieszczenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz w miejscu planowanego przedsiêwziêcia.
Zgodnie z art. 10 Kpa w ka¿dym stadium postêpowania strony mog¹
zapoznaæ siê z materia³em dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej
sprawie, jak równie¿ wypowiedzieæ siê co do zebranych dowodów 
i materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój 12, II piêtro,
tel. 76 8186 680 wew. 110, poniedzia³ek-czwartek w godz. 7.30 - 15.30
i w pi¹tek w godz. 8.00 - 16.00) w terminie 21 dni od daty og³oszenia
niniejszego zawiadomienia - obwieszczenia.

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies



Na p³ywalni

Budowa basenu miêdzyszkolnego przebiega zgodnie z harmono-
gramem. Wiêkszoœæ prowadzonych obecnie prac odbywa siê we-
wn¹trzach obiektu. Zakoñczono ju¿ najwa¿niejsze monta¿e instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, technologii wody
basenowej, odgromowej i gazowej. Uk³adane s¹ wyk³adziny œcienne 
i dywanowe z p³ytek glazurowanych, malowane s¹ poszczególne
pomieszczenia. Instalatorzy elektryki wieszaj¹ ju¿ oprawy lamp, 
a pracownicy robót sanitarnych montuj¹ wentylacjê mechaniczn¹. Na
zewn¹trz wykañczane s¹ ci¹gi piesze wyk³adane polbrukow¹ kostk¹. 

***
Sala gimnastyczna 

Trwa remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2. Remont rozpoczêto
od rozebrania balkonu, magazynku i szatni. Zlikwidowano tak¿e dotych-
czasowe sanitariaty i pokój dla nauczycieli. Zakoñczono stawianie
œcianek dzia³owych, obecnie pracownicy k³ad¹ tynk. Dobiegaj¹ tak¿e
koñca prace przy monta¿u instalacji elektrycznej i wodno-kanaliza-
cyjnej. Zdemontowane pokrycie dachu ³¹cznika miêdzy sal¹ a budyn-
kiem szko³y czeka na now¹ dachówkê.

Nowa ulica

Od podstaw bêdzie wykonana ulica o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej z zatokami postojowymi i chodnikami od ulicy £okietka do
ul. Sikorskiego. Teren budowy przekazano ju¿ wykonawcy, który
przygotowuje siê do rozpoczêcia prac. 

***
Jak dawniej

Dobiega koñca budowa chodników z kostki granitowej na Pl. Zamkowym.
Teren przy muzeum, bibliotece i urzêdzie miejskim zyska dziêki temu
oryginalny charakter i walory estetyczne. Za³o¿eniem by³o tak¿e
nawi¹zanie do klimatu tego miejsca z prze³omu XIX i XX wieku.

***
Bêdzie sieæ

W rejonie ulic Asnyka-Po³udniowa-Z³otoryjska wybudowane zostan¹
sieci wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja
obejmie osiedle w trójk¹cie wy¿ej wymienionych ulic, którego
mieszkañcy do dzisiaj korzystali z wody z w³asnych studni, a œcieki
odprowadzali do przydomowych szamb.

eg
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Dzieñ Kobiet - lubimy to œwiêto?!

Beata Tenior, ekspedientka:
Myœlê, ¿e kobiecoœæ to przede wszystkim

wdziêk i uœmiech, to one czyni¹ kobiety czaru-
j¹cymi i w pe³ni uzasadniaj¹ okreœlenie
„p³eæ piêkna”. Najwiêksze marzenie? Nic
oryginalnego - chcia³abym wygraæ w lotka,

z pewnoœci¹ nie zatrzyma³abym jednak wszys-
tkich pieniêdzy dla siebie, czêœæ przekaza-
³abym urzêdowi pracy. Bezrobocie to wci¹¿
jeden z najwiêkszych problemów nêkaj¹cych
spo³eczeñstwo, chcia³abym wiêc przyczyniæ
siê do zwiêkszenia iloœci miejsc zatrudnie-
nia. Oczywiœcie zrobi³abym tak¿e coœ dla
siebie - marzê o d³ugiej podró¿y, byæ mo¿e
do Egiptu. Jestem praktyczn¹ osob¹ jednak
w ten szczególny dzieñ chcia³abym otrzy-
maæ wielki kosz ró¿ i spróbowaæ nie drêczyæ
mê¿a pytaniami o cenê - co niestety zazwy-
czaj robiê. „Dzieñ kobiet” ma dla mnie
istotne znaczenie, cel jaki mu przyœwieca
- a mianowicie podkreœlenie wa¿noœci
pe³nionych przez kobiety ról - jest niezwykle
wa¿ny, uczy szacunku jakim powinna byæ
obdarzana ka¿da z nas.

Tadeusz £ysyganicz, handlowiec: 
Idea³ kobiety? - mi³a, weso³a, powinna rozu-
mieæ facetów - tak wiem, nieco utopijna
wizja, ale mimo i¿ mê¿czyŸni s¹ wzrokowca-
mi i wygl¹d odgrywa dla nas najwiêksz¹ rolê,

te cechy s¹ niezwykle istotne. Nie wiem 
jednak czy - jeœli chodzi o zrozumienie ze
strony kobiet - jest to ca³kowicie mo¿liwe,
jak wiadomo trochê inaczej postrzegamy
œwiat, co dodatkowo podkreœla znane przez
wszystkich powiedzenie: kobiety pochodz¹
z Wenus, mê¿czyŸni z Marsa. Popieram

„Dzieñ Kobiet”, o p³eæ piêkn¹ powinno siê
dbaæ codziennie, ale to œwiêto wnosi jedyn¹
w swoim rodzaju atmosferê jakiej nie
odczuwa siê na co dzieñ. Zapewne - tak jak
wiêkszoœæ mê¿czyzn- kupiê narzeczonej
czerwon¹ ró¿ê, myœlê ¿e bêdzie zadowolona.
Feministki? Oczywiœcie, ¿e mog¹ uwa¿aæ
siê za dyskryminowane i walczyæ o równo-
uprawnienie, ka¿dy ma prawo do wyra¿ania
w³asnych pogl¹dów. Nie uwa¿am jednak,
aby kobiety by³y dyskryminowane, wrêcz
przeciwnie, to mê¿czyŸni s¹ dyskryminowani,
bo musz¹ d³u¿ej pracowaæ do emerytury.
Idea³em kobiety jest dla mnie Lara Croft 
z Tomb Rider - indywidualistka, pod¹¿aj¹ca
jak kot w³asnymi drogami.

Roman Wiœniowiecki, przedsiêbiorca:
Dojrza³y mê¿czyzna postrzega prawdziw¹
kobietê jako pracowit¹, odpowiedzialn¹ 
i gospodarn¹ osobê. Ka¿da kobieta jest ³adna
na swój sposób lub mo¿e bardziej przewrot-
nie: wszystkie kobiety s¹ fajne jak s¹ fajne. 

Zazwyczaj 8 marca kupujê ¿onie kwiaty 
i wino, przy którym mi³o spêdzamy wieczór.
Tegoroczny „Dzieñ Kobiet” jest jednak
wyj¹tkowy - niedawno obchodziliœmy 
30-lecie ma³¿eñstwa - st¹d „trochê wiêkszy”,
(w przenoœni i dos³ownie) prezent jakim jest
nowy samochód. Nie popieram kobiet, które
rezygnuj¹ z za³o¿enia rodziny na rzecz ca³-
kowitego poœwiecenia siê karierze zawo-
dowej lub póŸno decyduj¹ siê na dziecko,
gdy¿ wczeœniej wa¿niejszy by³ awans w pra-
cy. Korzystaj¹c z okazji chcia³by z³o¿yæ
wszystkim kobietom jak najlepsze ¿yczenia.

