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"Niewinni" w oparach rocka
Impreza akustyczna, nie znaczy statyczna. Publicznoœæ nie by³a 

w stanie d³ugo wysiedzieæ za stolikami. 

Kolejna placówka dla niepe³nosprawnych
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w za³o¿eniach ma

obj¹æ opiek¹ 40 osób, które znajd¹ w nim profesjonalne
wsparcie, szeroki wachlarz zajêæ terapeutycznych 

i wszelkiego rodzaju pomoc. 

Liderzy Animacji Spo³ecznej (6)
Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Gmin (Miast) Partnerskich
Wa¿nym celem stowarzyszenia jest dzia³anie na rzecz integracji europejskiej. 

Razem z partnerami prowadzi tak¿e dzia³alnoœæ charytatywn¹ g³ównie 
na rzecz ludzi chorych i niepe³nosprawnych. 

Cisza jak ta
4 marca na scenie sali widowiskowej MOKSiR na

jedynym koncercie pojawi siê Ko³obrzeska Formacja
Poezji Œpiewanej CISZA JAK TA.

Zwyciêstwo trampkarzy
W meczu fina³owym "Chojnowianka" zagra³a z Górnikiem Z³otoryja 

i kolejny raz zwyciê¿y³a. 

Rockowe harce na gitarce
Bardzo mi³ym chojnowskim akcentem jest obecnoœæ w sk³adzie Dariusza

Matysa. Notabene od Darka wszystko siê zaczê³o. 

¯eby ka¿de s³owo siê sobie dziwi³o
Literatura J. Mueller-Liczner nie nale¿y do ³atwych. Jej

teksty wymagaj¹ skupienia, uwagi i niezwyk³ej wyobraŸni. 
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CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii
Daria najpopularniejsza
11 lutego podczas Gali Mistrzów Sportu 
w Legnicy og³oszono wyniki plebiscytu na
najpopularniejszego sportowca. Mieszkañcy
Chojnowa, drog¹ esemesow¹, g³osowali na

10 sportowców z naszego miasta. Podobnie
jak w roku ubieg³ym plebiscyt wygra³a Daria
Szymañska - zawodniczka jeŸdziectwa
WKKW. Najpopularniejszego sportowca
wybierali tak¿e mieszkañcy naszej gminy.
Ten tytu³ przypad³ Wiolettcie Nêdzy z Mewy
Goliszów specjalizuj¹cej siê w 100. polo-
wych warcabach. Gratulujemy obu paniom.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-
ciami /t.j. Dz.U.  z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z póŸn. zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu: 1) w dniach od
10.02.2012 r. do 02.03.2012 r.: 
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanych
przeznaczonych do sprzeda¿y w formie
przetargu - dzia³ki nr 185/13, 185/14,
185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19,
185/20, po³o¿one w obrêbie 6 miasta
Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 10 lutego 2012 r. Nr
15/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
23.03.2012 r.

Uniewinnieni
Po dwóch latach procesu s¹d uniewinni³
Leszka W. i Adama P. - by³ych komendan-
tów chojnowskiego komisariatu. Pierwszy 
z nich, któremu prokuratura stawia³a a¿ 11
zarzutów, odpowie tylko za dwa, uznane
przez s¹d za mniejszej wagi - przekroczenie
uprawnieñ s³u¿bowych i poœwiadczenie
nieprawdy w notatkach s³u¿bowych. W tej
sprawie s¹d warunkowo umorzy³ postêpowa-
nie na 2 lata próby. Z wyrokiem nie zgadza
siê Prokuratura Okrêgowa we Wroc³awiu,
która ju¿ zwróci³a siê o pisemne uzasadnienie
postanowienia. Od jego treœci zale¿eæ bêdzie
decyzja o wniesieniu apelacji. 

" Nie umiera ten, kto w sercach ¿ywych pozostaje"

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci oraz uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej Kochanego Mê¿a i Ojca
œp. Józefa Czubatego

Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, Delegacjom, Kole¿ankom 
i Kolegom z lat szkolnych oraz Znajomym wyra¿amy ogromn¹ 

wdziêcznoœæ, ¿e byliœcie z nami w tych najtrudniejszych chwilach. 

¿ona i syn

Zbiórka elektroœmieci

Kolejn¹ akcjê zbierania elek-
troœmieci zaplanowano na 24
marca. Tego dnia na terenie
by³ej stra¿y po¿arnej przy ul.
D¹browskiego 15 oraz na
placu przed kot³owni¹ WPEC
przy ul. Kiliñskiego oddaæ
bêdzie mo¿na zu¿yty, nie-
sprawny sprzêt elektroniczny.
Punkty czynne bêd¹ od godz.
9.00 do godz. 15.00. Nie trze-
ba jednak czekaæ a¿ do marca.
W ka¿dy dzieñ powszedni, 
w godz. od 7.00 do 15.00. na
terenie bazy zak³adu oczysz-
czania miasta Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej przyjmowane s¹
wszelkiego rodzaju elektro-
œmieci. 
Przypominamy przy okazji, ¿e
za wyrzucenie np. telewizora
do przydomowego kontenera
grozi kara grzywny - nawet do
5000 z³. Warto te¿ mieæ
œwiadomoœæ jak bardzo urz¹-

Muzeum zaprasza
Muzeum Regionalne zaprasza w sobotê 18
lutego o godz. 18.00 na Kameralny Koncert
Muzyki Dawnej w wykonaniu zespo³u
All’Antico. 

Zebranie sprawozdawcze

Zarz¹d Kola PZW 
Chojnów-Miasto zaprasza
cz³onków ko³a na zebranie 

sprawozdawcze za 2011 rok. 
Zebranie odbêdzie siê 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
Pl. Zamkowy w dniu 04.03.2012 r.

Pierwszy termin zebrania 
godz. 08:45, 

drugi termin godz. 09:00. 
Zapraszamy do licznego udzia³u.

dzenia szkodz¹ naszemu œrodowisku. Zawieraj¹ m.in. rtêæ,
kadm i o³ów. Sprzêt rozk³adaj¹cy siê na wysypisku, czy
innym przypadkowym miejscu uwalnia truj¹ce zwi¹zki do
gleby, st¹d trafiaj¹ one do wód i powietrza, a potem kumu-
luj¹ siê w roœlinach i organizmach zwierz¹t. Elektroœmieci
zawieraj¹ te¿ wiele cennych metali, takich jak z³oto, srebro,
miedŸ, aluminium. Materia³y odzyskane w wyniku recyklin-
gu mog¹ zostaæ ponownie zastosowane w nowych urz¹dze-
niach. 

fot. Wojciech Obremski (lca.pl)
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Kredyt „Czysta Energia" w Banku BG¯ - 10% dotacji za obni¿enie zu¿ycia energii.

Aby wspieraæ dzia³ania prowadz¹ce do obni¿enia zu¿ycia energii, stworzony zosta³ Program Finansowania Energii
Zrównowa¿onej w Polsce - PolSEFF. Bank BG¯ S.A., który od lat anga¿uje siê w projekty proekologiczne,
stworzy³ w ramach tego programu kredyt inwestycyjny, przeznaczony na nastêpuj¹ce inwestycje:

* Inwestycje bazuj¹ce na urz¹dzeniach i rozwi¹zaniach z listy LEME (lista zakwalifikowanych materia³ów 
i urz¹dzeñ).

* Projekty du¿ej skali z obszaru efektywnoœci energetycznej, energii odnawialnej oraz modernizacji budynków.
* Projekty polegaj¹ce na zakupie maszyn oraz urz¹dzeñ rolniczych i budowlanych.

Kredyt przeznaczony dla przedsiêbiorstw spe³niaj¹cych wymogi unijnej definicji ma³ego i œredniego przed-
siêbiorstwa oraz rolników realizuj¹cych inwestycje poprawiaj¹ce efektywnoœæ energetyczn¹. Objêty jest dofinan-
sowaniem unijnym w postaci premii inwestycyjnej w wysokoœci 10 lub 15% kwoty kredytu, wyp³acanej po zreali-
zowaniu inwestycji. Klientom oferowana jest bezp³atna pomoc techniczna in¿ynierów na ka¿dym etapie inwesty-
cji.

Wiêcej informacji dostêpnych jest w oddzia³ach Banku BG¯.

5 stycznia 2012 roku odszed³ od nas nieoczekiwanie 
najukochañszy M¹¿, Tatuœ i Dziadziuœ

œp. EUGENIUSZ  MADEJ
- Profesor szko³y œredniej
- Nauczyciel i wychowawca Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie
- Pomys³odawca i za³o¿yciel oraz d³ugoletni dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych 

i Technikum Mechanicznego w Chojnowie
- Nauczyciel i opiekun m³odzie¿y w Zespole Szkó³ Rolniczych w Chojnowie

Ostatnie po¿egnanie i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku odby³o siê 
7 stycznia 2012 r. na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim Znajomym i Przyjacio³om, a szczególnie
Panu Burmistrzowi oraz Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ i Dyrektorowi Gimnazjum 
w Chojnowie, którzy, uczestnicz¹c w ceremonii pogrzebowej, oddali ho³d zmar³emu
swoj¹ obecnoœci¹, a tak¿e wyg³osili ciep³e, pe³ne uznania s³owa po¿egnania oraz kon-
dolencje.

