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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z póŸ. zm./ Wydzia³  Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie infor-
muje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
- w dniach od 16.02.2009 r. 
do 09.03.2009 r.:

- wykaz nieruchomoœci gruntowej zabu-
dowanej przeznaczonej do oddania 
w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bez-
przetargowej, w zwi¹zku ze sprzeda¿¹
korytarza przez Wspólnotê Mieszkanio-
w¹ na rzecz dotychczasowego najemcy
przy ul.Reja 4 w Chojnowie (Zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 16 lutego 2009 r. Nr 17/2009).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od  03.03.2009 r. 

do 24.03.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do sprzeda¿y w formie przetargu - lokal
mieszkalny nr 7, po³o¿ony w budynku
przy ul. D¹browskiego 11 - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
3 marca 2009 r.  Nr  24/2009.
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu, ozna-
czonych numerami  dzia³ek 22/53, 22/54
i 22/70, po³o¿onych w obrêbie 2 miasta
Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej) -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 3 marca 2009 r. Nr 25/2009.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do
dnia 14.04.2009 r.

PIT-y w Chojnowie
Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski 
w porozumieniu z Urzêdem Skarbowym
w Legnicy, od 12 marca uruchamia punkt
przyjmowania zeznañ podatkowych. 
W ka¿dy czwartek 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.

Stajemy w szranki!
Polskie Radio WROC£AW organizuje
od pewnego czasu Turnieje Miast. W szran-
ki staj¹ dwa podobnej skali samorz¹dy,
przy czym organizatorzy staraj¹ siê, by
wywodzi³y siê one z ró¿nych terytorial-
nie dawnych województw. Nam przy-
padnie najprawdopodobniej miejscowoœæ
albo z dawnego wa³brzyskiego, albo te¿
jeleniogórskiego. I choæ przeciwnik jeszcze
nie jest znany, w³odarze Chojnowa po-
stanowili „podnieœæ rêkawicê” i zg³osiæ
siê do udzia³u.
Wiemy ju¿, ¿e swoje „wejœcia” Chojnów
bêdzie mia³ dwa - 14 i 21 marca br. (sobota).
Na falach PR Wroc³aw (102,3 FM),
miêdzy godzin¹ 8.00 a 12.00, bêdzie
mo¿na pos³uchaæ miejskiej prezentacji 
i oddaæ g³os na Chojnów, wysy³aj¹c
sms-a (koszt - 1 z³ + 22% VAT) na
numer 7160, wpisuj¹c PRW.CHOJNOW.
Wiele w turnieju zale¿y od mieszkañców
i ich zaanga¿owania, od chêci i woli
wsparcia swojego miasta. 1,22 z³ to chyba
niezbyt wiele za poczucie do³o¿enia w³asnej
cegie³ki do wspólnego zwyciêstwa. Liczy-
my na g³osy chojnowian! (g³osujemy od
14 do 27 marca br.)

s.h.

Kolejny jubileusz!
Jeszcze zdaj¹ siê brzmieæ echa obchodów
setnej rocznicy urodzin pana W³adys³a-
wa Dobrzañskiego (piszemy o nim sze-
rzej w tym wydaniu), a tu ju¿ kolejnej
chojnowiance zegar wybi³ setn¹ wiosnê
¿ycia! 27 lutego 1909 roku przysz³a na
œwiat pani Rozalia Gachowska, aktual-
nie mieszkaj¹ca przy ul. Koœciuszki. 
Kwiaty, ¿yczenia i serdecznoœci od ro-
dziny wspar³y te¿ wyrazy sympatii od
w³adz samorz¹dowych Chojnowa - bur-
mistrz Jan Serkies odwiedzi³ pani¹ Ro-
zaliê z wi¹zank¹ kwiatów i ¿yczeniami
zdrowia i pogody ducha.

Chojnów - miejsce magiczne?
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji zaprasza wszystkich zajmuj¹cych
siê fotografi¹ - zarówno amatorsko, jak 
i zawodowo - do wziêcia udzia³u w kon-
kursie fotograficznym, w którym chcemy
odkrywaæ niezwyk³oœci Chojnowa. Liczy-
my na takie zdjêcia, w których uda siê
autorom wydobyæ i ukazaæ miejsk¹ prze-
strzeñ w sposób inny, niezwyk³y, “ma-
giczny”. Specyficzny uk³ad chmur, wscho-
dy lub zachody s³oñca, zdjêcia robione 
w blasku dnia czy mroku nocy, zaskakuj¹ce
detale architektury - to tylko czêœæ su-
gestii, gdzie mo¿na magii Chojnowa po-
szukiwaæ. Liczymy na inwencjê samych
twórców i wrêcz “potop” zdjêæ!
Ka¿dy decyduj¹cy siê wzi¹æ udzia³ 
w naszej zabawie wybiera has³o, którym
bêdzie opatrywa³ wszystkie kolejne foto-
grafie, a jego rozszyfrowanie dostarcza
do sekretariatu MOKSiR w kopercie za-
wieraj¹cej: imiê, nazwisko, wiek i adres
autora wraz z oœwiadczeniem o wyra¿e-
niu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych na potrzeby konkursu i zgod¹ na
ewentualne nieodp³atne wykorzystanie
fotografii na potrzeby reklamowych
wydawnictw MOKSiR-u.
Konkurs potrwa do po³owy listopada
2009 r. Ka¿dy bior¹cy w nim udzia³
mo¿e nades³aæ nieograniczon¹ liczbê
zdjêæ. Zakwalifikowane fotografie bêd¹
sukcesywnie zamieszczane w zak³adce
GALERIA.
MOKSiR gwarantuje nagrody (akcesoria
fotograficzne) za I, II i III miejsce.
Liczba nagród mo¿e ulec zwiêkszeniu 
w przypadku pozyskania sponsorów!
Zdjêcia mo¿na przesy³aæ na adres:
mdk_chojnow@wp.pl a informacjê 
o autorze dostarczamy do sekretariatu
MOKSiR osobiœcie, od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8.00-15.00.

Zapraszamy do konkursu! 
Odkryjmy wspólnie magiê Chojnowa

Kolejny PEGAZIK
5 marca br. o godz. 15.00 w kawiarence
MOKSiR rozpocznie siê miejski etap
XIV Dolnoœl¹skiego Konkursu Recyta-
torskiego PEGAZIK. W poetyckich
szrankach stan¹ najpierw uczniowie
szkó³ podstawowych, którzy zgodnie 
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z regulaminem prezentuj¹ jeden tekst (do
wyboru - proza lub wiersz), po nich na
mini scence pojawi¹ siê gimnazjaliœci.
Ich zadaniem jest zarówno prezentacja
wiersza, jak i fragmentu prozy.
Jury tradycyjnie ju¿ bêdzie przewodni-
czy³ aktor teatru wa³brzyskiego, pan
Krzysztof Grabowski. Dekoracj¹ tego-
rocznych zmagañ jest rysunek pêdz¹cego
Pegaza (wyszed³ spod rêki pani Kata-
rzyny Kot). Mi³oœników piêknego s³owa
zapraszamy 5 marca br. krótko przed
godz. 15.00

Rozœpiewane nutki
VII ju¿ ods³ona Regionalnego Przegl¹du
Piosenki Dzieciêcej ROZŒPIEWANE
NUTKI bêdzie mia³a miejsce 21 marca
2009 r. w sali widowiskowej MOKSiR.
Tradycyjnie ju¿ zaproszono do udzia³u
solistów i zespo³y wokalne ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów z terenu Dolnego
Œl¹ska. Do podziwiania i pos³uchania
m³odych talentów Oœrodek zaprasza te¿
wszystkich chojnowian. Pocz¹tek im-
prezy - godz. 10.00. Wstêp wolny.

„Kszta³ty i barwy 
mojego œwiata”
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
zaprasza uczniów gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych do uczestnictwa 

w III edycji powiatowego konkursu plas-
tycznego „Kszta³ty i barwy mojego œwiata.
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne na-
grody rzeczowe.
Bardzo dziêkujemy tym, którzy nasze
przedsiêwziêcie wsparli finansowo: Sta-
rostwu Powiatowemu w Legnicy, Ban-
kowi Spó³dzielczemu w Chojnowie oraz
chojnowskim firmom: METAL - Cynk
Sp. z o.o. i RMA - Polska Sp. z o.o.

B.L.

Muzeum zaprasza
Muzeum Regionalne w Chojnowie, wspól-
nie z Muzeum w Wa³brzychu przygoto-
wa³o now¹, bardzo interesuj¹c¹ wystawê
„Porcelana dolnoœl¹ska XIX i XX wieku
ze zbiorów Muzeum w Wa³brzychu”. Jej
wernisa¿ odbêdzie siê 6 marca 2009 r. 

o godz. 17.00 w salach wystaw czaso-
wych, przy Pl. Zamkowym 3.
Wyboru eksponatów dokona³a i scena-
riusz wystawy opracowa³a Krystyna Nowo-
siad, starszy kustosz Dzia³u Ceramiki
Muzeum w Wa³brzychu. 
Na wystawie zgromadzono ponad 300
eksponatów od II po³. XIX w. po lata 60.
XX w. z wytwórni (zak³adów, fabryk)
dolnoœl¹skich w Wa³brzychu, Strzego-
miu, ¯arach, Jaworzynie Œl¹skiej,
Jedlinie Zdroju.
Wystawa potrwa do koñca kwietnia 2009 r.
Bilety (dla m³odzie¿y po 1 z³, dla do-
ros³ych po 3 z³) do nabycia przy wejœciu
na zwiedzanie ekspozycji. W soboty
wstêp wolny.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
-marzec, kwiecieñ ‘09

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
05.04.09, 

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
08.03.09, 12.04.09,

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
15.03.09, 13.04.09,

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
22.03.09, 19.04.09

5. Apteka ,,Stokrotka”: 29.03.09, 26.04.09,

Sprawa na telefon

Przypominamy mieszkañcom, ¿e 
w ka¿dy wtorek w godzinach od
9.00 do 11.00 burmistrz Jan Serkies
pe³ni telefoniczny dy¿ur pod nume-
rem (076) 818-82-85 lub 818-86-77. 

