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Taekwondo po raz pierwszy

W minion¹ sobotê na parkiecie sali gimnastycznej PZS odby³ siê
I Chojnowski Turniej Taekwondo
o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa

Pasowanie w krainie bajek
Nie zawieraj znajomoœci w lesie,
bo to skoñczyæ mo¿e Ÿle siê

Piknik TheBeœciaków
Na tegoroczny Piknik TheBeœciaków zaproszonych
zosta³o 93 uczniów Gimnazjum Nr 1

Nasi w IV Lidze!!!
Chojnowianka Chojnów - Arkon Przemków 6:0; Czarni Rokitki - Chojnowianka Chojnów 1:3
Awans obu chojnowskich dru¿yn

Ponadto w numerze:
* Kszta³ty i barwy mojego œwiata; * Spotkanie w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku; * Z pielgrzymk¹
do Tej, co „w Ostrej œwieci Bramie”; * Puszka, Felix, Net i Kicia; * Byliœmy w schronisku dla koni

Chojnowskie
Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ RG

* rozpoczêto roboty na ul. Rzemieœlniczej. Inwestycja obejmuje budowê kanalizacji ogólnosp³awnej pod³¹czonej do sieci w ulicy Wojska
Polskiego oraz wykonanie nawierzchni ulicy
z betonowej kostki brukowej;
* ulica £u¿ycka przygotowywana jest ju¿ do
odbioru. Zakoñczono g³ówne prace, obecnie
pracownicy porz¹dkuj¹ teren;
* zakoñczono wymianê okien w Gimnazjum nr 2;
* og³oszono przetarg na wykonanie zespo³u boisk
wielofunkcyjnych w programie „Moje boisko
Orlik 2012”. Inwestycja zlokalizowana bêdzie
przy ul. Kiliñskiego przy Parku Piastowskim;
* og³oszono przetarg nieograniczony na
remont dachu i elewacji budynku muzeum;
* og³oszono przetarg nieograniczony na remont
sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1;
* w przygotowaniu jest przetarg na wykonanie i monta¿ bram na terenie przy Miejskim
Domu Kultury. Inwestor zaprasza zainteresowane firmy do sk³adania ofert.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 3.06.2008 r. do 24.06.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze przetargu (w rejonie
ul. Bielawskiej) - dzia³ki niezabudowane nr 379/2,
379/3, 379/4, 379/5, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5,
380/6 i 380/7, po³o¿one w obrêbie 3 miasta
Chojnowa oraz nr 458/2, 458/3, 458/4, 458/5
i 458/6, po³o¿one w obrêbie 4 miasta Chojnowa
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 3 czerwca 2008 r. Nr 89/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 15.07.2008 r.
2) w dniach od 6.06.2008 r. do 27.06.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony –
czêœæ dzia³ek nr 64, 65 i 67, po³o¿onych
w obrêbie 1 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 czerwca 2008 r. Nr 91/2008).
3) w dniach od 9.06.2008 r. do 30.06.2008 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o¿onego
przy ul. Witosa 10 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 czerwca
2008 r. Nr 93/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
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winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 21.07.2008 r.
5) w dniach od 12.06.2008 r. do 3.07.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki nr 278/81,
278/82, 278/83,278/84, 278/85, 278/92,
278/93, 278/94, 278/95 i 278/96, po³o¿one
w obrêbie 6 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 czerwca
2008 r. Nr 95/2008).
4) w dniach od 12.06.2008 r. do 3.07.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomoœci) - dzia³ka nr 460/4,
po³o¿ona przy ul. Chmielnej w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr 96/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 24.07.2008 r.

MOPS o œwiadczeniach
rodzinnych

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie informuje, ¿e wnioski o ustalenie prawa
do œwiadczeñ rodzinnych na okres zasi³kowy
2008/2009 przyjmowane bêd¹ od dnia 23 czerwca 2008 r. w poniedzia³ki, œrody, czwartki
i pi¹tki w godz. 8.00 - 13.00, we wtorki
w godz. - 8.00-16.00. (ul. Kolejowa 9, pok. nr 8).
Wyp³ata œwiadczeñ z wniosków z³o¿onych
do 30 lipca 2008 nast¹pi do dnia 30 wrzeœnia
2008, natomiast wnioski z³o¿one w okresie
sierpieñ - wrzesieñ zrealizowane bêd¹ do 31 paŸdziernika 2008 r. (z wyrównaniem œwiadczeñ
za miesi¹c wrzesieñ).
Przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie kompletne i prawid³owo wype³nione wnioski (druki dostêpne
bêd¹ od 23. 06. 08 r. w siedzibie MOPS).
Zaœwiadczenia o dochodach uzyskanych
w roku 2007 Urz¹d Skarbowy w Legnicy
wydaje od 23.06. 2008 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
w siedzibie MOPS (ul. Kolejowa 9, pok. nr 8,
tel. 076 81 88 218, 076 81 88 597).

W sprawie zakazu sprzeda¿y

Burmistrz Miasta Chojnowa oraz Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie przypomina o bezwzglêdnym
respektowaniu postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz przestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedawania i podawania napojów alkoholowych:
- osobom do lat 18,
- osobom, których zachowanie wskazuje, ¿e
znajduj¹ siê w stanie nietrzeŸwoœci,
- na kredyt lub pod zastaw (art. 15 Ustawy
z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu
w tzreŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
- Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póŸn. zm.).
Obowi¹zkiem sprzedaj¹cego jest ¿¹danie okazania dokumentu stwierdzaj¹cego ukoñczenie
18 lat, a prawem ¿¹danie pomocy policji, gdy
stwierdzi siê, ¿e doros³y nak³ania nieletniego
do spo¿ycia alkoholu b¹dŸ mu to umo¿liwia.
Ka¿de ³amanie prawa, w tym równie¿ sprze-

da¿ napojów alkoholowych nieletnim, podlega
nie tylko ocenie s¹dów, ale równie¿ spo³eczeñstwa, które liczy na w³aœciw¹ postawê
osób sprzedaj¹cych napoje alkoholowe.

Przyjechali do nas goœcie...

W dniach 06- 08 czerwca przebywa³a w naszym
mieœcie 4-osobowa oficjalna delegacja z naszego
miasta partnerskiego Egelsbach (Niemcy). Na
czele delegacji stali Burmistrz Egelsbach Rudi
Moritz i Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Miast
Partnerskich Horst Miltenberger.

Goœcie z Egelsbach zostali przyjêci przez Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa i Przewodnicz¹cego Rady Miasta Jana Skowroñskiego.
Goœciom z Niemiec towarzyszyli te¿ ca³y
czas cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich, w których domach mieszkali oni podczas swego pobytu
w Chojnowie.
Goœcie przyjechali do Chojnowa, aby omówiæ
szczegó³y sierpniowej wizyty mieszkañców
Egelsbach, przywieŸli tak¿e, kolejny ju¿ raz,
dary dla “Niebieskiego Parasola”.
W sobotê goœcie udali siê na targ (tego w takiej
skali u siebie nie maj¹ - najwy¿ej raz w tygodniu targ warzywno-owocowy), gdzie zrobili drobne zakupy.
Po po³udniu wziêli udzia³ w festynie organizowanym przez Gimnazjum nr 2. Z zainteresowaniem ogl¹dali odbywaj¹ce siê imprezy
(tañce i rozgrywki sportowe) oraz spróbowali
tradycyjnej wojskowej grochówki.
W niedzielê wziêli udzia³ w porannej Mszy Œw.
Po nabo¿eñstwie po¿egnali siê z w³adzami
miasta i ze swoimi gospodarzami i odjechali
do Egelsbach.
W dniach 27-31 sierpnia do Chojnowa przyje¿d¿a ok. 40-osobowa grupa mieszkañców
Egelsbach w ramach partnerskiej wizyty.
Je¿eli ktoœ z mieszkañców Chojnowa chcia³by
goœciæ w swoim domu w tym czasie przyjació³ z Niemiec, proszony jest o zg³oszenie
tego w redakcji Gazety Chojnowskiej. Tu
te¿ mo¿na uzyskaæ wiêcej informacji o pobycie goœci w naszym mieœcie.

Poeci i ich tomik

„W m³odych umys³ach drzemi¹ potê¿ne si³y
twórcze, które odpowiednio ukierunkowane dodaj¹ skrzyde³ i kszta³tuj¹ osobowoœæ m³odego
cz³owieka”.
Twórczoœæ literacka, która wbrew pozorom
dotyka wielu m³odych ludzi, jest nie tylko
odzwierciedleniem nastrojów i form¹ odreagowania, ale tak¿e chêci¹ podzielenia siê
z innymi uczuciami, przekazania doœwiadczeñ.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 12/676

Chojnowskie rozmaitoœci
Burmistrz Miasta Chojnowa
zaprasza chojnowskie firmy
budowlane do z³o¿enia ofert
w trybie bezprzetargowym
na wykonanie przebudowy
zaplecza sanitarnego w bud. D
Szko³y Podstawowej Nr 4
w Chojnowie.
Przedmiary robót do pobrania
w Urzêdzie Miasta w pok. nr 14 (IIp).
Roboty przewidziane s¹ do wykonania w terminie od 01.07.2008 do
28.08.2008. Oferty nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie Urzêdu Miasta
(I piêtro, pok. 6) do dnia 30.06.2008.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 skupieni w szkolnym klubie poetyckim Ars Poetica zebrali
swoje spisane emocje i wydali tomik poezji
pod wymownym tytu³em „Echo z dna serca”.
Autorzy - Jaros³aw Romañski, Kamila
Szkolnik, Kasia Kociuba, Urszula Mras, Anna
Szczepanowska, Joanna Adamska, Paulina
Tarnowska, Ma³gorzata Skrukwa, Aleksandra
Izbiñska, Maja Grzeœkowiak, Monika
Ogonowska, Pamela Markiewicz, Anna Kozo³up,
Kacper Kurzawa i Grzegorz Ormowski chc¹c
rozpowszechniæ sw¹ m³odzieñcz¹ twórczoœæ,
zachêcaj¹ do
nabycia tej
niecodziennej
pozycji. Byæ
mo¿e w niedalekiej przysz³oœci stanie
siê ona cenn¹ pami¹tk¹.
Tomik mo¿na
kupiæ w bibliotece Gimnazjum nr 2.

