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Ka¿dy ma prawo do sukcesu
Wystawa prac uczniów Szko³y Podstawowej nr 4 w „Galerii M³odych” MBP.

Kolarskie sukcesy
ORIENS MTB na trzeciej pozycji w Pucharze Piastów Œl¹skich.
Zawsze M³oda
W PZS odby³ siê fina³ ósmej edycji programu Szlakiem Epok Literackich.

Kajakowa szko³a …
Gimnazjum nr 1, 13 marca zorganizowa³o pierwsz¹ w dziejach Chojnowa Gimnazjadê
Wioœlarsk¹ w ramach projektu „Kajakowa szko³a, czyli uczymy siê Polski”.

Strefa w Chojnowie
Po raz pierwszy Chojnów by³ gospodarzem Fina³u
Strefy Legnickiej Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³
Podstawowych w Sztafetach P³ywackich.
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Nowa Lubiñska, Przelot
i Z³otoryjska
Od kilku tygodni na ulicy Lubiñskiej prowadzone
s¹ prace remontowe. Mieszkañcy Chojnowa
d³ugo czekali na naprawê jezdni w tym rejonie.
Zarz¹dca - Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei
we Wroc³awiu, po wielu monitach chojnowskiego samorz¹du, zaplanowa³ w tegorocznym bud¿ecie œrodki na ten cel.
Obecnie trwa tu wymiana sieci wodoci¹gowej
prowadzonej na zlecenie Urzêdu Miejskiego.
W pierwszym etapie firma wybrana w drodze
przetargu wykona³a tzw. przecisk kontrolowany pod powierzchni¹ drogi, zwi¹zany
z wprowadzeniem nowej rury równolegle do
dotychczasowej, celem przyspieszenia prac
i unikniêcia robót w wykopach otwartych.
Kolejne prace dotyczyæ bêd¹ wykonania pod³¹czeñ nowej rury do istniej¹cej sieci na krzy¿ówkach ulic. Jednoczeœnie nast¹pi tu wymiana
przy³¹czy wodoci¹gowych na nowe. Inwestycja
ma byæ oddana 30 marca i bêdzie kosztowaæ
Miasto ponad 176 tys. z³.

Po zakoñczeniu tych prac na teren wejdzie
generalny wykonawca, który przyst¹pi do
modernizacji nawierzchni ulicy Lubiñskiej
i Przelot. W zakresie tych prac przewidziane
jest wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi
z u³o¿eniem nowych warstw asfaltu, wymiana
krawê¿ników, wymiana nawierzchni istniej¹cych chodników, które bêd¹ odtworzone
w kostce betonowej i asfalcie oraz wykonanie
nowych przykanalików wpustów ulicznych
(studnie burzowe). Wed³ug umowy inwestycja
ma byæ oddana do 15 lipca bie¿¹cego roku.
Równolegle, na zlecenie Dolnoœl¹skiej S³u¿by
Dróg i Kolei remontowana bêdzie ulica
Z³otoryjska na odcinku od krzy¿ówki z drog¹
krajow¹ nr 94 do granic miasta. Wykonawca
przeprowadzi tu prace polegaj¹ce na frezowaniu istniej¹cej nawierzchni asfaltowej i u³o¿eniu nowego asfaltu. Oczyszczone zostan¹
rowy i przepusty drogowe.
Samorz¹dowe porozumienie
Osiem samorz¹dów z terenu powiatu legnickiego
(Miasto Chojnów, Gmina Chojnów, Krotoszyce,
Kunice, Legnickie Pole, Miasto i Gmina
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Prochowice, Mi³kowice, Ruja) oraz Miasto
Legnica 14 marca zasiad³o przy wspólnym
stole by razem opracowaæ Porozumienie gmin
aglomeracji legnickiej. Projekt ma na celu
zintegrowan¹, ponadlokaln¹ dzia³alnoœæ, której
efektem bêdzie pozyskiwanie œrodków z Unii
Europejskiej w perspektywie bud¿etowej