Ewelina Bartyzel, matka:
Prawdziwa kobieta na pewno musi byæ dobr¹
matk¹ - troskliw¹ i opiekuñcz¹. Kochaj¹c¹,
zaradn¹ ¿on¹, trzymaj¹c¹ pieczê nad ciep³em
domowego ogniska. Wa¿ne jest by dba³a 
o siebie, nawet po wielu latach ma³¿eñstwa.
Wa³ki i zielona maseczka na twarzy nie
sprawi¹, ¿e poczujemy siê bardziej kobiece 
- wrêcz przeciwnie. W naszych czasach ciê¿ko
o idea³y. Woko³o jest pe³no medialnie wy-
kreowanych „idolek” - z ró¿owymi konika-

mi i b³yszczykami. Chyba nie ma takiej jed-
nej - jedynej. Gdybym mia³a stworzyæ tak¹
kobietê musia³abym po³¹czyæ ze sob¹ przy-
najmniej cztery osoby. Dobroæ, wiarê 
i mi³osierdzie Matki Teresy. Opiekuñczoœæ,
si³ê i oddanie Anny Dymnej. Klasê, takt 
i szyk - jak u Jolanty Kwaœniewskiej, a urodê
Angeliny Jolie. Wymarzony prezent na
dzieñ kobiet? Mam ju¿ wszystko, czego mi
do szczêœcia potrzeba: mê¿a, córkê i dom. 

A.S ; M.S 

Wyrazem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet
by³o ustanowienie Miêdzynarodowego Dnia Kobiet. Œwiêto -
zainicjowane przez niemieck¹ socjalistkê Klarê Zetkin - ma ju¿
100 lat, powsta³o bowiem w 1910 roku. Jego ide¹ by³o wsparcie
p³ci ¿eñskiej w walce o prawa wyborcze i przeciwstawienie siê
dyskryminacji w wielu aspektach ¿ycia spo³ecznego i politycznego.
W czasach PRL kobiety 8 marca obdarowywane by³y symbolicznym
ju¿ goŸdzikiem, obecnie wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê czerwone
ró¿e.
Zdania na temat roli jak¹ pe³ni „Dzieñ Kobiet” s¹ podzielone. Jedni
uwa¿aj¹, ¿e to istotne œwiêto, ukazuj¹ce szacunek dla p³ci
piêknej, inni natomiast okazuj¹ swe lekcewa¿enie argumen-
towane postrzeganiem tego dnia jako czysto komercyjnego 
i nie maj¹cego g³êbszego znaczenia dla œwiadomoœci wiêkszoœci
Polaków. Oto, co na temat „Dnia Kobiet” s¹dz¹ chojnowianie:
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Grecki w¹tek chojnowskiej historii cz. I

Du¿a czêœæ ludnoœci greckiej po II woj-
nie œwiatowej, latach okupacji
hitlerowskiej, wojnie domowej 

i latach walki o powojenny kszta³t swojego
pañstwa, znalaz³a schronienie w Polsce.
Niemiecka inwazja na Ba³kanach rozpo-
czê³a siê w kwietniu 1941 r., spowodo-
wa³a kapitulacjê wojsk i rz¹du greckiego,
wraz z monarchi¹ króla Jerzego II. We
wrzeœniu 1941 r. powsta³a komunistyczna
organizacja podziemna - Grecki Front
Wyzwolenia Narodowego. Naród grecki
zosta³ podzielony na zwolenników obozu
komunistycznego, oraz na zwolenników
przedwojennego ustroju. Wybory w 1946 r.
przynios³y wygran¹ monarchii, a nowy rz¹d
by³ bezwzglêdny wobec zwolenników
lewicy. Jesieni¹ 1946 roku wybuch³a po-
nownie wojna domowa. Zakoñczy³a siê
ona klêsk¹ komunistów, przez co musieli
oni szukaæ schronienia za granic¹. Rzecz-
pospolita Ludowa by³a jednym z wielu
krajów podporz¹dkowanych Moskwie,
który ich przyj¹³ i obdarzy³ opiek¹. Po latach
emigracji, tu³aczki i poszukiwania miejsca
gdzie mogli stworzyæ nowy dom, wiele
greckich rodzin sprowadzi³o siê do
Chojnowa, by tu zacz¹æ nowe ¿ycie.
Dziœ gros z nich wróci³o ju¿ do ojczyzny,
s¹ jednak tacy, dla których Ziemia Choj-
nowska sta³a siê ostoj¹ na zawsze. Naj-
starszy z nich Awangielos Pavlow chêtnie
opowiada o swoich losach i dziejach swo-
ich rodaków zwi¹zanych z Chojnowem.

- Kiedy i dlaczego przyjecha³ Pan do
Chojnowa?
- W 1953 roku. Po drugiej wojnie œwiato-
wej - choæ Grecy wyzwolili siê w 1944 r. 
- zaczê³y siê walki miêdzy kapitalistami 
a komunistyczn¹ partyzantk¹. Spowodowa³o
to wybuch wojny domowej w 1946 r.,
która trwa³a trzy lata. Lewicowcy wspierani
przez Rosjê i inne kraje proradzieckie,
walczyli o swoje pogl¹dy i upragniony
socjalizm. Zwi¹zek dostarcza³ im broñ 
i amunicjê. Po jakimœ czasie zamkniêto
granice i dalsze wsparcie ze wschodu zo-
sta³o uniemo¿liwione. Komuniœci prze-
grali i w obawie o ¿ycie swych bliskich po-
stanowili rozpocz¹æ emigracje. Wiele
dzieci, których ojcowie byli w partyzantce,
zosta³o przetransportowanych do krajów
socjalistycznych. Czêœæ zosta³a wys³ana
do Albanii i Czeczenii, pozostali do Bu³garii.
Za dzieæmi pod¹¿a³y matki, a po latach
ojcowie. Ja, siostra i brat zostaliœmy zabrani
do Albanii. Niestety by³ to biedny kraj, nie
mog¹cy pozwoliæ sobie na utrzymanie tak
du¿ej liczby imigrantów. Zaczêto wywoziæ
nas do Czechos³owacji, Rumunii, Polski.
Moja rodzina zosta³a skierowana do Polski
(choæ nie wiem dlaczego). Rodzeñstwo
przyjecha³o wczeœniej, ja niestety nie mog³em
udaæ siê wraz z nimi - zachorowa³em na
œwinkê. Zabrano mnie najpierw do
Rumunii. Mia³em zaledwie dziewiêæ lat,
gdy nas roz³¹czono. Mieszka³em w domu
dziecka i chodzi³em do rumuñskiej szko³y.
By³em bardzo wystraszony, nie zna³em
jêzyka, wiêc ciê¿ko by³o mi nawi¹zaæ kon-
takt z rówieœnikami.

- Wiêc jak to siê sta³o, ¿e przyjecha³ Pan
do Polski?
- Po jakimœ czasie znaleziono wiêcej greckich
dzieci - takich jak ja. Dotarto do informa-
cji gdzie przebywa moje rodzeñstwo,
wsadzono mnie w poci¹g i wys³ano do
Polski, do L¹dka Zdroju. Tam rozpocz¹³em
naukê jêzyka polskiego. Nastêpnie ode-
s³any zosta³em do Zgorzelca - znajdowa³o
siê tam wielu moich rodaków. W 1951 r.
wszystkie greckie dzieci wywieziono do Polic,
gdzie skoñczy³em szko³ê podstawow¹.
Sugeruj¹c siê udzielanymi mi poradami
zdecydowa³em, ¿e naukê kontynuowaæ
bêdê w szkole dla leœników.

- Co dzia³o siê w tym czasie z Pana
rodzicami i rodzeñstwem? 
- Mama najpierw p³ynê³a statkiem, potem
jecha³a poci¹giem do Czechos³owacji.
Podczas podro¿y otwiera³a okno i wo³a³a nas,
marz¹c, ¿e odpowiemy. Dopiero w 1956 r.
przyby³a do Polski. Do naszego spotkania
dosz³o w Bielawie, gdzie pracowa³a, potem
przenieœliœmy siê do Chojnowa - tam miesz-
ka³a ju¿ moja siostra. Teraz, gdy to wspomi-
nam te odleg³e czasy i opowiadam wnukowi
historiê swojego ¿ycia, ten, nie chce mi
wierzyæ. Manolis ma 11 lat. Gdy mówiê mu,
¿e w jego wieku by³em w Polsce sam - bez
rodziców i rodzeñstwa - nie potrafi sobie
nawet tego wyobraziæ.