Wydzia³ GGiOŒ informuje, i¿ w og³oszeniu o przetargu na sprzeda¿
lokalu nr 5, po³o¿onego w budynku przy ul. Witosa 14 w Chojnowie,
zamieszczonym w poprzednim wydaniu gazety, nast¹pi³ b³¹d
dotycz¹cy kondygnacji. Lokal znajduje siê na II, a nie na I piêtrze.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 14 w Chojnowie, na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7 o pow. 4101 m2, wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 09-10-2101 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 22072:

II piêtro

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 mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 lipca
2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 39864400000000212120000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia
2 lipca 2008 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
1.700,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 18.06-02.07.2008 r. w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 8188-370). Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Serdeczne podziêkowania
dla rodziny, przyjació³ i znajomych,
a szczególnie s¹siadów
z ul. Niemcewicza 1
za liczne przybycie na pogrzeb

œp. Jana £ajus
Ach, ta przekorna natura ludzka. Z lewa
polbrukowy chodnik, z prawa asfalt,
a po œrodku wydeptana œcie¿ka na trawniku… Wiêcej komentarza nie trzeba!
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oraz za duchowe wspacie
sk³ada
pogr¹¿ona w smutku
rodzina.
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W gimnazjalnych klimatach

D

o szkolnych imprez festynowych organizowanych od kilku lat przez
chojnowskie placówki, do³¹czy³o w tym roku Gimnazjum nr 2.
Po raz pierwszy, plac na ty³ach szko³y wype³ni³ siê licznymi kramami
odwiedzanymi nie tylko przez szkoln¹ spo³ecznoœæ, ale i mieszkañców
Chojnowa. Ka¿dy móg³ znaleŸæ tu coœ atrakcyjnego dla siebie. Na
straganach – tanie ksi¹¿ki, kolorowe balony, punkt kosmetyczny, loteria fantowa. Gastronomicznie – wojskowa grochówka, gofry, frytki,
kie³baski i oczywiœcie ciasta domowego wypieku.
Na scenie – prezentacje utalentowanych gimnazjalistów – wokalistów
i tancerzy. Atrakcj¹ festynu by³y nie tylko wystêpy uczniów, ale i artystów
z zewn¹trz. Oryginaln¹ formê pokazu zaprezentowali starsi koledzy
gimnazjalistów w pokazach rycerskich i w niebanalnym poi czyli tañcu
z ogniem. By³ te¿ wystêp hip-hopowy i pokaz karate.
Na szkolnym boisku w piek¹cym s³oñcu toczy³ siê siatkarski bój
w meczach UKS Oriens-Rodzice, Rodzice-Nauczyciele. Wynik tych
rozgrywek nie jest istotny, bo przecie¿ nie o medale tu sz³o.
Wœród licznych festynowych goœci wypatrzeæ mo¿na by³o delegacjê
z Niemiec – przyjació³ z naszego miasta partnerskiego Egelsbach.
- Chojnów nie przestanie nas zaskakiwaæ – powiedzia³ w krótkiej rozmowie z G.Ch. burmistrz Rudi Moritz. - Czêsto uczestniczymy w
ró¿nego typu imprezach kulturalno-rozrywkowych i zawsze jesteœmy
pod wra¿eniem. W tym mieœcie jest wiele wspania³ych inicjatyw, aktywnych ludzi i uzdolnionej m³odzie¿y. Przyje¿d¿amy tu z przyjemnoœci¹,
ciekawi czym tym razem uraczy nas Chojnów.
Zabawie towarzyszy³a akcja „ElektroEko”. W przygotowanym stoisku
uczniowie przyjmowali zu¿yty sprzêt elektryczny, a by³o tego sporo.
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Pierwszy gimnazjalny festyn przeszed³ do historii. Na stronach szkolnej kroniki z pewnoœci¹ zostanie zapisany jako barwna, udana zabawa
szkolnej spo³ecznoœci z mieszkañcami Chojnowa.
eg
********
„Dobroæ serca jest tym, czym ciep³o s³oñca –
-ona daje ¿ycie”.
/Henryk Sienkiewicz/
Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji
i Obs³ugi oraz ca³a braæ uczniowska Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim
ludziom dobrej woli - Darczyñcom, którzy wsparli finansowo, rzeczowo
i emocjonalnie wielkie przedsiêwziêcie, jakim by³ I Festyn Rodzinny
w naszej szkole.
Wyra¿aj¹c g³êbok¹ wdziêcznoœæ za ofiarowane wsparcie, gor¹co
i serdecznie dziêkujemy:
Firmom: “Feerum”, “Tomar”, “Narzêdziowiec”, “Polers”, „Auchan”,
“Play- Orange”, “Anmar” Pañstwa Ubych, “Gloster” G. Lei, „Komerc”,
„Mediart”, „Rivendell”, „Stakom”, Spó³ce „Z³ote runo”, Studiu Urody
„Amelia”, Grupie Holding „Eko”, Spó³ce „Lidl”, Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie.
Przedsiêbiorcom indywidualnym: Pañstwu Krzyœków, Panu G. Fliœnikowi,
Pañstwu £ukjañczyk, Panu B. Wiêcek, Pani W. Bolechowskiej, Pani
M. Darmoros, Panu Janowi Rudziak, Panu Zenonowi Rudziak, Panu
A. Kupczykowi, Pani S. Szulakowskiej, Panu J. Ruta, Pani K. Babiarz,
Panu E. Gdula, Panu Krische, Pañstwu Palczak, Pani E. Oleœ, Pani
S. G³ogowskiej, Pani Wêgierskiej, Pani B. Doro¿yñskiej.
W³aœcicielom sklepów: „U Jana”, „Mikro”, „Ma³e zoo”.
S³owa uznania za pomoc organizacyjn¹ kierujemy do: Pracowników
Miejskiego Domu Kultury – Pana Jerzego Krakowskiego, Pana Adriana
Wdowiñskiego oraz Paw³a Gawek; Dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3
w Chojnowie, ks. Adama Terleckiego oraz ¿o³nierzy z jednostki wojskowej
w Œwiêtoszowie.
Dziêkujemy tak¿e wszystkim tym, których nie wymieniliœmy imiennie których praca i zaanga¿owanie przyczyni³y siê do uœwietnienia
I Festynu Rodzinnego w Gimnazjum nr 2.
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Wiosenny festyn Jedynki
Wiosenny Festyn Jedynki to impreza, która odbywa siê
w Gimnazjum nr 1 od kilku lat. W tym roku, oprócz
wspania³ej organizacji, Rada Rodziców zapewni³a równie¿
sprzyjaj¹c¹ pogodê. Pozwoli³o to na œwietn¹ zabawê od
14.00 do godzin wieczornych.
Imprezê rozpocz¹³ wielobój sprawnoœciowy szkó³ podstawowych o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1. Zwyciêstwo i g³ówna nagroda – wycieczka do Aquaparku –
przypad³a walecznej reprezentacji Szko³y Podstawowej
w Krzywej.
W dalszej czêœci sobotniego popo³udnia na terenach
przyszkolnych na goœci czeka³o wiele atrakcji: loteria
fantowa, Ko³o Fortuny, konkurs rzutów do tarczy i karaoke,
rozgrywki siatkarskie, wystêpy artystyczne uczniów
Gimnazjum nr 1 (zespó³ instrumentalny, grupa
„O.Z.Underground”), absolwentów naszej szko³y
(„Viafora”, Justyna Serkies, „Remix – P. Bie¿uñski”)
i zaproszonych goœci („Baw siê z nami”, „Avans+”)
oraz fantastyczny bufet.
Artyœci dopisali tak licznie, ¿e prowadz¹cy musieli skracaæ czas ich wystêpów tak, aby ka¿dy móg³ siê zaprezentowaæ.
W konkursie karaoke nagrodê g³ówn¹ – 4-osobowy bilet
do Aquaparku w Polkowicach wygra³y Angelika
Krische i Kasia Szerszenowicz. Zaproszenie do pizzerii
Piccolo Mondo otrzyma³ zwyciêzca rzutów do tarczy –
Krzysztof Malik.
Wielkim powodzeniem cieszy³o siê Ko³o Fortuny.
Wspania³e urz¹dzenie wykona³ p. Tadeusz Wijatyk,
a nagrodê g³ówn¹, rower górski, ufundowa³a radna
p. Krystyna Czapska. W finale „krêci³o” ponad 30 osób.
Emocje siêga³y zenitu... a rowerem odjecha³a Justyna
Niemczyn.
Oj dzia³o siê, dzia³o!
Dziêkujemy wszystkim, którzy wspomogli nasz¹ imprezê.
Naszymi darczyñcami byli: Burmistrz Chojnowa, Wójt
Gminy Chojnów, Czapska Krystyna, Pi¹tek Bogdan,
Szczêsna Iwona, Giersok Pawe³, Kryszczuk Stanis³aw,
Kupczyk Andrzej, Czapski Janusz, WoŸny Szczepan, p.
Strykowiec, p. Szyde³ko, Tadeusz Wijatyk, Aquapark
Polkowice, Biuro Podró¿y Gromad, Oriflame, Stadnina
Koni w Jaroszówce, firmy: „BHPE Pacu³a”, „Polers”,
„Kobo”, FHP „Podolski”, „Darsmak”, APIS, Mediart,
Drukarnia „Unifot” oraz sklepy: „U Jana”, „ U Ani”,
Radiola, kwiaciarnia Grzegorz Kowalski, Natura, apteka
„Pod s³oñcem”, pawilon spo¿ywczy przy ul. Kiliñskiego
a tak¿e Stowarzyszenie „Barka”, Centrum Dystrybucji
„Biedronka”.