2014-2020 na realizacjê g³ównie przedsiêwziêæ
inwestycyjnych, s³u¿¹cych zrównowa¿onemu
rozwojowi subregionu. Inicjatorzy partnerstwa
postanowili przygotowaæ wspóln¹ deklaracjê,
która ma okreœlaæ prawa i obowi¹zki stron
oraz cele i obszary wspólnego dzia³ania. Samorz¹dowcy uznali, ¿e planowane do realizacji
wspólne przedsiêwziêcia powinny dotyczyæ
np. infrastruktury drogowej, komunikacji,
infrastruktury przeciwpowodziowej, melioracyjnej i wodno-œciekowej. Zintegrowane poczynania prowadziæ mo¿na równie¿ w dziedzinach kultury, edukacji, turystyki czy ograniczania emisji do atmosfery dwutlenku wêgla.
Im wiêcej takich projektów, tym wiêcej szans
na ich realizacjê z wykorzystaniem wsparcia
unijnego.
Wielkanocny kiermasz
Wzorem poprzednich lat Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji, krótko przed œwiêtami
Wielkiej Nocy, zaprosi³ mieszkañców na

Kiermasz Wielkanocny. W jednej z sal Domu
Schrama chojnowscy artyœci rêkodzielnicy
oferowali oryginalne, w³asnorêcznie wykonane ozdoby, zachwycaj¹ce precyzj¹ wykonania, barwami i ró¿norodnoœci¹. Niepowtarzalne
kartki œwi¹teczne, witra¿e, jaja ma³e i du¿e w³óczkowe, malowane, wyklejane, szyde³kowe
kurczaczki i zaj¹czki, urocze baranki, kolorowe palemki i wiele, wiele innych dekoracji

do obejrzenia, nabycia, podpatrzenia…
Z zaproszenia organizatora skorzysta³o wielu
chojnowian, œwi¹teczny wystrój ich mieszkañ
bêdzie zatem jedyny w swoim rodzaju.
Zbiórka elektroœmieci - skorzystaj
Na 23 marca wyznaczono datê kolejnej zbiórki
elektroœmieci. Urz¹d Miejski w Chojnowie
przy wspó³pracy z AG-EKO wyznaczy³ dwa
miejsca - przy ul. D¹browskiego (teren by³ej
stra¿y po¿arnej) oraz ul. Kiliñskiego (parking

przy kot³owni miejskiej), gdzie w godzinach
od 9 do 16 mo¿na przynieœæ i nieodp³atnie
przekazaæ zu¿yty sprzêt elektryczny czy elektroniczny.
Od 21 paŸdziernika 2005 r. obowi¹zuje
w Polsce ustawa o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, wed³ug której,
wszystkie zu¿yte urz¹dzenia dzia³aj¹ce na
pr¹d lub na baterie, m.in.: pralki, lodówki,
miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne,
telefony komórkowe, telewizory, wiertarki,
komputery, a tak¿e œwietlówki i ¿arówki
energooszczêdne to odpady, których nie mo¿na
wyrzucaæ razem z innymi odpadami do œmietnika. Zgodnie z ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie,
elektroœmieci pochodz¹ce z gospodarstwa domowego mo¿na oddaæ bezp³atnie i w dowolnej iloœci do utworzonego w tym celu punktu
zbierania, a tak¿e do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzêtu.
W najbli¿sz¹ sobotê zatem mamy okazjê pozbyæ siê zepsutego czy nieu¿ywanego sprzêtu
w punktach uruchomionych na tê okolicznoœæ.
Jeœli nie jesteœmy przygotowani b¹dŸ przegapimy sobotni¹ akcjê, na co dzieñ mo¿emy
oddaæ elektroœmieci do punktu przy ul. Kraszewskiego 1 (baza CHZGKiM) w godzinach
pracy zak³adu 7-15.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 7 - strychu, po³o¿onego w budynku mieszkalnym
4-kondygnacyjnym przy ul. Drzyma³y 2, w Chojnowie, na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 450/13 o pow. 458 m2, wraz
ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00043483/9:

6.900 z³

34.500 z³

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Lokal znajduje siê w budynku o œcianach
murowanych, ceglanych, ze stropami drewnianymi, drewnian¹ klatk¹
schodow¹ i strychem z drewnian¹ wiêŸb¹ dachow¹. Dach w niewielkiej czêœci
jest ze spadkiem ok. 60o, kryty dachówk¹ ceramiczn¹, w pozosta³ej czêœci
dach p³aski, kryty pap¹. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.
W opisanym wy¿ej budynku zosta³ wyodrêbniony samodzielny lokal
u¿ytkowy - strych. Przedmiotowy lokal odpowiada wymogom okreœlonym
przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903 z póŸn. zm.). Dla potrzeb adaptacji strychu wykonana zosta³a
ekspertyza konstrukcyjno-budowlana w sierpniu 2011 r. W opracowaniu
stwierdzono, ¿e stan techniczny budynku oraz jego usytuowanie pozwalaj¹
na zaadoptowanie strychu dla celów mieszkalnych. Wykonanie adaptacji
wymaga standardowych czynnoœci zwi¹zanych z procesem projektowania i
uzyskania stosownych pozwoleñ. Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y
zapoznaæ siê z wymienion¹ ekspertyz¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
17 kwietnia 2013 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 350,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 4 wrzeœnia 2012 r., drugi 27 lutego 2013 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.03.-17.04.2013 r. w godz. 10.00 do
14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Kalendarz imprez miejskich

marzec-kwiecieñ
23 marca - Pi³ka Rêczna: Wojewódzki Turniej o “Puchar Wiosny” - PZS
23 marca - Dekoracje Wielkanocne- zajêcia plastyczne dla dzieci - MBP
marzec - kwiecieñ - “Ka¿dy ma prawo do sukcesu” , wystawa prac
plastycznych uczniów ze Szko³y Podstawowej Nr 4 - MBP
11 kwietnia - Spotkanie autorskie z Paw³em Berêsewiczem,
Spotkanie autorskie dla dzieci w ramach “Bli¿ej ksi¹¿ki 2013” - MBP
12 kwietnia - Przegl¹d Kabaretów Szkolnych “PeKaeSy” - MOKSiR
15 kwietnia - 15 czerwca - “Bajkowe mandale” - wystawa prac
plastycznych, promuj¹cych czytelnictwo - wykonanych przez
uczniów SP4 - MBP
23 kwietnia - Pi³ka no¿na: Mistrzostwa Miasta Chojnowa
Ch³opców rocznik 2000/2001 - kompleks “ORLIK”
27 kwietnia - VIII Przegl¹d Teatralny “Silebia” - MOKSiR,
30 kwietnia - Indywidualne biegi prze³ajowe - Mistrzostwa Miasta
Szkó³ Podstawowych - MOKSiR, boisko boczne

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej,
odprowadzaj¹c na miejsce wiecznego spoczynku

œ.p. Mariê Grz¹dkowsk¹
serdeczne podziêkowania sk³ada
- pogr¹¿ona w smutku Rodzina
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Wielkie miejskie wydarzenia - ju¿ wkrótce
Krajowa Wystawa Filatelistyczna
20 czerwca, w Chojnowie, rozpocznie siê Krajowa Wystawa Filatelistyczna.
To pierwsze takie wydarzenie w naszym mieœcie i podobno, jedyne
w tym roku, w Polsce. Organizatorzy - Ko³o Miejskie Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów w Chojnowie, Urz¹d Miejski, Urz¹d Gminy
i Starostwo Powiatowe, spodziewa siê oko³o 60 wystawców
z ca³ego kraju, w tym Muzeum Poczty i Telekomunikacji z Wroc³awia.
Przez cztery dni (od 20 do 23 czerwca), w salach Muzeum
Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowane bêd¹
cenne, kolekcjonerskie eksponaty filatelistyczne - znaczki, ca³ostki,
ca³oœci pocztowe, koperty i inne.
Wystawa ujêta w obchody Dni Chojnowa bêdzie nie tylko atrakcj¹
miejskiego œwiêta, ale tak¿e rzadk¹ okazj¹ do wystawienia zbiorów,
licznych w naszym kraju pasjonatów.
- W Polsce coraz rzadziej organizowane s¹ wystawy tego formatu wyjaœnia przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego KWF Artur
Reichert i jednoczeœnie szef chojnowskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku
Filatelistycznego. - Ta niezwykle ciekawa pasja - mówi¹ca wiele
o historii œwiata, jego kulturach i dziedzictwach, o geografii, biologii
i wielu innych dziedzinach, zas³uguje na popularyzacjê.