Pozostaj¹ca w ¿a³obie i poczuciu têsknoty
Rodzina

Podajemy najbli¿sze terminy mszy w intencji zmar³ego, odprawiane w Koœciele pw. NPNMP w Chojnowie: 22.02. godz.17.00;

07.03.godz.8.00; 26.03.godz.17.00; 09.04.godz.13.00; 25.04.godz.17.00; 07.05.godz.8.00; 07.06.godz.17.00; 10.07.godz.9.00.
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Jak to z Orlikiem jest
W mieœcie funkcjonuje kilka nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk.
Obiekty s¹ dostêpne dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych wed³ug usta-
lanych przez zarz¹dców harmonogramów. Ka¿dy z nich ma zaspokoiæ
potrzeby poszczególnych grup, ale „jeszcze siê taki nie urodzi³, co by
wszystkim dogodzi³”. 
Wiêkszoœci¹ boisk zarz¹dzaj¹ szko³y - Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
nr 2, Szko³a Podstawowa nr 3 i Szko³a Podstawowa nr 4. Stadion przy
ul. Ma³achowskiego nale¿y do MOKSiR. Je¿eli chodzi o wykorzystanie
boisk i ich funkcjonowanie, najwiêksze zainteresowanie (emocje)
wzbudza „Orlik” przy ul. Kiliñskiego.
Kompleks funkcjonuje od jesieni 2008 roku. Przysparza sporo pracy
zwi¹zanej z jego konserwacj¹ wymagan¹ przez gwarancjê wykonawcy 
i odpowiedzialnoœci administratora, aby obiekt s³u¿y³ jak najd³u¿ej 
(i w jak najlepszym stanie) naszej m³odzie¿y i doros³ym, którzy z niego
korzystaj¹. Koszty zwi¹zane z pielêgnacj¹ nawierzchni (szczotkowanie
specjalistycznym sprzêtem - zu¿ycie benzyny), utrzymaniem czystoœci
w szatniach i toaletach, œrodków czystoœci, z zu¿yciem wody, op³aty za
u¿ywan¹ energiê (œwiat³a, ogrzewanie szatni, elektryczna dmuchawa)
ponosi miasto (czyli ka¿dy podatnik, niekoniecznie korzystaj¹cy 
z obiektu). Koszty to równie¿ udostêpnianie pi³ek, które siê zu¿ywaj¹
(do koszykówki, pi³ki no¿nej i siatkówki), koszulek (tzw. znaczniki) dla
graj¹cych. W bie¿¹cym roku istnieje koniecznoœæ wymiany siatek 
w bramkach. Pielêgnacja wymaga systematycznoœci. Szczególnie jest to
uci¹¿liwe w okresie kwitnienia drzew i w okresie jesiennym, kiedy
intensywnie sypi¹ siê liœcie a wilgotna nawierzchnia uniemo¿liwia 
szczotkowanie, gdy¿ granulat gumowy siê zbryla i nierównomiernie
rozprowadza, a drobne liœcie i ga³¹zki „zaœlepiaj¹” szczotki. Przy
wiej¹cym wietrze jest to tym bardziej uci¹¿liwe. Okres zimowy to 
przerwa w u¿ytkowaniu ze wzglêdu na niskie temperatury (naprê¿enie
w³ókniny, która mo¿e pêkaæ na ³¹czeniach), opady œniegu. Zabiegi typu
usuwanie ³opatami, spychanie sprzêtem mecha-nicznym, zamiatanie s¹
niedozwolone (gwarancja!). Z kolei wydmuchiwanie powoduje równie¿
przemieszczanie i usuwanie granulatu. Media (woda, bojlery, toalety)
musz¹ zostaæ wy³¹czone (opró¿nione z wody) tak, aby niskie tempe-
ratury nie spowodowa³y rozsadzenia urz¹dzeñ. Wiêc praktycznie trzeba
odczekaæ ten niekorzystny okres. Oczywiœcie mo¿e siê ktoœ z tym nie
zgadzaæ, ale takie s¹ zalecenia gwarancyjne. W przypadku naszego
„Orlika” to równie¿ jego po³o¿enie ma znaczenie. Pobliski park latem
daje cieñ i mi³y (wieczorem) ch³ód, ale zim¹ cieñ i d³ugo utrzymuj¹c¹
siê zmarzlinê (w 2010 do oko³o 21 marca, natomiast w 2011 do 10 mar-
ca) oraz liczne „paprochy” sypi¹ce siê z drzew, które nale¿y po zimie
usun¹æ nim obiekt przyjmie pierwszych graczy.
Trochê statystyki
W roku 2011 kompleks czynny by³ od 28 marca do 15 grudnia. Obiekt
udostêpniony pocz¹tkowo by³ (28.03 - 15.05) od poniedzia³ku do
niedzieli (bez soboty, która zarezerwowana by³a na organizacjê Miê-
dzyzak³adowej Ligi Pi³ki No¿nej i inne turnieje). Po 15 maja udostêp-
niono równie¿ soboty. W wymienionym okresie skorzysta³o z obiektu
(statystycznie) 18.344 osób. W tym: z boiska do pi³ki no¿nej 12.065
osób; z boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) 5.438 osób
oraz 841 uczestników organizowanych w tym okresie turniejów. Dodat-
kowo administrator (SP4) w okresie wakacyjnym (04.07 do 31.08 -
poniedzia³ek / pi¹tek) otworzy³ obiekt w godz. od 9.00 - 13.00.
Frekwencja (43 dni otwarcia - 172 godziny) to 134 osoby, czyli œrednia
na jedn¹ godzinê otwarcia to 0,77. Z 43 dni 19 to dni wykorzystane,
a 24 to dni, kiedy nikt w tych godzinach nie skorzysta³. Dy¿ury pe³nili
pracownicy z obs³ugi szko³y. Natomiast, je¿eli chodzi o otwarcie sobot-
nie obiektu w godz. od 9.00 do 13.00 (okres 15.05 - 10.12) to liczba
sobót (31 dni = 124 godz.)  wykorzystanych  wynios³a 12 natomiast 19
sobót to czas niewykorzystany. Frekwencja w podanym czasie wynios³a
77 osób czyli 0,62 osoby na godzinê. Samorz¹d dodatkowo wyasyg-
nowa³ œrodki na przed³u¿one dni otwarcia. Czasami dozoru wymaga³o
puste boisko!

Rozegrane turnieje: 
pi³ka no¿na - zawody powiatowe ch³opców (6.05 - SP); zawody pod-
strefy legnickiej dziewcz¹t (12.05 - SP); Turniej Policyjny (14.05);

zawody powiatowe
dziewcz¹t (17.05 GM);
podstrefa legnicka
dziewcz¹t (19.05 -
GM); fina³ strefy leg-
nickiej dziewcz¹t
(24.05 - SP); fina³ stre-
fy dziewcz¹t (31.05 -
GM); turniej Klubów
Kibica MKS „Zag³êbia” Lubin (26.06); turniej Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska  dziewcz¹t i ch³opców rocznik 2000/2001 
i 1998/1999 (12.09; 14.09; 16.09; 18.09; 20.09). Pi³ka koszykowa:
turnieje „open” z udzia³em ekip z Legnicy, Lubina i Z³otoryi (31.05;
3.09). Pi³ka siatkowa” turniej „open” (17.07). Ponadto od kwietnia do
listopada rozgrywano II edycjê Miêdzyzak³adowej Ligi Pi³ki No¿nej 
z udzia³em 8 dru¿yn seniorów.

Wykorzystanie boiska wielofunkcyjnego odbywa³o siê bez harmono-
gramu. Korzystaj¹cy sami siê organizowali w celu rozgrywania meczów
koszykówki b¹dŸ siatkówki i robili to bezproblemowo.
Aktualnie „Orlik” pozostaje (wstêpnie) zamkniêty do 29 lutego (chyba,
¿e warunki pogodowe bêd¹ trudne). Jeszcze trochê cierpliwoœci! Chêtni
do gry mog¹ korzystaæ z boiska przy ul. Ma³achowskiego (MOKSiR -
stadion) po uprzednim skontaktowaniu siê z zarz¹dc¹ obiektu. Boisko
to nie wymaga w przeciwieñstwie do „Orlika” tak niezbêdnych za-
biegów i ostro¿noœci z uwagi na inny rodzaj nawierzchni. Równie¿ do
dyspozycji jest obiekt Gimnazjum nr 2 (kontakt równie¿ z zarz¹dc¹). 
W przypadku pozosta³ych boisk (SP 3 i Gimnazjum nr 1) nale¿y kon-
taktowaæ siê równie¿ z zarz¹dzaj¹cymi.

AM

Harmonogram tygodniowy wykorzystania boiska do pi³ki no¿nej za
2011r. (obowi¹zywa³ od 28 marca i dodatkowo od 15 maja – 42 godz.
tyg. i 168 godz. miesiêcznie):

Poniedzia³ek:
15.00 – 16. 30 KS „Chojnowianka” – grupa „Orlik”
16.30 – 18. 00 KS „Chojnowianka” – grupa trampkarze
18. 00 – 19.3o „Belfry”
19.3o – 21. 00 „Tompol”
Wtorek:
15. 00 – 16. 30 KS „Chojnowianka” – grupa „Orlik”
16. 30 – 18.oo KS „Chojnowianka” – (od 2.09 grupa przedszk.)
18. 00 – 19. 30 „Oldboye”
19. 30 – 21. 00 „Biznes Team” 
Œroda:
15. 00 – 16. 30 KS „Chojnowianka” – grupa trampkarze
16. 30 – 18. 00 KS „Chojnowianka” – grupa „Orlik”
18. 00 – 21. 00 Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej 
Czwartek:
15. 00 – 16. 30 KS „Chojnowianka” – grupa „Orlik” 

(od 2.09 grupa przedszk.)
16. 30 – 18. 00 „£ukasz Team”
18. 00 -19. 30 „Delta”
19. 30 – 21.00 Chojnowski Klub Kibica MKS „Zag³êbie”
Pi¹tek:
15. 00 -16. 30 KS „Chojnowianka” – grupy na umówienie
16. 30 – 18. 00 „Marcin Team”
18. 00 – 19. 30 “Oldboye”
19. 30 – 21. 00 “Biznes Team”
Sobota:
9. 00 – 10. 00 Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej 

(kwiecieñ – listopad)
od 13. 00 – ogólnie dostêpne (od 15.05) 
15. 00 – 16. 30 „Chom Team”
16. 30 – 18. 00 „Oko Team”
18. 00 – 19. 00 „£uki-Team”
Niedziela:
16.00 – 17. 00 ogólnie dostêpne 
17. 00 – 18.30 „Marko Team”
18. 30 – 20. 00 „Champion”
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Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego
nr 1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym 

przy ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹

u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. 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 15 lutego 2012 r.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu 
w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego,
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 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  1.070,00 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.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w usta-
lonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art.
43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 23.01.-15.02.2012 r. w godz. 10.00 do
14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

W miniony poniedzia³ek, w Chojnowie uru-
chomiono kolejn¹ placówkê dla osób
niepe³nosprawnych. Œrodowiskowy Dom
Samopomocy powsta³ g³ównie dziêki staran-
iom Zarz¹du Powiatu Legnickiego i pomocy
Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego.
Powiat przekaza³ na ten cel budynek sto³ówki
szkolnej, nale¿¹cej niegdyœ do Powiatowego
Zespo³u Szkó³, z województwa natomiast
wp³ynê³a dotacja w wysokoœci ponad 420
tys. z³. Kwota ta by³a przeznaczona na
remont obiektu 160 tys. z³., na zakup oraz
monta¿ windy dla osób poruszaj¹cych siê na
wózkach 150 tys. z³., na wyposa¿enie 70 tys.
z³ oraz na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ 41 tys. z³.