Taekwondo po raz pierwszy
W minion¹ sobotê na parkiecie sali gimnastycznej PZS
odby³ siê I Chojnowski Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa.
Wziê³o w nim udzia³ 8 klubów
z terenu Dolnego Œl¹ska i Wielkopolski. Organizatorem by³
Klub Sportów Walki „Sfora
Chojnów” dzia³aj¹cy w mieœcie
od ubieg³ego roku.
- Nasza reprezentacja wywalczy³a dru¿ynowo drug¹ pozycjê -

mówi trener Sfory Mariusz Sulma - Pierwszy turniej „u siebie”
wypad³ zatem pomyœlnie. Chojnowianie stawali na podium
siedmiokrotnie, ale to nie by³y
pierwsze zawody, w których braliœmy udzia³. Wczeœniej reprezentowaliœmy gród nad Skor¹
na zawodach w kraju i zagranic¹.
„Sfora Chojnów”, to dru¿yna
skupiaj¹ca 18 zawodników.
Wœród nich s¹ tak¿e nieliczne
„bia³og³owy”. Wszyscy zgodnie
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zapewniaj¹, ¿e o ich sukcesach
us³yszymy jeszcze nie raz.
eg
Zawodnicy i zarz¹d Klubu
Sportów Walki dziekuj¹ serdecznie panu Burmistrzowi
Janowi Serkiesowi oraz pani
sekretarz Miasta Chojnowa
Brygidzie Mytkowskiej za pomoc przy organizacji turnieju.
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Balony do Nieba
Tylko dwie spoœród chojnowskich szkó³ uczestniczy³y w tym roku szkolnym w ogólnopolskim
programie spo³ecznym „Szko³a bez przemocy”.
Celem tego Programu jest przeciwdzia³anie przemocy w polskich szko³ach przez zwiêkszenie
œwiadomoœci problemu, zmianê postaw wobec
przemocy, a tak¿e dostarczenie szko³om konkretnego wsparcia i narzêdzi, które skutecznie i systemowo zwalcza³yby to zjawisko.
Patronem honorowym Programu jest Prezydent RP
Lech Kaczyñski, a ambasadorem znana i ceniona
aktorka Gabriela Kownacka.

Podsumowaniem dzia³añ by³ „Dzieñ szko³y bez
przemocy” - 5 czerwca. Szko³a Podstawowa nr 3,
która uczestniczy w projekcie kolejny raz na fina³
zaplanowa³a wiele ciekawych wydarzeñ. Wystawa
plakatów dotycz¹ca w/w tematu, miêdzyklasowe
rozgrywki sportowe „Euro – Trójka”, prezentacja
multimedialna „Powiedz Stop Cyberprzemocy”,
to kilka z wielu propozycji, w które zaanga¿owani byli uczniowie tej placówki. W samo po³udnie na boisku szkolnym uczniowie i nauczyciele po utworzeniu wiêkszych i mniejszych
krêgów wypuœcili w niebo czerwone balony na
znak protestu przeciwko agresji i przemocy
w polskich szko³ach.

Odby³ siê równie¿ konkurs graffti, trudnego
graffti, bo rysowanego kred¹ na tablicy szkolnej.
Prace by³y pomys³owe. Mia³y byæ wizytówk¹
“naszej klasy”, wykonan¹ wspólnymi si³ami.
Tradycyjnie ju¿ uczniowie wpisali w scenariusz tego
dnia imprezy sportowe. Odby³y siê równolegle trzy
turnieje: pi³ki koszykowej, pi³ki no¿nej, pi³ki palantowej.
Uczniowie mniej wysportowani wybrali Warsztaty
Jêzyków Obcych.
Wszyscy doroœli pracownicy szko³y mieli w tym
dniu pe³ne rêce roboty od rana:
- wychowawcy i nauczyciele pilotowali zajêcia edukacyjne w zakresie profilaktyki zjawisk negatywnych,
- nauczyciele wychowania fizycznego “opiekowali siê” imprezami sportowymi,
- nauczyciele jêzyka obcego zabawiali poliglotów,
- pracownicy obs³ugi nape³niali helem ponad 200
balonów, które w samo po³udnie uczniowie puœcili
w niebo, jednoczeœnie z rówieœnikami w ca³ej Polsce.
W takim dniu dyrektorzy szko³y z przyjemnoœci¹
i satysfakcj¹ wrêczali uczniom nagrody zdobyte
w tak ró¿norodnej rywalizacji. Nasi wyró¿nieni to:
- Graffti - klasa I”D” z wychowawc¹ p. A Bujak
- Kolekcjonerzy
uczennica SP4 Daria Koziar
nauczyciel Gimnazjum Nr 2 p. Rados³aw Kupczyñski
- Karta pocztowa
uczennica Gimnazjum Nr 2 Sandra Krische
uczeñ Gimnazjum Nr 2 Mateusz Koziar

Sprzêt dla stra¿y
11 czerwca na terenie JRG w Chojnowie odby³o siê uroczyste przekazanie urz¹dzenia do badania masek
do aparatów ochrony dróg oddechowych. W przekazaniu uczestniczy³y
w³adze samorz¹dowe miasta i gminy
Chojnów reprezentowane przez wójta
gminy Barbarê Jasiñsk¹ i burmistrza
miasta Chojnowa Jana Serkiesa.
Zakup tego sprzêtu by³ mo¿liwy dziêki
pomocy finansowej obu samorz¹dów.
Komendant Miejski PSP w Legnicy
m³. bryg. Adam Konieczny w imieniu
stra¿aków podziêkowa³ za otrzymane
wsparcie finansowe. Po przekazaniu
odby³o siê praktyczne sprawdzenie
dzia³ania urz¹dzenia.
Wyposa¿enie jednostki w w/w sprzêt
pozwoli na badanie masek po akcji
na terenie JRG, oraz bêdzie s³u¿y³o do
badania masek bêd¹cych w u¿ytkowaniu przez jednostki OSP z terenu
gminy Chojnów.
Kawka Ryszard

Wyró¿nieni w rywalizacji sportowej:
- najlepsi zawodnicy
Jêdzrzej Matla II “A” - pi³ka palantowa
Pawe³ Soboñ II”E” - pi³ka koszykowa
Tomasz Rudziak II “D” - pi³ka no¿na
Najlepsze dru¿yny
Palant - mieszana dru¿yna z klas I i II w pi³ce palantowej z kapitanem Aleksandrem Zarzyckim II “A”
Kosz - klasa II “E”
Noga - klasa II “A”
Mi³ym akcentem - inicjuj¹cym szkoln¹ tradycjê
by³o wrêczenie, przyznanego przez szkoln¹
spo³ecznoœæ pierwsego tytu³u: PRZYJACIEL
SZKO£Y.
Z r¹k Pana Dyrektora Andrzeja Urbana I tytu³
odebra³a przewodnicz¹ca rady rodziców Pani
Gra¿yna Mazur.
Gratulujemy!