Wszystkim, którzy wraz z nami
uczestniczyli w ostatnim po¿egnaniu naszego

mê¿a, brata, taty i dziadka

EUGENIUSZA DYMINA

sk³adamy serdeczne podziêkowania 
i wyrazy wdziêcznoœci

Rodzina

Serdeczne podziêkowanie wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek 

i ¿al oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

Marka Stachowicza

sk³ada ¿ona z synem i córk¹
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¯ycie niczym pasjonuj¹ca powieœæ

W³adys³aw Dobrzañski urodzi³
siê 16 lutego 1909 roku w ¯o³yni
ko³o £añcuta. Atmosfera ro-

dzinnego domu, pe³na wspomnieñ pow-
stañczych i patriotycznego nastawienia, 
a wkrótce wybuch I wojny œwiatowej i od-
zyskana w jej wyniku niepodleg³oœæ Polski
sprawi³y, ¿e m³ody W³adek swej ¿yciowej
kariery nie widzia³ gdzie indziej, jak w mun-
durze. Byæ mo¿e z inspiracji rodzinn¹ tra-
dycj¹ (ojciec Julian s³u¿y³ w austriackiej
kawalerii), byæ mo¿e m³odego ch³opaka
zwiod³y piosenki tamtego czasu („U³ani,
u³ani, malowane dzieci, niejedna panienka
za wami poleci…”), doœæ ¿e jako 18 latek,
w roku 1927, wst¹pi³ do Wojska Polskiego,
do 14. Pu³ku U³anów Jaz³owieckich we
Lwowie. Szybko okaza³o siê, ¿e „malowa-
na” piosenk¹ kariera nie dla niego. W³ady-
s³aw, poprzez szereg zabiegów, zosta³ prze-
niesiony do 51. Pu³ku Piechoty Strzelców
Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego 
w Brze¿anach. Tam, po zakoñczeniu 18. mie-
siêcznej zasadniczej s³u¿by wojskowej, po-
stanowi³ pozostaæ w armii. Ukoñczy³ szko³ê
podoficersk¹, a gdy w roku 1935 odby³ 
w Warszawie kilkumiesiêczne przeszkole-
nie w Szkole Obrony Przeciwgazowej,
powierzono mu organizacjê i dowództwo
plutonu przeciwgazowego w Brze¿anach.
Zmobilizowany w dniu 27 sierpnia 1939 r.
rozkazem ówczesnego pp³k. Augusta Emila
Fieldorfa (póŸniejszego genera³a, zastêpcê
Komendanta G³ównego AK, ps. „Nil”),
znalaz³ siê wraz z pu³kiem w rejonie Prze-
worska. Tam, na czele swego plutonu, po-
chwyci³ jednego z lotników zestrzelonego
niemieckiego bombowca, za co pp³k Fieldorf
mianowa³ go ustnie na stopieñ podporucz-
nika. Kilka dni póŸniej, w tzw. „boju pod
I³¿¹”, z rozkazu wspomnianego ju¿ pp³k.
Fieldorfa, m³ody podporucznik mia³ u¿yæ
przeciw nacieraj¹cym wojskom niemiec-
kim… broni chemicznej!

„W drugim dniu bitwy, a by³o to najpew-
niej 8 lub 9 wrzeœnia, do naszych pozycji
zbli¿a³y siê niemieckie oddzia³y zmotory-
zowane i czo³gi (…) Wobec mia¿d¿¹cej
przewagi Niemców i ogromnych strat
/póŸniejsze badania historyków dowiod³y,
¿e w „boju pod I³¿¹” straty 51. pu³ku wynios³y
ok. 70% stanu wyjœciowego/ (…) dowódca
(…) wyda³ mi rozkaz u¿ycia broni
chemicznej”.
Na szczêœcie niesprzyjaj¹cy i s³aby wiatr
oraz rosn¹ce w¹tpliwoœci W³adys³awa Do-
brzañskiego sprawi³y, ¿e odkrêcone ju¿
zawory butli z gazem bojowym poleci³
zakrêciæ, a do u¿ycia przez Polskê broni
chemicznej w II wojnie œwiatowej nie
dosz³o…
PóŸniejsze wojenne losy podporucznika
Dobrzañskiego to materia³ na spor¹ ksi¹¿kê
lub pasjonuj¹cy film. Œcigany przez NKWD,
aresztowany przez Gestapo, ¿o³nierz AK
(pseudonimy: „Mak” i „Kowal”) jakiœ czas
ukrywa³ siê w klasztorze O.O. Bernardy-
nów w Brze¿anach. To tam w roku 1940
potajemnie poœlubi³ Janinê z domu Hali-
kowsk¹, to tam stara³ siê chroniæ ¿onê i córki:
Ludwikê i Beatê, to tam te¿, w roku 1944
zmar³a, mimo pomocy lekarza Rosjanina,
Beata… W³adys³aw Dobrzañski bra³ udzia³
w akcjach sabota¿owych na linii kolejowej
Lwów - Tarnopol, bezsilnie obserwowa³
proces tworzenia w Brze¿anach getta i wy-
mordowania kilku tysiêcy mieszkañców miasta
i okolic, g³ównie pochodzenia ¿ydowskiego,
wœród których mia³ wielu znajomych…
Spoœród ogromu wojennych opowieœci mnie
w pamiêci utkwi³a akurat ta o ukrywaniu
siê przed Niemcami… na drzewie. „Nie
mieliœmy gdzie i jak uciec - mówi³ pan Do-
brzañski - wiêc schroniliœmy siê wraz z kil-
koma kolegami w roz³o¿ystych ga³êziach
dêbu. Min¹³ dzieñ, nadesz³a noc, po niej
znowu dzieñ - a Niemcy nie doœæ, ¿e nie
odchodzili, to jeszcze rozpalili w polowej

kuchni… Kolejnej spêdzanej na drzewie
nocy kiszki ju¿ tak nam z g³odu marsza
gra³y, ¿e pewnie i w Berlinie by³o s³ychaæ,
ale - chwaliæ Boga - „nasi” Niemcy nie
us³yszeli… Uda³o siê. Kolejny raz…”
Po wojnie W³adys³aw Dobrzañski do wojska
ju¿ nie wróci³. „Trauma wojenna, tragiczne
wspomnienia, œmieræ najbli¿szych kolegów
tak mocno utkwi³y mi w pamiêci, ¿e do mun-
duru ju¿ nie mia³em serca. Za bardzo ko-
jarzy³ mi siê z tym, czego doœwiadczy³em”.
W roku 1945, po zakoñczeniu wojny, pan
W³adys³aw wyjecha³ na Ziemie Odzyskane,
sw¹ now¹ „ma³¹ ojczyznê” odnajduj¹c 
w Chojnowie. To tu, z krótk¹ przerw¹ po
œmierci ¿ony, mieszka do dziœ.
Obchody wielkiego jubileuszu seniora rodu
Dobrzañskich (ale i Halikowskich), zorga-
nizowa³ syn, profesor Zbigniew Dobrzañski,
w sobotê 28 lutego br. w Chojnowie. Po
uroczystej mszy œw. i wzruszaj¹cym kaza-
niu wyg³oszonym w koœciele Ap. Piotra 
i Paw³a przez ks. Infu³ata Adama Drwiêgê -
proboszcza katedry wroc³awskiej, zebrani
goœcie przeszli do restauracji „Zameczek”.
Mowom, prezentom, odznaczeniom i -
zwyczajnie - ludzkim serdecznoœciom, które
niczym o¿ywczy deszcz spada³y na drobn¹
postaæ Jubilata - zdawa³o siê nie byæ koñca.
Szczególnie wzruszaj¹co zabrzmia³o wyst¹-
pienie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroc³awiu, pana prof. Romana
Ko³acza, który okaza³ siê nie tylko wielkim
przyjacielem syna Jubilata, prof. Zbigniewa,
ale i ca³ej familii Dobrzañskich. A potem
by³y wspomnienia, wspomnienia, wspomnie-
nia… Ale to ju¿ historia na kolejn¹ opowieœæ.

Stanis³aw Horodecki

P.S. Serdecznie dziêkujê panu prof. Z. Do-
brzañskiemu za poœwiêcony czas i bez-
cenne informacje o ¿yciu jego ojca.

Próbowaliœcie Pañstwo kiedyœ opowiedzieæ jeden dzieñ ze
swego ¿ycia? Prawda, ¿e to nie³atwe? A có¿ dopiero uczyniæ,
gdy tych dni nale¿a³oby opisaæ tyle, by wype³niæ nimi 100 lat?
Jakich s³ów, jakich obrazów u¿yæ, by sylwetce cz³owieka nie
uchybiæ? By - jak w pigu³ce - skondensowaæ jego los do kilku
s³ów? Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ niedoskona³oœci tego rodzaju
wypowiedzi kreœlê zatem ten szkic. Mam nadziejê, ¿e jego
bohater wybaczy wszelkie potkniêcia…

rys. Z. Halikowski



Dwa lata rz¹dów M³odzie¿owej Rady Miasta
drugiej kadencji dobieg³y koñca. 19 lutego br.
m³odzi radni podsumowali swoj¹ pracê i ostat-
ni raz podnosili d³onie podczas g³osowania.

Kilka tygodni wczeœniej wiceprzewodnicz¹ca MRM sk³ada³a
sprawozdanie z dwuletniej dzia³alnoœci przed „doros³¹ rad¹”.
Starsi koledzy ocenili, ¿e m³odzi radni w pe³ni wywi¹zali siê ze
swoich obowi¹zków. W podobnym tonie utrzymana te¿ by³a
wypowiedŸ burmistrza, który zwracaj¹c siê do m³odych radnych,
mówi³ m.in.:
- Bogactwem ka¿dej spo³ecznoœci s¹ aktywni ludzie, którzy
bezinteresownie dzia³aj¹ na rzecz innych. Mo¿ecie byæ z siebie
dumni - wspieraliœcie samorz¹d w realizacji zadañ kierowa-
nych do waszych rówieœników. Dziêkujê za to w imieniu
w³adz miasta, chojnowskich dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e swoim
w³asnym.
Zapytaliœmy ustêpuj¹cych radnych, jak sami oceniaj¹ swoj¹
dzia³alnoœæ?

