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WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Po-
stanowieniem z dnia 9 marca 2009 r.
zarz¹dzi³ wybory pos³ów do Parlamentu
Europejskiego na dzieñ 7 czerwca 2009 r.
W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera siê
50 pos³ów. 
Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 ze zmianami) Burmistrz
wyznacza na obszarze miasta miejsca
przeznaczone na bezp³atne umieszczanie
urzêdowych obwieszczeñ wyborczych 
i plakatów komitetów wyborczych. 
W mieœcie Chojnowie s¹ to s³upy og³o-
szeniowe przy nastêpuj¹cych ulicach:
- ul. D¹browskiego - ul. Ma³achowskiego
(przed MOKSiR),
- ul. Rynek (parking),
- ul. Grottgera - ul. Rynek (na chodniku),
- Plac Dworcowy,
- ul. Wolnoœci - ul. Reja (obok mostu
betonowego),
- ul. £okietka - ul. Maczka (obok sklepu
„Anna”),
- ul. Samorz¹dowa
oraz tablica informacyjna przy ul. Grodz-
kiej (obok targowiska).

Przetargi
Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na modernizacjê kaplicy na cmentarzu
komunalnym w Chojnowie. Wybrano
firmê PRO-BUD z Legnicy.
Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na zarz¹dzanie i utrzymanie cmentarza.
Wy³oniono wykonawcê, którym zosta³a Fir-
ma Handlowo-Produkcyjna Józef Chudziak.
Trwa postêpowanie przetargowe na prze-
budowê sieci wodoci¹gowej wraz z przy-
³¹czami do granic posesji w ul. S. Okrzei.
Trwa postêpowanie o udzielenie zamówie-
nia w trybie przetargu nieograniczonego
na prowadzenie targowiska miejskiego
przy ul. Grodzkiej.

Wymiana znaków
Trwa naprawa znaków drogowych, które
po okresie zimowym wymagaj¹ reno-
wacji. Wymiana b¹dŸ renowacja na tere-
nie Chojnowa potrwa do kwietnia.

Remonty dróg
Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei we Wro-
c³awiu prowadzi prace zwi¹zane z remon-
tem ubytków po okresie zimowym w na-
wierzchni jezdni na drodze wojewódz-
kiej nr 328 i 335. Wykonywana jest wy-
miana ca³ej szerokoœci nawierzchni jezdni
w ul. Legnickiej na odcinku od przejaz-
du kolejowego do drogi krajowej nr 94.
Z informacji uzyskanych od zarz¹dcy
drogi w okresie wiosenno-letnim prze-
prowadzone bêdzie odnowienie ozna-
kowania poziomego na ca³ej d³ugoœci
dróg wojewódzkich na terenie miasta. 

PIT-y w Chojnowie
Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski w po-
rozumieniu z Urzêdem Skarbowym w Leg-
nicy, od 12 marca uruchomiono punkt przyj-
mowania 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.

Woda do picia
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Legnicy, zgodnie z § 17 Rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007 r. w sprawie jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi (Dz. U. Nr. 61, poz.417), przed-
stawia ocenê obszarowej jakoœci wody
dla miasta Chojnowa za 2008 r. Miasto
Chojnów zaopatrywane jest z wodoci¹gu
sieciowego w Chojnowie, który w 2008 r.
wyprodukowa³ 715 500 m3 wody i za-
opatrywa³ 14 200 mieszkañców. Woda
zasilaj¹ca wodoci¹g czerpana jest z ujêæ
g³êbinowych w Jaroszówce, Chojnowie
oraz Michowie. Jakoœæ wody dostarcza-
nej przez wodoci¹g jest dobra - na 14
zbadanych w 2008 r. próbek, w jednej
stwierdzono nieznaczne przekroczenie
mêtnoœci i ¿elaza, co nie mia³o wp³ywu
na ogóln¹ ocenê jakoœci wody. Pañstwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Legnicy nie prowadzi postêpowania
administracyjnego w stosunku do produ-
centa wody. 

ANTRAKT jedzie na Forum
Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej
Górze - organizator IX Jeleniogórskiego
Forum Teatrów Dzieciêcych - informuje, 
¿e grupa teatralna „Antrakt” z Miej-
skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chojnowie zosta³a zakwali-
fikowana do udzia³u w Przegl¹dzie. Ter-
min prezentacji spektaklu pt.: „Rysunki
na pami¹tkê” - 02.04 br. godz. 08.55.

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 Dol-
nego Œl¹ska. Do podziwiania i pos³ucha-
nia m³odych talentów Oœrodek zaprasza
te¿ wszystkich chojnowian. Pocz¹tek
imprezy - godz. 10.00. Wstêp wolny.

Podziêkowania
Rada Rodziców z Gimazjum nr 2 w Choj-

nowie pragnie podziêkowaæ sponsorom
za okazan¹ pomoc w przygotowaniu
Balu “Mi³oœników Gimnazjum”, który
odby³ siê dnia 14.02.09 r w “Domu Che-
mika”.  Sponsorzy: Burmistrz Miasta Jan
Serkies, Dyrekcja Szko³y wraz z nauczy-
cielami oraz Pañstwo: Chmielowska,
M¹czniewska, Bajda, Sajnak, Darmoros,
Saboñ, Kie³bowicz, Furmanek, Traczyk,
Palczak, Kupczyk, Rudziak, Czernatowicz,
a tak¿e rodzice z poszczególnych klas. 

Przewodnicz¹ca Rady Rodziców 
Sabadosz Marta
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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 numerem

(076) 818-82-85 lub 818-86-77. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 6/693

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

3

Serdeczne podziêkowania 

dla przyjació³ i znajomych 

za liczne przybycie na pogrzeb 

Stefanii Pietruszewskiej 
oraz duchowe wsparcie 

sk³ada pogr¹¿ona w smutku rodzina.

Serdeczne podziêkowania 

dla ksiêdza proboszcza 

dr Krzysztofa Bojko 

za odprowadzenie 

Stefanii Pietruszewskiej 
w ostatni¹ podró¿ swojego ¿ycia

sk³ada pogr¹¿ona w smutku rodzina. 

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu

stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego
na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej

(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt odbêdzie siê w dniu  
20 kwietnia 2009 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie
Urzêdu  Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli
wp³ac¹  do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci  do dnia  16 kwietnia  2009 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 10,00 z³.

UWAGA: Na dowodzie
wp³aty wadium nale¿y wpisaæ
numer gruntu do dzier¿awy.

Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at 
z tytu³u czynszu dzier¿aw-
nego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, 
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od  za-
warcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³a-
conego wadium. Po zawarciu
umowy dzier¿awnej, dzier-
¿awca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki
zwi¹zane z wydzier¿awion¹
nieruchomoœci¹.
Pierwszy przetarg na dzier¿awê odby³ siê dnia 06-01-2009 r., drugi 06-03-2009 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem 076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Rusza TURNIEJ RODZINNY
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza
chojnowian do udzia³u w nowej formie spotkañ -
TURNIEJU RODZINNYM. Poszukujemy 8.rodzinnych
dru¿yn, które utworz¹: mama, tata i dziecko (jedyny
warunek - z 4 lub 5 klasy szko³y podstawowej). 
W kolejnych oœmiu spotkaniach (MOKSiR zamierza je
organizowaæ raz w miesi¹cu, w soboty) rodzinne dru¿y-
ny bêd¹ siê zmagaæ w sportowo-rekreacyjnych konku-
rencjach, okraszonych od czasu do czasu zadaniem
"artystycznym". Za ka¿dym razem planujemy od szeœ-
ciu do oœmiu zadañ "sportowych" i dwa - trzy "artystyczne".
Pierwsza ods³ona Turnieju planowana jest jeszcze 
w marcu br. W sobotê 28. tego miesi¹ca chcielibyœmy
siê spotkaæ w goœcinnych progach Szko³y Podstawowej
nr 4 i w sali gimnastycznej "skruszyæ kopie" w specjal-
nie na tê okazjê przygotowanych zadaniach.
Turniej rozgrywany ma byæ w marcu, kwietniu, maju,
czerwcu, wrzeœniu, paŸdzierniku, listopadzie, a wielki
fina³ zaplanowano na grudzieñ. W ka¿dej ods³onie
uczestnicy ciu³aæ bêd¹ punkty, a ich suma w grudniu
zadecyduje o kolejnoœci zajêtych miejsc. Wszystkim
uczestnikom gwarantujemy nagrody! Za zajêcie I miejsca
bêdzie to talon na co najmniej 1500 z³, za kolejne miejsca
wartoœci odpowiednio ni¿sze, ale nawet ta rodzina,
która uplasuje siê na koñcu, nie pozostanie bez talonu.
Do zabawy uda³o nam siê ju¿ zaprosiæ chojnowskie
firmy, które zdeklarowa³y swój finansowy udzia³; roz-
mawiamy z kolejnymi przedstawicielami biznesu (nie
tylko z Chojnowa), st¹d trudno ju¿ teraz mówiæ bardzo
konkretnie o wielkoœci puli nagród. Na dziœ jest to kilka
tysiêcy z³. Liczymy, ¿e mo¿e bêdzie kilkanaœcie.
Na pewno oferujemy du¿o dobrej zabawy i okazjê do
aktywnego wypoczynku.
Wszystkich chêtnych, spe³niaj¹cych zasygnalizowane
na wstêpie warunki prosimy o kontakt z Miejskim
Oœrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
ul. Ma³achowskiego 7 w godz. 8.00-15.30 lub kontakt
telefoniczny - 0-76/ 81 88 621.                                    sh
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Uniwersalny Fotograf
z Andrzejem Bobikiem, jak sam mówi
- mê¿em pani PREZES - rozmawia
Stanis³aw Horodecki