***
M³odzie¿ Gimnazjum nr 2 zobowi¹za³a siê do
realizacji przedsiêwzieæ maj¹cych na celu bawiæ
i uczyæ, a przede wszystkim wskazywaæ na alternatywne zachowania w miejsce agresji i przemocy.
W dzieñ podsumowuj¹cy ca³oroczne dzia³ania
odby³y siê konkursy, w których uczestnicy zaprezentowali swoje talenty plastyczne i ciekawe pomys³y, jak przedstawiæ w³asn¹ rodzinê na karcie
pocztowej oraz kolekcjonerskie pasje.
Do rywalizacji o nagrody przyst¹pi³o 85 autorów
kart pocztowych z wizerunkiem w³asnej rodziny
oraz 10 kolekcjonerów pocztówek, widokówek,
figurek, w³asnorêcznie malowanych przedmiotów, guzików i miniaturowych zabawek.
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Dziêkujemy tym wszystkim, dziêki którym mo¿liwe
by³o przygotowanie tego dnia i wrêczenie atrakcyjnych nagród.
M³odzie¿owa Grupa ds. Profilaktyki
Hanka D¹browska– Król
Pedagog szkolny: Helena Malak-Fotiadis
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Pasowanie w krainie bajek
We wtorek o godz. 10.00 Miejski Dom Kultury zamieni³ siê w baœniow¹
krainê. Wspania³a kolorowa sceneria, mnóstwo weso³ych dzieciaków i panie
z biblioteki przebrane za postacie z ulubionych czytanek. W takiej
atmosferze przeprowadzono kolejne “Pasowanie na czytelnika”. Uroczystoœæ
rozpocz¹³ wystêp kabaretu “Horrorek” pt. “Tragedia Czerwonego
Kapturka”. M³odzi aktorzy w niekonwencjonalny, humorystyczny
sposób przedstawili opowieœæ jednej z najbardziej znanych baœni.
Inscenizacjê zakoñczy³a trafna pointa wypowiedziana przez wilka,
której dzieci obowi¹zkowo powinny przestrzegaæ:
“Nie zawieraj znajomoœci w lesie, bo to skoñczyæ mo¿e Ÿle siê”.
Impreza zgromadzi³a najm³odszych ze wszystkich chojnowskich przedszkoli. Ka¿dy maluch chcia³ zostaæ pe³noprawnym czytelnikiem. Milusiñskich przywita³y panie bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie w przebraniach czerwonego kapturka i babci.
Ka¿de przedszkole przygotowa³o na tê okolicznoœæ program artystyczny.
Jako pierwsze wyst¹pi³y dzieci z Przedszkola Nr 1, wspaniale prezentuj¹c
piosenki, którym towarzyszy³a œwietna choreografia. W przerwach
miêdzy wystêpami czerwony kapturek zaskakiwa³ dzieci niebanalnymi zagadkami zwi¹zanymi z ksi¹¿kami i dzia³alnoœci¹ biblioteki.
Najm³odsi bez wahania odpowiadali na pytania z wiedzy o czytankach.
Jako kolejne zaprezentowa³y swoje umiejêtnioœci przedszkolaki
z Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek. Piêknie tañczy³y i œpiewa³y, zgrabnie
wykorzystuj¹c gestykulacjê. Po nich na scenê wysz³y dzieci z Przedszkola Nr 3, prezentuj¹c piosenki i doskona³e uk³ady teneczne
w dynamicznych utworach.
Po wystêpach, prowadz¹ce odczyta³y tekst przysiêgi dobrego czytelnika,
na które dziciaki g³oœno wykrzykiwa³y obietnicê “Przysiêgamy”.
Nastêpnie za pomoc¹ wielkiej ksiêgi dzieci zosta³y pasowane na
czytelników.

Kolejny rocznik dumnych i uradowanych milusiñskich opuszcza³ mury
MDK-u, posiadaj¹c wiedzê korzystania z tak ogromnej skarbnicy wiedzy
jakimi s¹ ksi¹¿ki. Ju¿ za rok nastêpne maluchy poznaj¹ ich tajemnice.
>AK<

Kszta³ty i barwy mojego œwiata
Pod tak¹ nazw¹ Miejska Bibloteka Publiczna
w Chojnowie wspólnie z Legnick¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ oraz we wspó³pracy z bibliotekami
powiatu legnickiego zorganizowa³y konkurs
plastyczny. Og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród odby³o siê 4 czerwca w Galerii
M³odych MBP w Chojnowie. Przewodnicz¹ca
jury - Jadwiga Jêdrzejczyk powita³a licznie
zgromadzonych i podkreœli³a cele przeprowadzonego konkursu, które niew¹tpliwie zosta³y
zrealizowane. Wyrazi³a zadowolenie z zaawansowanych umiejêtnoœci plastycznych uczestników plebiscytu, ale tak¿e kreatywnoœci pomys³ów szeroko rozumianego tematu. Podkreœli³a równie¿, ¿e ma nadziejê na rozwój
wspó³pracy m³odzie¿y Legnicy i powiatu legnickiego oraz ich opiekunów w zakresie
edukacji plastycznej na ziemi legnickiej.
W plebiscycie uczestniczy³o 35 osób z Legnicy
i powiatu legnickiego, które z³o¿y³y 36 prac.
Jury w sk³adzie: Jadwiga Jêdrzejczyk, Gizela
Bobik, Zuzanna Czuban, Anna G¹tkowska
oraz Barbara Landzberg mia³o “ciê¿ki orzech
do zgryzienia”. Ocena prac i wy³onienie zwyciêzcy spoœród tylu dzie³ nie by³o proste. Po
burzliwych dyskusjach postanowiono przyznaæ:
I miejsce: Patrycji Nelke z Legnicy za pracê
pt. “Cisza”,
II miejsce: Kamili Wiœniewskiej z Chojnowa
za pracê pt. “Pole rzepaku”,
Katarzynie ¯uk z Ruji za pracê pt. “Wodne miasto”
III miejsce: Aleksandrze Stompor z Mi³kowic
za pracê pt. “Zielono mi...”,
Paulinie Zatwarnickiej z Bia³ej za pracê pt. “Lato”,
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IV miejsce: Annie Perlak z Chojnowa za
pracê pt. “Martwa natura”,
Soni Tutaj z Prochowic za pracê “Mój œwiat”
Wyró¿nienia otrzymali:
Magdalena Dyba z Bi³ej za pracê “Radoœæ”,
Ewelina Grabowska z Prochowic za pracê
pt. “Harry P.”, Piotr Grz¹dziel z Bia³ej za pracê
“Zabijanie ciszy” oraz Roksana Ka³u¿na
z Krotoszyc.

Nagrody oraz dyplomy wrêczy³ burmistrz
Chojnowa - Jan Serkies. Na zwyciêzców i zgromadzonych czeka³a jeszcze jedna niespodzianka
- poczêstunek przygotowany przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie. Na koniec
zapowiedziano równie¿ kontynuacjê konkursu
w przysz³ych latach.
Prace laureatów przedstawiono na pokonkursowej wystawie “Kszta³ty i barwy mojego
œwiata” w chojnowskiej placówce.
Nagrody zakupiono dziêki wsparciu finansowemu Powiatu Legnickiego oraz sponsorów:
BHPE - Agencji Ochrony Pracy i Œrodowiska,
Drukarni “UNIFOT” oraz firmie “Kret i Spó³ka”.
>AK<

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza przetarg na najem lokalu
u¿ytkowego po³o¿onego w Chojnowie:
Lokal u¿ytkowy - gara¿ przy ul. Samorz¹dowej 1-4, Nr 7 pow. 16,20 m2.
Przetrag odbêdzie siê w dniu 25.06.2008 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, sala nr 11, II piêtro.
Wadium w kwocie 100 z³. nale¿y wp³aciæ
w kasie Urzêdu Miejskiego do godz. 9.45,
dnia 25.06.2008 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniu 24.06.2008 r. drzwi bêd¹ otwarte w godzinach 9.00 - 15.00.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu bez podania przyczyny.
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Piknik TheBeœciaków
Na tegoroczny Piknik TheBeœciaków zaproszonych zosta³o
93 uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie.
Za ciê¿k¹ i systematyczna pracê oraz godne reprezentowanie
szko³y grono pedagogiczne nagrodzi³o w ten sposób cz³onków
zespo³u teatralnego, zespo³u instrumentalnego, chóru, m³odzie¿owej grupy ratowniczej, sportowców z dru¿yn siatkarskich i tenisa sto³owego, czyli wszystkich tych, którym siê
chcia³o chcieæ.
Poniedzia³ek 19 maja, zamiast w szkole, spêdziliœmy w „Hubertówce” w Bia³ej. Niektórzy wystraszyli siê deszczu i nie
skorzystali z zaproszenia. Fakt, pogoda nie by³a dla nas ³askawa,
ale humory i apetyty dopisa³y. Czas up³yn¹³ nam na œpiewie
przy wtórze gitary, tañcach, œmiechu, zabawie, grze w pi³kê
deszczow¹ i pa³aszowaniu pieczonej kie³baski.
By³o cooool.
***
Dziêkujemy Miejskiej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych za sfinansowanie poczêstunku dla m³odzie¿y,
Pani Wójt Wandzie Chomiczewskiej za transport oraz Panu
Krzysztofowi Baszczynowi za udostêpnienie „Hubertówki”.
M. Czapska
A oto lista naszych TheBeœciaków:
Czarnecka Monika, Aleksander Justyna, Basiñska Monika,
Blecharz Ela, Boryniec Patryk, Burzmiñska Karolina, Czarnecka
Monika, Czernatowicz Wioletta, Drygaj³o Dawid, Dyba
Magdalena, Emilia Komorowska, Faber Jakub, Frymus Artur,
Frymus Rados³aw, Ga³aszkiewicz Fabian, Gang Jola,
Germanowicz Ola, Grz¹dkowska Ola, Grzyb Tomasz, Jamróz
Karolina, Jêdraszczyk Ola, Jordan Joasia, Kamiñski Irek,
Karaœ Ola, Karpiak Kasia, Kawerski Tomek, K¹dzio³ka Alicja,
Kinach Kamila, Klich Paulina, Kobus Krzysztof, Koniewicz
Marek, Kosiñski Damian, Kossakowska Ewelina, Koz³owska
Anna, Krakowska Kasia, Krische Angelika, Kuhnert Agnieszka,
Kupiec Ania, Kurowska Renata, Lipa Joasia, £esiuk Joasia,
£ysoñ Dominika, Mazurkiewicz Ewa, Merunowicz Adrian,
Merunowicz Luiza, Mê¿yk Angelika, Minzger Kasia, Mrozik
Justyna, Natkaniec Tymoteusz, Owsianicki Marek, Paul
Micha³, Pietrasz Marta, P³achta Tomek, P³ochocka Ola,
Pogoda Marlena, Polañska Patrycja, Równanek Agata, Saja
Ola, Sapa Kasia, Sochacki Jarek, Sroka Sebastian, Sumañska
Mariola, Szkudlarek Karolina, Sznajdrowicz Monika, Szpanek
Arek, Theresiak Kasia, Urszulak Natalia, W¹dzyñski Darek,
Zatwarnicka Paulina, ¯ymañczyk Wojtek.
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Spotkanie w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku
Co wiemy o prawos³awiu, judaizmie
i luteranizmie? Dlaczego w XVIII wiecznej œwi¹tyni parafii ewangelicko-augsburskiej s¹ numery na œcianach, a nie ma
obrazów i bocznych o³tarzy? Co oznacza
w jêzyku hebrajskim „modlitwa? Dlaczego
wyznawcy judaizmu musz¹ modliæ siê
trzy razy dziennie?
Takich pytañ mo¿na by mno¿yæ, ale
czasami nie wiemy, gdzie szukaæ na
nie odpowiedzi...
Uczniowie z klas drugich i trzecich
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie, nagrodzeni za
godne reprezentowanie szko³y w imprezach szkolnych i œrodowiskowych,
wraz z opiekunkami - Gabriel¹ Frankiewicz i El¿biet¹ So³tysiak 26 maja
mieli okazjê zwiedziæ cztery koœcio³y:
prawos³awny, ewangelicki, katolicki