ŒDS w za³o¿eniach ma obj¹æ opiek¹ 40 osób,
które znajd¹ tu profesjonalne wsparcie, szero-
ki wachlarz zajêæ terapeutycznych i wszel-
kiego rodzaju pomoc. 
Celem dzia³alnoœci ŒDS jest podnoszenie
jakoœci ¿ycia i zapewnienie oparcia spo-
³ecznego uczestnikom. Dotyczy to w szcze-
gólnoœci partnerskiej rady i pomocy 
w sprawach zwi¹zanych ze wspó³¿yciem
spo³ecznym, za³atwieniem spraw poza

domem, wykonywaniem ró¿nych zajêæ 
i prac, aktywnym spêdzaniem wolnego czasu,
motywowaniem do pracy przez wykorzys-
tanie posiadanych umiejêtnoœci, utrzymy-
waniem kontaktów z rodzin¹ i przyjació³mi. 
- Powierzchnia obiektu pozwala na przyjêcie
50 osób z zaburzeniami psychicznymi
-  wyjaœnia dyrektor Leokadia Basiura. 
- Placówka oferuje zajêcia zespo³owe i indy-
widualne. Jej us³ugi obejmuj¹ w szczególnoœ-
ci trening funkcjonowania w ¿yciu codzien-
nym, treningi umiejêtnoœci interpersonalnych
i rozwi¹zywania problemów, umiejêtnoœci
spêdzania wolnego czasu, a tak¿e terapiê
ruchow¹. Ponadto uczestnicy znajd¹ tu
pomoc psychologiczn¹, pomoc w za³atwianiu
spraw urzêdowych i w dostêpie do œwiadczeñ
zdrowotnych.
Dom jest w pe³ni przystosowany do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Wyposa¿ony jest 
w windê i sprzêt odpowiedni do realizacji
zadañ wspieraj¹co-aktywizuj¹cych. Zajêcia
odbywaj¹ siê tu piêæ dni w tygodniu. W przy-
padku osi¹gniêcia przez
uczestnika poziomu
samodzielnoœci umo¿-
liwiaj¹cego uczestnict-
wo w innych formach
wsparcia zespó³ wspie-
ra j¹co-aktywizuj¹cy
wnioskuje do Powiato-
wego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legnicy 
o umo¿liwienie uczest-
nikowi korzystania z in-
nych form wsparcia 

w celu kontynuacji procesu usamodzielniania
w szczególnoœci poprzez odpowiednie formy
rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia. 

6 lutego, podczas otwarcia placówki, o kom-
forcie pracy, wyposa¿eniu domu i warunkach
socjalno-bytowych mogli przekonaæ siê goœ-
cie, którzy uczestniczyli w uroczystoœci -
Senator RP Dorota Czudowska, Pose³ RP
Ryszard Zbrzyzny, zastêpca Dyrektora Wy-
dzia³u Polityki Spo³ecznej Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego Dorota Grzybowska,
przedstawiciele w³adz powiatu, miasta 
i gminy oraz dyrektorzy jednostek pomocy
spo³ecznej.

Œrodowiskowy Dom Samopomocy jest drug¹
placówk¹ w mieœcie, obok Warsztatu Terapii
Zajêciowej wspieraj¹c¹ osoby niepe³no-
sprawne. Bêdzie zapewne te¿ kolejn¹, która
dostarczaæ nam bêdzie ciekawych tematów
redakcyjnych. 

eg

Kolejna placówka dla niepe³nosprawnych
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Internet umo¿liwia szeroki dostêp do informacji,
wiedzy i kultury, ale mo¿e byæ tak¿e Ÿród³em
zagro¿eñ, zw³aszcza dla m³odych internautów.
Inicjowanie i propagowanie dzia³añ na rzecz bez-
piecznego dostêpu dzieci i m³odzie¿y do zasobów
internetowych to cel obchodzonego od 2004 r.
Dnia Bezpiecznego Internetu. W Polsce organiza-
torami tych obchodów od
2005 r. jest Fundacja
Dzieci Niczyje oraz Na-
ukowa i Akademicka Sieæ
Komputerowa.

7 lutego, w Dzieñ Bez-
piecznego Intenretu, 
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie odby³o siê spotkanie 
z przedstawicielami wszystkich chojnowskich
szkó³, na którym zainicjowano podjêcie wspólnych
dzia³añ edukacyjnych zwi¹zanych z bezpieczeñst-
wem dzieci i m³odzie¿y w sieci. Uczestnicy
spotkania postanowili aktywnie w³¹czyæ siê 
w tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego
Internetu poprzez:

1) rozpropagowanie obchodów Dnia Bezpiecznego
Internetu na stronach internetowych i plakatach 
w szko³ach i bibliotece;

2) rozpoczêcie wspólnej kilkumiesiêcznej kam-
panii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego
Internetu”;

3) organizowanie spotkañ prowadzonych przez
funkcjonariusza policji  na temat zagro¿eñ w Inter-
necie.

Ju¿ wkrótce w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odbêd¹
siê dwa spotkania –  21 lu-
tego dla uczniów szkó³ pod-
stawowych oraz 22 lutego
dla uczniów gimnazjów 
i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Po tych spotkaniach, w któ-
rych uczestniczyæ bêd¹ wy-

brane grupy uczniów z wszystkich chojnowskich
szkó³, w nastêpnych miesi¹cach odbêd¹ siê spotka-
nia w ka¿dej ze szkó³.

Chojnowska inicjatywa zosta³a oficjalnie zg³o-
szona organizatorom Dnia Bezpiecznego Internetu
i zamieszczona przez nich na stronie internetowej.
Jesteœmy przekonani, ¿e wspólne zaanga¿owanie
jest wa¿ne i pozytywnie wp³ynie na rzecz bez-
pieczeñstwa on-line w naszym lokalnym
œrodowisku.

B.L.

BBeezzppiieecczznnyy    IInntteerrnneett

¯eby ka¿de s³owo siê sobie dziwi³o
czarne obwódki
wejœæ w ludzkie ciep³o, pozostaæ przy ¿yciu 

tak chc¹, lecz gdy w pó³ s³owa przerw¹ 
pokrêtkê czy oklepankê - ich usta, 
zaciête w kreskê, oblecze sob¹ szron 

te panny przebrzmiewanny, zaciek³e doktrynistki 
maj¹ wieczysty k³opot z krn¹brn¹ faktycznoœci¹ 
te dogmatki, ramotki, solenne lenniczki, 
poddane i podatne siostry inkwizytki 

losy tych kobiet usk³adane z zasad 
na zachowek ciu³aj¹ etos-etykietos 
zmienne przez bliskoœæ czy przez uwik³anie? 
co chowaj¹ w zasz³oœciach? grajdo³ek czy getto? 

œwiat siê ich nie ima - œciska jak imad³o 
jest dla nich chiazmem schizm¹ i stygmatem 
graniczn¹ wylotówk¹ do mdl¹cych rozmodleñ 
lekk¹ i lepk¹ stêch³¹ mamrotank¹ 

i kiedy tamte, m³odsze, tantryczne tanecznice, 
te stale elastyczne tniaczki agresywki, 
widz¹ w nich rych³e zmieszczki, otylie infantylie, 
z ich dawnych czynów matczynych czyni¹ 
ur¹gowisko, 

g³ucho im wtedy, zapad³ym kataraktom, 
wiêc graj¹ sobie podzwonne bez zbêdnych 
drastycznoœci, 
i podobnie jak ¿y³y - nieugiête i godne 

wchodz¹ w œmieræ swoj¹ tak miêkko jak w ciasto 
[zastoisko]

Joanna Mueller-Liczner
Ukoñczy³a polonistykê na Uniwersytecie
Warszawskim, tam te¿ pisa³a doktorat.
Redagowa³a warszawskie akademickie cza-
sopismo LiteRacje. Wiersze i artyku³y kryty-
czne publikowa³a m.in. w FA-arcie,
Twórczoœci, Pograniczach, Tekstach Drugich,
Dekadzie Literackiej, Literaturze na œwiecie,
Lampie oraz Wakacie.Wyda³a trzy tomy poety-
ckie: "Somnambóle fantomowe" (Kraków
2003), "Zagniazdowniki/Gniazdowniki"
(Kraków 2007, nominacja do Nagrody
Literackiej Gdynia) i "Wylinki" (Biuro
Literackie, Wroc³aw 2010) a tak¿e zbiór ese-
jów "Stratygrafie" (Biuro Literackie, Wroc³aw
2010; nagroda - Warszawska Premiera
Literacka, listopad 2010). Redaktorka - razem
z Mari¹ Cyranowicz i Justyn¹ Radczyñsk¹ -
ksi¹¿ki "Solistki. Antologia poezji kobiet
(1989-2009)" oraz - razem z Bartoszem
Ma³czyñskim i Kub¹ Mikurd¹ - ksi¹¿ki
"Podziemne wniebowst¹pienie. Szkice o twór-
czoœci Tymoteusza Karpowicza". 
W 2011 r. otrzyma³a Nagrodê Literack¹
Czterech Kolumn. Stypendystka Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka
w Warszawie.

Joanna Mueller-Liczner urodzona w 1979
roku poetka, krytyk, redaktor,  przyjecha³a 
z Warszawy do Chojnowa, by w gronie zain-
teresowanych mieszkañców opowiedzieæ 
o swojej twórczoœci. Jej spotkanie autorskie
mia³o miejsce 10 lutego w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. 
Literatura J. Mueller-Liczner nie nale¿y do
³atwych. Autorka reprezentuje nurt poezji
eksperymentalnej, awangardowej, wpa-
sowuj¹c siê w œrodowisko neolingwistyczne. 
Jej teksty wymagaj¹ skupienia, uwagi i nie-
zwyk³ej wyobraŸni. Poetka bawi siê sztuk¹
werbaln¹, tworz¹c nowe s³owa i formy wier-
szy. Zadziwia nie tylko s³owotwórstwem, ale
czêsto te¿ graficznym zapisem swoich myœli. 
Jako neolingwistka wskazuje na znaczenie
warstwy brzmieniowej i wizualnej tekstu
poetyckiego, z jednoczesnym wezwaniem
odejœcia od formy wiersza dowolnego.
Interpretacja jej wierszy jest wielowar-
stwowa - ka¿dy mo¿e zobaczyæ, us³yszeæ 
w nich w³asn¹ egzegezê. Sama autorka
twierdzi, ¿e tomiki jej wierszy powstawa³y 
w kolejnych, innych, nowych etapach jej
¿ycia. 