- Jak zostaliœcie przyjêci przez Polaków?
- Bardzo dobrze. W domach dziecka Polacy
traktowali nas lepiej ni¿ rodaków. Warunki
do ¿ycia i do nauki by³y w pe³ni zadowalaj¹ce.
Chciano nas jak najlepiej ugoœciæ, za co
jesteœmy niezmiernie wdziêczni. W tym
czasie w Grecji chodzi³y s³uchy, ¿e wiele
dzieci  zginê³o - nikt poza lewicowcami
nie wiedzia³ co siê z nami sta³o. Dopiero
w latach szeœædziesi¹tych poznano prawdê.
Chcê tak¿e dodaæ, ¿e nie ponios³em ¿ad-
nych kosztów zwi¹zanych z edukacj¹, co
pozwoli³o mi ukoñczyæ liceum leœne Po-
mimo i¿ mog³em kszta³ciæ siê dalej, zrezygno-
wa³em, nie chcia³em rozstawaæ siê z mam¹,
na któr¹ czeka³em tak d³ugo.

- A ojciec?
- Tato zosta³ aresztowany i dopiero w 1965 r.
przyjecha³ nas odwiedziæ. Po szkole zosta-
³em zatrudniony jako leœniczy w nadleœ-
nictwie Chojnów. W³aœnie w taki sposób
przeprowadziliœmy siê tu ca³¹ rodzin¹.
Obecnie mieszkam w Rokitkach i wiodê
spokojne ¿ycie na emeryturze.

Rozmawia³y: Maria S³awiñska, 
Anna Szymków-Ziêbowska 

W poprzednim numerze gazety zamieszczaj¹c
og³oszenie o poni¿szym przetargu zosta³a podana 

nieprawid³owa cena wywo³awcza i wadium na
dzia³kê nr nr 458/10, 6/5. Przepraszaj¹c osoby 

zainteresowane publikujemy og³oszenie ponownie.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

1) szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastê-
puj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 4
miasta Chojnowa (w  rejonie ul. Bielawskiej):

2) siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, 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 nieru-
chomoœæ 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 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¿ 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., drugi 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
dpostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Do miejskiego etapu XV Dolnoœl¹skiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”
zg³oszono w sumie 17 osób. Dziesiêæ 
z nich reprezentowa³o szko³y podstawowe
(5 z SP 3 i 5 z SP 4), siedem - gimnazja
(4 z gimnazjum nr 1 i 3 z gimnazjum nr 2).

Ponad 20 utworów prezentowanych przez
m³odych recytatorów przysporzy³o oce-
niaj¹cym wiele k³opotu. Wykonawcy, 
w przewa¿aj¹cej liczbie, skupili siê na frag-
mentach prozy - czêsto zabawnej, lekkiej,
aczkolwiek nie³atwej w interpretacji.
Dobór tekstu w konkursach recytators-
kich to najtrudniejsza i chyba najwa¿-
niejsza kwestia. Trudno znaleŸæ coœ, co
„le¿y jak ula³”, coœ, co bez k³opotu potra-
fimy interpretowaæ, coœ, co wyra¿a nas
samych. Zle dobrany wiersz czy proza
czêsto, nawet dobrego, utytu³owanego
uczestnika dyskredytuje na samym starcie. 
Recytatorzy na szczeblu szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych wci¹¿ ucz¹ siê nie
tylko dykcji i ciekawej interpretacji, ale
tak¿e innych, wa¿nych w konkursach
recytatorskich zachowañ. 
Komisja, któr¹ w tym roku sformowano
z nauczycieli - polonistów (ucz¹cy w szko³ach
podstawowych oceniali gimnazja - i od-
wrotnie) oraz przedstawicieli MOKSiR-u,
zdecydowa³a o nastêpuj¹cym podziale
miejsc:

Szko³y Podstawowe 
- I miejsce Jagoda Tobiasz, 
II miejsce ex aequo Urszula Grz¹dkowska
i Klaudia Bodes, 
III miejsce Natalia £aszkiewicz. 
Wyró¿nieniem uhonorowano Nataliê Smoleñ.

Gimnazja
I miejsce Monika Podolska,
II miejsca nie przyznano, 
III miejsca ex aequo rodzeñstwo Aleksandra
i Krzysztof Ba³aj. 
Wyró¿niono te¿ prezentacje Natalii Kapral
i Anny Sobañskiej.

Jury obradowa³o w sk³adzie: Ewa Wo³oszyn
(Gimnazjum nr 1), Anna Pauch (Szko³a
Podstawowa nr 3), Barbara S³otwiñska
(Szko³a Podstawowa nr 4) oraz Elwira
K¹dzio³ka i Stanis³aw Horodecki (Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chojnowie).

S.H., eg

Pegazik po raz piêtnastyMiejski 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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Dla sympatyków naszych zachodnich s¹siadów „Dzieñ niemiecki” 
- organizowany przez uczniów i pedagogów Gimnazjum nr 1 
w Chojnowie dnia 23.02.10 r. - by³ nie lada atrakcj¹. Uroczystoœæ 
- na któr¹ zaproszono zaprzyjaŸnione szko³y z ca³ej gminy - rozpoczê³a

siê punktualnie o godz. 10.00. Spotkanie, witaj¹c wszystkich, otworzy³a
dyrektor gimnazjum El¿bieta Fa³at. Potem mikrofon przejêli prowa-
dz¹cy, którzy przedstawili zarówno istotne fakty jak i ciekawostki
dotycz¹ce ojczyzny Goethego. 
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê barwne stoiska, daj¹ce mo¿li-
woœæ skosztowania typowych, niemieckich potraw i - co najwa¿-
niejsze - pozwalaj¹ce poszerzyæ zakres wiedzy na temat Republiki
Federalnej Niemiec. 
Kolejna atrakcja, quiz, na zwyciêzcê którego czeka³a cenna nagroda, przy-
ci¹gn¹³ œmia³ków zdecydowanych na sprawdzenie przyswojonej wiedzy.
Dziêki tej imprezie uczniowie mog³y dowiedzieæ siê m.in., ¿e jêzyk 

niemiecki jest drugim najbardziej rozpowszechnionym jêzykiem 
w Europie i mow¹ ojczyst¹ dla ok. 110 mln osób, ¿e Niemcy zdecydo-
wanie wol¹ kawê od herbaty i dysponuj¹ ponad szeœcioma tysi¹cami
gatunków piwa, które jest g³ównym trunkiem podczas „Oktoberfest”
- znanego na ca³ym œwiecie bawarskiego festynu. 
Spotkania takie maj¹ na celu poszerzenie horyzontów uczniów,
wzbudzenie zainteresowania inn¹ kultur¹ i stopniowe wykorzenianie
utartych stereotypów - co mo¿e nast¹piæ jedynie poprzez systematyczne
zaznajamianie m³odych Polaków z kultur¹ innych narodów.

Maria S³awiñska

Jak ¿yj¹ s¹siedzi?

Nie taki paj¹k straszny…
W Gimnazjum nr 1 w Chojnowie trwaj¹
prace nad realizacj¹ projektu „Nie taki paj¹k
straszny - czyli objazdowa konferencja na-
ukowa” sfinansowanego ze œrodków Polsko -
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci (w ramach
programu „Równaæ Szanse”), admini-
strowanej przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci 
i M³odzie¿y.

W ci¹gu ostatnich kilku tygodni zd¹¿yliœmy
podzieliæ siê na cztery zespo³y w sk³adzie:
grupa redakcyjna - Paulina Maziak, Klaudia
Giwojno, Justyna Paras, Edyta Karpiñska,
Ewa Szapowa³;
grupa medialna - Katarzyna Pieprz, Anna
Koz³owska, Paulina Semczuk, Dominika
Jamroz, Agnieszka Pisiewicz, Justyna
Gawluk, Dominik Czajka, Mateusz Ochry-
mowicz, Jakub Sudó³, Konrad Gancarz,
Micha³ Uhrynowski;
grupa promocyjna - Justyna Tymczyszyn,
Alicja Ró¿añska, Natalia Zarêba, Kasandra
Truty, Agnieszka Wojciechowska, Paulina
Pilecka, Aleksandra Ba³aj, Roksana Kacperska,
Ma³gorzata Piotrowska, Adrian Szczypta;
oraz grupa edukacyjna- Klaudia Giwojno,
Jakub Najda, Jakub Romaniak, Angelika
Truty, Jacek Iwanicki.
Do tej pory grupa medialna odwiedzi³a po-
bliskie szko³y podstawowe, aby przedstawiæ
dyrektorom placówek g³ówne za³o¿enia pro-
jektu i zaprosiæ ich do wspó³pracy. Z³o¿y³a
tak¿e wizytê Pani Wójt oraz Burmistrzowi
miasta Chojnowa, bez wsparcia których reali-
zacja przedsiêwziêcia by³aby niemo¿liwa.