i synagogê na terenie „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku” we Wroc³awiu i wzi¹æ
udzia³ w warsztatach prezentuj¹cych
wybrane aspekty religii i kultur. Gimnazjaliœci, jak sami powiedzieli, zetknêli siê z informacjami, które poszerzy³y ich kr¹g zainteresowañ oraz
obudzi³y idee tolerancji - wziêli udzia³
w lekcji szacunku.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœci przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. W przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z
planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Dzia³ka nr 231/7 stanowi RIVb, w zwi¹zku z tym
inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie
gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 lipca
2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39864400000000212120000050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 17 lipca 2008 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie
mniej ni¿ 400,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149
0620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z 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.
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Dzieñ Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 1
„Dziecku nale¿y daæ wszelkie mo¿liwoœci do zabaw i rozrywek, które
powinny zmierzaæ do tych samych celów co nauka” - g³osi jeden
z zapisów Deklaracji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1959 roku. Twórcy deklaracji uznali tym samym, ¿e
ka¿de dziecko ma prawo do zabawy, dziêki której rozwija swoje zdolnoœci
oraz nabywa umiejêtnoœci interpersonalnych. Œwiêto naszych
milusiñskich to idealny dzieñ, ¿eby daæ im maksymalnie du¿o okazji
do szaleñstw. Dzieñ Dziecka bez zabawy? Mowy nie ma!
2 czerwca w naszym przedszkolu od rana panowa³a radosna i œwi¹teczna atmosfera. Dzieci ju¿ od progu zosta³y przywitane weso³¹
muzyk¹ i piêkn¹ dekoracj¹. W grupach zabawa trwa³a do œniadania,
gdzie by³y weso³e harce, a wszystkie buzie dzieciêce zosta³y pomalowane w wybrane przez nie kolorowe motywy. Po œniadaniu zabawa
przenios³a siê do bajecznie wystrojonego ogrodu przedszkolnego,
gdzie rozbrzmiewa³a muzyka ze specjalnie na ten dzieñ przygotowanej sceny. Na scenie tej œpiewa³y wszystkie chêtne dzieci, a po iloœci
zainteresowanych scenicznymi wystêpami okaza³o siê, ¿e przedszkolaki to mistrzowie karaoke. Muzyka towarzyszy³a nam przez ca³y
dzieñ, by³y tañce, korowody taneczne i konkurs tañca, w którym oczywiœcie zwyciê¿yli wszyscy uczestnicy. Nasze przedszkolaki mia³y
mo¿liwoœæ wykazania siê swoj¹ wiedz¹ w licznych konkursach oraz
sprawnoœci¹ w grach i zawodach sportowych. Umiejêtnoœci i talent
uczestników by³y suto nagradzane s³odkimi niespodziankami. W tym
wyj¹tkowym dniu nie mog³o zabrakn¹æ niecodziennego menu,
w którym znalaz³y siê grillowane kie³baski. Piknik na œwie¿ym powietrzu
sprawi³ wszystkim milusiñskim wielk¹ frajdê. Do kulinarnych
niespodzianek nale¿y zaliczyæ ogromny tort podarowany wszystkim
przedszkolakom z okazji ich œwiêta przez jednego z naszych rodziców.
Uczestnictwo w tak udanej imprezie dostarczy³o dzieciom du¿o dobrej
zabawy oraz mo¿liwoœæ aktywnego i twórczego spêdzenia tego

Wieœci z Przedszkola Nr 3
Maj to ¿ycie, maj to kwiaty:
bzy, konwalie, ró¿e, bratki.
Maj w uczucia tak bogaty.
Maj to tak¿e Œwiêto Matki.
Ka¿dy maj to miesi¹c, w którym dzieci z wypiekami na twarzach i w tajemnicy przed mamami przygotowuj¹ siê na ugoszczenie ich w przedszkolu.
Wspólnie ze swoimi paniami maluj¹ i wycinaj¹ kwiaty do zrobienia
kolorowych laurek, ucz¹ siê wierszy, piosenek, tañców. Dzieci dyskutuj¹ na zajêciach na temat rodziny: kto w rodzinie jest wa¿niejszy,
który z rodziców wiêcej pracuje, a który ma wiêcej czasu dla dziecka.
I có¿ dzieci s¹ zgodne - najwa¿niejsze s¹ mamusie. To one s¹ przy
swoich dzieciach. Od pierwszych chwil ich ¿ycia. Od nich maleñstwa
zbieraj¹ doœwiadczenia, umiejêtnoœci, które mog¹ zaowocowaæ w dalszym ¿yciu. To w³aœnie od matek dzieci ucz¹ siê pierwszych potrzeb
innych ludzi, szacunku i tolerancji. Mamusie, mimo ci¹g³ego braku
czasu i zmêczenia zawsze dla swoich dzieci maj¹ ciep³y uœmiech.
I dlatego dzieci dziêkowa³y swoim rodzicielkom w Dniu Matki za ich
dobre serce, za cierpliwoœæ, mi³oœæ. Mamom wystêpy dzieciaczków
bardzo siê podoba³y. Okazywa³y to radosnymi, g³oœnymi oklaskami,
nie brakowa³o te¿ ³ez szczêœcia. A potem by³ wspólny poczêstunek,
wrêczanie mamusiom upominków oraz konkursy i zabawy przy
muzyce. Wszystkim Mamusiom jeszcze raz dziêkujemy za przybycie
na uroczyst¹ akademiê w grupach Motylków, Grzybków, Krasnali,
Biedronek i S³oneczek.

wspania³ego dnia. Wszystkie przedszkolaki obdarowane drobnymi
upominkami, pe³ne mi³ych wspomnieñ, z nieukrywanym ¿alem rozchodzi³y siê do domów. Mamy nadziejê, ¿e dzieñ ten na d³ugo
zachowaj¹ w swej pamiêci!
*********
„Przedszkolaki licz¹ na 6 - z matematyk¹ za pan brat ju¿ od najm³odszych
lat” - gry, zabawy konkursy matematyczne by³y motywem przewodnim pi¹tkowego dnia ( 30 maja) oraz zwieñczeniem mijaj¹cego roku
szkolnego, który up³yn¹³ pod has³em edukacji matematycznej.
Wszelkie zabawy by³y dostosowane do wieku dzieci oraz ich mo¿liwoœci, wszystkie wychodzi³y zwyciêsko z powierzonych zadañ. Dzieci
zosta³y obdarowane nagrodami. W ten sposób chcieliœmy pokazaæ, ¿e
poprzez zabawê mo¿na uczyæ wa¿nych rzeczy.
Nauczycielki:
El¿bieta Ferenc, Urszula Czapli, Halina Salachna