Pierwszy z nich „Somnambóle fantomowe” 
z 2003 roku to emocje przeuczonej student-
ki, niezwykle oczytanej w jej mniemaniu, ale
samotnej. Cztery lata póŸniej powstaj¹
“Zagniazdowniki/Gniazdowniki” - zebrane 
w s³owa, wyrazy, zdania uczucia m³odej
kobiety buduj¹cej swoje gniazdo, spodzie-
waj¹cej siê potomstwa. W 2010 roku pow-
staj¹ „Wylinki”. Pisze je dojrza³a, doœwiad-
czona kobieta obna¿aj¹ca swoje liczne wcie-
lenia. Sama o tej publikacji mówi - „28 wier-
szy - pierwocinowych zawi¹zków gêstwiej-
ych w gatunkowy ogród nieplewiony; 28
szuflad - a w nich ja: wielokrotna w powro-
tach, zryw po zrywie wystawiona na g³as-
nost”.
Z obecnoœci Joanny Mueller-Liczner
skwapliwie skorzysta³ Chojnowski Klub
Literacki. Na proœbê naszych pocz¹tkuj¹cych
poetów goœæ poprowadzi³ warsztaty. Ich
g³ównym celem by³o wskazanie przyjemnoœ-
ci tworzenia, ¿onglowania s³owem, okrywa-
nia nieograniczonego wyrazotwórczego
œwiata. 

eg
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Dzieñ Babci i Dziadka
Ze wzglêdu na ferie zimowe spotkania
wnucz¹t ze swoimi babciami i dziad-
kami odby³y siê w tym roku wyj¹t-
kowo szybko, bo ju¿ od 10 stycznia
goœciliœmy w naszych skromnych pro-
gach przemi³ych goœci. To w³aœnie dla
Nich przedszkolaki piêknie recy-
towa³y wiersze, œpiewa³y piosenki,
tañczy³y i wrêcza³y laurki i przygo-
towane przez siebie upominki. Jeszcze
raz ¿yczymy wszystkim Babciom 
i wszystkim Dziadkom du¿o zdrowia,
pomyœlnoœci, spe³nienia marzeñ,
uœmiechów na co dzieñ i du¿o ra-
doœci!

Bal karnawa³owy 
1 lutego od samego rana zamiast
przedszkolaków do przedszkola przy-
chodzi³y ksiê¿niczki, wró¿ki, piraci,
kowboje oraz wiele innych postaci ze
znanych bajek. Nie zabrak³o równie¿
super bohaterów: Spidermanów, Su-
permanów i Batmanów. Mieliœmy nie
lada k³opot z rozpoznaniem dzieci!
Bal prowadzili aktorzy z Teatru
Humoru „Igraszka” z Wa³brzycha.
Zabawa przebiega³a w mi³ej i radosnej
atmosferze, dostarczy³a dzieciom
wielu prze¿yæ i mi³ych wra¿eñ!

Jeszcze nie ostyg³y emocje pi¹tkowych
„Harców na gitarce...”, a ju¿ nastêpnego dnia
melomani obrali azymut na kawiarniê
„Jubilatka”. Tam, ju¿ po raz drugi, zaprezen-
towa³o siê trio „Niewinni” - akustyczna frakcja
zespo³u „Twistersi” w sk³adzie: Adam
„Zwierzak” Moszyñski - perkusja, Tomasz
„Twisterman” Sawczak - œpiew, gitara 
i S³awomir Morcinkowski - gitara basowa.
Impreza akustyczna, nie znaczy statyczna.
Publicznoœæ nie by³a w stanie d³ugo wysiedzieæ
za stolikami. Wkrótce parkiet wype³ni³ siê
wiruj¹cymi parami w oparach rocka. Muzyczne
menu „Jubilatki” z³o¿one g³ównie z popu-
larnych przebojów smakowa³o chyba wszys-
tkim. Co nastêpnym razem zaserwuje ten lokal?
Jak tylko siê dowiemy, z pewnoœci¹ poinformu-
jemy.

pm

Minusowe temperatury nie odstraszy³y choj-
nowskich melomanów. Gdy impreza zapowiada
siê ciekawie, a jej tytu³ intryguje, frekwencja
murowana. „Harce na gitarce - Robert
Rajkowski i Przyjaciele” - tak informowa³y
afisze o wydarzeniu muzycznym w Miejskiej
Bibliotece Publicznej zaplanowanym na 3
lutego. Dodatkowy atut - bluesrockowe klimaty,
wystarczy³ by œci¹gn¹æ do kameralnej Sali
Edukacyjnej MBP spore grono fanów tego
gatunku. 
Anonsowany projekt muzyczny, to stosunkowo
œwie¿a sprawa. “Robert Rajkowski i Przyjacie-
le” istnieje od niespe³na trzech miesiêcy. Sk³ad
zespo³u do tej pory jest p³ynny i ustala siê 
w miarê czasowej dyspozycji muzyków, którzy
pochodz¹ z ró¿nych stron Dolnego Œl¹ska.
Bardzo mi³ym chojnowskim akcentem jest
obecnoœæ w sk³adzie Dariusza Matysa -
mieszkañcom naszego miasta znanego bardziej
jako fotografik. Dla wielu zatem jego riffy
gitarowe i popisy wokalne by³y zaskoczeniem.
Notabene od Darka wszystko siê zaczê³o.
Dok³adnie rok temu, w tym samym miejscu,
chojnowianin ubarwi³ swój wernisa¿ autorskiej
wystawy fotograficznej, koncertem poezji
œpiewanej. Jego wystêp mia³ zaskakuj¹cy epilog
- do³¹czy³ do niego legniczanin Robert
Rajkowski. I tak zaczê³o siê wspólne granie 

i œpiewanie kilku przyjació³ z Chojnowa,
Legnicy, Z³otoryi i Wroc³awia. 
„Harce na gitarce...” wype³ni³y biblioteczne
mury bluesrockowymi i hardrockowymi
brzmieniami. W tej instytucji rzadko us³yszeæ
mo¿na tego typu odg³osy i to w takich decy-
belach. Chojnowska placówka jest jednak
wyj¹tkowa w tej kwestii i otwarta na tego typu
inicjatywy od dawna. 
Obok œwiatowych standardów, publicznoœæ
wys³ucha³a tak¿e nowych aran¿acji polskich
przebojów, m.in. z repertuaru grupy D¿em.
Koncert dope³nia³y solowe wystêpy Roberta.
I takie to by³y 120. minutowe harce na gitarce.
Nie oby³o siê bez bisów i gratulacji - dla
wykonawców i organizatorów. 
Czekamy teraz na oficjaln¹ nazwê zespo³u,
w³asny repertuar i kolejny koncert w Choj-
nowie.

pm

Robert Rajkowski – gitara prowadz¹ca, Dawid
Dzikuæ – gitara basowa, Miros³aw Kwiatkowski
– gitara rytmiczna, Dariusz Matys – wokal,
gitara akustyczna, Pawe³ Strzemiñski – perkus-
ja, Pawe³ ¯uczkowski – wokal, a oprawê akusty-
czn¹ przygotowa³ Miros³aw Popiacki. 

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr 1? „Niewinni” 
w oparach rocka

Rockowe harce na gitarce
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Liderzy Animacji Spo³ecznej (6)
Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Gmin (Miast) Partnerskich

Gdy 1-go maja 2004 roku Polska przy-
st¹pi³a do Unii Europejskiej, po raz 
pierwszy po wieloletnich staraniach
pojawi³a siê szansa na znalezienie 
w Niemczech miasta partnerskiego.
Wieloletni przyjaciel Chojnowa i jed-
noczeœnie Honorowy Obywatel naszego
miasta Dieter Schroeder obieca³ poro-
zmawiaæ o tym z burmistrzem Egelsbach
- Rudim Moritzem. Rozmowa by³a
skuteczna, poniewa¿ ju¿ w sierpniu
2004r. zostaliœmy zaproszeni do Egels-
bach na tzw. rozmowy wstêpne. Podczas
tego pierwszego spotkania poznaliœmy
Horsta Miltenbergera - przewodnicz¹cego
tamtejszego stowarzyszenia, które
prowadzi wspó³pracê w ramach partnerst-
wa z francuskim Point Sant Exprit.
Niemieccy koledzy przychylnie przyjêli
propozycjê drugiego partnerstwa z Choj-
nowem i doradzili nam, za³o¿enie sto-
warzyszenia, dziêki któremu wspó³praca
bêdzie formalnie ³atwiejsza. Tak te¿ siê
sta³o.
We wrzeœniu 2005r. do rejestru s¹dowego
zosta³o wpisane Chojnowskie Stowarzy-
szenie Przyjació³ Gmin (Miast) Partner-
skich, które powsta³o z inicjatywy kilku-
nastoosobowej grupy za³o¿ycielskiej. Sie-
dziba stowarzyszenia mieœci siê w choj-
nowskim domu kultury. Jako motto
przyjêliœmy has³o: “budujmy mosty, a nie
mury”. Naszym za³o¿eniem jest rozwi-
janie wspó³pracy miêdzy mieszkañcami,
instytucjami i stowarzyszeniami, lik-
widacja uprzedzeñ i propagowanie tole-
rancji i porozumienia miêdzy narodami
polskim i niemieckim. Wa¿nym celem
stowarzyszenia jest dzia³anie na rzecz
integracji europejskiej, rozbudzanie 
w mieszkañcach Chojnowa œwiadomoœci
“Europejczyka” i troska o wspólny euro-
pejski dom. Ale nie tylko. Razem z na-
szymi partnerami prowadzimy dzia³al-
noœæ charytatywn¹ g³ównie na rzecz ludzi
chorych i niepe³nosprawnych. 
Stowarzyszenie nie prowadzi dzia³alnoœci
gospodarczej. Utrzymujemy siê ze

sk³adek cz³onkowskich i okazjonalnego
wsparcia sponsorów.
Obecnie do stowarzyszenia nale¿y ok. 30
osób. Spotykamy siê regularnie raz 
w miesi¹cu (zawsze w pierwszy czwartek
miesi¹ca). Dwa lata temu œwiêtowaliœmy
5-lecie. W uroczystoœciach oprócz w³adz
lokalnych wziê³a udzia³ tak¿e delegacja 
z Egelsbach.
W ramach naszej dzia³alnoœci trzy razy
goœciliœmy ju¿ w Chojnowie obywateli
Egelsbach i wiele razy zarz¹d niemiec-
kiego stowarzyszenia. Nasi partnerzy
uczestniczyli we wszystkich najwa¿niej-
szych wydarzeniach Chojnowa. Wielo-
krotnie te¿ przyje¿d¿ali do nas z darami
(np. dla Niebieskiego Parasola).
Mieszkañcy Chojnowa w ramach partner-
skiej wizyty dwukrotnie odwiedzili
Egelsbach. Byliœmy goœæmi w domach
egelsbachczyków. Tak powsta³o wiele
trwa³ych przyjaŸni. W maju, kolejny raz
jedziemy do Egelsbach. Wiemy, ¿e nasi
niemieccy partnerzy przygotowali intere-
suj¹cy program. Po raz pierwszy w ra-
mach stowarzyszenia dojdzie do wy-
miany uczniowskiej miêdzy naszymi
miastami.
Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³
Gmin (Miast) Partnerskich wspó³pracuje
tak¿e ze stowarzyszeniem z Görlitz
“Frauen auf dem Weg nach Europa”. 
Dwa razy goœciliœmy w Görlitz, a cz³on-
kinie stowarzyszenia kobiet goœci³y 
w Chojnowie. Organizowaliœmy te¿
wspólne seminaria i spotkania eduka-
cyjne.