- Przede wszystkim kadencja jest za krótka. Dopiero teraz poz-
naliœmy siê bli¿ej. Przekonaliœmy siê, ¿e pe³nienie funkcji rad-
nego nie jest ³atwe. Wymaga nie tylko du¿ego zaanga¿owania,
ale te¿ znajomoœci prawa i dyplomacji. Ale jak to mówi¹, ka¿de
doœwiadczenie procentuje i z pewnoœci¹ przyda siê w doros³ym
¿yciu. Przekonaliœmy siê tak¿e, jak trudno jest czasem zaintere-
sowaæ naszych rówieœników. Nasze inicjatywy nie przesz³y jed-
nak bez echa - wiêkszoœæ organizowanych przez M³odzie¿ow¹
Radê imprez oceniona zosta³a przez naszych kolegów dobrze.
Z ogromnym wzruszeniem ¿egna³a siê z radnymi ich opiekunka
Bona Szaban. 
- Dziêkuj¹c Wam za dotychczasow¹ pracê, wierzê, ¿e nadal
bêdziecie ludŸmi aktywnymi i zaanga¿owanymi w sprawy naszej
ma³ej ojczyzny. ¯yczê Wam, abyœcie nie bali siê rozwijaæ
skrzyde³ i œmia³o realizowali swoje plany. A na odchodne
dedykujê Wam - nieco zmodyfikowane - s³owa Kennedy`ego
„nie pytaj, co ktoœ mo¿e zrobiæ dla ciebie, tylko co ty mo¿esz
zrobiæ dla innych?”
Ustêpuj¹ca rada ma dla swoich nastêpców cenn¹ radê:
- Wa¿ne, by nie zra¿aæ siê pora¿kami; pocz¹tki zawsze s¹
trudne…..

e.g.
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Kadencja jest za krótka

23 lutego br. Miejska Komisja Wyborcza,
powo³ana Zarz¹dzeniem Burmistrza
Miasta Chojnowa w celu przeprowadze-
nia wyborów do M³odzie¿owej Rady
Miejskiej Chojnowa III kadencji, poin-
formowa³a o wynikach wyborów.
Ze smutkiem nale¿y stwierdziæ, ¿e wœród
czêœci m³odzie¿y s³abnie zainteresowa-
nie prac¹ na rzecz swoich kolegów i kole-
¿anek. W czterech okrêgach wyborczych
- Gimnazjum nr 1 oraz trzech placówkach
Powiatowego Zespo³u Szkó³ - liczba kan-
dydatów by³a mniejsza lub równa liczbie
mandatów, wiêc postanowiono tam zare-
jestrowaæ jako radnych wszystkich zg³o-
szonych kandydatów. Natomiast w Gim-
nazjum nr 2 w wyniku g³osowania obsa-
dzono 4 mandaty. W sumie a¿ 7 man-
datów w M³odzie¿owej Radzie Miejskiej 

III kadencji pozostanie nieobsadzo-
nych… Szkoda.
M³odzie¿owymi radnymi zostali: Mariola
Sumiñska, Katarzyna Krakowska, Monika
Sznajdrowicz i Dominika £ysoñ (z Gim-
nazjum nr 1), Karol Ku³acz, Kamil Bajek,
Aleksandra Roztoczyñska i Patrycja Kra-
kowska (z Gimnazjum nr 2), Przemys³aw
Rogusz, Paula £ugin, Daria B¹k i Ewa 

Rudyk (z PZSz przy ul. PoŸniaków 2)
oraz Jaros³aw Œwiadkiewicz (z PZSz
przy ul. Witosa 1).
Na pierwszej sesji MRM, która odby³a
siê 3 marca br. Przewodnicz¹cym wybrano
Przemys³awa Rogusza. Nastêpna sesja
m³odych radnych odbêdzie siê 10 marca br.

s.h.

Nowi radni
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ZUS informuje...
Powiadom ZUS o przychodach

ZUS informuje, ¿e emeryci i renciœci, którzy
dorabiaj¹ do swoich œwiadczeñ, do koñca
lutego powinni powiadomiæ ZUS o osi¹gniê-
tych przez siebie w 2008 r. przychodach.
Przychody rozlicza siê na podstawie:
- zaœwiadczenia od pracodawcy zatrudniaj¹cego
emeryta/rencistê;
- oœwiadczenia o wysokoœci przychodu w przy-
padku osób op³acaj¹cych sk³adki same za siebie
(np. prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹).
Zaœwiadczenie nale¿y dostarczyæ do oddzia³u
ZUS, który wyp³aca emeryturê lub rentê.
Informacja o przychodach potrzebna jest do
rozliczenia wyp³acanego œwiadczenia. Zgod-
nie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, osoby,
których dodatkowy przychód w 2008 r. mieœci
siê w przedziale pomiêdzy 70 proc. a 130 proc.
kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
(czyli pomiêdzy 24 416,90 z³ a 45 345,60 z³),
otrzymuj¹ swoje œwiadczenie w zmniejszonej
wysokoœci. 
Przychód w kwocie wy¿szej ni¿ 130 proc.
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
powoduje zawieszenie emerytury lub renty,
zaœ przychód nie przekraczaj¹cy 70 proc. nie
wp³ywa na wysokoœæ wyp³acanego œwiadczenia.
Na zmniejszenie lub zawieszenie wyp³aty
œwiadczenia wp³yw ma ka¿dy przychód z tytu³u
wykonywania dzia³alnoœci podlegaj¹cej obo-
wi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego, a wiêc
m.in. z tytu³u stosunku pracy, pracy nak³ad-
czej, pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy
agencyjnej lub prowadzenia dzia³alnoœci gos-
podarczej. Dotyczy to równie¿ sytuacji, w których
przepisy przewiduj¹ wy³¹czenie z obowi¹zku
ubezpieczenia lub te¿ z uwagi na ustalone
prawo do emerytury lub renty.
Obowi¹zek z³o¿enia w ZUS informacji 
o przychodach nie dotyczy emerytów, którzy
60 lat (kobiety) lub 65 lat (mê¿czyŸni)
ukoñczyli przed rozpoczêciem zarobkowania.

***
Waloryzacja œwiadczeñ wyp³acanych

przez ZUS od 1 marca 2009 r.
Waloryzacja emerytur i rent
Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych dokona - od 1 marca 2009 r. - waloryzacji
emerytur i rent, podwy¿szenia œwiadczeñ
najni¿szych oraz dodatków do emerytur i rent.
Obok emerytur i rent wyp³acanych z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych waloryzacji podle-
gaæ bêd¹ tak¿e œwiadczenia zlecone do wy-
p³aty Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(miêdzy innymi renty inwalidów wojennych 
i wojskowych). Œwiadczenia te do koñca 2006 r.
wyp³acane by³y z FUS i podlega³y refundacji
z dotacji celowej bud¿etu pañstwa. Od 2007 r.
œwiadczenia te finansowane s¹ z odrêbnego
rozdzia³u wydatków bud¿etu pañstwa.
Na zasadach analogicznych jak emerytury 
i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
zwaloryzowane zostan¹ równie¿ okresowe
emerytury kapita³owe oraz emerytury
pomostowe.
Kto otrzyma podwy¿kê?
Szacuje siê, ¿e w wyniku waloryzacji pod-
wy¿szone zostan¹ emerytury i renty, które
wyp³acane s¹ przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, pobierane przez oko³o 7,7 mln
emerytów i rencistów, w tym oko³o 0,2 mln
osób otrzymuj¹cych emeryturê b¹dŸ rentê 
z FUS ³¹cznie ze œwiadczeniem rolniczym.

Na czym polegaæ bêdzie podwy¿ka?
Waloryzacja œwiadczeñ dokonana bêdzie
poprzez pomno¿enie kwoty emerytury i renty
przez wskaŸnik waloryzacji. WskaŸnik walo-
ryzacji emerytur i rent wynosi 106,1 proc.
Przy zastosowaniu wskaŸnika waloryzacji
podwy¿szona zostanie równie¿ podstawa
wymiaru waloryzowanych œwiadczeñ.
Zgodnie z ustaw¹ o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, pod-
wy¿ka rent inwalidów wojennych i wojsko-
wych bêdzie polegaæ na przemno¿eniu pod-
stawy wymiaru przez wskaŸnik waloryzacji
106,1 proc., a nastêpnie na obliczeniu kwoty
œwiadczenia wed³ug odpowiednich stawek,
w³aœciwych dla danego rodzaju renty.
Nowe wysokoœci œwiadczeñ najni¿szych
Od 1 marca 2009 r. zostan¹ równie¿ ustalone
nowe wysokoœci œwiadczeñ najni¿szych.
Podwy¿szenie ich nast¹pi poprzez pomno¿e-
nie obowi¹zuj¹cych kwot przez wskaŸnik
waloryzacji - 106,1 proc.
W zwi¹zku z tym od 1 marca 2009 r. kwoty
œwiadczeñ najni¿szych wzrosn¹:
* emerytura, renta z tytu³u ca³kowitej niez-
dolnoœci do pracy oraz renta rodzinna 
o 38,81 z³, z 636,29 z³ do 675,10 z³,
* renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do
pracy o 29,86 z³, z 489,44 z³ do 519,30 z³.
Kwoty najni¿szych rent przys³uguj¹cych na
podstawie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym 
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych stanowi¹ 120 proc. kwot œwiadczeñ
najni¿szych, o których mowa wy¿ej i wzrosn¹:
* renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy w zwi¹zku z wypadkiem lub chorob¹
zawodow¹ oraz renta rodzinna wypadkowa 
o 46,57 z³, z 763,55 z³ do 810,12 z³,
* renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do
pracy w zwi¹zku z wypadkiem lub chorob¹
zawodow¹ o 35,83 z³, z 587,33 z³ do 623,16 z³.
Nowe wysokoœci dodatków
Jednoczeœnie z podwy¿k¹ emerytur i rent od
1 marca nast¹pi waloryzacja wskaŸnikiem
106,1 proc. dodatków pielêgnacyjnych, do-
datków dla sierot zupe³nych, dodatków kom-
batanckich, dodatków kompensacyjnych,
dodatków za tajne nauczanie, œwiadczeñ
pieniê¿nych dla ¿o³nierzy zastêpczej s³u¿by
wojskowej przymusowo zatrudnianych w ko-
palniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach
rud uranu i batalionach budowlanych, œwiad-
czeñ pieniê¿nych przys³uguj¹cych osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê 
i ZSRR, œwiadczeñ w wysokoœci dodatku kom-
batanckiego, a tak¿e œwiadczeñ pie-niê¿nych
przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom
dzia³añ wojennych. Wysokoœci tych dodatków
i œwiadczeñ po waloryzacji bêd¹ wynosi³y:
* dodatek pielêgnacyjny, dodatek za tajne
nauczanie - 173,10 z³ 
* dodatek pielêgnacyjny dla inwalidy wojen-
nego ca³kowicie niezdolnego do pracy i samo-
dzielnej egzystencji -  259,65 z³
* dodatek dla sieroty zupe³nej - 325,36 z³
* dodatek kombatancki, œwiadczenie w wy-
sokoœci dodatku kombatanckiego - 173,10 z³
* dodatek kompensacyjny - 25,97 z³
* œwiadczenie pieniê¿ne dla ¿o³nierzy zastêpczej
s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianych 
w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach
rud uranu i batalionach budowlanych - w za-
le¿noœci od liczby pe³nych miesiêcy trwania
pracy - od 8,68 z³ do 173,10 z³
* œwiadczenie pieniê¿ne przys³uguj¹ce osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i ZSRR - w zale¿noœci od liczby pe³nych