*********
Czerwiec w Przedszkolu Nr 3 to czas wielu radosnych zabaw i atrakcyjnych wycieczek dla naszych przedszkolaków. Dmuchany zamek,
na którym mo¿na poskakaæ z kolegami, teatrzyk w wykonaniu
aktorów, który dostarczy dzieciom wielu mi³ych chwil, zabawy
w ogrodzie przedszkolnym przy muzyce z ro¿nych stron œwiata oraz
wycieczki do wroc³awskiego ogrodu zoologicznego i w okolice
naszego miasta. Organizowane imprezy pozwol¹ dzieciom poznaæ
najbli¿sze okolice Chojnowa, rozwin¹ zdolnoœci poznawcze i umil¹
obchody Dnia Dziecka.
Nauczycielka Lucyna Hamala- Jamry
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Z pielgrzymk¹ do Tej,
co „w Ostrej œwieci Bramie”
21 - 25. 05. 2008 r. pracownicy chojnowskiej oœwiaty
i sympatycy ZNP spêdzili kilka dni na Ziemi Suwalskiej
i Wileñskiej. Wyjazd zosta³ zorganizowany przez
ZO ZNP w Chojnowie.
Pierwszy dzieñ rozpoczêliœmy rejsem po jeziorach
Augustowskich. Zachwycaliœmy siê piêknem mazurskiej
przyrody, malowniczoœci¹ krajobrazu. Z sentymentem
s³uchaliœmy „Augustowskich nocy”. Nastêpnie pod¹¿aliœmy œcie¿kami Jana Paw³a II. Dotarliœmy do
klasztoru kamedu³ów na jeziorze Wigry. Wspania³e
odrestaurowane eremy, koœció³ i podziemia na d³ugo
pozostan¹ w naszej pamiêci. Nastêpnie udaliœmy siê
do pobliskich Sejn, gdzie wys³uchaliœmy historii cudów
opowiadanej z niezwyk³¹ swad¹ przez siostrê zakonn¹.
Ostatnim etapem tego by³ przejazd do Studzieniczej miejsca, w którym Jan Pawe³ II powiedzia³ - „By³em
tu wiele razy, ale jako Papie¿ pierwszy i chyba ostatni…”
Drugiego dnia przekroczyliœmy granicê polsko-litewska.
Litwa przywita³a nas piêknymi krajobrazami, dobrymi
drogami i… kiepsk¹ pogod¹. Cmentarz na „Rossie”
zwiedzaliœmy w strugach deszczu. Jednak nie daliœmy
za wygran¹, dotarliœmy do Ostrej Bramy i Cudownego
Obrazu. Wilno zachwyci³o nas swym urokiem. Byliœmy
dumni z tego, ¿e gród w wielkiej mierze swoje piêkno
zawdziêcza naszym przodkom. Co chwilê s³yszeliœmy
polskie nazwiska zwi¹zane na sta³e z histori¹ miasta.
ZnaleŸliœmy te¿ czas na spróbowanie miejscowych
przysmaków. Wszêdzie spotykaliœmy siê z mi³ym przyjêciem. Zaskoczy³a nas iloœæ ludzi, którzy swobodnie
pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim.
W drodze do Ojczyzny zwiedziliœmy jeszcze zamek
Troki - by³¹ stolicê Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego,
rezydencjê Kiejstuta i Witolda. Tego dnia musieliœmy
Po¿egnaæ siê z Litw¹. Wieczorem czeka³a jeszcze
uroczysta kolacja i wspólne wspomnienia chwil, które
sta³y siê ju¿ histori¹.
W ostatni dzieñ wspólnego wyjazdu zatrzymaliœmy
siê na krótki postój w Warszawie. Tu „dla ka¿dego
coœ mi³ego”. Jedni zwiedzali zamek Królewski, inni
podziwiali urok Starego Miasta, popijaj¹c „ma³¹ czarn¹”.
Zmêczeni, ale zadowoleni dotarliœmy do Chojnowa.
W pamiêci mieliœmy jeszcze piêkno miejsc, które
zwiedzaliœmy, a w torbach sêkacze i chleb litewski
dla najbli¿szych.
Prezes Oddzia³u ZNP
Ewa Wiêcek
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 1621 m2, po³o¿onej przy
ul. Lubiñskiej w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.
Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %) - 160.000,00 z³.
Wadium - 32.000,00 z³.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest umow¹ dzier¿awy zawart¹ na czas oznaczony do dnia 30-09-2008 r.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, us³ugi komercyjne. Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Dzia³ka nr 53 stanowi w czêœci RIIIb, w zwi¹zku z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie do
uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 lipca 2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 17 lipca 2008 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z 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.
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej nastêpuj¹cymi budynkami: 2 wiatami o pow. u¿yt.360,83 m2 i 61,00 m2,
2 budynkami murowanymi o pow. u¿yt. 17,40 m2 i 16,79 m2, po³o¿onej przy ul. Drzyma³y
w Chojnowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 209/80 o pow. 980 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 28623.
Cena wywo³awcza - 135.000,00 z³.
Wadium - 27.000,00 z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako
tereny o funkcji produkcyjno-technicznej, bazy i sk³ady, zaplecze budownictwa i gospodarki
komunalnej oraz gara¿e. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lipca 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 18 lipca 2008 r. na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.350,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w
Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.07-18.07.2008 r.
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 81-88-370). Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa
u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci
zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa,
oznaczonej numerem geodezyjnym 54 o pow. 2021 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku warsztatowego o pow. u¿ytkowej 115,30 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 37386.
Cena wywo³awcza - 100.000,00 z³.
Wadium - 20.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej.
W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci
uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia
dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹
inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci,
na warunkach z nim uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny o funkcji przemys³owej.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lipca 2008 r. o godz. 12.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 18 lipca 2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium.Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 01.07-18.07.2008 r.
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Puszka , Felix, Net i Kicia
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki,
które odby³o siê 16 maja, poœwiêciliœmy
najnowszej powieœci Barbary Kosmowskiej pt. „Puszka”. Autorkê ksi¹¿ki
chojnowska biblioteka goœci³a na pocz¹tku kwietnia tego roku (Gazeta
Chojnowska nr 8, s.5).
Przy omawianiu tej lektury nie towarzyszy³y nam tak silne emocje, jak przy
czytaniu „Bro” i „Lodu” W³adimira
Sorokina, do którego jeszcze wraca³yœmy na tym spotkaniu, i podejrzewam,
¿e przez najbli¿sze pó³ roku bêdziemy
do niego wracaæ. „Puszka” to ksi¹¿ka
na letnie, leniwe popo³udnie, kiedy
mo¿na nic nie robiæ, bujaæ siê w hamaku
i oddawaæ przyjemnoœci czytania.
Akcja tej powieœci dla m³odzie¿y rozgrywa siê we wspó³czesnej Polsce.
G³ówn¹ bohaterkê, Puszkê poznajemy w momencie przenosin z Warszawy
do S³upska. W swoim rodzinnym mieœcie musi zostawiæ przyjació³, pierwsz¹
mi³oœæ i ukochane go³êbie. Ma wyjechaæ do babci, której nie zna, a mama
w tym czasie bêdzie przebywaæ na
stypendium w Japonii. Wszystko dobrze
siê koñczy, a w rozwi¹zywaniu problemów dojrzewaj¹cej nastolatki pomaga babcia Józefina, która z obcej
osoby staje siê kimœ bardzo bliskim
sercu Puszki.
Wszystkim ksi¹¿ka siê podoba³a. Zachwyci³a pogod¹ ducha i optymizmem. Podobnie, jak i w innych ksi¹¿kach, tak i w tej zwróciliœmy uwagê
na ciekawy warsztat literacki pisarza.
Bo czy¿ nie jest sztuk¹ opisanie w kilku
zdaniach zapachu jesieni? Na szczególn¹ uwagê zas³uguje te¿ wyrazisty
portret babci Józefiny. Jak przyzna³a
siê jedna z klubowiczek, babci¹ tak¹
dla swoich wnucz¹t chcia³aby byæ.
**********************
Z radoœci¹ chcê poinformowaæ, ¿e swoj¹
dzia³alnoœæ wznowi³a Sekcja M³odzie¿owa naszego Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki. Spotkania odbywaj¹ siê w bibliotece Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. W maju i czerwcu m³odzie¿ rozmawia³a o ksi¹¿kach:„Felix, Net
i Nika oraz Pa³ac Snów” Rafa³a Kosika
i „Ogonie Kici” Ewy Nowak.
Powieœæ Rafa³a Kosika zosta³a przyjêta
wrêcz entuzjastycznie, a m³odzi czytelnicy nie ograniczyli siê do przeczytania tylko jednej ksi¹¿ki z serii
„Felix, Net i Nika”.
G³ówni bohaterowie, to uczniowie
warszawskiego gimnazjum. Na tle
innych m³odych ludzi, ta grupa przyjació³ niczym siê szczególnym nie

wyró¿nia. Maj¹ takie same problemy
z rodzicami, z nauczycielami i rówieœnikami, jak ka¿dy przeciêtny nastolatek.
Ale to tylko pozory. To co czyni ich wy-