Jak to siê sta³o, ¿e przed dwudziestu laty
podj¹³ Pan decyzjê o „pójœciu na swoje”?
I sk¹d pomys³ na dzia³alnoœæ poligraficzn¹?
Rok 1989 - czas wielkich zmian i wiel-
kich nadziei w naszym kraju - sprzyja³
podejmowaniu tego rodzaju decyzji, choæ
w momencie, gdy rejestrowa³em firmê,
nie by³em jeszcze pewny do koñca, czy
to przedsiêwziêcie siê powiedzie. St¹d na
pocz¹tku by³em i pracownikiem - w DOL-
PAKARCIE - i panem na swoim. Dopiero
póŸniej, gdy coraz trudniej by³o mi ³¹-
czyæ oba etaty, zdecydowa³em o ca³ko-
witym, jak Pan to okreœli³, „pójœciu na
swoje”. A poligrafia? Tu nale¿a³oby siê
cofn¹æ do mojej pracy w DOLPAKAR-
CIE. Zaczyna³em jako tokarz, potem
by³em œlusarzem-brygadzist¹, wreszcie
znalaz³em siê na wydziale kartona¿y.
Pozna³em tam panów Grzybowskiego 
i Foksa, a znajomoœæ z nimi i ich prac¹ 
w wewnêtrznej drukarni zak³adu, pozwoli³a
mi, po ich odejœciu, podj¹æ ten zawód.
Có¿ to by³y za czasy!? Klisze do druku
na opakowaniach kartonowych wykony-
wa³o siê metod¹ wulkanizacji gumy 
w tekturowych matrycach, do których
wczeœniej rêcznie metod¹ grafika-kre-
œlarza trzeba by³o wykonaæ projekty 
w skali 1:1 w tuszu. W drukarni pana Foksa
czcionki do druku sk³ada³o siê rêcznie,
niczym za Gutenberga, a sztuka ich uk³a-
dania w lustrzanym odbiciu by³a ju¿
wy¿sz¹ szko³¹ jazdy. Kiedy j¹ opano-
wa³em, wspó³pracê zaproponowali mi
koledzy Czes³aw Pi¹tek i Janusz Pi¹tek.
Chcieli, bym na potrzeby ich firmy wyko-
nywa³ druki na opakowaniach. Udostêpnili
mi sprzêt i kawa³ek miejsca w dawnej
sto³ówce DOLPAKART-u (do dziœ jestem
im za to wdziêczny), to oni te¿, przynaj-
mniej czêœciowo, stali za podjêciem
decyzji o powstaniu firmy.

A sk¹d nazwa? UNIFOT nie bardzo ko-
jarzy mi siê z drukarni¹…
Tu te¿ musielibyœmy siê cofn¹æ dalej ni¿
do roku 1989. Moj¹ pasj¹ - niemal od
zawsze - by³a fotografia. Dorabia³em 

robieniem zdjêæ na weselach, chrzcinach
i innych okolicznoœciowych imprezach.
Gdy pewnego razu zdarzy³o siê, ¿e jed-
nego dnia fotografowa³em i chrzciny, 
i pogrzeb, a wieczorem jeszcze œlub, ktoœ
znajomy nazwa³ mnie, trochê ¿artobli-
wie, uniwersalnym fotografem. Nazwa
przylgnê³a i st¹d UNIFOT.

Wspomina³ Pan, ¿e pocz¹tki wi¹¿¹ siê 
z lokum w dawnej sto³ówce DOLPAKART-u.
Dziœ rozmawiamy przy ul. Okrzei 2. Jak -
z koniecznoœci w wielkim skrócie - wy-
gl¹da³o tych 20 lat dzia³alnoœci?
Pocz¹tki to by³a praca na czcionkach, ich
¿mudne uk³adanie. Dopiero potem po-
jawi³a siê maszyna do druku offseto-
wego. By³ to Romayor, na którym w owym
czasie pracowa³a chyba wiêkszoœæ zak³adów
poligraficznych w Polsce. Mog³em ju¿
oferowaæ druki wielobarwne, ale tu te¿ -
zgodnie z maksym¹, i¿ nie od razu Kraków
zbudowano - pierwsze kroki by³y trudne.
Tajniki poligrafii zg³êbia³em sam - z po-
drêczników, podpytuj¹c i podgl¹daj¹c
znajomych drukarzy… Z czasem za-
mówieñ by³o coraz wiêcej, a w produko-
wanym przez nas asortymencie (mówiê
„nas”, bo w pewnym momencie zatrud-
nia³em 6 osób) by³y i ksi¹¿ki, i gazety, 

i druki okolicznoœciowe (zaproszenia,
dyplomy i tym podobne). Ktoœ potrzebo-
wa³ naklejek na swój wyrób - zg³asza³
siê do mnie. Ktoœ potrzebowa³ zadruko-
wanych i specyficznie posk³adanych pu-
de³ek - te¿ trafia³ do mnie. Dla oczeki-
wañ klientów staraliœmy siê znajdowaæ
optymalne rozwi¹zania, które godzi³yby
przyzwoit¹ jakoœæ i rozs¹dn¹ cenê. Myœlê,
¿e udawa³o siê to nam nie zgorzej, bo
klientów stale przybywa³o.

Pamiêta Pan jakieœ niezwyk³e zlecenie?
Has³em naszej firmy jest „Druk nie z tej
ziemi”, wiêc to raczej my staramy siê po-
zytywnie zaskoczyæ odbiorcê. A to pro-
jektem, a to jakoœci¹ czy szybkoœci¹ wyko-
nania. Niezwyk³e zlecenie? No mo¿e druk
anglojêzycznego pisma „New Renais-
sance” dla Stowarzyszenia Ananda Marga,
które rozprowadzano potem po ca³ej kuli
ziemskiej…

Przy wejœciu widzia³em okaza³ego, czar-
nego kota. To postrach na chochliki dru-
karskie?
Od kiedy siê pojawi³, rzeczywiœcie jest
ich jakby mniej (œmiech). A tak napraw-
dê to chochliki zamieszkuj¹ raczej miejs-
ca zwi¹zane ze sk³adem czy korekt¹
dostarczanych do drukarñ materia³ów ni¿
w samych drukarniach. My raczej sta-
ramy siê je wy³awiaæ z nat³oku literek.

Pamiêta Pan jakieœ zabawne?
Onegdaj, jeszcze za prezydentury Aleksan-
dra Kwaœniewskiego, goœci³ on w jednej
z nieodleg³ych miejscowoœci. Po wizycie

Kiedy przed dwudziestu laty pan Andrzej Bobik reje-
strowa³ firmê UNIFOT w pamiêtnym roku 1989, by³
jednym z pierwszych. Jego wpis do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej opatrzono numerem 5/89.
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dostaliœmy do druku lokaln¹ gazetê, a tam,
na pierwszej stronie du¿ymi literami za-
pisano „REZYDENT w …” Niby niewiele,
jedna literka, ale przecie¿ komuœ mog³o
skojarzyæ siê z mafi¹, o rezydentach której
mówiono wówczas g³oœno. Uda³o nam siê
dorobiæ feralne „P” i w œwiat poszed³
„PREZYDENT”. Innym razem chochlik
przywêdrowa³ do nas z „Gazet¹ Chojnowsk¹”.
Zakamuflowa³ siê tak sprytnie, ¿e go nie
dostrzegliœmy, a mieszkañcy otrzymali
s³ynne ¿yczenia „wash and go”, czyli po-
cz¹tek dotycz¹cy œwi¹t wielkanocnych i za-
koñczenie z tekstu bo¿onarodzeniowego…
Po latach tê „chochlikow¹” dzia³alnoœæ wspo-
mina siê z rozbawieniem, choæ wiem, ¿e z chwil¹
ujawnienia psuje ona czêsto sporo krwi…