Mosty, które dziêki naszemu partnerstwu
budujemy, maj¹ nam i nastêpnym pokole-
niom zapewniæ bezpieczne ¿ycie 
w naszym wspólnym europejskim domu,
oparte na respekcie, wzajemnym sza-
cunku i zaufaniu.

El¿bieta K³apciñska 
Przewodnicz¹ca ChSMPS

Proponujemy Pañstwu cykl artyku³ów pn. „Liderzy Animacji Spo³ecznej” czyli
LAS. Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê dziesi¹tki osób, które w ró¿ny sposób, na ró¿nych
p³aszczyznach pracuj¹ bezinteresownie na rzecz naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Niewiele osób wie, ¿e w Chojnowie dzia³a oko³o 20 zwi¹zków, stowarzyszeñ, kó³,
a przy jednostkach samorz¹dowych i placówkach oœwiatowych dodatkowo kluby,
sekcje, itp., które niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia staraj¹ siê wspieraæ, rozwijaæ 
i animowaæ naszych mieszkañców. Chcemy przez ten cykl przybli¿yæ dzia³alnoœæ,
sukcesy, zamierzenia tych organizacji i daæ jednoczeœnie mo¿liwoœæ zaintere-
sowanym poznania i kontaktu z wybran¹ jednostk¹.
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Nazywam siê Daniel Sochacki.
Mam 14 lat i uczêszczam do
szko³y specjalnej w Legnicy. Od
urodzenia chorujê na dzieciêce
pora¿enie mózgowe. Mam prob-
lemy ruchowe, intelektualne, ale
najwiêkszym problemem jest
moja mowa. Nie mówiê.
Lekarze i rodzice szukaj¹
ró¿nych sposobów, ¿eby mi
pomóc, ale leczenie jest bardzo
kosztowne. Przez ca³y czas
jestem rehabilitowany i uczê-
szczam do gabinetu logopedy-
cznego. Przyjmujê te¿ naturalne
suplementy. Ka¿da wizyta jest
bardzo droga i czêsto nie
wystarcza na to pieniêdzy, ale
wszyscy mamy nadziejê, ¿e
leczenie przyniesie oczekiwane
efekty.

Zwracam siê do wszystkich
ludzi dobrej woli o pomoc 
i wsparcie mojego leczenia i re-
habilitacji. To tylko 1%.

KRS 0000037904-SUBKONTO 3595 Daniel Sochacki
Nr konta 
Bank BPH S.A. Oddzia³ W-wa
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

4 marca o godz. 18.00 na scenie
sali widowiskowej MOKSiR na
jedynym koncercie pojawi siê
Ko³obrzeska Formacja Poezji
Œpiewanej CISZA JAK TA. Na ofi-
cjalnej stronie zespo³u znaleŸæ
mo¿na tak¹ informacjê: “Cisza Jak
Ta” to nowoczesne i przebogate
aran¿acyjnie podejœcie do nurtu
piosenki poetyckiej, którego kurs
od lat wyznaczaj¹ takie zespo³y jak
Stare Dobre Ma³¿eñstwo, Czer-
wony Tulipan czy Wolna Grupa
Bukowina. Zespó³ z szacunkiem
pod¹¿a tym kursem, swoim
aran¿acjom nadaj¹c jednak
zupe³nie nowe, m³ode, malowane
brzmieniem fletu, skrzypiec i klar-

netu oblicze. Trzy gitary i delikatna
perkusja s¹ dope³nieniem muzy-
cznego ca³okszta³tu. To Kraina
£agodnoœci w najlepszym wyda-
niu. Ponad 50 autorskich utworów,
5 p³yt i  niemal 200 koncertów
zagranych przez 9 lat dzia³alnoœci
artystycznej œwiadcz¹ o potencjale
grupy, i sk³aniaj¹ do poznania ich
muzycznych œwiatów. Koncerty
Ciszy Jak Ta prowadz¹ s³uchaczy
przez górskie po³oniny, morskie
brzegi, czy brukowane ulice miast
opowiadaj¹c s³owem i dŸwiêkiem 
o mi³oœci - “spiritus movens”
¿yciowej wêdrówki, we wszystkich
jej barwach i odcieniach. W warst-
wie tekstowej, poza pieœniami
autorskimi - Agnieszka Osiecka,
Boles³aw Leœmian czy Jonasz
Kofta. A wszystko prezentowane
ze smakiem, pasj¹ i energi¹, która
udziela siê publicznoœci i szczelnie
wype³nia sale koncertowe.
Zapraszamy do œwiata Ciszy! “
Bilety w cenie 15 z³ do nabycia ju¿
od 8 lutego br w biurze Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
Polecamy - naprawdê warto!!!

moksir

3 marca 2012 r. (sobota) scenê sali widowiskowej MOKSiR
wype³ni¹ od godz. 16.00 - tak¹ mamy nadziejê - osoby wszech-
stronnie utalentowane. Ka¿dy, kto œpiewa, pisze wiersze b¹dŸ
prozê, piêknie recytuje, wspaniale gra na instrumencie,
chcia³by rozbawiæ nas kabaretowym skeczem, zatañczyæ solo
lub z zespo³em, zadziwiæ akrobatycznym pokazem... Ka¿dy,
kto w jakiejœ artystycznej formie próbuje wyraziæ siebie -
bêdzie mile widziany i znajdzie dla siebie czas i miejsce. Jeœli
masz lat 7 (lub 107), jeœli jesteœ mieszkañcem miasta b¹dŸ
gminy Chojnów, jeœli chcesz podzieliæ siê pasj¹ i radoœci¹
scenicznego istnienia - zg³oœ swój udzia³ do 29 lutego 2012 r.
Zg³oszenia przyjmujemy telefonicznie (76/ 81 88 621),
mailowo (mdk_chojnow@wp.pl) lub osobiœcie w sekretariacie
MOKSiR przy ul. Ma³achowskiego 7 w dniach roboczych w
godzinach 7.30-15.30. Mo¿na te¿ zg³osiæ siê u kierownik
chóru, pani Krystyny Czapskiej (tel. 697 630 455).
Oczekujemy: osób, które ukoñczy³y 7 rok ¿ycia, prezentacji 1
utworu (pod s³owem “utwór” rozumiemy tu tak¿e taniec,
skecz, recytacjê itd.) o  czasie nie d³u¿szym ni¿ 5 minut. 
Wszystkie wystêpy zostan¹ zarejestrowane i umieszczone na
stronie MOKSiR na portalu youtube. Dlaczego? Prezentacja 
w dniu 3 marca br. to dopiero pocz¹tek zabawy w docenianiu
lokalnych talentów. Reszta nale¿eæ bêdzie do internautów. Do
po³owy paŸdziernika bêdzie mo¿na oddawaæ g³osy na naj-
ciekawsze - zdaniem chojnowian - wykonania, a 20 paŸdzierni-
ka br. zamierzamy zorganizowaæ WIELKI FINA£, czyli kon-
cert laureatów po³¹czony z wrêczaniem nagród. Okazja bêdzie
po temu przednia - patron wydarzenia, czyli chór SKORAN-
TA, obchodzi³ bêdzie wówczas jubileusz 5-lecia istnienia. 

moksir

Mi³oœników poezji zainteresuj¹ z pewnoœci¹ eliminacje miejskie konkur-
su recytatorskiego Pegazik, które odbêd¹ siê 23 lutego w MOKSiR.
25 lutego zapraszamy na Turniej koszykówki Open w Szkole Podsta-
wowej nr 4.
W lutym Muzeum Regionalnym prelekcja pt. „Papua-Nowa Gwinea.
Wyprawa w przesz³oœæ” otworzy wystawê fotograficzn¹ Mariana
Bochynka pod tym samym tytu³em, któr¹ ogl¹daæ bêdzie mo¿na tak¿e
w marcu. 
Do koñca lutego w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej pre-
zentowana jest wystawa prac plastycznych wychowanków Zespo³u
Placówek Specjalnych w Legnicy „Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”.
Marcowe imprezy zainauguruj¹ „Talenty znad Skory” - konkurs umie-
jêtnoœci wszelakich, który odbêdzie siê 3 marca na scenie w MOKSiR. 
4 marca dom kultury zaprasza na imprezê biletowan¹ „Cisza jak ta”
czyli koncert poezji œpiewanej (cena biletu 15 z³). 
16 marca w sali kinowej MOKSiR kolejna edycja Przegl¹du Kabaretów
Szkolnych „PeKaeSy”. Po prezentacjach amatorskich zapraszamy na
wystêp profesjonalistów. O godzinie 18.00 na scenie swoje skecze
poka¿e grupa kabaretowa „DNO”. Ta impreza jest biletowana – wstêp
15 z³.
Od 19 do 30 marca w Muzeum Regionalnym prowadzone bêd¹ warsz-
taty wielkanocne dla dzieci i m³odzie¿y. Wype³ni je praktyczna nauka
wykonywania zdobieñ metod¹ pisanki i kraszanki nauka wykonywania
palm wielkanocnych, ozdób i stroików oraz pokaz kszta³towania szk³a
na gor¹co i metod jego zdobienia.
Na prze³omie marca i kwietnia w Galerii M³odych MBP zafunkcjonuje
wystawa „Czwórka z Korczakiem” przygotowana przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 4 w ramach obchodów Roku Korczakowskiego.

opr. eg

List z proœb¹ o pomoc i wsparcie CISZA JAK TA 

Talenty znad Skory Imprezy w mieœcie

luty-marzec
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Szanowni Chojnowianie!
Minê³o 65 lat od zakoñczenia II Wojny Œwiatowej i wielkiego, przy-
musowego exodusu Polaków zamieszka³ych na kresach wschodnich
II Rzeczpospolitej. Przyjechaliœmy (my lub nasi przodkowie) pe³ni
obaw i niepokoju na tzw. Ziemie Odzyskane i zaczêliœmy organi-
zowaæ nowe ¿ycie. Chojnów jest jednym z takich miejsc. Mamy
swoj¹ historiê tych minionych lat. A tworzyli j¹ i tworz¹ nadal jego
mieszkañcy. Tych, którzy najbardziej zapisali i zapisuj¹ w naszej
pamiêci nadal, chcielibyœmy upamiêtniæ w s³owniku biograficznym 
“Chojnowianie - znani i zas³u¿eni (1945-2010)”.
Prosimy o zg³aszanie nazwisk osób, które powinny, Pañstwa zdaniem,
znale¿æ siê w planowanym wydawnictwie, i które:
- dzia³a³y w latach 1945- 2010 dla dobra Chojnowa,
- oprócz pracy zawodowej da³y siê poznaæ jako spo³ecznicy,
dzia³acze, animatorzy maj¹cy na uwadze dobro mieszkañców
Chojnowa,
- mieszka³y na naszym terenie, kszta³ci³y siê, ale sukcesy odnosi³y lub
odnosz¹ na forum regionalnym, ogólnopolskim lub za granic¹.
Zg³oszenia mog¹ sk³adaæ osoby, grupy, œrodowiska, instytucje lub
organizacje w terminie do 31 sierpnia 2012r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Zamkowy 2, 59-225 Chojnów
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dane teleadresowe osoby lub
innych zg³aszaj¹cych kandydata.