j¹tkowymi, to ich umiejêtnoœci i zainteresowania: parapsychologia, genetyka, robotyka i eugenika oraz niesamowite przygody, jakie ich spotykaj¹.
Dynamiczna akcja, wyraŸnie zarysowane postacie, ¿ywy jêzyk sprawi³y,
¿e ta ksi¹¿ka sta³a siê bestsellerem
wœród klubowiczów, którzy wszystkim gor¹co j¹ polecaj¹
Natomiast g³ówn¹ bohaterk¹ ksi¹¿ki
„Ogon Kici” jest Ania Sawicka zwana
Kici¹. Najbli¿sze lato Kicia chce spêdziæ
- jak co roku - na obozie harcerskim,
razem ze sprawdzonymi przyjació³mi.
Jednak od pierwszego spotkania
z Dawidem, koleg¹ ojca, nic nie p³ynie
utartym rytmem. Kicia zamiast jechaæ
na obóz harcerski wybiera siê na obóz
surwiwalowy. Na jej decyzjê maj¹ wp³yw
uczucia, jakie zaczyna ¿ywiæ wobec
Dawida, który jest ¿onatym i o wiele
starszym mê¿czyzn¹ od niej. Jej m³odzieñcze uczucie zostaje bezwzglêdnie wykorzystane przez doros³¹ osobê.
Autorka zadaje m³odym czytelnikom
trudne i bardzo wa¿ne pytania. Czy
taka jednostronna mi³oœæ ma sens?
Dlaczego jest taka poci¹gaj¹ca? Czy
cel, w tym przypadku, usprawiedliwia
œrodki?
Te i inne pytania mno¿¹ siê wraz
z ka¿d¹ przeczytan¹ stron¹ powieœci.
Ksi¹¿ka podzieli³a m³odych czytelników na przeciwstawne obozy. Co wp³ynê³o na ich decyzjê? Ka¿dy, kto bêdzie
chcia³ siê tego dowiedzieæ musi siêgn¹æ po „Ogon Kici”.
Nastêpne spotkanie Sekcji M³odzie¿owej odbêdzie siê we wrzeœniu.
A wszystkim m³odym czytelnikom
¿yczymy s³onecznych i weso³ych
wakacji!
Czerwcow¹ lektur¹ doros³ych klubowiczów s¹ „Bieguni” Olgi Tokarczuk,
a na spotkanie zapraszamy 27.06
o godz. 16.15.
Anna Kopyra
moderator DKK
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Sportowy PZS
Podczas „Dnia Sportu” wielu uczniów PZS uœwiadomi³o sobie, ¿e dobr¹ zabawê i rywalizacjê mo¿na ze
sob¹ po³¹czyæ. G³oœny doping, ogromne emocje i zaciêta walka – to wszystko towarzyszy³o zawodnikom
podczas rozgrywanych konkurencji. „Idea propagowania sportu poprzez zabawê to dobry pomys³.
A¿ chce siê biegaæ” – mówi¹ uczennice klasy I LO.
Warto uprawiaæ sporty. Ju¿ staro¿ytni doceniali walory sportu, w równej
mierze dbali zarówno o rozwój ducha, jak i cia³a („W zdrowym ciele
zdrowy duch!”). Sport jest egalitarny, ka¿dy znajdzie tak¹ dyscyplinê,
w której jest dobry lub jej uprawianie sprawia mu po prostu przyjemnoœæ. Jeden lubi szachy, inny pi³kê no¿n¹, jeszcze inny p³ywanie…
Sport uczy zasad zdrowej rywalizacji i zespo³owej wspó³pracy, pokonywania w³asnych s³aboœci, realizacji zamierzonych celów. Buduje nasze
poczucie godnoœci i przynale¿noœci - jako sportowcy, bior¹c udzia³
w ró¿norodnych zawodach, reprezentujemy szkolê, miasto, ojczyznê…
Warto wiêc ustanawiaæ tradycje organizacji uroczystoœci sportowych.
Dlatego te¿ na 4 czerwca 2008 roku w Powiatowym Zespole Szkó³
zaplanowano letni¹ imprezê pod has³em „Dzieñ Sportu”. Odby³a siê
ona zgodnie z planem, a jej organizatorami byli: Rada Rodziców PZS,
dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie. Szczególnie zaanga¿owani
byli rodzice uczniów (niekiedy ulegali emocjom bardziej ni¿ ich pociechy)
oraz nauczyciele wychowania fizycznego naszej szko³y: pani Jolanta
Orz³owska, pani Adrianna Kapusta, pani Celestyna Kowalska, pani
Eleonora Kuczyñska, pan Miros³aw Zieleñ oraz pan Jacek Najduk. Zawody
mo¿na by³o rozegraæ na terenie Stadionu Miejskiego „Chojnowianka”
dziêki uprzejmoœci w³adz miasta, a przede wszystkim Burmistrza
Miasta Chojnowa, pana Jana Serkiesa. Celem imprezy by³o przekonanie
uczniów, ¿e sport to zdrowie i wspania³a zabawa. M³odzie¿ mia³a
okazjê szlifowaæ umiejêtnoœci pracy zespo³owej i wspólnie d¹¿yæ do wygranej.
O godzinie 9.00 wszyscy uczniowie spotkali siê ze swoimi wychowawcami. Dopisywa³y nam humory (przede wszystkim dlatego, ¿e po
nocnym deszczu wyjrza³o s³oñce), a nastroje mieliœmy bojowe.
Niektórzy podeszli do sprawy bardzo powa¿nie, solidnie przygotowali
siê do kibicowania - wykonali na przyk³ad transparenty, zagrzewaj¹ce
zawodników do walki o najwy¿sze trofea.
Imprezê fachowo poprowadzi³ przedstawiciel Rady Rodziców, pan
Janusz Cygan. Ka¿da szko³a PZS - przy ulicach: PoŸniaków, Witosa
i Wojska Polskiego - wytypowa³a reprezentacyjne zespo³y. Uczestnicy
zmagali siê w siedmiu konkurencjach: rozgrywki w pi³kê no¿n¹, kolarski
tor przeszkód, przeci¹ganie liny, rzut beretem, turniej szachowy, bieg
w workach, biegi na 100 i 400 m oraz gra w kwadranta.
Ciekaw¹ konkurencj¹ by³ bieg w workach. Cztery pary, które przyst¹pi³y do
konkursu, mia³y do pokonania trasê wokó³ palików na odleg³oœæ oko³o
10 m. Zawodnicy musieli trzymaæ siê za rêce, w przypadku puszczenia
d³oni partnera grozi³a dyskwalifikacja. Kilka upadków nikogo nie zniechêci³o. Œwietna zabawa, zarówno dla uczestników, jak i publicznoœci!
Równie du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê - jak¿e by inaczej! mecz pi³ki no¿nej. Szeœcioosobowe zespo³y (czterech ch³opców i dwie
dziewczyny) rywalizowa³y o tytu³ najlepszej pi³karskiej dru¿yny PZS.
Niepokonany okaza³ siê zespó³ z budynku przy ul. Witosa - zreszt¹,
nie tylko w tej konkurencji.
Co ciekawe, rozegrano równie¿ turniej szachowy, zorganizowany
i nadzorowany przez pana Jacka Najduka. Bra³o w nim udzia³ oœmiu
uczniów, a pan Najduk przechodzi³ od stolika do stolika i gra³ z ka¿dym
uczestnikiem (ten sposób gry nazywa siê „symultana”). W tej dyscyplinie
I miejsce zdoby³ Celestyn Mi³uch z klasy I a LO.
W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna szko³y przy
ulicy Witosa, drugie reprezentacja z Wojska Polskiego, trzecie zespó³
z ulicy PoŸniaków. Nagrody - pi³ki do gry w pi³kê siatkow¹, rêczn¹
i koszykow¹ - ufundowa³ Starosta Powiatu Legnickiego, pan Jaros³aw
Humenny, oraz dyrekcja szko³y - za co bardzo dziêkujemy. Gor¹ce
podziêkowania kierujemy te¿ w stronê Rady Rodziców, która dla
ka¿dego uczestnika przygotowa³a s³odki upominek - czekoladê.

o ³amaniu praw cz³owieka w Chinach, o okupacji Tybetu. Sport nie
istnieje wiêc bez zwi¹zku z cz³owiekiem, a wrêcz ca³¹ ludzk¹ spo³ecznoœci¹, jest trwale w ni¹ wpisany i odgrywa niezwykle wa¿n¹ rolê.
Radoœæ serca wychodzi na zdrowie, duch przygnêbiony wysusza koœci.
(Salomon)
¯ycie ludzkie to jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteœmy
zarówno uczestnikami, jak i widzami. (Antoni Go³ubiew)
Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.
(Platon)
Do zobaczenia za rok!
Grupa Galla Anonima

Rozwa¿ania o sporcie nabieraj¹ szczególnego znaczenia teraz, gdy ca³a
Polska i Europa „¿yj¹” pi³k¹ no¿n¹ i EURO 2008. Ale i œwiat patrzy
na zmagania sportowe, tym razem ju¿ pod k¹tem zbli¿aj¹cych siê
igrzysk olimpijskich w Pekinie. Dyskusja o sporcie nabiera wymiaru
politycznego i ogólnoludzkiego, bo przecie¿ mówi siê miêdzy innymi
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Nasi w IV Lidze!!!
Po wyjazdowym remisie 2:2 ze Spart¹ Rudna - by³y wiadome dwie
rzeczy: Rudna przesta³a siê liczyæ w walce o awans, a sam finalny bój
bêdzie trwa³ przez dwie ostatnie kolejki pomiêdzy Chojnowiank¹
a KuŸni¹ Jawor. W takich pojedynkach jak z Arkanem Przemków nie
mo¿na iœæ na ca³oœæ.
Taktyka musi byæ tak opracowana, by w miarê ma³ym nak³adem si³ odnieœæ
zwyciêstwo, wyeliminowaæ kontuzje i unikn¹æ kolorowych kartek.
Dru¿yna z Przemkowa to przeciêtniak, wiêc komplikacje trzeba by³o
ograniczyæ do zera. Nasz bramkarz móg³ spokojnie sobie popijaæ
herbatkê po obiadku, a potem kolejn¹ i nastêpn¹... Co prawda wynik
otworzy³ siê dopiero w 37 minucie za spraw¹ Gromali, ale tym razem
worek z bramkami by³ bardzo obfity. Marcin Rabanda w 42 minucie
na pewno przypomnia³ starszym kibicom, jak jego ojciec onegdaj
trafia³ do bramki z egzekwowanych rzutów wolnych. Po przerwie
obraz gry nie uleg³ zmianie. Nasi przewa¿ali. Dorzucili jeszcze cztery
trafienia. 6:0 - fajny wynik.
W meczu z Rokitkami nasi musieli pamiêtaæ, ¿e trenerem Czarnych
jest Dariusz Ginda - by³y znakomity zawodnik Chojnowianki, znaj¹cy
bardzo dobrze wszystkie strony naszej dru¿yny. Przy pe³nej koncentracji chojnowianie pokazali jednak kawa³ek dobrej pi³ki. Gospodarze
praktycznie nie zagra¿ali ani razu naszej bramce. Za to Chojnowianka
kilka razy i skutecznie (Gromala dwukrotnie w pi¹tej i trzydziestej
pi¹tej minucie i Ziomek w 35 minucie). Do przerwy 3:0 na nasz¹

korzyœæ. W drugiej po³owie meczu obraz gry by³ pod pe³n¹ kontrol¹.
Gospodarze jakby otrz¹snêli siê z nokautu, ale obrona bia³o-niebieskich spisywa³a siê bez zarzutu. Rokitki zdo³a³y zdobyæ gola ju¿
w doliczonym czasie. Chojnowianka awansowa³a do IV Ligi!
Historyczny awans sta³ siê wiêc faktem. Na dodatek korespondencyjny
pojedynek wtopi³a KuŸnia Jawor. Sukces cieszy. I to podwójnie. Druga
dru¿yna te¿ zameldowa³a siê na pierwszym miejscu rozgrywek
B klasy. Tym samym awansuj¹c do klasy wy¿ej A. Ustrzelono wiêc
dublet. Trenerzy: Miros³aw Zieleñ i Gerard Nowak maj¹ powody do
dumy. A kibice ju¿ czuj¹ chrapkê na dawkê emocji w nastêpnym
sezonie pi³karskim.
Chojnowianka Chojnów - Arkon Przemków 6:0
Chojnowianka Chojnów - Czarni Rokitki 3:1