Dwudziestolecie to ju¿ powa¿ny jubileusz.
Zamierza go Pan jakoœ uczciæ?
Przede wszystkim chcia³bym w tym miejscu
serdecznie podziêkowaæ za wieloletni¹ wspó³-
pracê: Bo¿ence, Leszkowi, Micha³owi,
Wojtkowi, Jankowi, Adamowi i innym
którzy wspó³pracowali z UNIFOT-em. Od
d³u¿szego czasu przymierzam siê do wyda-
nia albumu, któremu nada³em na razie
roboczy tytu³ „Chojnów w starej i wspó³czes-
nej fotografii”. Chcia³bym w nim zaprezen-
towaæ nasze miasto w taki sposób, by na
ka¿dej lewej stronie znajdowa³a siê archi-
walna fotka (widokówka), natomiast na
stronie prawej to samo miejsce sfotografo-
wane dziœ. Uchwyciæ przemianê pewnych
miejsc, sta³e elementy innych - to zamys³
wiod¹cy. Do tego zwiêz³e opisy w jêzyku
polskim i niemieckim. Jeœli znaleŸliby siê
chêtni, by wesprzeæ takie przedsiêwziêcie,
z pewnoœci¹ by³oby mi ³atwiej.

A tak bardziej prywatnie? Realizacja jakichœ
marzeñ?
Chcia³bym mieæ wiêcej czasu na dawne
hobby, czyli zabawê w rysowanie komik-
sów, których jestem wielkim entuzjast¹.
Poza tym jeszcze trochê i bêdzie nale¿a³o
siê rozgl¹daæ za nastêpc¹ przy drukarskiej
maszynie. Od jakiegoœ czasu UNIFOT jest
firm¹ niemal rodzinn¹. Córka Izabela
Szewczyk zajmuje siê pracami graficznymi
i obs³ug¹ biura, ¿ona Gizela, czyli Pani PREZES,
wykonuje fotografie w terenie, doradza 
w pracy. Dba o zaopatrzenie, zbyt i oczy-
wiœcie porz¹dek w kasie. Poniewa¿ od pó³
roku jestem szczêœliwym dziadkiem, wiêc
o nastêpcê siê nie martwiê - wnuk Filip
roœnie szybko. Chcia³bym tylko móc zosta-
wiæ mu czterokolorow¹ maszynê i wypcha-
ny portfel zamówieñ na kilka lat do przodu.

Wypada mi zatem ¿yczyæ spe³nienia marzeñ.
Oby drukarska farba nigdy nie zasycha³a…

Serdecznie zapraszamy  mieszkañców
do udzia³u w projekcie pt.: „RAZEM
MO¯EMY WIÊCEJ - CHOJNÓW”.
Projekt skierowany do mieszkañców mias-
ta Chojnowa i gminy Chojnów w wieku
od 15 do 64 roku ¿ycia bêdzie realizowa-
ny od 1 marca 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
Co istotne - udzia³ w projekcie jest bez-
p³atny! Na czym to wszystko ma polegaæ?
W ramach projektu odbêd¹ siê 3 SPOT-
KANIA, które maj¹ na celu rozmowê 
z mieszkañcami o ich potrzebach i pro-
blemach. Spotkania zostan¹ zorganizo-
wane w trzech 15 osobowych grupach:
pierwsza dotyczyæ bêdzie okreœlenia
potrzeb dzieci i m³odzie¿y do 25 roku
¿ycia, druga postara siê okreœliæ potrze-
by osób doros³ych od 25 do 60 roku ¿ycia,
trzecia z grup zajmie siê potrzebami
osób w wieku senioralnym od 60 roku
¿ycia. Zapraszamy chêtnych ze wspom-
nianych grup wiekowych. Planowany
termin spotkañ dla wszystkich grup -
kwiecieñ 2009 r.
Oprócz spotkañ organizatorzy zaplano-
wali te¿ 2-dniowe WARSZTATY w Choj-
nowie dla 2 grup po 10 osób. W czasie
warsztatów mieszkañcy bêd¹ mieli za
zadanie przygotowanie ma³ych projek-
tów, a bêd¹ im w tym pomagali prowa-
dz¹cy zajêcia (trenerzy). Uczestnicy
zostan¹ podzieleni na 4 zespo³y; ka¿dy
zespó³ przygotuje swój projekt, to znaczy
dzia³anie spo³eczne np. sportowe roz-
grywki rodzinne; happening; zajêcia
artystyczne itp. Ka¿demu zespo³owi
zostan¹ zapewnione œrodki finansowe na
realizacjê pomys³u w kwocie do 2 tys. z³
na projekt. Warsztaty s¹ planowane na
prze³om kwietnia i maja tego roku.
Swoistym ukoronowaniem spotkañ i war-
sztatów bêdzie AKADEMIA MIESZAÑ-

CÓW MIASTA CHOJNOWA I GMINY
CHOJNÓW, planowana na czerwiec br.
To tam maj¹ byæ zrealizowane 4 wy-
pracowane w ramach warsztatów po-
mys³y (projekty), stanowi¹ce odpowiedŸ
na potrzeby mieszkañców wypracowane
podczas spotkañ z grupami tematycznymi.
Co zrobiæ, by wzi¹æ udzia³ w projekcie?
Kandydaci powinni czytelnie, popraw-
nie wype³nion¹ deklaracjê przyst¹pienia
do udzia³u w projekcie wraz z oœwiadcze-
niem uczestnika projektu o wyra¿eniu
zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych  na adres z dopiskiem - „Razem
mo¿emy wiêcej - Chojnów” z³o¿yæ lub
przes³aæ do Biura Projektu: Legnickie
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
Legnica, ul. Koœciuszki 25/1.
Deklaracje przyst¹pienia do udzia³u 
w projekcie wraz z oœwiadczeniem uczest-
nika o wyra¿eniu zgody na przetwarza-
nie danych osobowych dostêpne s¹ w:
Urzêdzie Miasta Chojnowa, Pl. Zam-
kowy 1, Miejskiej Bibliotece Publicznej,
Pl. Zamkowy 2 lub w Biurze projektu:
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich, ul. Koœciuszki 25/1, 
59-220 Legnica, tel/fax: 076-862-58-25,
e -mail: lsio@lsio.org.pl. Mo¿na je te¿
pobraæ na stronie internetowej Urzêdu
Miasta Chojnowa:www.chojnow.eu 
Wszelkie pytania dotycz¹ce projektu
proszê kierowaæ do koordynatorki projek-
tu - Pani Marty Wiœniewskiej - e-mail:
marta@lsio.org.pl, tel 076- 862-58-25.
Projekt jest realizowany w partnerstwie
pomiêdzy Legnickim Stowarzyszeniem
Inicjatyw Obywatelskich a Stowarzy-
szeniem EUROLEGNICA.

Marta Wiœniewska
Stanis³aw Horodecki

RAZEM MO¯EMY WIÊCEJ - CHOJNÓW

WSZYSTKIM
którzy wziêli udzia³w jubileuszowych uroczystoœciach

mojej 100. rocznicy urodzin, a w szczególnoœci

Staroœcie Powiatu Legnickiego  Panu Jaros³awowi  HUMENNEMU, Burmistrzowi
Miasta Chojnów  Panu Janowi  SERKIESOWI, Jego Magnificencji Rektorowi
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu profesorowi  Romanowi KO£ACZOWI,
Proboszczowi  Katedry Wroc³awskiej Ks. Infu³atowi Adamowi  DRWIÊDZE oraz pro-
boszczom chojnowskich parafii: Ks. Dziekanowi Tadeuszowi JURKOWI i Ks. Pra³atowi
W³adys³awowi BYSTRKOWI, Redaktorowi Naczelnemu  periodyku Stowarzyszenia
Chemików Wojskowych RP Chemik p³k mgr in¿. Andrzejowi K. LESZOWI,
Kombatantom i Sybirakom na czele z  Prezesem  chojnowskiego ko³a ZKRPiBWP 
por. Adamem  KIERNICKIM oraz V-ce Prezesem okrêgu legnickiego por. Stanis³awem
DERKACZEM, Solistce opery wroc³awskiej Pani Annie BERNACKIEJ i pianistce  
z Akademii Muzycznej we Wroc³awiu Pani Aleksandrze OR£UKOWICZ, Rodzinie 
i Przyjacio³om z Chojnowa, Legnicy, Lubina, Jeleniej Góry, Œwidnicy, Wroc³awia 
i Zielonej Góry, a tak¿e z Chrzanowa, £añcuta, Radymna i Rzeszowa,

sk³adam wyrazy wdziêcznoœci i najserdeczniejsze podziêkowania
W£ADYS£AW DOBRZAÑSKI