Ponadto w okresie ferii zimowych odby³y siê
w naszym gimnazjum trzydniowe warsztaty
informatyczne. Pod opiek¹ p. Dariusza Wo-
³oszyna tworzyliœmy prezentacje multime-
dialne potrzebne do dalszych dzia³añ.
Wkrótce wybieramy siê do Wroc³awia, gdzie
pog³êbimy swoj¹ wiedzê przyrodnicz¹,
uczestnicz¹c w wyk³adzie na Uniwersytecie
Wroc³awskim i odwiedzaj¹c ZOO. Nabyte
umiejêtnoœci zaprezentujemy klasom szóstym
oraz kole¿ankom i kolegom ze szko³y. Pre-
lekcje na temat stawonogów wyg³osi oczy-
wiœcie grupa edukacyjna.
Z kolei zespó³ promocyjny dba aktualnie 
o reklamê naszego projektu - wykonuje
ciekawe plakaty i fotografie. Natomiast wszys-
tkie dzia³ania opisujemy i dokumentujemy
my, czyli grupa redakcyjna.
Niebawem kolejna relacja.

K.G., E.K., P. M., J. P., E. SZ
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Ju¿ trzydziesty trzeci raz Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej og³osi³ Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Po¿arniczej “M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Od wielu lat chojnowska jednostka stra¿y po¿arnej przeprowadza 
w swojej siedzibie gminne eliminacje do etapu powiatowego tego
konkursu. Tegoroczne odby³y siê 26 lutego. Wziêli w nim udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy. 

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kszta³towanie umiejêt-
noœci w zakresie ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpo¿arowej. W szczególnoœci s³u¿y popularyzowaniu wœród
dzieci i m³odzie¿y znajomoœci przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postê-
powania na wypadek po¿aru, praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat techniki po¿ar-
niczej, organizacji ochrony przeciwpo¿arowej oraz historii i tradycji
ruchu stra¿ackiego.
Uczestnicy musz¹ zatem opanowaæ wiedzê z zakresu m.in. dziejów stra¿y
po¿arnych, ich struktur organizacyjnych, musz¹ znaæ przyczyny 
oraz okolicznoœci powstawania i rozprzestrzeniania siê po¿arów, wiedzieæ
du¿o na temat sprzêtu ratowniczo-gaœniczego i urz¹dzeñ przeciw-
po¿arowych, posi¹œæ umiejêtnoœci i przepisy z zakresu ochrony lud-
noœci, ekologii i ratownictwa.

Na etapie gminnym g³ównym sprawdzianem stanu wiedzy by³ test
wyboru. Najwiêksz¹ znajomoœci¹ tematu w grupie szkó³ podstawo-
wych wykaza³ siê Tomasz Ostapiuk z SP 4, który uzyska³ za swoje
odpowiedzi 30 pkt. O cztery punkty mniej zdoby³ Dawid Burczyñski
z SP 3, zajmuj¹c tym samym drugie miejsce. Tylko jednego punktu
do drugiej lokaty zabrak³o Kacprowi Dudzie z SP 4, który wynikiem
25 punktów uplasowa³ siê na pozycji trzeciej. 

W grupie gimnazjalistów najlepsza by³a Angelika Truty z Gimna-
zjum nr 1, która uzyska³a 27 pkt. By³a lepsza od swojego szkolnego
kolegi Bartka Lipiñskiego o jeden punkt i o 2 punkty od Kacpra
Majacha z Gimnazjum nr 2.

Osobno klasyfikowani byli uczniowie szkó³ podstawowych z terenu
gminy. Tu pierwsza nagroda powêdrowa³a do Goliszowa - jego
reprezentant Kacper Zahary uzyska³ 23 pkt. Z wynikiem 20 punktów,
na drugim, miejscu znalaz³a siê Natalia Gerak z NiedŸwiedzice, tu¿
za ni¹ uplasowa³ siê Adrian £agoda te¿ z NiedŸwiedzic, który zdoby³
17 punktów.

Do szczebla powiatowego przechodz¹ zdobywcy pierwszych i drugich
miejsc. Jak spisz¹ siê nasi reprezentanci w Legnicy? Z pewnoœci¹
poinformujemy. eg

Organizatorzy szczebla gminnego sk³adaj¹ podziêkowania w³adzom
samorz¹dowym Miasta i Gminy za ufundowanie nagród rzeczowych
dla najlepszych uczestników. Nagrody zosta³y wrêczone przez wójt
Gminy Chojnów Barbarê Jasiñsk¹, oraz sekretarz Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Brygidê Mytkowsk¹.

Oni wiedz¹ jak zapobiegaæ po¿arom

18 marca w kawiarence Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji bêdzie mia³ miejsce
tradycyjny kiermasz kartek, wyrobów i ozdób
wielkanocnych po³¹czony z rozstrzygniêciem
konkursu plastycznego „Wielkanocny króliczek”.
Zainteresowani, w trakcie kiermaszu, bêd¹
mogli obejrzeæ oryginalne, niebanalne prace
naszych lokalnych artystów – wielkanocne
pisanki, kraszanki, okolicznoœciowe karty,
dekoracje na stó³, okna i wiele innych, rêcznie
wyrabianych ozdób. Ka¿dy z wyrobów mo¿na
tu tak¿e nabyæ.
Serdecznie zapraszamy w czwartkowe
popo³udnie, od godziny 17.

eg

Na miesi¹c marzec i kwiecieñ bie¿¹cego roku
zaplanowano wy³apanie wszystkich bezdom-
nych psów.
Pies bêdzie traktowany jako bezdomny w ka¿-
dym przypadku, gdy porusza siê on po tere-
nie miasta samodzielnie bez opiekuna.
Na terenie miasta psy mog¹ byæ wyprowa-
dzone wy³¹cznie na smyczy. Zwolnienie psa
ze smyczy jest dozwolone pod warunkiem,
¿e pies ma kaganiec, a w³aœciciel (opiekun)
ma mo¿liwoœæ sprawowania bezpoœredniej
kontroli nad jego zachowaniem.

Nie mo¿emy wyprowadzaæ psów na teren
ogrodów zabaw, na tereny szkolne i na tereny
pielêgnowanej zieleni miejskiej (rabaty kwia-
towe, regularnie koszone trawniki). W trak-
cie spaceru z psem, ka¿dy w³aœciciel powinien
posiadaæ niezbêdny sprzêt do usuniêcia za-
nieczyszczeñ spowodowanych przez swo-
jego pupila.
Nie zastosowanie siê w³aœciciela (opiekuna)
psa w/w zasad mo¿e kosztowaæ - 1.500 z³, 
a wynika to z art. 117 Kodeksu Wykroczeñ.

j.k.

Rozpoczê³a siê akcja wy³apywania bezdomnych psów Wielkanocny kiermasz
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Koszty ogrzewania naszych mieszkañ stanowi¹
niema³y wydatek, zw³aszcza gdy siarczysty
mróz nie odpuszcza, ceny paliw rosn¹, a w kie-
szeniach nie przybywa grosza. Zastanawiamy
siê wówczas nad wyborem Ÿród³a wytwarzania
ciep³a dla naszych mieszkañ, analizujemy do-
tychczas ponoszone koszty i szukamy opty-
malnych rozwi¹zañ. 
Z analizy systemu grzewczego w Chojnowie
widzimy, ¿e system ten ma charakter bardzo
rozproszony. W starszej substancji mieszkanio-
wej miasta dominuj¹cym Ÿród³em wytwarzania
ciep³a s¹ piece kaflowe, w dalszej kolejnoœci
eta¿owe ogrzewanie gazowe, elektryczne lub
sta³opalne. Budownictwo jednorodzinne 
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci wyposa¿one jest
w ma³e kot³ownie lokalne, natomiast blo-
kowiska z lat 70-tych pod³¹czone zosta³y
do sieci WPEC lub te¿ wyposa¿one we w³asne
kot³ownie lokalne.
Najbezpieczniejszym i najwygodniejszym
sposobem ogrzewania jest ciep³o dostarczane
z sieci - pozwala unikn¹æ instalacji i zbiorni-
ków z gazem, nie ma pieców i kot³ów, nie
ma specjalnej instalacji elektrycznej z du¿ymi
obci¹¿eniami energetycznymi. Dostarczanie
ciep³a sieciowego do odbiorcy oznacza zerow¹
emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery w miejscu
pod³¹czenia. Wyró¿nia to szczególnie ciep³o
sieciowe od ciep³a wytwarzanego w oparciu
o najbardziej ekologiczne paliwa w lokalnych
Ÿród³ach, które emituj¹ takie zanieczyszcze-
nia. Jednak tam, gdzie sieæ ciep³ownicza nie
zosta³a doprowadzona, dla potrzeb ogrzewania
lokali, budowano kot³ownie wêglowe.