Chojnowski Festiwal Chórów
M³odzie¿owych „Skora Song”
Powodzenie pierwszej, ubieg³orocznej edycji tego wydarzenia sk³oni³o do organizacji kolejnej. 21.06.2013 r. w koœciele pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a melomani bêd¹ mieli mo¿liwoœæ ponownego
spotkania z sakraln¹ muzyk¹ chóraln¹. Organizatorzy - Urz¹d Miejski
w Chojnowie, Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Polski
Zawi¹zek Chórów i Orkiestr Oddzia³ Dolnoœl¹ski, Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a i Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Oddzia³ w Chojnowie zaprosili 10 profesjonalnych grup z terenu Dolnego Œl¹ska, spodziewaj¹c siê oko³o 300
chórzystów. Chojnowski Festiwal Chórów M³ódzie¿owych jest inicjatyw¹
pioniersk¹ ze wzglêdu na adresata - m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Takiego Festiwalu nie ma w naszym województwie. Nie dziwi zatem fakt, ¿e pierwsza jego edycja zyska³a
uznanie wœród wykonawców, ich opiekunów i œrodowiska muzycznego - w tym prof. dr hab. Marty Kierskiej-Witczak, Kierownik
Zak³adu Muzyki Koœcielnej, która podkreœlaj¹c profesjonaln¹ organizacjê ubieg³orocznej edycji Festiwalu i jego cenne intencje, zachêca³a
do kontynuacji przedsiêwziêcia.

- Z jednej strony chcemy daæ szansê filatelistom do zaprezentowania
szerokiemu gronu efektów wieloletniej pracy kolekcjonerskiej, z drugiej
rozpropagowaæ filatelistykê i przywróciæ jej popularnoœæ sprzed lat dodaje pomys³odawca, by³y mieszkaniec Chojnowa, wielki pasjonat
filatelistyki Hans Joachim Kuhnert.
Wystawie towarzyszyæ bêd¹ konkursy - na naj³adniejszy eksponat
o tematyce przyrodniczej, sportowej, historycznej, na najciekawszy
eksponat w klasach m³odzie¿owych i najciekawszy eksponat
wskazany przez zwiedzaj¹cych wystawê.
To wydarzenie mo¿e byæ jedyn¹ okazj¹ do przyjrzenia siê filatelistycznym wystawom. Dla laików bêdzie z pewnoœci¹ czymœ odkrywczym, dla wtajemniczonych w filatelistyczne arkana, mo¿liwoœci¹
bezpoœredniego kontaktu z eksponatami, ich w³aœcicielami.

Krajowa Wystawa Filatelistyczna
20-23.06.2013r.

Ko³o Miejskie nr. 3 Polskiego Zwi¹zku
Filatelistów w Chojnowie
zaprasza kolekcjonerów
- hobbystów z Chojnowa i jego okolic
do zaprezentowania swoich zbiorów!!!
Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ telefonicznie
pod nr 607- 656-666
lub w siedzibie Ko³a Miejskiego PZF /Dom Schrama/
w dniach œroda od godziny 15:00 do godziny 17:00.
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Przegl¹d chórów m³odzie¿y szkolnej stwarza niecodzienn¹ okazjê do
prezentacji dorobku artystycznego grup wokalnych dzia³aj¹cych przy
placówkach oœwiatowych i daje mo¿liwoœæ konfrontacji m³odym
artystom. Jest tak¿e atrakcyjn¹ form¹ zarówno dla wykonawców jak
i publicznoœci, która nie czêsto ma okazjê do uczestnictwa w tego
typu przedsiêwziêciach.
Wydarzenie doceni³y tak¿e w³adze wojewódzkie - Marsza³ek
Województwa Dolnoœl¹skiego chêtnie obj¹³ imprezê Honorowym
Patronatem.
eg