(Rocznik 1909)
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PEGAZIK 2009
Eliminacje miejskie do XIV ju¿ Dolno-
œl¹skiego Konkursu Recytatorskiego
PEGAZIK zgromadzi³y 5 marca br. w ka-
wiarence MOKSiR 18 wykonawców.
Tym razem liczniejsza by³a reprezentacja
„starszych”, czyli uczniów gimnazjów -
11 osób. Oni te¿ zyskali w oczach (i uszach)
jurorów wiêksze uznanie.
Wœród „m³odszych”, czyli reprezentantów
szkó³ podstawowych, w recytatorskich
szrankach stanê³o 7 osób. Jury, któremu
przewodniczy³ aktor teatru wa³brzyskiego,
pan Krzysztof Grabowski, postanowi³o

nie przyznawaæ I miejsca, daj¹c tym
samym wyraz przeœwiadczeniu, ¿e „m³ody”
PEGAZIK musi jeszcze popracowaæ nad
pe³nym rozwiniêciem skrzyde³. By³y za
to dwa drugie i dwa trzecie miejsca. Uho-
norowano nimi: Jagodê Tobiasz i Samantê
Saj (II m.) oraz Justynê Lipiñsk¹ i Krzy-
sztofa Ba³aja (III m.)
Wœród „starszych” bezkonkurencyjna
okaza³a siê Martyna Humenna, staj¹c sa-
motnie na najwy¿szym stopniu wyimagi-
nowanego podium. Miejscem drugim
podzielili siê Aleksandra Ba³aj i Artur

Zakrzewski, natomiast miejscem trzecim
jurorzy nagrodzili a¿ trzy osoby: Monikê
Podolsk¹, Karolinê Bukowsk¹ i Sarê
Lewandowsk¹.
Przed nami etap powiatowy w Prochowi-
cach. Odbêdzie siê 28 marca br. (sobota),
a decyzj¹ organizatora zakwalifikowali
siê tam wszyscy nagrodzeni w Chojnowie
wykonawcy. Mamy nadziejê, ¿e nasi repre-
zentanci rozwin¹ tam skrzyd³a szeroko...
W galerii zdjêæ prezentujemy wszystkich
nagrodzonych.

S. Horodecki

Samanta Saj

Justyna Lipiñska

Krzysztof Ba³aj Artur Zarzewski Sara Lewandowska

Monika Podolska Karolina Bukowska

Jagoda Tobiasz Aleksandra Ba³aj



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 6/693 7

CENY BILETU NA TRASIE:
Chojnów - Legnica dworzec autobusowy - 3 z³
Chojnów - Legnica szpital - 3,50 z³

OZNACZENIE KURSÓW
“- kursuje w okresie trwania roku akademickiego /1.10 – 30.06/
<--> - kurs przelotwy
5-1 - kursuje od poniedzia³ku do piatku
6 - kursuje w soboty
A - nie kuruje w niedzile i œwieta

C - kursuje w soboty, niedziele i œwieta
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
H - kursuje w dni robocze od poniedzi³ku do piatku w ferie i wakcje
L - nie kursuje 25-26.12, 1.01 i I i II dzieñ œwiat wielkanocnych
m - nie kursuje 24.12 i 31.12
n - nie kursuje 24.12, 31.12 i Wielk¹ Sobotê
N - nie kursuje 25.12 i I dzieñ Swi¹t Wielkanocnych
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje 25.12, 1.01, i I dzieñ Swiat Wielkanocnych

ROZK£AD JAZDY PKS - CHOJNÓW
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Na podstawie § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministrów Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r.,
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r.
Nr 1, poz. 7, z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 19 ustawy z dnia 9 stycz-
nia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 22, poz. 120) oraz rozporz¹dzeniem Ministrów Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 roku 
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r. (Dz. U.
Nr 33, poz. 263) podajê do wiadomoœci, co nastêpuje:

1. W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 r. przepro-
wadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwalifika-
cja wojskowa mê¿czyzn urodzonych w 1990 r.

2. Obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej podlegaj¹
tak¿e mê¿czyŸni urodzeni w latach 1985 - 1989, którzy nie posiadaj¹
okreœlonej zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.

3. Do stawienia siê przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa
siê mê¿czyzn urodzonych w roku 1989 i latach wczeœniejszych,
którzy:

· zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglê-
du na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej
s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa
przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,

· zostali uznani, ze wzglêdu na stan zdrowia, za zdolnych do
czynnej s³u¿by wojskowej i z³o¿yli, za poœrednictwem
wojskowego komendanta uzupe³nieñ wnioski o zmianê 
kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli nie
zostali przeniesieni do rezerwy.

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa siê kobiety, urodzone w latach
1981 - 1990, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by
wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2008/2009
koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwen-
tkami tych szkó³ lub kierunków.

5. Do kwalifikacji wojskowej wzywa siê równie¿ studentki wy¿szej
szko³y morskiej posiadaj¹ce zgodê rektora na odbywanie zajêæ
wojskowych w tej szkole, je¿eli wyst¹pi¹ z wnioskiem o skierowanie
ich do powiatowej komisji lekarskiej.

6. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê równie¿
osoby, które ukoñczy³y 18 lat ¿ycia i zg³osi³y siê ochotniczo do
pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej zdolnoœci
do czynnej s³u¿by wojskowej.

7. 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 w  terminie od 16 kwietnia do 21 kwietnia 2009 roku w
siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy ul. Pomorska
19  Dom Kultury „ATRIUM”.

8. Spe³nienie obowi¹zku stawienia siê do kwalifikacji wojskowej
oznacza zg³oszenie siê osoby w okreœlonym terminie i miejscu przed
wójtem lub burmistrzem, (prezydentem miasta), powiatow¹ komisj¹
lekarsk¹ oraz wojskowym komendantem uzupe³nieñ.

9. Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
· wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód

osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,

· powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê
medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przepro-
wadzonych w okresie dwunastu miesiêcy przed dniem sta-
wienia siê do kwalifikacji wojskowej.

· wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ - aktualn¹ foto-
grafiê o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia g³owy), doku-
menty stwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie
nauki, potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji, b¹dŸ
wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

10. Osoba, która z wa¿nych przyczyn nie mo¿e stawiæ siê do kwali-
fikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowi¹zana
jest zawiadomiæ o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta),
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce pobytu sta³ego lub pobytu cza-
sowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, najpóŸniej w dniu, w którym
by³a zobowi¹zana stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej, do³¹czaj¹c
jednoczeœnie dokumenty potwierdzaj¹ce przyczyny niestawiennictwa.
Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa, osoba podlegaj¹ca kwalifikacji
wojskowej powinna niezw³ocznie zg³osiæ siê do w³aœciwego wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy nowy termin 
i miejsce stawienia siê do kwalifikacji.

11. Osoby, które w okresie od dnia og³oszenia do dnia rozpoczêcia
kwalifikacji wojskowej zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu
czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do wójta lub
burmistrza (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, które po rozpoczêciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie
zamierzaj¹ zmieniæ miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego
trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, stawiaj¹ siê do kwalifikacji woj-
skowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

12. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji
wojskowej osób wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegaj¹cych
kwalifikacji wojskowej od obowi¹zku stawienia siê w terminie 
i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

13. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzê-
du 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 Rzeczypospolitej Polskiej  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.), nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwali-
fikacji wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przy-
musowe doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji wojskowej, 
w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

14. 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 pracowni
psychologicznej, albo nie przedstawi¹ dokumentów, których przed-
stawienie zosta³o nakazane, na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej
wy¿ej ustawy, podlegaj¹ grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.

Wroc³aw, dnia 17 marca 2009 roku

Wojewoda Dolnoœl¹ski
Rafa³ Jurkowlaniec

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 roku
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Ewelina Grzanka jest pier-
wsz¹ stypendystk¹ Fundacji
SMAK SUKCESU. Uczêszcza
do klasy IIIa Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie. W pierwszym
pó³roczu bie¿¹cego roku
szkolnego osi¹gnê³a œredni¹
ocen 5,08, wzorowe zachowa-
nie i zakwalifikowa³a siê do
etapu wojewódzkiego konkursu
historycznego zDolny Œl¹zak.
To ostatnie osi¹gniêcie jest
w³aœnie warunkiem, jaki mu-
sz¹ spe³niæ uczniowie nasze-
go Gimnazjum, aby uzyskaæ
stypendium.

Z Ewelin¹ rozmawia m³odsza
kole¿anka, prawdopodobnie
przysz³a stypendystka.