miesiêcy trwania pracy - od 8,68 z³ do 173,10 z³
* œwiadczenie pieniê¿ne przys³uguj¹ce cywil-
nym niewidomym ofiarom dzia³añ wojen-
nych - 567,08 z³.
Miesiêczny szacunkowy skutek finansowy
waloryzacji
Szacuje siê, ¿e miesiêczny skutek waloryzacji
emerytur i rent wyp³acanych przez Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (bez rent socjal-
nych) wyniesie oko³o 630 mln z³ (z tego
szacunkowy miesiêczny skutek waloryzacji
emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych wyniesie oko³o 622 mln z³).
£¹czny miesiêczny skutek waloryzacji z
uwzglêdnieniem wzrostu dodatków
zwi¹zanych z waloryzacj¹ oszacowano na
oko³o 653 mln z³.
O ile wzroœnie przeciêtne œwiadczenie
wyp³acane przez ZUS?
Szacuje siê, ¿e w efekcie waloryzacji emerytur 
i rent oraz dodatków pielêgnacyjnych i dla
sierot zupe³nych przeciêtne œwiadczenie eme-
ryta/rencisty (któremu œwiadczenie wyp³aca
ZUS) wzroœnie o oko³o 85 z³, przy czym:
* przeciêtna emerytura wzroœnie o oko³o 91 z³,
* przeciêtna renta z tytu³u niezdolnoœci do
pracy wzroœnie o oko³o 67 z³,
* przeciêtna renta rodzinna wzroœnie o oko³o 80 z³.
 Ile bêdzie wynosi³a przeciêtna emerytura/renta
wyp³acana przez ZUS?
Szacuje siê, ¿e po waloryzacji, w marcu
2009 r. przeciêtna emerytura/renta wyp³acana
przez ZUS wyniesie oko³o 1 498 z³, przy czym: 
* emerytura - oko³o 1606 z³,
* renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy - oko³o
1190 z³,
* renta rodzinna - oko³o 1394 z³.
 Od jakiej kwoty bazowej bêd¹ przyznawane
emerytury i renty od 1 marca 2009 r.?
Zgodnie z ustaw¹ o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych kwota
bazowa wynosi 100% przeciêtnego wynagro-
dzenia pomniejszonego o potr¹cone od ubez-
pieczonych sk³adki na ubezpieczenia spo-
³eczne w poprzednim roku kalendarzowym.
Od 1 marca 2009 r. wysokoœæ kwoty bazo-
wej wynosiæ bêdzie 2 578,26 z³.

***
Waloryzacja rent socjalnych

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej œwiadczenie to waloryzuje
siê na zasadach i w trybie okreœlonych dla
emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych.
Szacuje siê, ¿e waloryzacja obejmie oko³o
242 tys. osób pobieraj¹cych renty socjalne, 
a miesiêczny skutek waloryzacji tych rent
wyniesie oko³o 8 mln z³.

***
Waloryzacja œwiadczeñ 

i zasi³ków przedemerytalnych
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o œwiadczeniach przedemerytalnych, œwiad-
czenia i zasi³ki przedemerytalne waloryzuje
siê na zasadach i w terminach przewidzia-
nych w ustawie o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Szacuje siê, ¿e waloryzacja obejmie oko³o
168 tys. osób pobieraj¹cych œwiadczenia 
i zasi³ki przedemerytalne, a miesiêczny
skutek waloryzacji tych œwiadczeñ wyniesie
oko³o 8,6 mln z³.

El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy

Oddzia³u ZUS w Legnicy
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Jeszcze trochê ciasno...
z w³aœcicielem DOMEX-u, panem Mariuszem Cichoñskim,
rozmawia Stanis³aw Horodecki

Zaczyna³ Pan od ¿aluzji, dziœ w ofercie s¹ okna, rolety, bramy i 1000 m2

powierzchni firmy. Czuje siê Pan zawodowo spe³niony?
Jeszcze trochê nam tu ciasno... (œmiech), choæ rzeczywiœcie - spo-
gl¹daj¹c wstecz - widzê, ¿e powodów do zadowolenia z rozwoju
firmy mogê mieæ sporo.

Mo¿emy krótko o historii?
DOMEX zarejestrowa³em w 1991 roku i przez pierwsze lata wytwarzane
„cha³upniczo” ¿aluzje produkowa³em w piwnicy w³asnego domu.
Jeœli zdarzy³o siê któremuœ z kolegów, ¿e przyszed³ z wizyt¹, czêsto
zaprzêga³em go do pracy... W 1996 roku w ofercie mia³em te¿ zew-
nêtrzne rolety, a za sob¹ pierwsze wstawione okna. Na 10-lecie 
(tak naprawdê nawet nieco póŸniej) przeprowadziliœmy siê z firm¹ na
ul. Kiliñskiego. W 2002 roku, w zestawieniu z piwnic¹, wydawa³o siê,
¿e przestrzeni mamy tak wiele... Rzeczywistoœæ szybko skorygowa³a
te wyobra¿enia. Firma ros³a, a wraz z ni¹ ubywa³o przestrzeni. Zacz¹³em
wiêc rozgl¹daæ siê za nowym miejscem i w ten sposób DOMEX kolejny
raz zmieni³ lokalizacjê. 31 grudnia 2008 roku od³¹czyliœmy telefony 
w siedzibie przy ul. Kiliñskiego i tego samego dnia uruchomiliœmy 
je przy ul. Fabrycznej.

Nowe pomieszczenia wygl¹daj¹ okazale. Produkcja okien ju¿ ruszy³a?
Jeszcze nie. Trwaj¹ ostatnie prace monta¿owe zwi¹zane z uruchomie-
niem nowoczesnej linii technologicznej do ich produkcji. Wszystko
wskazuje na to, ¿e rozruch nast¹pi w kwietniu, czyli za miesi¹c, no - mo¿e 

pó³tora, a w maju pierwsze okna wytworzone ca³kowice w DOMEX-ie
bêd¹ ju¿ wstawiane u odbiorców naszych wyrobów.

Nie obawia siê Pan, ¿e pomys³ na plastikowe okna dziœ ju¿ nie jest
przys³owiowym „strza³em w dziesi¹tkê”? Zdaje siê, ¿e ma je ju¿
ka¿dy...
Jest Pan w b³êdzie. Szacujê, ¿e tylko w Chojnowie jeszcze 40, a mo¿e
nawet 50% domów jest przed wymian¹ okien. A przecie¿ firma, choæ
lokalna, nie nastawia siê tylko na miejscowego odbiorcê. Ju¿ od dawna -
o czym pewnie wie niewiele osób - wysy³amy raz w tygodniu jeden
samochód do Francji, a drugi do W³och wype³nione naszymi roletami.
Wiem, ¿e gdy ruszymy z produkcj¹ okien, nasi zagraniczni kontrahenci
bêd¹ je chcieli od nas odbieraæ.

Sk¹d taka pewnoœæ?
Podpisa³em umowê handlow¹ z firm¹ Brügmann///SALAMANDER –
jednym z najlepszych w Europie producentów systemów stolarki
PCV. Okna powstaj¹ce w DOMEX-ie bêd¹ wyposa¿ane w ten w³aœnie
system. Uzna³em, ¿e nie ma co wchodziæ w kolejne wojny cenowe 
i obni¿anie przez to - poœrednio - klasy wyrobu. Dziœ wyraŸnie stawiamy
na jakoœæ, a przez to, ¿e sami bêdziemy produkowali okna i tak bêdziemy
w stanie obni¿yæ cenê - nawet o 15%. To naprawdê bardzo du¿o!

Skoro mówimy o produkcji – zamierza Pan zwiêkszyæ zatrudnienie?
Tak. Zaczyna³em przed laty sam, dziœ w firmie pracuje 9 osób, a od maja
chcê zatrudniæ kolejnych 6 pracowników. To bêdzie ju¿ 15 osób!

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów!

Od 3 do 5 marca br. chojnowska spó³ka 
p. Tadeusza Kreta bêdzie bra³a w Kielcach udzia³
w II ju¿ Targach PNEUMATICON. Wyjazd
do Kielc to nie tylko targi, to równie¿ udzia³
w konkursie, do którego firma zg³osi³a
Elektropneumatyczne (pneumatyczne) sta-
nowisko dydaktyczne przeznaczone do
nauki, szkoleñ i egzaminów w dziedzinie
mechatroniki.

Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki
- powiedzia³ nam pan T. Kret - jest przeznaczone
do wyposa¿enia pracowni uk³adów mecha-
troniki i umo¿liwia realizacjê programu naucza-
nia i szkoleñ w zakresie projektowania, budowy
i eksploatacji modu³ów i podzespo³ów me-
chatronicznych urz¹dzeñ i systemów. Æwicze-
nia na stanowisku umo¿liwi¹ s³uchaczom
(studentom) praktyczne zapoznanie siê ze
sposobami realizacji zagadnieñ sterowania 
i budowy uk³adów pneumatycznych i elek-

tropneumatycznych, a przygotowany przez
nas do Kielc zestaw pozwala na zapoznanie
siê z: dzia³aniem, budow¹ oraz mo¿liwoœcia-
mi wykorzystania si³owników jednostronnego
i dwustronnego dzia³ania; bezpoœrednim i po-
œrednim sterowaniem napêdami; dzia³aniem
oraz mo¿liwoœciami wykorzystania elektroza-
worów 3/2 i 5/2; metodami sterowania elek-
trozaworami rozdzielaj¹cymi; mo¿liwoœciami
pomiaru ciœnienia; metodami sterowania
przep³ywem; budow¹ elektropneumatycznych
obwodów sterowania; pneumatycznymi ele-
mentami logicznymi (AND/OR); uk³adami
kombinacyjnymi; dzia³aniem i wykorzys-
taniem czujników krañcowego po³o¿enia;
uk³adami czasowymi. 
Na PNEUMATICONIE weŸmiemy te¿ udzia³
w seminarium naukowym. Wspólnie z panem
Ireneuszem Madeiskim bêdê tam prezentowa³
referat omawiaj¹cy wspominane ju¿ stano-
wisko dydaktyczne. S.H.

KRET na PNEUMATICONIE

Pomys³ za³o¿enia firmy produkuj¹cej ¿aluzje zrodzi³
siê w g³owie Mariusza Cichoñskiego w roku 1990.
„Wtedy, w rzeczywistoœci Polski czasu przemian
by³o na nie ogromne zapotrzebowanie - opowiada mi
szef DOMEX-u w nowej siedzibie przy ul. Fabrycznej
- W roku 1991 zarejestrowa³em firmê i tak to siê
zaczê³o. Najpierw w piwnicy domu przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Ka¿dy goœæ, który wpada³ w odwiedziny,
pomaga³ sk³adaæ, a blaszki wprost œni³y mi siê po
nocach...”



„Drogie Szeœciolatki, zapraszamy
Was serdecznie do naszej szko³y.
Przyjdzie i zobaczcie nasz¹ szko³ê 
i to, co dla Was przygotowaliœmy” -
taki list napisali uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie. No
to przysz³y. W dniach 26.02.-
27.02.2009 Szko³ê Podstawow¹ nr 3
odwiedzi³o 120 szeœciolatków. Przy-
sz³y maluchy z Przedszkola Miej-
skiego nr 1, Przedszkola Miejskiego
nr 3 oraz z Ochronki Sióstr S³u¿eb-
niczek w Chojnowie. Przedszkolaki
przysz³y z wychowawczyniami oraz
rodzicami. Uczniowie z SP3 powitali
goœci po królewsku, by³y korony 
i medale dla dzielnych przedszkola-
ków. Wraz z dyrektorem szko³y Ma-
riuszem Szklarzem, wicedyrektor
Gra¿yn¹ Klucznik oraz z pedago-
giem szkolnym Helen¹ Malak-Fo-
tiadis szeœciolatki dok³adnie zwie-
dzi³y ca³¹ szko³ê. Zagl¹da³y do klas 
i pracowni. Starsi koledzy popisywali
siê przed nimi np. œpiewem czy gr¹
na fletach. Uczniowie SP3 starannie
zaplanowali program wizyty i przy-
gotowali dla maluchów mnóstwo
atrakcji. Ju¿ przy wejœciu czeka³y na
nich bajkowe postacie: wró¿ki,
czarownice, pirat, by³ nawet Obi-
Wan Kenobi. Uczniowie przygoto-
wali równie¿ wystêp artystyczny dla
szeœciolatków - wyst¹pi³ szkolny
zespó³ akrobatyczny „Piramida” pod
kierunkiem p. Hanny Kaczyñskiej,
zespó³ wokalny „Synkopa” prowa-
dzony przez p. Mariê Pêkalê oraz
zespó³ teatralny AJA pod opiek¹ 
p. Anny Pauch. W ramach projektu
„Pizza is the best”, realizowanego 
w ramach Programu Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci English
Teaching, którego krajowym opera-
torem jest Nidzicka Fundacja Roz-
woju NIDA, zespó³ teatralny przy-
gotowa³ anglojêzyczne przedstawie-
nie „Party”. M³odzi aktorzy pokazali
ciekaw¹ historiê rodziny Simsonów,
a potem w weso³y sposób przeegza-
minowali maluchy z jêzyka angiel-
skiego. W drodze do przedszkola
szeœciolatki odwiedzi³y równie¿ œwie-
tlicê szkoln¹.
Na koniec pobytu w szkole dzieci
otrzyma³y s³odk¹ niespodziankê oraz
prezenty wykonane przez uczniów
SP3 pod opiek¹ pañ Haliny Salastowicz,
Urszuli Bisiorek oraz Agnieszki
Bieleckiej.
Przedszkolaków i ich opiekunów
serdecznie pozdrawiamy! I zaprasza-
my ponowniej.

Sprawczynie zamieszania w SP3:
Justyna Piróg

i Miros³awa Spes
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Dni Otwarte w SP 3
24.02.2009 Komisja Konkursowa w sk³adzie: 
mgr Gra¿yna Klucznik - wicedyrektor SP3 Chojnów,
mgr Aneta Czapska - nauczycielka j. angielskiego
SP4 Chojnów, mgr Aleksandra Wójcik - nauczy-
cielka j. niemieckiego w SP Odmiany, mgr Agata
Przy³ucka - nauczycielka j. niemieckiego w SP
NiedŸwiedzice i SP Goliszów oceni³a wystêpy uczniów
szkó³ podstawowych podczas II Miêdzyszkolnego
Konkursu Piosenki Obcojêzycznej „Piosenki jak
mosty” zorganizowanym przez pani¹ mgr Justynê
Piróg i Miros³awê Spes z SP3 Chojnów - zespó³
programu English Teaching. Konkurs przeprowadzono
w ramach projektu „Pizza is the best”, realizowa-
nego w SP3 w ramach Programu Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci English Teaching,
którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fun-
dacja Rozwoju NIDA.
Do konkursu zg³osi³o siê 60 uczniów z SP3 i SP4
Chojnów, SP Goliszów, SP Okmiany oraz SP
NiedŸwiedzice. Celem konkursu by³a prezentacja
piosenek w jêzyku niemieckim, angielskim, rosyj-
skim, hiszpañskim, francuskim oraz czeskim.
Uczestnicy wystêpowali w dwóch kategoriach:
uczniowie kl. 1-3 oraz kl. 4-6. Komisja ocenia³a
prezentacjê  utworu, jego oryginalnoœæ, umiejêtnoœci
jêzykowe wykonawcy oraz wra¿enie artystyczne. 
W kategorii kl.1-3 - soliœci - nagrodzono Rafa³a
D¹browê z kl. IIa  SP4 Chojnów za piosenkê
,,Money, money” ABBA i Nataliê Smole z kl. IIb
SP3 Chojnów za piosenkê “Backe, backe Kuchen”
(muz. Marcin Nierubiec). W kat. duety - wyró¿nienie
wyœpiewa³y Ma³gorzata Mazurkiewicz i Gabriela
Przyk³ad z kl. IIIb SP3 Chojnów za piosenkê
„Five little ducks”. W kat. zespó³ doceniono:
Justynê Samaszko, Samantê Mokrzyck¹, Jakuba
Borkowskiego, Jakuba Plizgê i Kamila Soko³ow-
skiego z kl. IIIb SP3 Chojnów (piosenka „Un ele-
fante se balanceaba”) oraz Klaudiê Bernat,
Dagmarê Bieleck¹, Tomka Bieleckiego, Dawida
Rutynê, Emila Lubaszewskiego i Angelikê Jarz¹b
z kl. II SP Okmiany (piosenka ,,Komm und tanz
mit mir“ muz. Marcin Nierubiec). 
W kategorii kl.4-6 wœród solistów przyznano ex aequo
po dwa pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Zwy-
ciê¿y³y Ma³gorzata Haniecka z kl. VIb SP4
Chojnów („I miss you” Miley Cytrus) i Karolina
Haniecka z kl. VIa SP3 Chojnów („Zapadlej
kram” Ewa Farna). Za nimi Joanna Ruciñska z kl. Va
SP4 Chojnów  („I have a dream” ABBA) i Danuta

Leonhardt z kl. Vb SP3 Chojnów (“Comment ca
va” The Shorts). Na miejscu trzecim Aleksandra
Kruk z kl. IVa SP3 Chojnów („Guten Morgen,
Guten Tag”) i Marta Zguda z kl. V SP NiedŸwiedzice
(“Lama in Yokohama”). Wyró¿nienia  wœród
solistów przyznano Krzysztofowi Ba³ajowi z kl.VIa
SP3 Chojnów („Du bist der Wahnsinn” Andreas
Lawo) i Patrycji Malik z kl.IVc SP4 Chojnów 
(„I gotta say what’s on my mind” Vanessa Hudgens).
Wyró¿nienia w duetach otrzymali: Aleksandra
Burzmiñska i Beata Giedroyæ z kl. Va SP3 Chojnów
(„You can dance” Gosia Andrzejewicz) oraz Daria
Szaja i Klaudia Wirzman z kl. V SP Okmiany
(,,Guten Morgen, Guten Tag”). Zwyciêskie
zespo³y, w kolejnoœci od najlepszego, tworzyli:
Patrycja Paczyñska, Ola Frania, Tycjan Michu³ka,
Aleksander Bernat, Kamila Marcichowska,
Kamila Koniñska z kl.V SP Okmiany (,,Mamma
Mia”), Anna Bursakowska, Angelika Romaniuk,
Honorata Zachary, Aleksandra Ni¿yñska z kl. VI
SP Goliszów („Deutsch”) i Daniela Burzyñska,
Benita Natkaniec, Joanna Gawek z kl. VIb SP3
Chojnów („See you again” Miley Cyrus). 
Wszyscy zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach
otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez Ambasadê Niemiec, program grantowy
English Teaching oraz dyrekcjê SP3.

mgr Justyna Piróg

„Piosenki jak mosty”
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Ostatni weekend karnawa³u czêœæ mieszkañców naszego miasta
spêdzi³a na ostatkowym balu w Domu Chemika.
Organizatorem zabawy by³ Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
który celuje w tego typu imprezach. Wœród pl¹saj¹cyh na parkiecie
par zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowili sympatycy zwi¹zku i organi-
zowanych przez jego cz³onków potañcówek. Do tañca przygrywa³,
znany i lubiany w naszym mieœcie, zespó³ rodziny Laszkiewiczów.
Nie dziwi zatem fakt, ¿e opinie wyra¿ane wczesnym rankiem dnia
nastêpnego by³y wy³¹cznie pochlebne. Szampañskie nastroje zak³óca³a
jedynie odleg³a perspektywa kolejnego balu i myœl, ¿e wszystko, co
dobre, szybko siê koñczy. Ale id¹c tym tropem nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e czas zabawy nadejdzie równie prêdko, jak siê skoñczy³.

e.g.