Historia pewnych kot³owni...
Z up³ywem lat koszty esploatacji kot³owni
wêglowych stawa³y siê coraz wy¿sze. System
ochrony pañstwa i stosowane dop³aty zosta³y
wycofane, a ca³y ciê¿ar esploatacji kot³owni
i op³at za emisjê tlenków siarki, wêgla, py³ów
oraz za sk³adowanie odpadów, zosta³ prze³o-
¿ony na u¿ytkowników. Wskutek wielolet-
niej ekspoloatacji zarówno wewnêtrzne insta-
lacje centralnego ogrzewania, jak równie¿
kot³y c.o. i pompy cyrkulacyjne stawa³y siê
przyczyn¹ czêstej awaryjnoœci, a w konsek-
wencji koniecznoœci¹ prowadzenia licznych
napraw i remontów. Sprawnoœæ kot³ów c.o.
by³a ograniczona i wynosi³a w zale¿noœci od
konstrukcji od 60 % do 80 %.
Jako alternatywê systemu wêglowego, w wy-
branych kot³owniach lokalnych zaproponowano
system gazowy oparty na spalaniu gazu ziemne-
go zaazotowanego GZ-35. Na rynku pojawi³y
siê firmy, które w zamian za podpisanie umów
terminowych (na okres 10-15 lat) na dostawê
energii cieplnej do celów grzewczych zapew-
nia³y we w³asnym zakresie przeprowadzenie
modernizacji dotychczasowych kot³owni. Per-
spektywy zdawa³y siê kusz¹ce - kot³ownia
mia³a siê “sp³acaæ” w cenie dostarczanego ciep³a
i op³aty esploatacyjnej, a po zakoñczeniu umow-
nego okresu przejœæ na w³asnoœæ zainteresowa-
nej wspólnoty mieszkaniowej. Proponowana
cena za dostarczenie energii cieplnej o wartoœci
1 GJ by³a 100 % ni¿sza ni¿ przy wytworzeniu
tej samej wartoœci w kot³owni wêglowej. Do
modernizacji oœmiu kot³owni wêglowych przy-
st¹piono w latach 1998-1999-2000. Podpisane
umowy stanowi³y, ¿e w³aœcicielem urz¹dzeñ
kot³owni - do czasu wygaœniêcia ustalonych 
w zapisach terminów - jest Zleceniobiorca.
Z jednoczesn¹ modernizacj¹ kot³owni wpro-
wadzono indywidulany system rozliczeñ
ciep³a, polegaj¹cy na wyposa¿eniu instalacji
centralnego ogrzewania w termozawory

oraz tzw. podzielniki kosztów.
Czy podjête decyzje by³y trafne?

Przemyœlane decyzje - wymierne efekty 
Z perspektywy minionych okresów i oceny
podjêtych dzia³añ nale¿y stwierdziæ, ¿e likwida-
cja kot³owni wêglowych, zw³aszcza w zespole
œródmiejskim, znacznie ograniczy³a emisje
zanieczyszczeñ do atmosfery, przynosz¹c tym
samym wymierne korzyœci dla ochrony œrodo-
wiska. Trudniej jednak dokonaæ pozytywnej
oceny w zakresie zawartych umów na moderni-
zacjê tych kot³owni oraz dostawê ciep³a dla
celów grzewczych przez kolejne lata 1999-
2000-2009 r. Dynamika zmian cen na rynku
paliw spowodowa³a, ¿e koszty ogrzania 1 m2

powierzchni u¿ytkowej w ka¿dym z budynków
zaczê³y wzrastaæ - z miesiêcznej ceny wyjœ-
ciowej, okreœlanej w 2000 roku dla budynków
z systemem opomiarowania, z wysokoœci
2,50 z³ za 1 m2 powierzchni grzewczej do
4,00 z³/m2 w 2009 roku, a w budynkach bez
systemu opomiarowania nawet do wysokoœci
4,37 z³/m2 powierzchni u¿ytkowej. Tak wysoki
wzorst kosztów wzbudzi³ niepokój ze strony
u¿ytkowników. Na wniosek Zarz¹dów wspól-
not mieszkaniowych oraz Burmistrza Miasta
Chojnowa, dysponuj¹cego mieniem komu-
nalnym i posiadaj¹cym znaczny udzia³ we
wspó³w³asnoœci w nieruchomoœciach wspólnot
mieszkaniowych, Dyrektor Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej zleci³ podleg³ym s³u¿bom przeprowa-
dzenie analizy porównawczej wycenionych
kosztorysów budowlanych zmodernizowanych
kot³owni (zgodnie z zapisami wynikaj¹cymi
z zawartych umów z firm¹ dostarczaj¹c¹
energiê ciepln¹ do obiektów koszt wycenio-
nych kot³owni zamkn¹³ siê kwot¹ 182821,99 z³)
oraz ocenê wskaŸnika stopy zwrotu ponie-
sionych nak³adów przy wykupie kot³owni.
Wykonane analizy potwierdzi³y zasadnoœæ
wypowiedzenia umów na dostawê czynnika
grzewczego oraz wykupu kot³owni przed
up³ywem terminów. Dziêki podjêtym uchwa-
³om wspólnot mieszkaniowych po³o¿onych
przy ul. Z³otoryjskiej 4 a/b/c, Wolnoœci 1-3-5,
Legnickiej 25 a/b/c oraz prowadzonych
przez Dyrektora Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
in¿. Edwarda Koœnika negocjacji z dotych-
czasowym w³aœcicielem kot³owni dotycz¹cych
ustalenia ostatecznej ceny wykupu, osi¹g-
niêto oszczêdnoœci w wysokoœci 25212,02 z³
(koszty wykupu kot³owni po negocjacjach
wynios³y ogó³em 157609,97 z³). Œrodki finan-
sowe zosta³y wy³o¿one przez osoby prywat-
ne ka¿dej z wymienionych nieruchomoœci
oraz wydatkowane z bud¿etu miasta w za-
kresie posiadanych udzia³ów w w/w wspólno-
tach. Tak wiêc od miesi¹ca wrzeœnia 2009 r.
pe³noprawnymi w³aœcicielami kot³owni gazo-
wych sta³y siê wspólnoty mieszkaniowe, nato-
miast kot³owni usytuowanej przy Rynek 20,
Gmina Miejska.
Dozór nad kot³owniami prowadzi prze-
szkolony, posiadaj¹cy stosowne upraw-
nienia w zakresie obs³ugi kot³owni gazo-
wych pracownik ChZGKiM.
Dziœ, kiedy zakup gazu ziemnego, niezbêd-
nego dla potrzeb wytworzenia energii ciepl-
nej dla ka¿dego z w/w budynków, odbywa
siê w sposób bezpoœredni od dostawcy 
tj. PGNiG mo¿na powiedzieæ, ¿e podjête
decyzje by³y trafne, poniesione nak³ady 
na wykup kot³owni ju¿ teraz przek³adaj¹
siê na ni¿sze koszty ogrzewania.