Jak to jest zostaæ pierwsz¹
stypendystk¹ Fundacji SMAK
SUKCESU?
Dobrze… Zmieni³y siê moje
oceny z historii, które i tak s¹
dobre.

Odnios³aœ sukces w dziedzi-
nie historii. Sk¹d Twoja pasja
do tego przedmiotu?
Ta pasja narodzi³a siê w szkole,
do której chodzi³am poprzed-
nio. Zaszczepi³a mi j¹ moja
nauczycielka.

Jak d³ugo przygotowywa³aœ
siê do konkursu? By³y jakieœ
nieprzespane noce?
No… nieprzespanych nocy nie
by³o, ale uczy³am siê bardzo
d³ugo i gruntownie.

A jak ze stresem, towarzyszy³
Ci podczas „Œl¹zaka”?
Nie, poniewa¿ bra³am ju¿ udzia³
w podobnych konkursach.

Co czu³aœ awansuj¹c tak wysoko?
Oczywiœcie ucieszy³am siê.

Czy s¹ osoby, które wspiera³y
Ciê przed konkursem?
Tak, pomaga³ mi mój nauczy-
ciel historii (p. Zderski), ale
tak¿e rodzina i kole¿anki

Na co przeznaczasz pieni¹dze
ze stypendium?
Na ksi¹¿ki, ubrania, s³odycze
oraz wiele innych rzeczy.

Czy wydaje Ci siê, ¿e ju¿ poz-
na³aœ „smak sukcesu”?

No có¿, chocia¿ dosta³am
stypendium, to chyba jeszcze
nie. Prawdziwym sukcesem
by³oby, gdybym wygra³a fina³.
Niestety, nie uda³o siê. Cieszê
siê jednak, ¿e zdoby³am nowe
doœwiadczenia.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmowê przeprowadzi³a
Klaudia Giwojno.

Migawki z ¿ycia Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie

Projekt „Deutschland live”!!!

11. lutego 2009 r. uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w pro-
gramie organizowanym przez Konsulat Generalny Niemiec
zatytu³owanym - „Deutschland live” - „Niemcy na ¿ywo”.
Przyjêliœmy w progach szko³y przedstawiciela konsulatu -
attache konsularnego - Daniela Lissnera- specjalistê do spraw
gospodarki. 

Rozpoczêliœmy od spotkania w auli i krótkiej prezentacji
dorobku artystycznego naszej szko³y. Uczniowie przygotowani
przez panie: Ma³gorzatê Potacza³ê, Marzenê Anton, Danutê
Górsk¹ przedstawili swe umiejêtnoœci wokalne i taneczne,
których wysoki poziom zauwa¿y³ nasz goœæ, wpisuj¹c podziê-

kowania w Kronice Szko³y. Nastêpnie w pracowni multimedial-
nej pan Lissner przedstawi³ m³odzie¿y prezentacjê multimedia-
ln¹ na temat ¿ycia m³odzie¿y w Niemczech, przybli¿y³ zagad-
nienia zwi¹zane z g³ównymi ga³êziami przemys³u i gospodarki
niemieckiej oraz poda³ kilka informacji o ¿yciu kulturalnym
naszych zachodnich s¹siadów. Po prezentacji odby³a siê krótka
dyskusja, w której wziêli udzia³ nie tylko uczniowie naszej
szko³y, ale te¿ zaproszenie goœcie - uczniowie Powiatowego
Zespo³u Szkó³ oraz Szko³y Podstawowej nr 3. Spotkanie prze-
biega³o w mi³ej atmosferze, a uczniowie, porozumiewaj¹c siê
tylko w jêzyku niemieckim, mieli okazjê sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci jêzykowe oraz pog³êbiæ wiedzê na temat ¿ycia
codziennego obywateli Republiki Federalnej Niemiec.
Mamy nadziejê, ¿e Konsulat Generalny Niemiec w Polsce
rozszerzy ofertê projektu i jeszcze nie raz bêdziemy mogli
uczestniczyæ w tak pasjonuj¹cych spotkaniach edukacyjnych.

Justyna Duda - nauczycielka jêzyka niemieckiego

Echa Maratonu Pisania Listów …

W dniach 13 - 14. grudnia 2008 roku grupa 31. gimnazjalistów
pod opiek¹ siedmiu nauczycieli wziê³a udzia³ w ogólnoœwia-
towej akcji organizowanej pod auspicjami Amnesty Inter-
national. W ci¹gu 24 godzin powsta³y 743 listy, które zosta³y
rozes³ane do decydentów politycznych z ca³ego œwiata - wszêdzie
tam, gdzie ³amane s¹ prawa cz³owieka.
W styczniu Amnesty International zorganizowa³o ogólnopolski
konkurs na zredagowanie reporta¿u lub stworzenie prezentacji
multimedialnej, bêd¹cych sprawozdaniem z przebiegu maratonu.
Gimnazjaliœci, chc¹c prze¿yæ jeszcze raz niektóre wspania³e
chwile z tego wydarzenia, wys³ali swoj¹ pracê i… zajêli II
MIEJSCE W POLSCE!!! Trud w³o¿ony w przygotowanie
prezentacji oraz zredagowanie sprawozdania zosta³ nagrodzony
aparatem cyfrowym. Sukces zachêci³ uczniów do podjêcia
nastêpnych wyzwañ - udzia³u w projektach edukacyjnych, 
o których ju¿ nied³ugo…

Pierwsza stypendystka
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Urz¹d Miejski w Chojnowie, Studio Komputerowe MEDIART
oraz Andrzej Sobczak maj¹ zaszczyt zaprezentowaæ Pañstwu
nowe oblicze internetowej strony Chojnowa. Serwis jest
dostêpny pod adresem www.chojnow.eu. G³ównym za³o-

¿eniem projektu jest zgromadzenie w jednym miejscu wszyst-
kich wa¿nych informacji dotycz¹cych naszego miasta, w tym
funkcjonowania instytucji miejskich, kulturalnych i oœwia-
towych. Dlatego te¿ stworzyliœmy autorskie oprogramowanie 
z zakresu zarz¹dzania treœci¹ na stronach WWW. D¹¿ymy do
stanu, w którym ka¿da jednostka organizacyjna lub spo³eczna
np. biblioteka, szko³a czy stowarzyszenie,  bêdzie posiada³a
swój w³asny serwis.  Dziêki zastosowaniu nowoczesnych
metod programowania zamieszczanie informacji na stronach
jest niezwykle proste, a aktualizacja strony www.chojnow.eu
jest w pe³ni zautomatyzowana. Prace nad projektem wci¹¿ s¹
prowadzone, ale ju¿ dziœ mo¿emy pochwaliæ siê pierwszymi
efektami. W gronie serwisów skojarzonych mo¿emy wyró¿niæ:
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, wydzia³y Urzêdu
Miejskiego, Gazetê Chojnowsk¹, Miejsk¹ Bibliotekê Pu-
bliczn¹, Warsztaty Terapii Zajêciowej, Przedszkole nr 3,
Szko³ê Podstawow¹ nr 4 czy Powiatowy Zespó³ Szkó³. Mamy
nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci do³¹cz¹ do nas pozosta³e
instytucje oraz organizacje zwi¹zane z Chojnowem. 
W zwi¹zku z tym mamy apel do osób zainteresowanych
wspó³prac¹, które chc¹ braæ czynny udzia³ w tworzeniu wize-
runku Chojnowa w Internecie, aby kontaktowa³y siê z nami 
w celu uruchomienia kolejnych serwisów w ramach naszego
projektu. Zapraszamy tak¿e osoby prywatne, które chc¹
podzieliæ siê swoj¹ ¿yciow¹ pasj¹ lub maj¹ ciekawe pomys³y
na promocjê naszego miasta. Czekamy na wszelkie propozycje
oraz sugestie. 
Spotkajmy siê na naszej stronie: www.chojnow.eu.

Arkadiusz Rybczyñski, Andrzej Sobczak

www.chojnow.eu – wszystko w jednym miejscu

16 marca br. w  Œwiebodzicach rozegrano Fina³ Dolnoœl¹ski w
Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych. W zawodach
uczestniczy³y zespo³y szkolne reprezentuj¹ce strefy (dawne
województwa): wa³brzysk¹ - SP 3 Œwiebodzice; jeleniogórsk¹
- SP Nowogrodziec; wroc³awsk¹ - SP Jordanów Œl¹ski i leg-
nick¹ - SP 4 Chojnów. Organizatorem zawodów by³ Szkolny
Zwi¹zek Sportowy "Dolny Œl¹sk" we Wroc³awiu. Mecze
fina³owe rozegrano systemem "ka¿dy z ka¿dym". W drodze do
fina³u zespó³ chojnowski w eliminacjach strefowych pokona³:
SP 3 Lubin (17:16) i SP Chocianów (27:9).