Ostatni bal

W dniu 19 lutego odby³a siê zabawa
karnawa³owa w przedszkolu. Wszystkie
dzieci z utêsknieniem czeka³y na nadejœcie
tego upragnionego dnia. Kiedy pojawi³y
siê pierwsze rytmy weso³ej muzyki, to
wszystkie bajkowe postacie z wielk¹ ochot¹
rozpoczê³y pl¹sy i tañce. „Kolorowy
karnawa³” poprowadzili wspaniali
artyœci Rico i Rupert, którzy potrafili
ka¿dego rozbawiæ i porwaæ do zabawy.
Jak zwykle wszyscy bawili siê znakomi-
cie. By³y “tañce - ³amañce”, dostojne pary 
i “zakrêcone korowody”. Jednym s³owem
zabawa by³a na 102!!!
W odœwiêtnie udekorowanej sali w cieka-
wych, kolorowych kostiumach wszystkie
dzieci bawi³y siê przy dŸwiêkach muzy-
ki jak przysta³o na prawdziwy bal kar-
nawa³owy. Równie¿ rodzice stanêli na
wysokoœci zadania, przeœcigaj¹c siê w po-
mys³owym przebraniu swoich dzieci.
Wszystkie dzieci prezentowa³y siê wspa-

niale. Na balu mo¿na by³o spotkaæ
królewny, ksiê¿niczki, wró¿ki, piratów,
kowbojów i wiele innych kolorowych
postaci. Przedszkolaki œwietnie bawi³y
siê w rytm znanych i lubianych utworów.
Zabawa przebiega³a w mi³ej, radosnej
atmosferze. Muzyka i tañce przeplatane
by³y krótkimi zabawami i konkursami
przygotowanymi dla dzieci.
Bal karnawa³owy dostarczy³ dzieciom
wielu prze¿yæ i mi³ych wra¿eñ. Wszystkie
dzieci obdarowane zosta³y wspania³ymi
prezentami w postaci karnawa³owych
czapeczek i okularów. By³ równie¿ s³odki
poczêstunek a na koniec pami¹tkowe
zdjêcia.
Organizuj¹c bal karnawa³owy dla dzieci
uczymy je, i¿ zabawa i relaks s¹ tak samo
wa¿ne jak nauka, praca i obowi¹zki.
Gdy dorosn¹ bêd¹ potrafi³y cieszyæ siê
zabaw¹ i aktywnie wypoczywaæ.
Foto - str. 16.

13 lutego, na cyklicznym
spotkaniu, klubowicze
Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki rozmawiali o
ksi¹¿ce Bohumila Hrabala
„Piêkna rupieciarnia”.
To zbiór - niepublikowa-
nych dotychczas w Polsce
- esejów, szkiców i wywia-
dów z czeskim autorem.
Na pocz¹tku Jarek Do-
mañski, student slawi-
styki i dziennikarstwa,
opowiedzia³ nam o Hra-
balu i jego twórczoœci. 

Po tym ciekawym wpro-
wadzeniu podzieliliœmy
siê swoimi wra¿eniami
z przeczytanej lektury.
Ksi¹¿ka ujê³a nas wy-
j¹tkowym sposobem
opowiadania o sobie -
cz³owieku i twórcy,
swojej rodzinie i przyja-
cio³ach. Zwróciliœmy
uwagê, ¿e Hrabal potrafi³
w zwyk³ej codziennoœci,
dostrzec piêkno œwiata,
jego niepowtarzalnoœæ 
i siê nim zachwyciæ. 
Z pewnoœci¹ „Piêkna ru-
pieciarnia” mo¿e zachê-
ciæ do bli¿szego pozna-
nia jego twórczoœci. 
Kilka dni póŸniej, 18 lu-

tego m³odzi klubowicze
omawiali powieœæ „Wojny
duszków” Herbie Bren-
nana.
M³ody nastêpca tronu

Krainy Duszków popa-
da w konflikt z demona-
mi i musi przez portal
uciekaæ do naszego
œwiata. Ale nie trafia na
wyspê, tylko do zanied-
banego ogrodu dziwa-
ka, którego w tym cza-
sie odwiedza rówieœnik
Pyrgusa - Henry. Ch³opcy
zaprzyjaŸniaj¹ siê i prze-
¿ywaj¹ wiele niesamo-
witych przygód w obu
œwiatach.
Czy tê ksi¹¿kê warto prze-
czytaæ? Oto opinie nie-
których z klubowiczów:
„Wojny duszków”, to
powieœæ dla wszystkich.
Pomo¿e Ci siê przenieœæ
do œwiata Pyrgusa. To
ksi¹¿ka w sam raz dla
Ciebie, nie zwlekaj wy-
po¿yczaj!

Micha³

„Wojny duszków”, to
znakomity sposób na
oderwanie siê od po-
nurej rzeczywistoœci.

Sylwia i Martyna

Nastêpne nasze spotka-
nia - w marcu, serdecz-
nie zapraszamy!

Anna Kopyra
moderator DKK 

przy MBP w Chojnowie

19.02.08 Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
obchodzi³o Dzieñ Prymusa. Jak co roku
najlepsi uczniowie szko³y mieli wolne
od zajêæ lekcyjnych i czeka³a ich nie-
spodzianka: tym razem kulig. Organi-
zatorzy - Rada Rodziców i Fundacja
SMAK SUKCESU - do kuligu zaprosili
te¿ klasê o najwy¿szej frekwencji -  III a.
Wystartowaliœmy o 9 rano spod szko³y,
a na miejscu byliœmy po pó³godzinnej
jeŸdzie. Czeka³a tam na nas mi³a nie-
spodzianka-ognisko:). Chór prymusów
radoœnie œpiewa³ przy akompaniamencie
Pana Tomasza Susmêda oraz kilku innych
amatorskich gitarzystów. A echo nios³o
pieœñ przez lasy… Ciep³a herbata oraz
kie³baski dodawa³y si³ w nieustaj¹cych
bitwach na œnie¿ki, z których na szczêœ-
cie wszyscy wyszli ca³o. Jednak najwiêk-
sz¹ atrakcj¹ tego dnia by³ kulig, na który
nie brakowa³o chêtnych. Niektórzy
uczniowie zaliczyli nawet kilka rundek,
dziwnym zbiegiem okolicznoœci zamienia-
j¹c siê po drodze w œnie¿ne zjawy. Brawo
za poœwiêcenie. Niestety, co dobre,
musi siê skoñczyæ i oko³o 12.00 z po-
wrotem znaleŸliœmy siê u progu naszej

szko³y...Wszyscy bêdziemy dobrze
wspominaæ ten szalony dzieñ, niektórzy
licz¹ siniaki, ale liczy siê dobra zabawa:).
A swoj¹ drog¹, ciekawe, jakie atrakcje
czekaj¹ przysz³orocznych prymusów?

Magda Dyba

A oto lista naszych prymusów: Justyna
Mazurkiewicz, Aleksandra Ba³aj, £ukasz
Rakus, Klaudia Giwojno, Paulina
Maziak, Wojciech Piotrowski, Pawe³
Œwiês, Angelika Truty, Filip Cybuch,
Klaudia Szpanek, Paula Szczêsna, Jacek
Iwonicki, Marcin Krupa, Anna Dziarmaga,
Ewelina Grzanka, Tomasz Kawerski,
Norbert P³ociñski, Joanna Jordan,
Aleksandra P³ochocka, Piotr Maœlej, Agata
Równanek, Beata Nêdza, Monika Czar-
necka, Marek Koniewicz, Szymon Opa³a.
100 % frekwencji: Agnieszka Rombalska,
Klaudia Giwojno, Tomasz Nowak,
Aleksander Ostropolski.