Byliœmy w schronisku dla koni
21 maja grupa uczniów Powiatowego Zespo³u
Szkó³ wraz z opiekunem uczestniczy³a w wycieczce do schroniska dla koni "Tara". Ju¿ po
raz trzeci uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³
w wycieczce po³¹czonej z prac¹ fizyczn¹ na
rzecz schroniska. W tym roku mimo zimna,
a pod koniec pobytu padaj¹cego deszczu, ucznio-

wie pomagali Pañstwu Scarlet i Piotrowi
Szy³ogalis, a przede wszystkim ich podopiecznym tj. oko³o 80 koniom, i innym zwierzakom
uratowanym z r¹k ludzi niegodnych okreœlenia "cz³owieka" urz¹dziæ , mamy nadziejê ju¿
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na sta³e, ich dom, dom w Piskorzynie. Przez
parê godzin uczniowie grodzili pastwisko
i wykonywali prace porz¹dkowe.
Oprócz pracy, jak¹ uczniowie wykonali, zawieŸliœmy tam pieni¹dze, jakie uda³o nam siê pozyskaæ
ze sprzeda¿y zdjêæ z konkursu "Mordki, pyszczki,
ryje, dzioby". Zdjêcia, których nie uda³o siê
sprzedaæ ,przekazaliœmy na rêce pana Piotra.
Przy okazji wszystkim, którzy pomogli, aby
konkurs siê odby³, a jego uczestnicy byli nagrodzeni, jeszcze raz serdecznie dziêkujê.
Naszymi sponsorami byli:
Burmistrz Miasta Chojnowa,
Wójt Gminy Chojnów,
Dyrektor Banku Spó³dzielczego w Chojnowie,
Pañstwo Gizela, Izabela, Andrzej Bobikowie
-w³aœciciele drukarni "UNIFOT".
FOTO KODAK Bijak- Chojnów, ART.
FOTO- ELEKTRO- PRZEM. Henryk Giersok Chojnów, Sklep Zoologiczno- WêdkarskoSportowy Daniel Mosiewicz-Chojnów, Sklep
Zoologiczno-Wêdkarski Roman BruchalChojnów, Sklep Wielobran¿owy Przemys³owy
"ARA" Wanda Rosa- Chojnów, W³aœciciel
gabinetu weterynaryjnego lek. wet. Kazimierz
Rabiej. Redakcji "Gazety Chojnowskiej"
i gazety "Wiadomoœci Gminy Chojnów" dziêkujê za mo¿liwoœæ zamieszczenia informacji
o konkursie.
Dziêkujê raz jeszcze Pani Annie Gurgul
i pani Gizeli Bobik za pracê przy ocenie zdjêæ.
mgr in¿. Henryk S³otwiñski
- nauczyciel Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie

p.m.

BUDMAX
Fichtel Waldemar
Te l . 0 6 0 7 - 4 1 5 - 8 4 7
Firma ogólnobudowlana oferuje:

* monta¿ œcian i sufitów z p³yt
regipsowych (kartonowych)

* monta¿ drzwi, okien i parapetów
* monta¿ instalacji wodnokanalizacyjnej

* szpachlowanie, malowanie,
ocieplanie budynków
* k³adzenie paneli œciennych
i pod³ogowych oraz pod³ogi
drewnianej
Ponadto oferujemy:

# fachowe wykonanie
za niewygórowan¹ cenê
# szerok¹ gamê us³ug
# znajomoœæ nowych technologii
# fachowe doradztwo
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OG£OSZENIA
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom o pow. 100m2,
gara¿ z kana³em o pow. 50m2,
gara¿ o pow. 20m2, ca³oœæ po³o¿ona w Go³aczowie, na dzia³ce
o pow. 18,5ar, w rozliczeniu mo¿e
byæ mieszkanie 2. lub 3.pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 0696-662-896
lub 0696-925-714.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie
(do remontu) - 86 m2, 2 pokoje
i kuchnia, w centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 0661-546-104.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie,
po remoncie, w Rynku, Ip., pow.
52 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, piwnica, strych.
Wiadomoœæ: tel. 0600-585-362
lub 0600-597-685.

DROBNE

M³ode ma³¿eñstwo z dzieckiem
pilnie poszukuje mieszkania do
wynajêcia - min. 2 pokoje. Wiadomoœæ: tel. (076) 745-81-68 lub
0607-689-456.
M³ode ma³¿eñstwo pilnie poszukuje mieszkania do wynajêcia
1. lub 2.pokojowego z kuchni¹
i ³azienka w starym lub nowym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel.
0607-689-456 lub 0607-498-791.
Lokal do wynajêcia w Chojnowie ul. Legnicka 17, pow. 41 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0607-572-383
lub 0665-563-301.

Sprzedam tanio dzia³kê budowlan¹ w Michowie, 10ar. Wiadomoœæ:
Kazimierz Tomalski Michów 18.

Praca

Sprzedam dzia³kê przy ul. Legnickiej w Chojnowie - 10ar lub 15ar.
Wiadomoœæ: tel. 0887-094-581.

Studentka poszukuje dorywczej pracy na sezon wakacyjny.
Wiadomoœæ: tel. 0608-710-656.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 1132 m2 w Bia³ej. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-77.

Inne

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel.
0665-287-362.

Szukam mieszkania do wynajêcia 1. lub 2.pokojowego w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0509-271-583.

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
0694-876-456 po godz. 16.00.

Pilnie poszukujê mieszkania
do wynajêcia 1. lub 2.pokojowego
w starym lub w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0721-342-551
lub 0722-173-527.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 10 ar w Rokitach, atrakcyjne po³o¿enie, 50 m od stawu
¿wirowni, zatwierdzony projekt
budowlany, zezwolenie na bu-
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dowê, op³acony kierownik budowy. Stan budowy - fundament
zamkniêty zaizolowany, ocieplony, w³asna studnia, doprowadzona energia elektryczna, barak
na materia³y z kuchenk¹ gazow¹,
wod¹ i wyposa¿eniem mieszkalnym, dzia³ka ogrodzona, cena do
uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0601-197-421.

Sprzedam gara¿ przy ul. Zielonej, pow. 27 m2. Wiadomoœæ:
tel. 0608-417-343.
Sprzedam meble i wieszaki
sklepowe oraz manekiny. Wiadomoœæ: tel. 0608-431-373.

Sklep Wielobran¿owy
Kociuba Zbigniew
ul. Lubiñska 4
tel. (076) 818-85-68
w sprzeda¿y m.in.:
* puchary dla wszystkich dyscyplin
sportu
* dyplomy
* medale
* akcesoria dla go³êbi
* karma i witaminy dla go³êbi

Zapraszamy
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9.00 – 18.00
w soboty w godz. 10.00 – 14.00
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"DOLZAMET - FABRYKA £AÑCUCHÓW" Sp. z o.o.
w Chojnowie, firma dzia³aj¹ca w sektorze produkcji
³añcuchów poszukuje kandydatki /-a na stanowiska:

KSIÊGOWY / -a
Wymagania:
* wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze ekonomiczne (rachunkowoœæ, finanse),
* znajomoœæ programu ksiêgowego SYMFONIA
* mile widziane doœwiadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej

ASYSTENT/ -ka BIURA ZARZ•DU

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
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14

Wymagania / Zadania:
* osoba zatrudniona na tym stanowisku bêdzie odpowiedzialna za profesjonaln¹
i kompleksow¹ obs³ugê sekretariatu Firmy
* zapewnienie w³aœciwego i terminowego obiegu informacji oraz nadzór nad
prawid³owoœci¹ obiegu dokumentów
* przygotowywanie sprawozdañ, zestawieñ, podsumowañ i prezentacji
w ramach dzia³añ zleconych przez prze³o¿onych
* redagowanie pism s³u¿bowych i dokumentów zgodnie ze standardami Spó³ki
* przygotowywanie t³umaczeñ korespondencji i innych materia³ów
* koordynowanie wszelkich spraw organizacyjnych dotycz¹cych
funkcjonowania Spó³ki
* wykszta³cenie wy¿sze
* znajomoœæ jêzyka niemieckiego, mile widziana tak¿e znajomoœæ
jêzyka angielskiego
* dobra znajomoœæ MS Office
* elastycznoœæ czasowa
Oferujemy:
" stabilne warunki zatrudnienia
" mi³¹ atmosferê pracy w zgranym zespole
" mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
Oferty zawieraj¹ce CV oraz list motywacyjny prosimy przesy³aæ na adres:
"DOLZAMET - FABRYKA £AÑCUCHÓW" Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów lub dkrasowska@dolzamet.pl
W C.V. prosimy o zamieszczenie nastêpuj¹cej klauzuli: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych.
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Szkolne festyny

- gimnazjalne propozycje