W zg³oszeniu nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce informacje:
1. Nazwisko i imiê. Zdjêcie.
Krótka prezentacja: zawód, wykszta³cenie, zajmowane stanowiska.
2. Data urodzenia (ew. œmierci), miejsce urodzenia, pochodzenie
spo³eczne, przebieg edukacji, zdobyte wykszta³cenie, zdobyty zawód,
stopieñ naukowy.
3. Przebieg pracy zawodowej, spo³ecznej, politycznej, naukowej:
osi¹gniêcia, sukcesy, publikacje.
4. Uzyskane wyró¿nienia, nagrody, odznaczenia.
5. ¯ycie rodzinne i prywatne: ¿ona. dzieci, kr¹g przyjació³ itp.
6. Zainteresowania, hobby. ¯yciowe motto, w³asna refleksja o swoim
¿yciu itp.
7. Oœwiadczenie zg³aszanego kandydata wed³ug wzoru:
Oœwiadczam, ¿e dane zamieszczone w zg³oszeniu mojej osoby
przez............. (nazwisko, nazwa zg³aszaj¹cego) s¹ zgodne z prawd¹.
Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na zamieszczenie mojego biogramu 
w s³owniku biograficznym “ Chojnowianie- znani i zas³u¿eni (1945-
2010)”.

Pomys³ ma wstêpn¹ akceptacjê lokalnych w³adz. Liczymy równie¿ na
¿yw¹ reakcjê mieszkañców Chojnowa, bo od niej zale¿y sukces
przedsiêwziêcia.
Inne, szczegó³owe informacje – tel. 697 630 455

Grupa inicjatywna

Uczniowie Szko³y Podstawowej
Nr 4 w Chojnowie od kilku lat
bior¹ udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Przedmiotowym SE-
ZAM, który odbywa siê w grud-
niu ka¿dego roku. Celem
konkursu jest urozmaicenie pro-
gramu zajêæ i zachêcenie ucz-
niów do rozwijania swoich
umiejêtnoœci. Konkurs ma formê
testu sk³adaj¹cego siê z 30 pytañ.
Do ka¿dego pytania podanych
jest 5 odpowiedzi, z których
tylko jedna jest prawid³owa. Za
ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ
uczestnik otrzymuje 3, 4 lub 5
pkt. (w zale¿noœci od stopnia
trudnoœci). Za zaznaczenie

b³êdnej odpowiedzi uczestnik
otrzymuje punkty ujemne.
Nieudzielenie odpowiedzi powo-
duje, ¿e na konto ucznia zapisy-
wanych jest 0 pkt. 

Niejednokrotnie uczniowie 
z naszej szko³y zajmowali czo³o-
we miejsca w tym konkursie 

i tak by³o równie¿ w tym roku.
Dwoje uczniów odnios³o du¿y
sukces. 
Na 798 uczniów w Polsce bio-
r¹cych udzia³ w konkursie mate-
matycznym dla klas IV, DAWID

LASKOWSKI z klasy IVa zdo-
by³ 3 miejsce w kraju, otrzymu-
j¹c dyplom laureata oraz nagrodê
ksi¹¿kow¹, a MARTA SOBIE-
CHOWSKA z klasy IVb uzys-
ka³a 8 miejsce w kraju i otrzy-
ma³a dyplom wyró¿nienia. 
Uczniowie ci ju¿ odnosili suk-
cesy w konkursach matematy-
cznych w ubieg³ych latach, m.in.
te¿ w Miêdzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym KAN-
GUR. Dawid objêty jest równie¿
indywidualnym programem
nauczania z matematyki, napisa-
nym przez p.Justynê Dziubak-
Sobiechowsk¹- nauczycielkê ma-
tematyki w SP nr 4.
Serdecznie gratulujemy naszym
uczniom i ¿yczymy dalszych
sukcesów!

W paŸdzierniku ubieg³ego roku SP4
w³¹czy³a siê do akcji „Mogi³ê pradziada
ocal od zapomnienia - znicz na kresowe
cmentarze”. 
Na apel Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty
odpowiedzia³o oko³o 200 szkó³ i kilkanaœ-
cie przedszkoli z ca³ego Dolnego Œl¹ska.
Patronuj¹ca akcji Telewizja Wroc³aw,
wspólnie z grup¹ m³odzie¿y z Trzebnicy 
i harcerzami z Pszenna odwiedzi³a kilka-
dziesi¹t polskich cmentarzy na ziemi
lwowskiej, tarnopolskiej i stanis³awow-
skiej, w okolicach ¯ytomierza i na

Wo³yniu. Wœród zapalanych na polskich
grobach zniczy by³y te¿ te z Chojnowa. 
To wa¿na idea. Za wschodni¹ granic¹
pozosta³o kilka milionów polskich grobów.
Pamiêæ o tych mogi³ach jest szczególnie
pielêgnowana w³aœnie na Dolnym Œl¹sku,
gdzie po wojnie osiedli³o siê prawie milion
Kresowian. 
Uczniowie SP4 za udzia³ w akcji i wspar-
cie zbiórki otrzymali podziêkowanie od
TVP Wroc³aw i Dolnoœl¹skiego Kuratora
Oœwiaty. 

opr. eg

W ogólnopolskiej czo³ówce

Podziêkowanie
od telewizji i kuratorium
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Bardzo dziêkujê Bankowi Spó³dziel-
czemu w Chojnowie i Kafejce
Internetowej „Rivendell” oraz p.p.
Kamili i Janowi Wengrzynom za
pomoc i sfinansowanie moich dokonañ
fonograficznych. Dziêki temu bêdê god-
nie reprezentowa³ Chojnów w kwiet-
niu, w Toruniu podczas „Dnia Bia³ej
Flagi” – imprezie poœwiêconej twór-
czoœci Grzegorza Ciechowskiego. 

Piotrek Misikiewicz

Podziêkowania

Z bezmyœlnym wandalizmem miasto próbuje
walczyæ od lat. Kilka ulic monitorowanych jest
przez kamery, ka¿dy akt wandalizmu zg³aszany
jest na policjê. Rzadko udaje siê ustaliæ i ukaraæ
sprawców. Zdarzaj¹ siê jednak wyj¹tki. 
W styczniu, Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej kilkakrotnie
informowa³ komisariat o kradzie¿y kratek

studzienkowych. W sumie, przez kilka tygodni
z ulic zniknê³o 10 kratek. Zakup i monta¿
nowych to koszt obci¹¿aj¹cy bud¿et
CHZGKiM, ale istotniejsze jest tutaj bez-
pieczeñstwo. Dla u¿ytkowników ruchu dro-
gowego, a nawet dla pieszych, to realne zagro-
¿enie uszkodzenia cia³a b¹dŸ mienia. 
Czynnoœci prowadzone przez policjê
zaowocowa³y ujêciem sprawców - trzech
mieszkañców Chojnowa. Jednemu z nich
udowodniono kradzie¿ szeœciu sztuk kratek,
pozosta³ym, dwóch. 
Mê¿czyŸni zostali zatrzymani i odpowiedz¹ za
swój czyn przed s¹dem w Z³otoryi z art. 278 par
1 kk. Za kradzie¿ kratek grozi im kara pozba-
wienia wolnoœci od 3 m-cy do 5 lat.

eg
Og³oszenie 

Komisariat Policji w Chojnowie posiada 3
sztuki plastikowych ko³paków samocho-
dowych rozmiar 15”, które zosta³y utracone
w dniu 12.11. 2011 roku z pojazdu zapar-
kowanego w rejonie ulicy Kiliñskiego 
w Chojnowie. W zwi¹zku z powy¿szym
Komisariat Policji prosi o kontakt osobê
pokrzywdzon¹ w tej sprawie. Prowadz¹cy
sprawê m³. asp. £ukasz Leœniak, pok 25.

Za kratki - za kratki

Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po³o¿ona jest w kom-
pleksie terenów przemys³owych, uzbrojonych w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹,
telekomunikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97
Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 7 lipca 1997 r., oznaczona symbolami 7 F 18.6 P,B,S (EE) i 8 F 18.7
P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie
pogarszaj¹cej stanu œrodowiska, zieleñ izolacyjna.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ, nie jest
obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami, nie toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne
dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci pod³o¿a gruntowego terenu. Na dzia³ce
nr 21 znajduje siê stanowisko archeologiczne nr 4/47/76-18 i zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków we Wroc³awiu Delegatura w Legnicy mo¿e zostaæ oddana do zainwestowania bez
warunków konserwatorskich (badania archelologiczne miasto przeprowadzi³o w grudniu 2011 r., w ich
wyniku nie stwierdzono nieruchomych obiektów archeologicznych). Przed przyst¹pieniem do przetargu
nale¿y zapoznaæ siê z ekspertyz¹ geotechniczn¹  i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej: elektroenergetyczna i telekomunikacyj-
na. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia
terenu, 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.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.

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 Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej. Do przetargu mog¹ tak¿e
przyst¹piæ ich pe³nomocnicy oraz podmioty finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce lub
wydzier¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.  W przypadku podmiotów
finansuj¹cych inwestycjê firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿ oœwiadczenie 
o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie na dzia³alnoœæ w stre-
fie.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 kwietnia 2012 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo
z podpisem notarialnie potwierdzonym, 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  10 kwietnia 2012 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 z póŸn. zm./. 
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.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
15.960,00 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
Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile LSSE nie skorzysta 
z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci. 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.
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 /t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu l
ub 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.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA og³asza

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 o ³¹cznej pow. 24925 m2, dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00016601/5.