Zabawa karnawa³owa „Piêkna rupieciarnia” i „Wojny duszków”

Kulig w Dniu Prymusa
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych 
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 3 i 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.
Przez nieruchomoœci przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej i nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich. W przypadku wyst¹pienia
nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do nich, 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. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 marca

2009 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 
Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 16 marca 2009 r. 
( ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, po-
twierdzenie 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³aca-
j¹ca 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¿ 460,00 z³ -
dot. dz. nr 379/2, 470,00 z³ - dot. dz. nr 379/3, 520,00 z³ - dot. dz. nr 380/5,
500,00 z³ - dot. dz. nr 380/6 i 630,00 z³ - dot. dz. nr 380/7, 780,00 z³ - dot. dz.
nr 380/4, 670,00 z³ - dot. dz. nr 458/2, 580,00 z³ - dot. dz. nr 458/5 i 650,00 z³
- dot. dz. nr 458/6.
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. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dz. nr 380/4 odby³ siê dnia 25-09-2008r., 
na dz. nr 379/2, 379/3, 380/5, 380/6, 380/7:  dnia 14-11-2008 r., na dz. 
nr 458/2, 458/5, 458/6: dnia 23-12-2008 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 telefo-
nicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

5.32 (D) oraz 12.IV.09, 1V 2), 8.34, 6.32, 7.55
oprócz 12.IV.09 III 9.43,10.32, 11.41, 12.32 3),
14.32, 15.43, 16.34, 18.46 3), 19.53, 20.33 

9.43, 15.43, 19.43,
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6.32, 7.55 oprócz 12.IV.09 III, 9.43, 10.32, 11.41,
12.32 3), 14.32, 15.43, 16.34, 18.46 3), 19.43,

6.57 3), 8.19, 9.12, 10.13, 12.14 3), 14.19, 15.15,
15.52, 16.12 (D) oraz 13.IV.09. 3 V, 1)17.12, 19.19.
19.23, 20.06 oprócz 12.IV.09, 22.11

8.19, 14.19, 19.19

6.57 3), 8.19, 12.14 3), 14.19,19.19,

15.15

10.13 

5.33 (D) oraz 12.IV.09, 6.33, 7.56 oprócz 12.IV.09.
8.34, 9.44, 10.33, 11.33, 11.42, 12.33 3), 14.33,
15.44, 16.35, 18.47 3), 19.44, 20.34

9.12, 15.15

7.56 oprócz 12.IV.09

11.42

6.57, 3), 8.19, 9.12, 12.14 3), 14.19, 15.15, 15.52,
17.12, 19.19, 19.23, 20.06 oprócz 12.IV.09, 22.11

6.56 3), 8.18, 9.11, 12.13 3), 14.18, 15.14, 15.51,
16.11 (D) oraz 13. IV. 09, 3V 1), 17.11, 19.18, 19.22,
20.05 oprócz 12.IV.09

7.55 oprócz 12.IV.09 III, 9.43, 11.41, 12.32 3),
15.43, 18.46 3), 19.43,

Nowy rozk³ad
Obowi¹zuj¹cy od 12 marca br. nowy rozk³ad jazdy poci¹gów to w du¿ej
mierze zas³uga monitów i próœb w³adz miasta kierowanych do Urzêdu

Marsza³kowskiego. Dziêki temu zachowano czêœæ po³¹czeñ, która w pier-
wotnej wersji planu mia³a zostaæ zlikwidowana. Wypada siê cieszyæ, 
¿e starania chojnowskiego samorz¹du zosta³y wziête pod uwagê przy kon-
strukcji aktualnego rozk³adu jazdy.

- pogrubiona czcionka - poci¹gi poœpieszne 
- normalna czcionka - poci¹gi osobowe 
LEGENDA: 1) poci¹g kursuje w pi¹tek oraz 13

IV, 10 XI do stacji Wêgliniec oprócz 1 V
2) poci¹ge kursuje w poniedzia³ek oraz 12 IV, 12 VI,
12 XI oprócz 13 IV, 4 V ze  stacji Wêgliniec

3) pociag kursuje do 31 III
(D) - poci¹g kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku
oprócz dni œwi¹tecznych 

5.33, (D) oraz 12.IV.09, 6.33, 7.56 oprócz 12.IV.09,
9.44, 10.33, 11.42, 12.33 3), 14.33, 15.44, 18.47 3),
19.44

6.57 3), 8.19, 12.14 3), 14.19, 15.52, 19.19, 20.06
oprócz 12.IV.09
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BURMISTRZ  MIASTA CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 
nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Legnickiej 

w Chojnowie, przeznaczonej pod zabudowê gara¿ow¹:

Nieruchomoœæ wolna jest od
obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. Grunt
znajduje siê w ci¹gu istniej¹cej
zabudowy gara¿owej - szero-
koœæ dzia³ki w œwietle istniej¹-
cych œcian wynosi 2,70 m. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 
7 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 3 kwietnia 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz. Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿ 40 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci 
niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 53 

o pow. 1621 m2,  po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej w Chojnowie,
wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.

Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %)  - 98.000,00 z³.
Wadium -19.600,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna  jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkan-
iow¹ jednorodzinn¹, us³ugi komercyjne. Przez nieruchomoœæ prze-
chodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie
ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabu-
dow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci 
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci,
na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg  odbêdzie siê w dniu 7 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  do dnia 1 kwietnia 2009 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w spraw-
ie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿  980,00 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 23 lipca
2008 r., drugi 21 paŸdziernika 2008 r., trzeci 20 stycznia 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 076-81-86-680. Og³oszenia o przetar-
gach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

ZAPRASZA

* na wystawê fotograficzn¹ „Œwiat wokó³ nas” - pokonkursow¹
wystawê prac uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II 
w Chojnowie - Galeria M³odych (Plac Zamkowy 2), luty-marzec

* na spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki:
13 marca, godz.16.00, MBP – DKK (Doroœli), omawiana
ksi¹¿ka: Jacek Bierut - „PiT”

18 marca, godz.13.30, Gimnazjum nr 2 – M³odzie¿owy DKK,
omawiana ksi¹¿ka: Grzegorz Gortat - „Do pierwszej krwi”

Szczegó³owe informacje – Anna Kopyra – moderator DKK (Dzia³
dla Doros³ych)

NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

„FILOFUN: cuda z plastikowych kabelków”
W ksi¹¿eczce pokazano, jak z filofunek, czyli plastikowych kolo-
rowych kabelków (¿y³ek), uplataæ nadzwyczajne rzeczy. Z dwóch,
trzech lub czterech kolorowych ¿y³ek mo¿na zrobiæ wspania³e
plecione breloczki lub zwierz¹tka, które mo¿na przypi¹æ do plecaka,
piórnika, telefonu komórkowego lub pêku kluczy. Z filofanek
mo¿na równie¿ wyczarowaæ oryginalne bransoletki, naszyjniki 
i inn¹ bi¿uteriê na w³asny u¿ytek jako prezenty dla przyjació³.

Dzia³ dla Doros³ych:

Carl Sifaks - „MAFIA  AMERYKAÑSKA: encyklopedia”
Najpe³niejsze i najnowsze dostêpne Ÿród³o wiedzy na temat Mafii
amerykañskiej przekazane w formie dobrego krymina³u.
Pocz¹wszy od szmuglera Ala Capone a¿ po Johna „Teflonowego
Dona”Gottiego, gangsterzy od zawsze napawali przera¿eniem 
i fascynowali spo³eczeñstwo. Ich ekstrawagancki i burzliwy styl
¿ycia zainspirowa³ takie filmy jak “Ojciec chrzestny” czy “Rodzina
Soprano”, lecz ukazana w nich idealistyczna wizja nie odzwier-
ciedla brutalnej rzeczywistoœci œwiata przestêpczego.
Ta encyklopedia pozwala przyjrzeæ siê z bliska najbardziej
znacz¹cym gangsterom, ich walce o w³adzê i wp³ywom, jakie
wywierali na œwiat polityki, filmu i hazardu.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Zofia Szacka-Niewiadomska - „SYBIRACZKA”
Autorka urodzi³a siê na
Kresach Wschodnich.
10 lutego 1940 r., po
wkroczeniu wojsk ra-
dzieckich, zosta³a wywie-
ziona na Sybir, a potem
do Kazachstanu. Tam
prze¿y³a aresztowanie
rodziców, dom dziecka,
rusyfikacjê, psychiczne
i fizyczne cierpienia,
g³ód. Po siedmiu latach
wrêcz cudem wróci³a
do Polski. W ksi¹¿ce
przedstawia swoje au-
tentyczne prze¿ycia 
z tamtych lat.

pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46

Kszta³ty  i  barwy  mojego  œwiata
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: œwiat przedstawiony w formie
pejza¿u, portretu lub martwej natury. 
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 6 maja 2009 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 data zg³oszenia siê. 
Udzia³ w warsztatach nie jest dla uczestników konkursu obowi¹zkowy.
Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do  Miejskiej Biblioteki
Publicznej w  Chojnowie w terminie do 15 marca 2009 r.
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27 lutego br. w kawiarence Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie rozegrano turniej bryd¿a sportowego par,
poœwiêcony pamiêci kolegów bryd¿ystów z Chojnowa, którzy
graj¹ ju¿ na wiecznie zielonym suknie...
Planowany na godz. 17.00 turniej rozpocz¹³ siê nieco póŸniej –
tradycyjnie ju¿ spotkanie rozpoczê³a wizyta na cmentarzu, z³o-
¿enie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach dawnych kolegów.
Potem, ju¿ w kawiarence MOKSiR, do stolików zasiad³o 12 par.
Oprócz chojnowian byli te¿ goœcie z Legnicy i Mi³kowic.
Turniej sprawnie prowadzi³, maj¹cy uprawnienia sêdziowskie, pan
Andrzej Bartosik. Zakoñczenie, og³oszenie wyników i wrêczenie
nagród trzem pierwszym parom mia³o miejsce ok. 21.30. 
A oto wyniki:
I miejsce - Andrzej Chomiczewski i Bronis³aw Tabisz (Chojnów) - 178 pkt.,
II miejsce - Andrzej Bartosik i Stanis³aw Cieœla (Legnica) - 159 pkt.,
III miejsce - Witold Dudek i Bogumi³ Wegner (Legnica) - 156 pkt.,
IV miejsce - Stanis³aw Grybel i Jerzy Æwiek (Mi³kowice) - 145 pkt.

Sponsorami nagród byli: firma AGRO-TAK z Zagrodna panów 
B. Tabisza i L. Kachniarza oraz apteka POD S£OÑCEM pañstwa
A i H. Wiszniewskich.