  WYNIKI GIER:

* SP 3 Œwiebodzice - SP 4 Chojnów                15:16
* SP Jordanów - SP Nowogrodziec                  14:9
* SP Jordanów - SP 3 Œwiebodzice                  12:13
* SP Nowogrodziec - SP 4 Chojnów                 6:14
* SP Jordanów - SP 4 Chojnów                         5:13
* SP Nowogrodziec - SP 3 Œwiebodzice          20:15

      TABELA:
1.       SP 4 Chojnów                     3   6:0    43 - 26
2.       SP Jordanów Œl.                 3   2:2    31 - 34

3.       SP Nowogrodziec              3   2:2     35 - 43
4.       SP 3 Œwiebodzice               3  2:2     43 - 48

Zespó³ SP 4 zajmuj¹c  pierwsze miejsce uzyska³ awans do
Fina³u Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych! O kolejnoœci
na miejscach 2-4 zadecydowa³a tzw. "ma³a tabela". Najsku-
teczniejsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a Dominika Rudnicka
(SP 4 - 21 bramek). Najlepsz¹ rozgrywaj¹c¹ wybrano Joannê
Drza³ (SP 4). Wyró¿niono równie¿ bramkarkê - Klaudiê
Konarsk¹ (SP 4).

Sk³ad zespo³u (w nawiasie uzyskane bramki): bramkarki -
Klaudia Konarska; Agata Ró¿añska. Zawodniczki pola gry:
Dominika Rudnicka (21); Paulina Pietruszczak (8); Aneta Lipa (6);
Joanna Drza³ (3); Katarzyna Krajniak (3); Kamila Urszulak;
Aneta K³usek (2); Anna Krasoñ; Aneta Ró¿añska; Dominika
Bratko. Trener zespo³u: Andrzej Matuszewski.

W bie¿¹cym roku szkolnym zespó³ (dotychczas) osi¹gn¹³
nastêpuj¹ce sukcesy: Turniej Ligi Wojewódzkiej w Jeleniej
Górze - I miejsce; Turniej Ligi Wojewódzkiej w Lubinie - 
II miejsce; Festiwal Pi³ki Rêcznej w Chocianowie - I miejsce;
Fina³ Strefy Legnickiej - I miejsce.

Pi³karki rêczne z SP 4 Mistrzem Dolnego Œl¹ska
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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 nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Grunt znajduje siê w ci¹gu istniej¹cej zabudowy gara¿owej -
szerokoœæ dzia³ki w œwietle istniej¹cych 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 zobo-
wi¹zani s¹ posiadaæ doku-
menty: to¿samoœci, potwier-
dzenie 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 Rozporz¹dzeniem 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 nie-
zw³ocznie, 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 prze-
targu z uzasadnionej 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.

KS CHOJNOWIANKA CHOJNÓW   
VS

UKS GAWORZYCE

28.03.2009, godz. 11.00

Zarz¹d klubu KS Chojnowianka Chojnów
zaprasza na mecz o mistrzostwo 

ligi trampkarzy sezonu 2008/2009. 
Zawody odbêd¹ siê w sobotê, 

28 marca 2009 roku o godz. 11.00 
na stadionie 

przy ulicy Ma³achowskiego w Chojnowie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców!

Prosimy o gor¹cy doping 
dla naszych m³odych pi³karzy!

Nag³e po¿ary w miejscach
zamieszkania zawsze przyci¹-
gaj¹ ludzi t³um i gapiów mro-
wie. Bez wzglêdu na pogodê.
Tak by³o 11 marca br. Gdy
niestrudzeni stra¿acy robili
wszystko, by ogieñ nie roz-
przestrzeni³ siê na s¹siednie
kamienice, a takie zagro¿enie
by³o realne, oczy obserwatora
dostrzeg³y, jak korzystaj¹c 
z zamieszania wywo³anego
po¿arem dwóch "d¿entelme-
nów" chcia³o wynieœæ pewien
asortyment pobliskiego sklepu.
Sprzedawczyni jednak zuwa-
¿y³a kradze¿ i podnios³a ra-
ban. Amatorzy cudzej w³as-
noœci próbowali nawet uciec,
ale ta sztuka im siê jednak nie
uda³a. Policja by³a przeciez
tu¿ pod rêk¹. I oczy obserwa-
tora. Okaza³o siê, ¿e sprawcy
to powszechnie znane "nie-
bieskie ptaszki"...
Czy to ju¿ koniec marcowych
micha³ków? W ¿yciu. Kilka
godzin póŸniej mo¿na by³o
zauwa¿yæ smutne efekty próby
tzw. og³owienia. Polega ono

na usuwaniu suchych ga³êzi,
które mog¹ zagra¿aæ lu-
dziom, budynkom lub innym
obiektom. Wykonawca, tak
na oko 70-letni pan, zaopa-
trzony w solidn¹ drabinê 
i podrêczn¹ pi³kê do drewna,
w pewnym momencie zlecia³
z drzewa. Na szczêœcie drzew-
ko usytuowane by³o na traw-
niku, a grz¹ska i trawiasta
murawa nieco z³agodzi³a upa-
dek z wysokoœci. Pechowiec
podniós³ siê o w³asnych si³ach,
jednak grymas bólu d³ugo
widnia³ na jego twarzy. 
Nasz obserwator mia³ ju¿
doœæ wra¿eñ i zdarzeñ na ten
dzieñ. Relaks mia³ przynieœæ
seans telewizyjny. Mia³, ale
nie wyszed³. Telewizor "pad³".
Có¿ - nieprzewidziane wyda-
rzenia losowe zdarzaj¹ siê 
i zdarzaæ bêd¹. Mo¿na to
prze¿yæ... A roz³¹kê ze "szkla-
nym oczkiem" poœwiêciæ na
kolejne przechadzki. Mo¿e
znów coœ uda siê zobaczyæ...?

PM

OCZY OBSERWATORA
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15 marca 2009 odby³ siê dziewi¹ty, ostatni turniej z
cyklu Halowej Ligi Pi³ki No¿nej Trampkarzy (rocznik
1994 i m³odsi) sezonu zimowego 2008/2009, organi-
zowany przez OZPN Legnica. Wszystkie imprezy
by³y wspó³organizowane przez miasta gospodarzy, 
a wiêc przez kluby: Zag³êbie Lubin; MiedŸ Legnica;
Górnik Polkowice, Odra Œcinawa, Stal Chocianów,
Javoria Jawor, Konfeks Legnica oraz Chojnowianka
Chojnów. Nasz zespó³, prowadzony przez Micha³a
Grz¹dkowskiego, wzi¹³ udzia³ we wszystkich turniejach
z tego cyklu, pocz¹wszy od 23 listopada (Polkowice),
a skoñczywszy na 15 marca (Legnica). Chojnowianka
w ogólnej klasyfikacji wypad³a przyzwoicie, zajmuj¹c
medalowe - trzecie miejsce. M³odzi zawodnicy najlepiej
spisali siê podczas rywalizacji w Lubinie oraz 
w Chojnowie, gdzie w obu przypadkach uplasowali
siê na drugiej pozycji. W pozosta³ych turniejach
osi¹gniêcia by³y zró¿nicowane, nasi ch³opcy zajmowali
miejsca od 3 do 6. Celem tych imprez by³o podnosze-
nie umiejêtnoœci pi³karskich, a tak¿e aktywne spêdze-
nie wolnego czasu w myœl rywalizacji fair play.
- Jestem bardzo zadowolony z postawy moich ch³opców,

którzy licznie i aktywnie brali udzia³ w zawodach -
przyznaje trener Grz¹dkowski. - Na wyró¿nienie
zas³uguj¹ wszyscy zawodnicy, a w szczególnoœci Bar-
t³omiej Paliñski, Przemys³aw Zatwarnicki oraz
bramkarz Marcin Go³êbiewski. Myœlê, ¿e zaanga¿o-
wanie mojej dru¿yny bêdzie mia³o wymierny wp³yw
równie¿ na osi¹gniêcia w rundzie wiosennej rozgry-
wek na trawie. Korzystaj¹c z okazji chcia³em tak¿e
serdecznie podziêkowaæ rodzicom za pomoc w organi-
zacji wyjazdów na turnieje halowe.
Imprezy cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem ze
strony kibiców oraz sta³y na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym. Zdaniem wielu obserwatorów
m³odzi pi³karze Chojnowianki na tle zawodników
takich zespo³ów jak Zag³êbie Lubin, MiedŸ Legnica

czy Górnik Polkowice zaprezentowali siê bardzo
przyzwoicie, czêstokroæ nie ustêpuj¹c im w ¿adnym
elemencie pi³karskiego rzemios³a. Miejmy nadziejê,
¿e za rok równie¿ bêdziemy mieli okazjê ekscytowaæ
siê pojedynkami naszych chojnowskich zawodników,
którzy bêd¹ zajmowaæ coraz wy¿sze miejsca.
Ze sportowym pozdrowieniem