Tekst: CHZGKiM

Gor¹cy aktualny temat - ciep³o...
Na ostatnim spotkaniu Chojnowskiego Klubu Lite-
rackiego, które odby³o siê 25 lutego kontynuowaliœmy
temat felietonów, ale daliœmy odpocz¹æ uznanym
mistrzom tej formy literackiej. Bo my, proszê Pañstwa,
mamy w³asne zdanie, którego nie obawiamy siê
przedstawiæ. Zaskakuj¹cy felieton o Œwiêcie Zakocha-
nych przedstawi³a El¿bieta Karpiñska - bo dlaczego
nie zrobiæ Walentynek sobie: 

„Walentynki” - El¿bieta Karpiñska
Czy pod wp³ywem mi³oœci mo¿na odzyskaæ wzrok?
Mo¿na. Historia Œwiêtego Walentego jest tego przy-
k³adem. Legenda g³osi, ¿e niewidoma córka stra¿nika
wiêzienia, do którego str¹cono Walentego, dziêki
mi³oœci ukochanego zaczyna widzieæ. Œwiêty Walenty
by³ równie¿ lekarzem, ale nie œmiem przypuszczaæ,
aby sztuczki lekarskie mia³y jakiœ wp³yw na tê przemianê.
Wolê wierzyæ w potêgê uczucia i jego zdrowotne oddzia-
³ywanie. 14 lutego 269 roku stracono Œwiêtego
Walentego, ale nie z powodu mi³oœci, tylko sprze-
niewierzeniu siê cesarskim rozkazom. Uff…
A¿ strach pomyœleæ, co by siê sta³o gdyby nie odwaga

naszego bohatera, czy wyobra¿a sobie ktoœ 14-tego
lutego bez Walentynek?
Ju¿ pod koniec stycznia (a mo¿e i wczeœniej) handlowcy
przypominaj¹ nam o g³odzie mi³oœci. A to w postaci
serduszek z piernika b¹dŸ innego ciasta, a to filmu
mi³osnego razem z gazet¹ codzienn¹ do kupienia 
w naszym kiosku. Szarfy z serduszkami zdobi¹ sklepowe
wystawy. Czerwone serduszka kupiæ mo¿na w postaci
poduszki lub kartki z ¿yczeniami. Wszystko ku chwale
mi³oœci. I choæ nie kwitn¹ macierzanki ani konwalie
ulegam mi³osnemu zapatrzeniu na te dekoracje,
gad¿ety walentynkowego czasu. Niektórzy byæ mo¿e
wytkn¹ mi pospolitoœæ gustu. Nie wiem jak na was,
ale na mnie zawsze dzia³a³y ³akocie piêknie opakowane
w te sreberka, z³otka, karminow¹ czerwieni¹ tu i ówdzie
okraszone. A czerwieñ, wiadomo, to kolor mi³oœci.
Choæby nawet cz³owiek o tym zapomnia³, to producenci
cudeniek walentynkowych o tym nie zapominaj¹.
Uprzejmie informujê, ¿e pod wp³ywem atmosfery, 

o której ju¿ wspomina³am kupi³am czerwon¹ rêkawicê
kuchenn¹, œcierkê w tym gor¹cym kolorze, trzy czerwone
œwieczki i wino te¿ jakby wiadomego koloru. I dla
kogo to wszystko? Dla siebie!  Œwiêty Walenty wybacz
to egoistyczne potraktowanie Twojego Œwiêta, proszê
o ³agodny wymiar kary. 

Jednak najburzliwsz¹ dyskusjê wywo³a³ felieton
Jaros³awa Macewicza o dyktacie telewizji. A kiedy
atmosfera stê¿a³a, swój felieton przeczyta³ Jarek
Domañski i przypomnia³ o wioœnie za oknem. 

„Ach, to Ty” - Jarek Domañski
Lubiê te poranki, kiedy zjawiasz siê niepostrze¿enie.
Zrzucasz ze mnie ciep³e ko³dry, koce i wierzchnie
ubranie. Uœmiechasz siê do mnie i jest tak strasznie
banalnie. Papierosy nie smakuj¹ ju¿ rakiem i chemio-
terapi¹, a kawa jest mniej gorzka. Ods³aniasz nogi,
pe³ne wdziêku, zwiastuny dobrej nowiny. Pokazujesz
mi s³oñce i b³êkitne niebo.
Wiosna, ach, to Ty.

Inne teksty klubowiczów mo¿na przeczytaæ na stronie
chojnowskiej biblioteki http://biblioteka.chojnow.eu 

ChKL

„Ró¿nych form felietonu ci¹g dalszy”
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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

Spotkajmy siê w bibliotece
Zapraszamy do udzia³u w ogólnopolskim kon-
kursie „Spotkajmy siê w bibliotece”. 
Kluczem do wygranej jest opisanie marzenia
o swojej bibliotece - czego w niej szukacie, co
chcielibyœcie znaleŸæ. WypowiedŸ 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 Roz-
woju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuj¹ca
Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykañ-
skiej Fundacji Wolnoœci.

Nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Gloria Whelan - „Bezdomny ptak”
Trzynastoletnia Koli, jak wiele dziewczynek 
w Indiach, zostaje wydana za m¹¿. Nikt nie spo-
dziewa siê, ¿e ch³opiec, na którego pad³ wybór
jej rodziców, jest nieuleczalnie chory.
Powieœæ jest laureatka National Book Award, jednej
z najbardziej presti¿owych nagród literackich 
w Stanach Zjednoczonych.

Dzia³ dla Doros³ych:
Tadeusz D¹browski - „Czarny kwadrat”
Tomik poetycki, za który Tadeusz D¹browski
otrzyma³ Nagrodê Koœcielskich 2009.
Mieszkaj¹cy w Gdañsku poeta pisze te¿ eseje
oraz zajmuje siê krytyk¹ literack¹. Jest te¿ redak-
torem dwumiesiêcznika literackiego „Topos”.
Publikowa³ m.in. w „Tygodniku Powszechnym”,
„Twórczoœci”, „Zeszytach Literackich”. Laureat
m.in. Nagrody Miasta Gdañska dla M³odych
Twórców (2002), Nagrody Fundacji Kultury
Polskiej (2006).

TRÓJKA  ZAPRASZA
Zapraszamy na wystawê „TRÓJKA ZAPRASZA:
prezentacja prac plastycznych uczniów Szko³y

Podstawowej nr 3” - Galeria M³odych, 
wystawa czynna od 10 marca do 3 kwietnia.

KKsszzttaa³³ttyy  ii  bbaarrwwyy  mmoojjeeggoo  œœwwiiaattaa
Konkurs  plastyczny

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Regulamin
Cele konkursu:
1. Rozwijanie umiejêtnoœci plastycznych, wyobraŸni twórczej oraz ekspresji. 
2. Umo¿liwienie prezentacji w³asnych prac plastycznych. 
3. Rozwijanie wspó³pracy w zakresie edukacji plastycznej na Ziemi Legnickiej. 

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
Legnicy i powiatu legnickiego. 
2. Tematyka prac: pejza¿, portret, martwa natura. 
3. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika. 
4. Format prac: A2 lub A3. 
5. Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê. 
6. Pracê nale¿y podpisaæ pseudonimem (na odwrotnej stronie pracy). Do pracy
nale¿y do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê - podpisan¹ takim samym pseudonimem,
jak praca konkursowa - z nastêpuj¹cymi danymi: tytu³ pracy, imiê i nazwisko
autora, adres domowy, telefon kontaktowy, klasa, szko³a. 
7. Prace nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna, Plac Zamkowy 2,  59-225 Chojnów.
8. Termin sk³adania prac up³ywa dnia 7 maja 2010 r. 

Nagrody:
1. O wy³onieniu zwyciêzców konkursu zadecyduje Jury powo³ane przez
Organizatora. 
2. G³ówna nagroda konkursu: wie¿a (odtwarzacz).
3. Og³oszenie wyników konkursu odbêdzie siê w czerwcu w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie, a pokonkursowe wystawy w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie, Legnickiej Bibliotece Publicznej i
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Prochowicach. 

Postanowienia koñcowe:
1. Partnerami bior¹cymi udzia³ w przeprowadzeniu konkursu s¹: Legnicka
Biblioteka Publiczna i biblioteki publiczne powiatu legnickiego.
2. Prace wykonane zbiorowo, zniszczone lub przes³ane po terminie nie bêd¹
rozpatrywane. 
3. Prace nagrodzone przechodz¹ na w³asnoœæ organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp³atnego wykorzystania prac
konkursowych. 
5. Dane osobowe uczestników konkursu bêd¹ wykorzystane wy³¹cznie w celu
wy³onienia zwyciêzców i przyznania nagród.
6. Organizator nie zwraca kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem w konkursie
(dojazdy, us³ugi pocztowe itp.).
7. W sprawach spornych ostateczna decyzja nale¿y do organizatora.