H. W.

Bryd¿owy turniej

Wybory w „Chojnowiance”
Pierwsze zebranie cz³onków klubu „Chojnowianka” w dniu 15 stycznia br.
nie wy³oni³o kandydatów do zarz¹du. Powód prozaiczny - brak kworum.
Ale ju¿ w kolejnym terminie, byæ mo¿e w zwi¹zku z bardzo dobrymi
wynikami bia³o-niebieskich w grach sparingowych, frekwencja by³a ju¿
lepsza. 19 lutego br. by³a okazja do przedstawienia sprawozdania z finan-
sowej dzia³alnoœci klubu (ksiêgowa) oraz czas na dyskusjê merytoryczn¹. 
Zgodnie ze statutem zdecydowano, by zarz¹d klubu powiêkszyæ do 
7 osób. Wybrano te¿ komisjê rewizyjn¹. W jej sk³adzie znaleŸli siê:
Zygmunt Kokoszka, Krzysztof Kowalczyk, Jan Kulik. Dzieñ póŸniej,
na pierwszym zebraniu nowego zarz¹du, wy³oniono w³adze „Choj-
nowianki”. Prezesem zosta³ Józef Chudziak, wiceprezesami - Walde-
mar Michowski i Gerard Nowak (ma zaj¹æ siê prac¹ z trenerami),
sekretarzem - Grzegorz Rudziak. Cz³onkami zarz¹du zostali: Zbigniew
Duniecki, Krzysztof Rudziak i Krzysztof Uziêb³o.

Co nowego w dru¿ynie?
Zrezygnowano z us³ug napastnika Paw³a Ryssmanna, który wróci³ do
BKS Boles³awiec. Pozyskano pomocnika Paw³a Kwiatkowskiego 
z „Motobi” K¹ty Wroc³awskie oraz napastnika Jana Rusina. Na pozycji
bramkarza dojdzie najprawdopodobniej do zdrowej rywalizacji -
czynione s¹ starania o Macieja Kijowskiego, którego ostatnim praco-
dawc¹ by³ norweski FC Brumunddal Footbal. Poniewa¿ w grê wchodzi
zagraniczny pracodawca, to zgodnie z procedurami formalno-prawnymi
rozmowy finalizowaæ trzeba przez pi³karsk¹ centralê, czyli PZPN.
Miejmy nadziejê, ¿e wiosn¹ miêdzy s³upkami bia³o-niebieskich wszystko
bêdzie ok.
Zw³aszcza, ¿e wyniki wszystkich dotychczasowych sparingów napawaj¹
optymizmem - zakoñczy³y siê zwyciêstwami.

Dobra passa trwa
Tym razem byliœmy œwiadkami remisów. Mecze rozgrywano na sztucznej
murawie. W Hradec Kralowe nasi zmierzyli siê z „góralami” z Jeleniej
Góry. W starciu KS “Chojnowianka” - “Karkonosze” Jelenia Góra
pad³ remis 2:2, a bramki dla nas zdobyli Zwierz (z karnego) i Rusin.
Kolejne odwiedziny – tym razem w Zgorzelcu - to próba si³ z s¹siadami 
z Boles³awca. Tym razem mecz KS “Chojnowianka” - “BKS”
Boles³awiec zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem.
W planach s¹ ju¿ kolejne spotkania kontrolne. Ich wyniki zaprezentu-
jemy w kolejnym wydaniu „Gazety…” Jedenastce Romualda Kujawy
¿yczymy powodzenia!

P.M.

OG£OSZENIE  O  KONKURSIE
Wójt Gminy Chojnów og³asza konkurs na stanowisko 

dyrektora Szko³y Podstawowej w Bia³ej

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania
wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 maja 2003r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zaj-
muj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w po-
szczególnych typach szkó³ i placówek(Dz.U. Nr 89, poz..826 i Nr 189, poz.1854).

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu  powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania

i rozwoju szko³y lub placówki;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczegól-

noœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczy-
ciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela aka-
demickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia -
w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania
zawodowego - w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych 
z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwali-
fikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 w/w rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu;

7) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304),
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

10) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi,
o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, 
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustaw¹ a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia,
na adres: Urz¹d Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez: 
Wójta Gminy Chojnów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego  
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

SPORT...  SPORT...  SPORT...  SPORT...



Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 

w Chojnowie przy ul. Grunwaldzkiej, IVp.,
pow. 45 m2, cena do uzgodnienia. Wiado-
moœæ: tel. (076) 818-18-08 lub 0602-317-176. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w bloku, IIp., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
przedpokój, balkon, 69,50 m2, po remoncie,
cena 230.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0509-271-583.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
bezczynszowe, dobra lokalizacja, w starym bu-
downictwie o pow. 60,5 m2, I pietro, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, c.o., cena
2500 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0788-918-174.

Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m2

w nowym budownictwie, 2 pokoje, balkon,
niski czynsz, ³adny uk³ad. 
Wiadomoœæ: tel. 0606-825-085.

Sprzedam mieszkanie o pow. 64m2

w Chojnowie przy ul. Mickiewicza, Ip., 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, bezczynszowe,
w³asnoœciowe, cena do uzgodnienia. Wia-
domoœæ: 0604-245-422.

Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe 74 m2

na dwa mniejsze. Wiadomoœæ: tel. 726-281-442.

Sprzedam mieszkanie w nowym budow-
nictwie, 3 pokoje z kuchni¹ 65 m2, ³azienk¹ 
i wc osobno, po wymianie okien, cena 170 tys.
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0793-554-501.

Sprzedam mieszkanie: 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój + gara¿, w Chojnowie
ul. Kolejowa, o pow. ok. 100m2, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-34,
0667-795-815 lub 0889-654-665.

Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie bezczynszowe, w trakcie remontu,
sk³adaj¹ce siê z 1 pokoju, kuchni i przed-
pokoju, o pow. 25 m2. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-66-30.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Rynku w Chojnowie, po kapitalnym re-
moncie, Ip., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, o pow. 53,60 m2. 
Wiadomoœæ: tel. (079) 261-51-59.

Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie o pow. 35 m2, do remontu, cena 
59 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0668-739-089.

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

Do sprzedania zabudowania gospodarczo-
produkcyjne Goliszów 65, pow. lokalu 200m2

wiata stalowa 200m2, zbiornik na paliwo, c.o.,
studnia, ca³oœæ dzia³ki 25 arów. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-72-87 lub 0510-941-015.

Praca
Przyjmê opiekunkê do 7.letniego ch³opca,

poszukujê osoby lubi¹cej dzieci, cierpliwej,
dyspozycyjnej, umiej¹cej zorganizowaæ
ch³opcu czas, p³acê 5z³/godz. 
Wiadomoœæ: tel 0692-389-101.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczo-

wie. Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362. 

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy 
ul. Leœnej i Wrzosowej. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojno-
wie, ul. Po³udniowa 943 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-872-314.

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

Sprzedam pole orne po³o¿one w Chojno-
wie, ok. 1h, klasa ziemi III, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 0515-140-107.

Sprzedam komplet wypoczynkowy:
kanapa 3.osobowa, rozk³adana i 2 fotele 
z pojemnikiem na poœciel. 
Wiadomoœæ: tel. 0605-438-493.

Sprzedam now¹ wannê akrylow¹ 140 cm
d³ugoœci za 50% ceny. Kupuj¹cemu oddam
bezp³atnie u¿ywany, w dobrym stanie, cera-
miczny kompakt i sedes oraz umywalkê ze
stojakiem. Wiadomoœæ: tel. (076)819-6014.

Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut
osobowych w cenie 30 - 70 z³. Eksport Import
Handel, Tadeusz Styga Go³aczów 41 
w godz. 7.00 - 17.00. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 725-87-22 lub 0602-
307-249 lub 0604-136-215. 

Zosta³a zgubiona legitymacja studencka 
o nr 19074 nale¿¹ca do MA£GORZATY
¯YWIECKIEJ, prawdopodobnie na dworcu
atobusowym w Chojnowie. Znalazcê proszê
o kontakt pod nr tel: 609-837-720.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 5/69214

OG£OSZENIA DROBNE

(podstawa prawna)
§ 1. 1. Zatwierdza siê obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Chojnowa tary-
fy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia
œcieków na okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Wysokoœæ cen i stawek op³at netto za dostarczon¹ wodê.

Wysokoœæ cen i stawek op³at netto za odprowadzenie œcieków.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2009 r.
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego oraz w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XXXV/162/09
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia œcieków obowi¹zuj¹cych 
na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 kwietnia 2009 roku  do dnia 31 marca 2010 roku.
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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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KUP W CHOJNOWIEKUP W CHOJNOWIE

* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA
* SZK£O ARTYSTYCZNE

* 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

zatrudni pracowników 
na stanowisku produkcyjnym

* monter
* t³oczarz
* frezer
* tokarz
* spawacz

dodatkowym atutem bêdzie 
znajomoœæ rysunku technicznego 

i samodzielnoœæ.

Kontakt osobisty w siedzibie firmy.

PPU "MAGROTEX" Sp. z o.o.
Chojnów ul.Fabryczna 1

U nas kupisz
i uszyjesz

Firany i zas³ony 
m.in. z Polski, W³och 

oraz Hiszpanii

* pomoc w doborze tkanin
* projekty zas³on
* mo¿liwoœæ uszycia

to oferta sklepu to oferta sklepu 

DEKORDEKOR
ul. Niemcewicza 1 
(w kierunku MDK)

poniedzia³ek - pi¹tek 
10.00 - 17.00

sobota 10.00 - 13.00

ZAPRASZAMY

UCHWA£A NR XXXV/161/09
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-2013"

(podstawa prawna)
§ l. Uchwala siê „Lokalny Program Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007 - 2013" jak
w za³¹czniku nr l do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie oraz
og³oszeniu w „Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy
Rady Miejska Chojnowa

Jan Skowroñski



Karnawa³owe  wspomnienia
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Domy w konstrukcji szkieletowej i keramzytowej. 
Planowany termin do wprowadzenia 15 maja. 
Mozliwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia,
materia³y najwy¿szej jakoœci. Okna szkockiej
firmy Watson Dallas Windows System Ltd.
Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Dla pierwszych klientów przewidujemy rabat
lub prezent od firmy.

***
Dom jednorodzinny z poddaszem
u¿ytkowym i gara¿em (niepod-
piwniczony)

***
Powierzchnia u¿ytkowa parteru
i poddasza 89,96 m2

+ gara¿ 20,52 m2

***
Powierzchnia pod³ogi 
z gara¿em 140 m2

***
Powierzchnia zabudowy 99,9 m2

Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564

D&D Construction Sp. z o.o.