Micha³ Grz¹dkowski i Piotr Seheniewicz

Celem jest m. in. popularyzacja
gry w szachy w Powiecie Legnickim,
wy³onienie najlepszych zawod-
ników w kategorii „junior” i „se-
nior”. Organizatorzy, czyli Staro-
stwo Powiatowe w Legnicy, Powia-
towe Zrzeszenie „LZS” w Legnicy,
Urz¹d Gminy Chojnów, Gminne
Zrzeszenie LZS w Chojnowie i LZS
„Mewa” Goliszów zapraszaj¹
29.03.2009 r. ( niedziela ) do œwie-
tlicy wiejskiej w Goliszowie. Do
godz. 10.15 trwa przyjmowanie
zg³oszeñ; o godz. 10.30 planowane
jest uroczyste otwarcie Mistrzostw.
Prawo gry posiadaj¹ mieszkañcy
Powiatu Legnickiego - ziemskiego,
zarówno niezrzeszeni jak i cz³on-
kowie klubów z przynale¿noœci¹
do LZS, bez wzglêdu na miejsce
zamieszkania. Uczestnicy winni
posiadaæ dokument to¿samoœci 
i byæ ubezpieczeni od NW.
Zostanie rozegrany 1 turniej, który
pozwoli na wy³onienie najlepszych
juniorów (do 18 lat) i seniorów
(powy¿ej 18 lat). System rozgry-
wek zostanie ustalony w zale¿noœci
od iloœci zawodników. Proponowa-
ny: system szwajcarski na dystan-

sie 7 rund, czas gry 15 minut na
partiê dla zawodnika. 
Koszty dojazdu pokrywaj¹ jednostki
deleguj¹ce lub uczestnicy we w³as-
nym zakresie.
Projekt dofinansowany ze œrod-
ków Powiatu Legnickiego.
Organizator przygotowa³ puchary
za miejsca 1-3 w kategorii „junior” 
i „senior”, dyplomy za miejsca 1-6.
Przewidziane s¹ te¿ nagrody „nie-
spodzianki” w miarê mo¿liwoœci
organizatorów.
Dwóch najlepszych zawodników
w kategorii: „junior”, „senior”, ju-
niorka ,seniorka, bêdzie repre-
zentowaæ Powiat Legnicki w Fi-
nale Dolnoœl¹skich Igrzysk LZS 
i Miesz-kañców Wsi w Nowej
Bystrzycy, gmina K³odzko, (kobiety:
17-19.04.2009 r. mê¿czyŸni: 
24-26.04.2009 r.).
Ze wzglêdów organizacyjnych prosi
siê o potwierdzenie udzia³u w za-
wodach do dnia: 25.03.2009r. 
Tel. 076/ 7243458, 0692541283
lub e-mail: grazka62wik@wp.pl
Organizatorzy prosz¹ o przywie-
zienie w³asnego sprzêtu szacho-
wego, w miarê mo¿liwoœci.

Mistrzostwa Powiatu Legnickiego Ziemskiego w szachach3.miejsce m³odych chojnowian 
w Halowej Pi³ce No¿nej

Wieœci z murawy
Po na³adowaniu pi³karskich akumulatorów u naszych czeskich s¹siadów
przyszed³ czas na szlifowanie formy w kolejnych sparingach. Pod nieobecnoœæ
kilku podstawowych zawodników w Rokitkach nasza dru¿yna uleg³a
Soko³owi Wielka Lipa 0-3. Nastêpnie dosz³o do podwójnej konfrontacji
z s¹siadami z Boles³awca. Obydwa te mecze z BKS Boles³awiec
zakoñczy³y siê remisami. W pierwszym meczu w Zgorzelcu na sztucznej
murawie nie by³o goli, natomiast w drugim pojedynku w miejscowoœci
£¹ka zanotowano wynik 1-1. Jak ju¿ pañstwo zapewne wiecie, pierwsz¹
kolejkê rundy wiosennej IV ligi odwo³ano ze wzglêdu na fatalne warunki
atmosferyczne i z³y stan nawierzchni boisk.
KS CHOJNOWIANKA - SOKÓ£ WIELKA LIPA  0:3
KS CHOJNOWIANKA - BKS BOLES£AWIEC    0:0
KS CHOJNOWIANKA - BKS BOLES£AWIEC    1:1

3 marca br. w hali sportowej Powia-
towego Zezpo³u Szkó³ w Chojno-
wie odby³ siê I Miêdzyszkolny Tur-
niej Pi³ki Siatkowej. W turnieju
udzia³ wziê³y szko³y miasta Chojno-
wa: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum
nr 2 oraz gospodarze PZS. Ka¿d¹
szko³ê reprezentowa³y dru¿yny
dziewcz¹t i ch³opców.
G³ównym celem turnieju by³o pro-
pagowanie zasady gry „fair play”,
integracja œrodowiska m³odzie¿y
chojnowskiej oraz wy³owienie naj-

lepszych dru¿yn.
Dru¿yny gra³y systemem „ka¿dy 
z ka¿dym”. 
W kategorii dziewcz¹t I miejsce
zajê³y uczennice PZS, II miejsce Gim-
nazjum nr 1, III miejsce Gimnazjum
nr 2. Natomiast w kategorii ch³opców:
I miejsce PZS, II miejsce Gimna-
zjum nr 2, III miejsce Gimnazjum nr 1.
Na zakoñczenie turnieju zawodni-
cy wszystkich szkó³ dostali s³ody-
cze oraz dyplomy ufundowane
przez Rady Rodziców PZS.

Turniej Pi³ki Siatkowej w PZS
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

ZAPRASZA

- na wystawê fotograficzn¹
„Œwiat wokó³ nas” - pokonku-
rsow¹ wystawê prac uczniów
Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II w Chojnowie – Ga-
leria M³odych (Plac Zamkowy 2),
luty-marzec

- m³odzie¿ z gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych do udzia³u
w powiatowym konkursie plas-
tycznym „Kszta³ty i barwy mo-
jego œwiata”- termin sk³adania
prac do 6 maja 2009 r., regu-
lamin konkursu: 

NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

François Ruyer - „19 BAJEK
DO  CHRUPANIA”

Zbiór opowieœci z ilustracjami
znanego rysownika Ruyera, 
a w nich niezwyk³e historie
m.in. o kozie, która chcia³a
napiæ siê lemoniady, ma³ej mu-
szce o wielkim sercu, niepo-
s³usznym nietoperzu i ptasiej
restauracji.

„NAZYWAM  SIÊ...”
To nowa seria wydawnictwa
MEDIA RODZINA przed-
stawiaj¹ca - w bardzo ciekawy
sposób - biografie znanych
ludzi. Obecnie posiadamy na-
stêpuj¹ce tomy: „Mahatma
Ghandi”, „Vincent van Gogh”,
„Jan Pawe³ II”, „Matka Teresa
z Kalkuty”, „Wolfgang Ama-
deusz Mozart”, „Pablo Picasso”,
„Antoine de Saint-Exupery”,
„William Szekspir”.

Dzia³ dla Doros³ych:

„CZ£OWIEK - PRZE-
STRZEÑ - ŒRODOWISKO:
X-lecie Powiatu Legnickiego”/

praca zbiorowa pod redakcj¹
Józefa Antoniaka.
Pierwsza z publikacji, jakie
towarzysz¹ obchodom 10-lecia

istnienia odrodzonego Powiatu
Legnickiego. Omówiono 
w niej m.in. sk³ady i decyzje
podejmowane przez Rady Po-
wiatu Legnickiego kolejnych
kadencji, organizacjê i pracê
wydzia³ów Starostwa Legnic-
kiego, zadania i dzia³ania pla-
cówek podleg³ych powiatowe-
mu samorz¹dowi oraz zapre-
zentowano gminy powiatu leg-
nickiego. W wydawnictwie
zamieszczono tak¿e rysunki
znanego chojnowskiego saty-
ryka - Roberta Wierzbickiego.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Wis³awa Szymborska 
- „TUTAJ”

Najnowszy tomik poetycki na-
szej noblistki. Te dziewiêtnaœ-
cie wierszy to kontynuacja naj-
wa¿niejszej w³aœciwoœci w twór-
czoœci Szymborskiej - patrze-
nia na œwiat z boku, z ukosa.
To raczej krótkie wiersze, 
a jednak niektóre z nich jak
„Mikrokosmos” czy „Metafizyka”
przypominaj¹ swoiste traktaty
filozoficzne.
Tematyka wierszy jest szeroka.
Poetka ods³ania przed czytel-
nikiem proces powstawania
swoich wierszy, pisze o po-
dró¿ach w czasach i przestrze-
ni, zamachach terrorystycz-
nych, rozwodach, tajemnicy
snu, pamiêci.

pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza
przedszkola, szko³y podstawowe (klasy 1-3 i 4-6) oraz
gimnazja do udzia³u w konkursie plastycznym “Kartka
Wielkanocna”. Termin nadsy³ania prac - 23.03.2009 r. 
na adres: Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
ul. Ma³achowskiego 7, 59-225 Chojnów, tel. (0-76) 81 88 621.
Ka¿da praca powinna byæ opisana nastêpuj¹co: imiê 
i nazwisko, wiek autora pracy; adres zamieszkania, adres
szko³y lub placówki kulturalnej; telefon kontaktowy; imiê
i nazwisko instruktora lub nauczyciela. Technika prac
dowolna, format: 10 x 15 cm. Nades³ane prace prze-
chodz¹ na w³asnoœæ organizatora. Z jednej placówki
mo¿na nades³aæ maksymalnie dwadzieœcia prac w danej
kategorii wiekowej. Najciekawsze dzie³a zostan¹ wyek-
sponowane na wystawie pokonkursowej, a najlepsze prace
w ka¿dej z kategorii otrzymaj¹ nagrody rzeczowe. Wer-
nisa¿ wystawy i wrêczenie nagród odbêdzie siê 26 marca
2009 r. o godz.17.00.

Kartka Wielkanocna - konkurs

Muzeum Regionalne w Chojnowie, wspólnie z Muzeum 
w Wa³brzychu przygotowa³o now¹, bardzo interesuj¹c¹
wystawê "Porcelana dolnoœl¹ska XIX i XX wieku ze
zbiorów Muzeum w Wa³brzychu.
Wyboru eksponatów dokona³a i scenariusz wystawy opra-
cowa³a Krystyna Nowosiad, starszy kustosz Dzia³u Cera-
miki 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, Strzegomiu, ¯arach,
Jaworzynie Œl¹skiej, Jedlinie Zdroju.
Wystawa potrwa do koñca kwietnia 2009 r. Bilety (dla
m³odzie¿y po 1 z³, dla doros³ych po 3 z³) do nabycia przy
wejœciu na zwiedzanie ekspozycjpi. W soboty wstêp wolny.

Muzeum zaprasza



Domy mieszkania lokale

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe, dobra lokalizacja, w starym budow-
nictwie 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 w³asnoœciowe 
w nowym budownictwie w Chojnowie na 
ul. Sikorskiego, IV piêtro, o pow. 63m2, 3 po-
koje, balkon, ³azienka, wc osobno, wymie-
nione okna, okno balkonowe z rolet¹ antyw³a-
maniow¹; w cenie mieszkania zostawiam kuch-
niê w zabudowie ze sprzêtem, cena: 160.00 tys.
(do negocjacji). Wiadomoœæ: tel 0515-435-244.

Sprzedam dom jednorodzinny w zabudo-
wie bliŸniaczej w Chojnowie. Powierzchnia
108 m2, dzia³ka 4 ary. Spokojna okolica.
Atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 660-70-65-95.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 55 m2, 3 pokoje, ³azienka, ubikacja -
osobno, przy ul. P.Skargi 6/12, cena 190 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-61 lub 0600-
355-286.

Sprzedam mieszanie bezczynszowe, o po-
wierzchni 48,6m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka + gara¿ wolnostoj¹cy i pomieszczenie
gospodarcze. Wiadomoœæ: Jerzmanowice, 
tel. 0601-880-175 lub 0697-319-476.

Posiadam do wynajêcia lokal u¿ytkowy 
o pow. 50 m2 przy ul. Komuny Paryskiej (po-
przednio agencja reklamowa), lokal podzielony

na 5 pomieszczeñ, z mo¿liwoœci¹ dowolnej
przebudowy wnêtrz, dogodny dojazd, miejsce
parkingowe przed lokalem, cena do nego-
cjacji. Wiadomoœæ: tel. 0602-527-227.

Zamieniê mieszkanie o pow. 65m2 w³as-
noœciowe w Chojnowie, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, po remoncie + 2 ko-
mórki, 2 strychy i piwnica, na domek, mo¿e
byæ do remontu w Chojnowie lub okolicy.
Wiadomoœæ: tel. 0662-049-180.

Sprzedam ³adna kawalerkê w nowym
budownictwie w Chojnowie, o pow. 38,5 m2,
cena: 120 000 tys. z³. lub zamieniê na 
wiêksze mieszkanie. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-64-93 i 662-317-
680.

Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe 74 m2

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

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie przy ulicy Witosa - nowe budow-
nictwo, Vp., o pow. 41 m2, 2 pokoje, na
wiêksze mo¿e byæ komunalne. Wiadomoœæ:
tel. 0604-258-053.

Do sprzedania zabudowania gospodar-
czo-produkcyjne Goliszów 65, pow. lokalu
200m2, wiata stalowa 200m2, zbiornik na
paliwo, studnia, c.o., ca³oœæ dzia³ki 25 arów.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-72-87 lub 0510-
941-015.

Auto-moto

Do sprzedania samochód osobowy marki
Missubishi Lancer ,1.5 benzyna + gaz, sk³a-
dak 1997r., elektroniczne opuszczanie szyb,
centralny zamek, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 0504-526-657.
Praca

Zatrudniê technika farmacji ze sta¿em do
nowo otwieranego punktu aptecznego w Ro-

kitkach. Wiadomoœæ: tel. 0669-370-054.
Szukam pracy, do opieki nad dzieæmi i oso-

bami starszymi, doœwiadczenie. Wiadomoœæ:
tel. 0660-956-420.

Szukam pracy do opieki nad dzieæmi i oso-
bami starszymi - dyspozycyjnoœæ, doœwiad-
czenie. Wiadomoœæ: tel. 0609-239-659. 

Us³ugi

Eksport Import Handel, Tadeusz Styga
Go³aczów 41 w godz. 7.00 - 17.00. Wiado-
moœæ: tel. (076) 725-87-22 lub 0602-307-249
lub 0604-136-215. 

Inne

2 dzia³ki budowlane w Jerzmanowicach,
1449m2; 1667 m2, przy drodze asfaltowej od
strony Chojnwa, 400 m do zabudowañ miasta,
ustalony plan zagospodarowania, woda na
dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczo-
wie. Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

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 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. Wiadomoœæ:
tel. (076) 725-87-22 lub 0602-307-249 lub
0604-136-215. 

Posiadam dwa du¿e gara¿e do wynajêcia
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OG£OSZENIA DROBNE

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

nadaj¹ce siê na auto-naprawê lub coœ podob-
nego. Wiadomoœæ: tel. 0792-842-303 lub
0515-153-061.

Sprzedam fotel rozk³adany 1-osobowy,
szer.96 cm, stan: bardzo dobry, maszynê do
szycia “£ucznik” z ciemn¹ obudow¹, stan:
bardzo dobry. Wiadomoœci 661 041 843.

Sprzedam kuchenkê gazow¹ na gwa-
rancji. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 0606-231-732.

Zguby

Poszukujê legitymacji studenckiej 
o nr 5643. Wiadomoœæ: tel. 664-654-413.
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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

15

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

Instalacje 
elektryczne,
odgromowe 

Odziñski Edward

Chojnów 
tel. 606-139-032

PROSPECTOR SP. Z O.O. Legnica 
Zarz¹dca Nieruchomoœci mieszkalnych i komercyjnych 

z wieloletnim doœwiadczeniem 
oferuje dla Wspólnot  Mieszkaniowych:

Us³ugi w zakresie:

1. eksploatacyjno- administracyjnym,

2. ekonomiczno- finansowym,

3. organizacyjno- prawnym,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY 

OFERUJEMY KONKURENCYJNE WARUNKI WSPÓ£PRACY

59-220 Legnica, ul. Piastowska 20A, tel/fax: 076 724 51 42(43) tel.kom: 504 261 540

www.prospector.nieruchomosci.pl legnica@prospector.nieruchomosci.pl

Zapewnia:

1. dostosowanie warunków umowy do 
indywidualnych potrzeb i wymagañ 
Wspólnoty

2. nowoczesny sposób zarz¹dzania
3. indywidualne podejœcie do ka¿dej 

nieruchomoœci

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                12.04.09,

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 3.04.09,

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

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



Memoria³ w Cieplicach

Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie Maja W³oszczowska 

z Przemkiem Kaczmarkiem

Maciej Bartkowski zdoby³ III miejsce  
w kat. junior m³odszy 