Cena wywo³awcza - 1.596.000,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 319.000,00 z³.
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5 lutego rozegrano w Chojnowie VI-VII rundê szachow¹
o mistrzostwo III Ligi Dolnoœl¹skiej. Gospodarzem
czwórmeczu by³ MDK Dany Chojnów. Faworytami roz-
grywek by³y dru¿yny przyjezdne – Polonia II Wroc³aw
oraz Pogoñ Oleœnica.
Nasi jednak potrafi¹ siê zmobilizowaæ i œwietnie sobie
radziæ w trudnych sytuacjach. Mimo odejœcia z choj-
nowskiego teamu najlepszego zawodnika Darka Ryma-
szewskiego (teraz w barwach Mewy Goliszów), MDK
Dany Chojnów pokaza³ wspania³¹ kolektywn¹ wolê walki.
Wspólnie uznano, ¿e warto stworzyæ zespó³, który bêdzie
wizytówk¹ miasta, tym bardziej, ¿e jako jedyny reprezen-
tuje Chojnów w III lidze. 
Do obu meczy przyst¹piliœmy z determinacj¹. Mecz z Po-
goni¹ Oleœnica wygraliœmy 3 – 2 dziêki punktom Natalii
Rogackiej, Bartosza Pastuchewicza i Paw³a Wodasa.
Drugi mecz graliœmy z aktualnym liderem. Szczêœcie
nam sprzyja³o. Rozgrywki zakoñczy³y siê wynikiem 3-2
na nasz¹ korzyœæ. Punkty zdoby³a Natalia Rogacka,
Pawe³ Wodas oraz po 0,5 punkta Piotr Meller i Bartosz

Pastuchewicz. W pozosta³ych meczach Polonia II
Wroc³aw wygrywa 3 – 2 z Mew¹ Goliszów, podobnie jak
Pogoñ Oleœnica. 
Nastêpne spotkania odbêd¹ siê 19 lutego w Goliszowie,
a przeciwnikami bêd¹ AZS – politechnika Wroc³aw oraz
WKSz Gant Hetman Wroc³aw.

Korzystaj¹c z okazji pragnê podziêkowaæ dyrekcji
MOKSiR za udostêpnienie pomieszczeñ do rozgrywek
oraz za œrodki pieniê¿ne na poczêstunek dla zawod-
ników. 
Pragnê równie¿ podziêkowaæ dyrekcji Przedsiêbiorstwa
Dany oraz radnej Krystynie Czapskiej za pomoc
dru¿ynie. Ka¿de otrzymane wsparcie niezwykle wspoma-
ga dzia³alnoœæ sekcji szachowej, co w konsekwencji
przek³ada siê tak¿e na nasze wyniki. Dziêkujemy 
i deklarujemy utrzymanie siê w III lidze i walkê o jak
najlepsze wyniki we wszelkich turniejach.

Jerzy Pud³o

W niedzielê 5 lutego odby³ siê
Turniej Halowy Pi³ki No¿nej 
o Puchar Burmistrza Miasta Z³oto-
ryi. Uczestnikami turnieju byli
trampkarze reprezentuj¹cy 10
klubów, w tym KS „Chojnowian-
ka”. Zespo³y podzielono na dwie
grupy. Dru¿yna z grodu nad Skor¹
wysz³a ze swojej zwyciêsko i roze-
gra³a mecz pó³fina³owy z Miedzi¹
Legnica, pokonuj¹c rywala 2:0.
W meczu fina³owym „Chojno-
wianka” zagra³a z Górnikiem
Z³otoryja i kolejny raz zwyciê¿y³a.
Wynik 2:0 uplasowa³ naszych na
najwy¿szym podium i zapewni³
Puchar Burmistrza Miasta Z³oto-
ryi. Ale to nie jedyny puchar
zdobyty tego dnia. Micha³ Pisarski
zosta³ uhonorowany tytu³em

najlepszego strzelca i obdarowany
pucharem. 
Z nagrod¹ wróci³ tak¿e kapitan
dru¿yny, który otrzyma³ pi³kê
no¿n¹ i trener Stefan Stal, który
ma teraz now¹ aktówkê na doku-
menty. Pozostali zawodnicy do
swoich dotychczasowych nagród
do³¹cz¹ kolejne dyplomy i medale. 

(sp)

W KS „Chojno-
wianka” kadrowe
zmiany. Andrzeja
S³owakiewicza ,
dotychczasowego
trenera pierwszego
zespo³u zast¹pi
W³adys³aw Mo-
roch, który do niedawna prowadzi³ juniorów
Miedzi Legnica. 
Z naszych informacji wynika, ¿e nowy trener
nie jest ca³kiem „nowy”. W. Moroch pra-
cowa³ ju¿ z naszymi zawodnikami. Nie
zaoszczêdzi to z pewnoœci¹ czasu na badanie
potencja³u dru¿yny – to inni gracze ni¿ kilka
lat temu. Dajemy zatem chwilê na obu-
stronne poznanie siê i wkrótce oczekujemy
pozytywnych efektów na boisku i w tabeli. 

Pod koniec stycznia rozegrano Turniej Szachowy P-15 min dla zawodnika.

Wyniki pierwszej pi¹tki:

1. Olesiñski Eugeniusz 7 pkt Chojnów

2. Wodas Pawe³ 7 pkt Chojnów

3. Bojczuk Zbigniew 7 pkt Chojnów

4. Pud³o Jerzy 6 pkt Chojnów

5. Sêdzia Andrzej 5,5 pkt Boles³awiec

III Szachowa Liga Dolnoœl¹ska

Dwa zwyciêstwa naszej dru¿yny

Zwyciêstwo trampkarzy Moroch za 
S³owakiewicza
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1. W okresie od dnia 6 lutego do dnia 30 kwietnia 2012 r.
przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego
kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:

2.1 mê¿czyzn urodzonych w 1993 roku,

2.2 mê¿czyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie po-
siadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej,

2.3 osoby urodzone w latach 1991-1992, które:

a) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czyn-
nej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci
up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zosta³y uznane prze powiatowe komisje lekarskie, ze wzglê-
du na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej
s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa po
zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie
art.28 ust.4 i 4”b” Ustawy z dn. z dn. 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej
Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej przed zakoñczeniem kwalifikacji
wojskowej.

2.4 kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadaj¹ce kwali-
fikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobi-
ety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012
koñcz¹ naukê w szko³ach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddanych obowi¹zkowi stawienia
siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);.

2.5 osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do
pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli nie posiadaj¹
okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej.

3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji
wojskowej zameldowane na pobyt sta³y lub pobyt czasowy
trwaj¹cy ponad trzy miesi¹ce na terenie Miasta Chojnowa 
winny obowi¹zek ten spe³niæ od 07 marzec do 09 marzec 2012
roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy, 
ul. Pomorska 19 (Dom Kultury „Atrium”).

4.Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

4.1 wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na
ustalenie to¿samoœci,

b) dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê
do kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwali-
fikacji wojskowej w terminie okreœlonym w wezwaniu nie
by³o mo¿liwe.

4.2 powiatowej komisji lekarskiej – posiadan¹ dokumen-
tacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiêcy przed
dniem stawienia siê do kwalifikacji wojskowej.

4.3 wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:

a) aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia
g³owy) – nie dotyczy w przypadku posiadania wojsko-
wego dokumentu osobistego,

b) dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

c) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego po-
siadania.

5. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê kwalifikacji wojskowej, które 
w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej
rozpoczêcia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego
trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do wójta lub bur-
mistrza (prezydenta miasta) w³aœciwego ze wzglêdu na ich nowe
miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad
trzy miesi¹ce. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im
miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej. Osoby
podlegaj¹cej stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które po
rozpoczêciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzaj¹
zmieniæ miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego
ponad trzy miesi¹c, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed
opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) 
z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji
lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie
art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 241. poz 2416 z póŸn.zm), nak³ada na osobê podle-
gaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo
zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji
wojskowej, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed w³aœciw¹
komisj¹ lekarsk¹ lub przed wojskowym komendantem uzupe³nieñ 
w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do wojskowej pra-
cowni psychologicznej, albo nie przedstawi¹ dokumentów, których
przedstawienie zosta³o nakazane, na podstawie art. 224 pkt 1 i 3
wskazanej wy¿ej ustawy, podlegaj¹ grzywnie albo karze ogra-
niczenie wolnoœci. 

7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. „b” oraz w pkt 2.5, zamierza-
j¹ce stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej sk³adaj¹ w³aœciwemu
Wojskowemu Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub
zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej. 

Wojewoda Dolnoœl¹ski 

Aleksander Marek Skorupa 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2012 roku
Na podstawie § 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 
23 listopada 2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dze-
niem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dn. 27 paŸdziernika 2011 roku 
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463) podajê do wiadomoœci, co nastêpuje:



Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom po kapitalnym remoncie, pow. 

164 m2, gara¿, poddasze do zagospodarowania, 2 du¿e
tarasy, 4 pokoje, kuchnia, 2 ³azienki, garderoba, pokój
wypoczynkowy z saun¹. 
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam domek poniemiecki w Chojnowie do
remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam dom o pow. 120 m2, atrakcyjna
lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 606-391-044.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip., ciep³e,
œrodkowe + gara¿, cena 65 tys. z³ – do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñ-
skiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp., cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 699-919-473.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 50 m2,
Ip. (nad bankiem PKO), w centrum Chojnowa, 2 po-
koje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 77 436-11-35
lub 604-952-662.

Sprzedam mieszkanani 3. pokojowe, kuchnia z ja-
dalni¹, oddzielnie ³azienka i wc, pow 74,6 m2, IIp.,
cena 2.500/m2 do negocjacji. 
Wiadomoœæ: 661-033-421. 

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia, ³azien-
ka, przedpokój. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie,
IIp., pow. 55 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, do
remontu przy ul. Rynek (centrum miasta). Wiadomoœæ:
tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszo-

we przy ul. D¹browskiego, blisko koœcio³a i kina, pow.

84 m2, IIp., 3 pokoje, po kapitalnym remoncie. Wia-

domoœæ: tel. 533-553-774. www.hainau.neostrada.pl
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy ul.

Krasickiego, stare budownictwo, pow. 100 m2, 3
pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon, gara¿, strych,
mieszkanie po kapitalnym remoncie, cena 3 tys. z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 604-209-068. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy Placu
Dworcowym, Ip., 53 m2, 2 pokoje z kuchni¹,
mieszkanie œrodkowe, ciep³e, 2 piece kaflowe,
mo¿liwoœæ pod³¹czenia elektrycznego – jest si³a.
Wiadomoœæ: tel. 518-553-851. 