UWAGA !
W ramach konkursu przeprowadzone bêd¹ warsztaty - iloœæ miejsc ograniczona, decyduje
kolejnoœæ  zg³oszenia siê. Udzia³ w warsztatach nie jest dla uczestników konkursu
obowi¹zkowy.  Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do macierzystych bibliotek
publicznych powiatu legnickiego w terminie do 20 marca 2010 r.

* 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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Ogólnopolski konkurs plastyczny, którego
nazwa pos³u¿y³a nam za tytu³, odbywa siê ju¿
po raz dwunasty. Do etapu miejskiego, którego
koordynatorem by³ MOKSiR, wp³ynê³y ³¹cznie
63 prace. Swój udzia³ zg³osi³y Szko³y Podsta-
wowe nr 3 i 4, klasa specjalna z Gimnazjum
nr 2 i m³odzie¿ z Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej. Jury pod przewodnictwem pani Jadwigi
Jêdrzejczyk zakawalifikowa³o do etapu
powiatowego w sumie 15 prac (po 5 w ka¿dej
z 3 kategorii wiekowych). Nagrodzone nomi-
nacj¹ prace mo¿na obejrzeæ w galerii na stronie
internetowej MOKSiR www.moksir.chojnowe.eu

Legnicki klub “Spi¿arnia”, zdaje siê, ¿e na dobre
rozkrêci³ siê w sferze koncertów rockowych.
Dla chojnowian spragnionych tego typu imprez,
to wiadomoœæ na pewno bardzo dobra. Szcze-
gólnie dla niezmotoryzowanych. Po³¹czenia
busowo-poci¹gowe idealne - tam i z powrotem.
Plakaty informuj¹ce o koncercie grupy “Armia”
zelektryzowa³y wiêksz¹ czêœæ melomanów
punkrocka. Trasa koncertowa zespo³u pro-
mowa³a kr¹¿ek “Der Prozess”, co mog³o
zniechêciæ jedynie leniuchów.
Prawda jest taka: czy to p³yta “Legenda” lub
póŸniejsze materia³y, na “Armii” byæ trzeba.
Na dodatek zespó³ w tym roku œwiêtuje 20-lecie
swojego istnienia.
Nasza ekipa, nie zastanawia³a siê nad obec-
noœci¹ koncertow¹. Przygotowaliœmy nawet
drobny upominek urodzinowy dla zespo³u, 
w postaci p³yty ze zdjêciami z koncertów
m.in. „Armii”, „Tymoteusza”, „Arki Noego”.
Jakimœ cudem uda³o siê dotrzeæ do wokalisty
„Armii” Tomka Budzyñskiego. Ten - ku na-
szemu zdumieniu - w jednym z nas rozpoz-
na³ cz³onka nieistniej¹cej ju¿ chojnowskiej
formacji punkrockowej. Jakieœ 5 lat temu,
„Jubel” wrêczy³ Tomkowi swoj¹ p³ytê -
wtedy widzieliœmy siê po raz pierwszy. Ten
to ma pamiêæ. 
Jako support zagra³a legnicka „Hasagha”. Solidny,
s³owiañski punkrock okraszony coverami nie-
zapomnianych polskich grup „Moskwy”
i „Post Regimentu”. A potem zaczê³a siê

podró¿ - uczta dla mi³oœników Armii. “Budzy”
i spó³ka zaserwowali paletê niezapomnianych
utworów. Retrospektywn¹ gamê, przez dwu-
dziestolecie istnienia.
Czy to by³ koniec wra¿eñ? Gdzie tam. 
W drugiej sali, umiejscowionej w piwnicz-
nych czeluœciach, od godz. 22.00 zaczyna³
siê wystêp formacji „Nell”. Radiowa trójka
ju¿ ich promuje. Wieczorny rock’n’roll do
bia³ego rana? Czemu by nie?! Maratonu
balangowego na koncertach nigdy doœæ. 

Odwiedziny naszej redakcyjnej ekipy w tym
klubie mia³y te¿ za zadanie sprawdziæ czy
któryœ z zespo³ów æwicz¹cych w chojnowskim
MOKSiRze “³apie siê” na koncerty w tamtym
miejscu. Na dzieñ dzisiejszy do „Spi¿arni”
kwalifikuj¹ siê ewentualnie dwa sk³ady: „Fakt
Dokonany” na bluesrockowe klimaty, a w sferze
rockowej du¿o mia³aby do powiedzenia
„Reputacja”.

Czy koncertowe drzwi dla chojnowskich kapel
zosta³y otwarte - czas poka¿e. P.M.

Maraton rockowy w Spi¿arniWiatr, wypadek, ogieñ, woda - stra¿ak zawsze rêkê poda!

Tegoroczne ferie zimowe by³y okazj¹ dla
uczestników projektu ,,Synergia znaczy wiêcej”
do nauki jazdy na nartach w górach. Od dnia
01.02.2010 do 10.02.2010 r. uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
brali udzia³ w zimowym obozie narciarskim
w Karpaczu organizowanym przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego - Jolantê
Orz³owsk¹ i Jacka Najduka.
Przez 10 dni uczniowie uczyli siê i doskonalili
jazdê na nartach pod okiem instruktorów oraz
jazdê na ³y¿wach i p³ywanie.

Celem obozu by³o przede wszystkim pod-
niesienie sprawnoœci fizycznej i motorycznej
m³odzie¿y oraz w pe³ni opanowanie jazdy na
nartach. Uczniowie doskonalili techniki skrêtu
i zatrzymañ, aby w przysz³oœci móc samo-
dzielnie i bezpiecznie poruszaæ siê po stoku.
Obóz ten w pe³ni przygotowa³ m³odzie¿ do
samodzielnej jazdy na nartach, rozwin¹³ ich
sprawnoœæ fizyczn¹ oraz co najwa¿niejsze
ukszta³towa³ w nich potrzebê aktywnego
spêdzania wolnego czasu poprzez uprawianie
sportów zimowych.

Z Synergi¹ w Karpaczu
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Spotykaj¹ siê 2 razy w tygodniu
intensywnie przygotowuj¹c siê do
walk. 
- Ch³opcy trenuj¹cy w naszej sekcji
to czêsto nastolatkowie sprawiaj¹cy
wiêksze lub mniejsze problemy wycho-
wawcze - mówi trener A. Lewan-
dowski. - Ich niepokorna natura,
akurat w boksie doskonale siê
sprawdza. Boks to idealna forma
odreagowania, wy¿ycia siê, k³adê
jednak nacisk na dyscyplinê i za-
chowania fair play. Dla tych m³o-
dych ludzi to tak¿e œwietna szko³a
pracy nad sob¹.

Dotychczas sprawdzali siê wy³¹cz-
nie w sparingach. 27-28 lutego
trzech najlepszych zawodników,
trener wystawi³ do pierwszych, pro-
fesjonalnych walk.
- Ju¿ podczas treningów ci trzej m³odzi
zawodnicy dali siê poznaæ jako ambitni
i utalentowani - wyjaœnia A. Lewan-
dowski. - Jak tylko nasza sekcja sta³a
siê oficjalnym podmiotem i mogliœmy
zg³aszaæ siê do rywalizacji zdecy-
dowa³em, ¿e czas, aby Chojnów za-
istnia³ na lokalnym ringu.
£ukasz Niemczyk, Mateusz Niem-
czyk i Jakub Czapski kilka dni temu
stanêli naprzeciw doœwiadczonych
bokserów, niepewni swoich umie-
jêtnoœci. Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska
Kadetów w Œwidnicy zapamiêtaj¹
chyba na d³ugo.
- Jechaliœmy tam raczej na rekonesans
- mówi¹ reprezentanci Chojnowa. -
¯aden z nas nie liczy³ na medale. 
Okaza³o siê jednak, ¿e nasi nie od-
staj¹ od zawodników renomowanych
klubów dolnoœl¹skich. 
- Rzuci³em ich na g³êbok¹ wodê -
przyznaje trener - ale w tym sporcie
nie ma sentymentów. Ch³opcy do-
wiedli, ¿e s¹ gotowi - ich trzy medale
zaskoczy³y nas wszystkich.