Sprzedam mieszkanie – 49 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, IIIp., na ul. Koœciuszki, mieszkanie ciep³e,
s³oneczne z ogrzewaniem gazowym, do mieszkania
przynale¿y sucha piwnica oraz komórka strychowa.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie,
ul. Rynek, pow. 37 m2, 2 pokoje, kuchnia, wc, IIp.,
nowe budownictwo, mieszkanie wymaga jedynie
odœwie¿enia, po zakupie do zamieszkania od zaraz.
Atrakcyjna cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 606-
365-986.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 32,60 m2,
Ip., pokój, kuchnia, ³azienka w³asna na korytarzu,
wymienione okna, ogrzewanie-piec kaflowy, w starym
budownictwie, na 2. pokojowe z kuchni¹, ³azienk¹, te¿
w starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 788-849-
128. 

Wynajmê mieszkanie o pow. 53 m2, 3 pokoje, ul.

Niemcewicza, IVp., po remoncie, balkon, ogrzewanie

miejskie; cena wynajmu 850 z³/m-c. Wiadomoœæ: tel.

608-872-524.
Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 57 m2 do

remontu, cena 1500 z³/m2, ul. Legnicka, IIp. 
W Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 76 818-77-33.

Praca
Zatrudniê fryzjerkê/fryzjera. Wymagane doœwiad-

czenie w zawodzie. Osoba komunikatywna, umiej¹ca
pracowaæ w grupie, niekonfliktowa. Atrakcyjne wa-
runki pracy, gwarancja ci¹g³ego podnoszenia kwali-
fikacji (kursy/szkolenia). List motywacyjny oraz CV
mo¿na sk³adaæ w „Elits” Salon Fryzjerski ul. Sikorskie-
go 12 Chojnów, lub ; tel. kontaktowy 663-651-362.

Opiekunki Niemcy 501-357-467
Szukam pracy jako opiekunka dzieciêca,

pracowa³am w ¿³obku, posiadam ukoñczone liceum
medyczne na kierunku opiekunka dzieciêca.
Wiadomoœæ: tel. 664-890-065.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul.

Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia

dzia³ek. Powierzchnie – 897 m2, 887 m2, 1.104 m2,

935 m2. Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce, dro-

ga dojazdowa utwardzona, cena 30 z³/m2, do negoc-

jacji. Wiadomoœæ: tel. 785-626-812. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej-

Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w NiedŸwiedzicach

(k/Chojnowa), 12 arów (prostok¹tna), pr¹d, woda, ka-

nalizacja, studnia, dojazd z drogi asfaltowej, w bezpo-

œredniej okolicy tylko jeden dom (s¹siednia dzia³ka),

ksiêga wieczysta, warunki zabudowy, cena 45 tys. z³.

Wiadomoœæ: tel. 791-872-154 lub 692-226-512.
Do sprzedania 2 dzia³ki budowlane o pow. 0,12 ha

w Jerzmanowicach 59 A, cena 3600 z³/ar. Wiadomoœæ:
tel. 531-111-307.

Inne
Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do uzgod-

nienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam gara¿ przy ul. Parkowej, cena do uzgod-

nienia. Wiadomoœæ: tel. 516-854-722. 
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu

przy ul. Kolejowej od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
10.00 – 17.00, a w soboty od godz. 9.00 – 13.00.
Sklep oferuje sprzeda¿ oraz wypo¿yczanie sukien
œlubnych i wieczorowych, artyku³ów dekoracyjnych
od A do Z na wesela oraz inne przyjêcia okolicznoœ-
ciowe. Oferujemy tak¿e nag³oœnienie i oœwietlenie
imprez plenerowych oraz rodzinnych. W ofercie sprzêt
najwy¿szej klasy wraz z obs³ug¹ DJ. Sklep „Sandra”
serdecznie zaprasza. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590
(sklep), 661-553-088 (DJ).

Punkt przedszkolny „Biedroneczki” w Go³aczowie
przyjmuje zapisy dzieci. Realizujemy program reko-
mendowany przez MEN oraz zajêcia dodatkowe: zajê-
cia logopedyczne, relaksacyjne, bajkoterapia, gimnas-
tyka z elementami zabawy, k¹cik Ma³ego Odkrywcy,
k¹cik Ma³ego Artysty, cykl zajêæ „Poznajemy œwiat, 
w którym ¿yjemy”, j. angielski. Zapraszamy na Dzieñ
Otwarty Przedszkola 3.03. 2012, godz. 12-15.
Wiadomoœæ: Go³aczów 30; tel. 534-597-920.
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OG£OSZENIA DROBNE

- porady prawne
- pisma procesowe
- pomoc zad³u¿onym
- obs³uga przedsiêbiorców

BIURO POMOCY PRAWNEJ "LEXUNICA"

Chojnów ul. Kolejowa 12 E

Tel. 507-052-910   505- 896-735

www.lexunica.pl

lexunica@interia.pl

Poszukujê osoby 
do ca³odobowej opieki 

nad osob¹ niepe³nosprawn¹ 
na terenie Chojnowa.

Szczegó³owe informacje 
pod nr tel. 785183565. 

Proszê dzwoniæ 
w dniach roboczych
w godz. 8.00-15.00.
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Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- luty - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz

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

17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych czynna
jest apteka w Intermarche - w soboty
do godz. 20, a w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012, 24.06.2012,
05.08.2012, 09.09.2011, 21.10.2012, 25.11.2012,
26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301: 19.02.2012,
01.04.2012, 01.05.2012, 03.06.2012, 08.07.2012,
15.08.2012, 23.09.2012, 01.11.2012, 09.12.2012,
01.01.2013.

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 26.02.2012,
08.04.2012, 03.05.2012, 07.06.2012, 15.07.2012,
19.08.2012, 30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 04.03.2012,
09.04.2012, 06.05.2012, 10.06.2012, 22.07.2012,
26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 11.03.2012, 15.04.2012,
13.05.2012, 17.06.2012, 29.07.2012, 02.09.2012,
14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.

6. Apteka Intermarche: 25.03.2012, 29.04.2012,
27.05.2012, 01.07.2012, 12.08.2012, 16.09.2012,
28.10.2012, 02.12. 2012, 30.12.2012.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                                         112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                   76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
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

I. Wymagania niezbêdne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykszta³cenie wy¿sze techniczne lub zarz¹-
dzanie.
3. Co najmniej piêcioletni sta¿ pracy.
4. Potwierdzone doœwiadczenie w pracy na sta-
nowisku kierowniczym. 
5. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania
basenu – rozwi¹zañ organizacyjnych i promo-
cyjnych wp³ywaj¹cych na optymalizacjê
œwiadczonych us³ug oraz zmniejszenie
kosztów utrzymania.
5. Znajomoœæ przepisów prawa niezbêdnych
do w³aœciwego wykonywania obowi¹zków z
zakresu: kultury fizycznej, sportu, samorz¹du
gminnego oraz innych przepisów regu-
luj¹cych funkcjonowanie samorz¹du terytorial-
nego, finansów publicznych, znajomoœæ ko-
deksu postêpowania administracyjnego.
6. Umiejêtnoœæ kierowania zespo³em pracow-
ników, zdolnoœci organizacyjno-mened¿erskie,
7. Niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione
umyœlnie nie œcigane z oskar¿enia publicznego
lub przestêpstwo umyœlne skarbowe.
8. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz
korzystanie z pe³ni praw publicznych.
9. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaœwiad-
czeniem lekarskim.
10. Znajomoœæ obs³ugi komputera, w szczegól-
noœci programu Exel, Word .

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem obiektów sportowych,
2. Znajomoœæ jêzyka obcego.
4. Komunikatywnoœæ, rzetelnoœæ, odpowie-
dzialnoœæ, dyspozycyjnoœæ.
5. Nieposzlakowana opinia.

III. Dodatkowym atutem bêdzie:
1. Doœwiadczenie w zakresie organizowania
masowych imprez sportowo-rekreacyjno-kul-
turalnych.
2. Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu obiektami
sportowo-rekreacyjnymi o charakterze krytych
p³ywalni.

IV. Zakres wykonywanych zadañ na
stanowisku:
1. Efektywne, zgodne z przepisami œwiadcze-
nie us³ug w zakresie udostêpniania obiektu
dzieciom,    m³odzie¿y i doros³ym oraz gru-
pom zorganizowanym.
2. Prowadzenie w³aœciwej, zgodnej z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami eksploatacji oraz zabez-
pieczenie obiektu i administrowanie,
2. W³aœciwa organizacja pracy na basenie, 
3. Zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie
obiektu.
4. Prawid³owe prowadzenie  dokumentacji
technicznej i eksploatacyjnej obiektu.
5. Nadzór nad utrzymaniem sprawnoœci sprzê-
tu, urz¹dzeñ oraz œrodków trwa³ych w obiek-
cie.

6. Zapewnienie sprawnoœci eksploatacyjnej
obiektu.
7. Nadzór nad utrzymaniem porz¹dku i czys-
toœci w obiekcie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i wymogami.

V. Wymagane dokumenty:
1. ¯yciorys z opisem dotychczasowego prze-
biegu zatrudnienia.
2  List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wy-
kszta³cenie (dyplom ukoñczenia studiów).
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopie œwiadectw pracy.
6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadane kwalifikacje i umiejêtnoœci,
7. Zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierownika basenu.
8. Oœwiadczenie kandydata, ¿e posiada pe³n¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz ¿e 
w pe³ni korzysta z praw publicznych.
9. Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany
za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz ¿e
nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
karne.
10. Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgoda
na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) w celu
przeprowadzenia naboru.

Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w ter-
minie do 21 lutego 2012 r. w siedzibie Szko³y
Podstawowej nr 4 w Chojnowie, ul. Kiliñ-
skiego 23 pok. Nr 1 z dopiskiem “Dotyczy
konkursu na stanowisko Kierownika Obiektu
Sportowego - Basenu Krytego przy Szkole
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie”. Oferty,
które wp³yn¹ do szko³y po tym okreœlonym
terminie nie bêd¹ rozpatrywane. 
Prezentacja koncepcji funkcjonowania basenu
i rozmowy z wybranymi kandydatami odbêd¹
siê w dniu 24.02.2012 r.
Informacja o wynikach konkursu bêdzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz
na tablicy og³oszeñ Szko³y Podstawowej nr 4
w Chojnowie, ul. Kiliñskiego 23 w dniu
27.02.2012.
Wymagane dokumenty, powinny byæ opa-
trzone klauzul¹ “Wyra¿am zgodê na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do
realizacji przebiegu konkursu zgodnie z ustaw¹
o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.
Nr 101 poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ 
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz.
1458).

DYREKTOR SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE
OG£ASZA KONKURS NA STANOWISKO

KIEROWNIKA OBIEKTU SPORTOWEGO - 
- BASENU KRYTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE

ul. Kiliñskiego 23 59-225 Chojnów
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