Mateusz, który nies³usznie zosta³
zakwalifikowany do ciê¿szej o 5 kilo-
gramów wagi, nie ustêpowa³ rywa-
lom - zdoby³ trzeci¹ lokatê. £ukasz
w wadze do 46 kilogramów nie
mia³ sobie równych - wygra³ i bêdzie
reprezentowa³ Dolny Œl¹sk na Mis-
trzostwach Polski. Jakub, który
walczy³ w kategorii do 80 kg po-
kaza³ najbardziej emocjonuj¹c¹ walkê
tych mistrzostw i zdoby³ br¹z.

- Na wyró¿nienie zas³u¿yli te¿ choj-
nowscy kibice - dodaje A. Lewan-
dowski - Byliœmy najliczniejsz¹,
najg³oœniejsz¹ i najmocniej prze-
¿ywaj¹c¹ grup¹ na œwidnickiej hali.
Jestem pewien, ¿e dziêki wspania-
³ym walkom m³odych chojnowian 
i aktywnoœci naszych kibiców, gród
nad Skor¹ wszystkim zapad³ w pa-
miêæ, a miasto Chojnów od teraz
bêdzie wywo³ywa³o na zawodach
dreszczyk emocji…

To pierwsze trofea buduj¹cej siê
sekcji bokserskiej. Wydaje siê, ¿e
s¹ zapowiedzi¹ lawiny sukcesów 
i wielu wygranych. Czekamy na
doniesienia. 

eg

Bokserski sukces
Æwicz¹ od dwóch lat, a od kilku dni s¹ cz³onkami Ludo-
wego Klubu Sportowego. Sekcja bokserska Chojnów
„Champion”, prowadzona przez Arkadiusza Lewandow-
skiego skupia 20 zawodników.
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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-bu-
dowlanej 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, przed-
pokój, ³azienka, toaleta, po remoncie - nowe okna 
i drzwi wewnêtrzne. Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.

Sprzedam mieszkanie w kamienicy, IIp., 
pow. 60 m2, po kapitalnym remoncie, niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 792-031-654 lub 794-377-565.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Ro-
kitkach, o pow. 42 m2 + piwnica, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, centralne ogrzewanie, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 600-828-161.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, po³o¿one w Chojnowie przy
ul. Mickiewicza. Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.

Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie
o pow. 57,4 m2 - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
balkon lub zamieniê na mniejsze - 2.pokojowe 
lub kawalerkê do IIp. Wiadomoœæ: tel. 698-353-047. 

Mam do wynajêcia lub sprzedania 3.pokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie 55m2, kafelki,
parkiet, drzwi antyw³amaniowe i wymienione
okna, ciep³o, spokojnie, mili s¹siedzi. 
Wiadomoœæ: tel. 509 47 93 77.

Sprzedam mieszkanie M-4, 3 pokoje, 64 m2, IVp.,
ul. £okietka lub zamieniê na 2.pokojowe na osiedlu.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-60-88 lub 505-156-250.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze,
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.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 13m2 przy
ul. Kolejowej. Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Zamieniê mieszkanie w Chojnowie, o pow. 41,5 m2

o tym samym metra¿u lub wiêksze. Wiadomoœæ:
tel. 721-724-469. 

Kupiê lub wynajmê lokal u¿ytkowy (20 - 60 m2)
w œcis³ym centrum Chojnowa. 
Wiadomoœæ: 601-743-343.

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

do 3600 m2, czynsz 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pier-
wokupu wynajmowanej powierzchni. 
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998. 

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

Wydzier¿awiê lokal na dzia³alnoœæ handlow¹
w miejscowoœci Konradówka, powierzchnia 40 m2

+ zaplecze 15 m2. Wiadomoœæ: tel. 782-115-570.

Praca

Podejmê siê opieki nad osob¹ starsz¹ i ob³o¿nie
chor¹ lub dzieckiem - ca³odobowo lub jako docho-
dz¹ca. Wiadomoœæ: tel. 693-690-472.

Zatrudniê 50 kandydatów, do sprzeda¿y
bezpoœredniej. Wiêcej informacji pod numerem 
tel. (76) 752-11-74.

Dzia³ki budowlane

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³alnoœæ
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.

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

Inne 

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

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

OG£OSZENIA DROBNE Wójt Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1, 59 - 225 Chojnów

OG£ASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZ¥DNICZE W URZ DZIE GMINY

CHOJNÓW

Naczelnik Wydzia³u Inwestycji Rolnictwa,
Geodezji i Gosp. Grunt. 

1. Wymagania niezbêdne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzy-
stanie z pe³ni praw publicznych,
c) brak skazania za przestêpstwo umyœlne lub prze-
stêpstwo skarbowe umyœlne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykszta³cenie wy¿sze w kierunku: Budownictwo,
Architektura i Urbanistyka, In¿ynieria Sanitarna,
f) posiadanie przygotowania zawodowego upowa¿-
niaj¹cego do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika  budowy i robót w specjalnoœci konstruk-
cyjno-in¿ynieryjnej i konstrukcyjno-budowlanej,
g) umiejêtnoœæ obs³ugi komputera - pakiet Microsoft
Office, System informacji prawnej LEX,
h) minimum 5 lat sta¿u pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
a) zrównowa¿enie, odpowiedzialnoœæ i sumiennoœæ
b) dobry kontakt interpersonalny.

3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
a) nadzorowanie i kierowanie prac¹ Wydzia³u
Inwestycji Rolnictwa, Geodezji i Gosp. Gruntami,
b) kontrola i sprawdzanie zamawianych przez Urz¹d
dokumentacji technicznych i innych projektów,
c) przygotowywanie dokumentacji techniczno-
projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówieñ dla og³aszanych przetargów,
d) nadzór nad procesem przebiegu inwestycji oraz ich
koñcowe odbiory i rozliczenia,
e) za³atwianie wszelkich spraw bie¿¹cych z zakresu
drogownictwa, gospodarki przestrzennej, nierucho-
moœci, gospodarki gruntami, ochrony œrodowiska.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,
b) kwestionariusz osobowy,
c) CV z informacjami o wykszta³ceniu i opisem
dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
d) oœwiadczenie o niekaralnoœci,
e) oœwiadczenie o pe³niej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych i korzystaniu z pe³ni praw publicznych,
f) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³-
cenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje.

5. Miejsce i termin z³o¿enia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ
osobiœcie w siedzibie Urzêdu lub poczt¹ na adres
Urz¹d Gminy w Chojnowie ul. Fabryczna 1 z do-
piskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: naczelnik
wydzia³u inwestycji rolnictwa, geodezji i gosp.
grunt. w terminie do dnia 17.03.2010r. /decyduje data
faktycznego wp³ywu do Urzêdu do godz. 15.30
Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœ-
lonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
/bip.gmina-chojnow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
w Urzêdzie Gimny Chojnów, ul. Fabrycznej 1
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywa-
cyjny, szczegó³owe CV, powinny byæ opatrzone
klauzul¹: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926) oraz ustaw¹ z dn. 21.11.2008r.
o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458 z póŸniejszymi zmianami)”.

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  nnoowweejj  kkwwiiaacciiaarrnnii
W miejsce dotychczasowej „Arki” przy ul. Œciegiennego 9, 

kwiaciarnia „NA  ROGU” Danuty Iwanickiej uruchomi³a drugi punkt. 

WW  ooffeerrcciiee::
du¿y  wybór  zniczy  i  œwiec,  

kwiaty  ciête,  doniczkowe  i  sztuczne

czynne od poniedzia³ku do pi¹tki w godz. 8.00 - 18.00
w soboty w godz. 8.00 - 16.00

ZZapraszamy  tak¿e  do  kwiaciarni  na  rogguu  uulic  Kolejowa-WWitosa.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                          999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998; 76 8567471
Policja – 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                          991; 76 818 82 83
Informacja PKP – 76 94 36
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe   601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53
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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.

Curriculum Vitae proszê wysy³aæ

na adres e-mail:

k.kozlowska.ovb@o2.pl

Wszelkie pytania proszê kierowaæ 

pod numerem telefonu

661 113 329



Miejskie inwestycje

Na p³ywalni

Jak dawniej

Sala gimnastyczna

Bêdzie nowa ulica