JU¯ DZIŒ NA OBA CZERWCOWE WYDARZENIA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Nutki rozdane
Blisko 40 wokalistów wziê³o udzia³ w XI ju¿ edycji konkursu piosenki
„Rozœpiewane Nutki”. Impreza z ka¿dym rokiem przyci¹ga coraz
wiêcej uczestników. Na chojnowskiej scenie prezentuj¹ siê talenty
i soliœci z wielu okolicznych miast - Legnicy, Z³otoryi, Wroc³awia,
Ruszowa, Rokitnicy, Lubina i oczywiœcie Chojnowa.
Przed mikrofonem nie ma przypadkowych osób. Ka¿dy uczestnik
szkoli warsztat u profesjonalistów, dlatego impreza prezentuje wysoki
poziom i dostarcza wielu emocji. Te ostatnie dotycz¹ g³ównie publicznoœci
i samych wykonawców, bo sêdziowie w takich przypadkach nad przyjemnoœæ odbioru przedk³adaj¹ jednak ciê¿k¹ pracê uwa¿nego s³uchacza.
Przegl¹d tylu uzdolnionych wokalistów, ocena ka¿dego z nich i trudna
decyzja wskazania najlepszych, to naprawdê trudne zadanie.
Jury ocenia³o wykonawców w trzech kategoriach wiekowych - szko³y
podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. To jednak w ¿aden
sposób nie u³atwi³o zadania. W ka¿dej z grup poziom by³ na tyle
wysoki, ¿e decyzje o przyznaniu laurów podejmowano w niezwykle
burzliwej atmosferze. Werdykt jednak musia³ zostaæ ustalony. Agata
Piñczuk-Burdzy z Pracowni Wokalnej MDK w Boles³awcu, Maja
Grzeœkowiak - s³uchaczka studium przy Teatrze Muzycznym CAPITOL
we Wroc³awiu i Piotr Koziar - opiekun Zespo³u Muzyki Dawnej
All’Antico og³aszali swoje ustalenia po zakoñczeniu ka¿dej z kategorii.
W kat. szkó³ podstawowych I miejsce przyznano Paulinie Browolejt
z SP 3 w Z³otoryi, dwa II ex-aequo Wiktorii Krakowiak z „ZG MUZYK”
w Lubinie i Sonii Nieruchalskiej z MCK w Legnicy, III Natalii
Sikorzyñskiej z SP w Ruszowie. By³y te¿ wyró¿nienia, na które zdaniem
jurorów zas³u¿y³y: Melissa Fortwengel z SP 3 w Z³otoryi, Wiktoria
Iwanowska z SP w Rokitnicy i Jagoda Jadach z SP 3 w Chojnowie.
Wœród gimnazjalistów I miejsce wyœpiewa³a Paulina Hajdun z ZOKiR
w Z³otoryi, II - Katarzyna Kozak (tak¿e z³otoryjski ZOKiR), dwa III
- Danuta Leonhardt z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie i Benita JóŸwik
z MCK w Legnicy. Wyró¿nienia trafi³y do Ilony Tomaszewskiej
z Gimnazjum nr 23 we Wroc³awiu i Katarzyny Urban z „ZG MUZYK”
w Lubinie.
W grupie ponadgimnazjalnej zwyciê¿y³a Patrycja Kamola z TPD
w Legnicy, II miejscem uhonorowano Mariê Rutkowsk¹ z MCK
w Legnicy, a III - Ma³gorzatê Szklarz, zg³oszon¹ przez V LO
w Legnicy. Wyró¿nieniami podzieli³y siê: Ewa Kowalczyk i Karolina
Cydzik - obie z MCK w Legnicy.

Tradycyjnie ju¿ swoj¹ w³asn¹ nagrodê przyznawa³a w ka¿dej kategorii
radna Krystyna Czapska. W grupie szkó³ podstawowych ujê³a j¹
Jagoda Jadach, wœród gimnazjalistów Danuta Leonhardt, a w kategorii
ponadgimnazjalnej Ma³gorzata Szklarz i Patrycja Kamola.
„Rozœpiewane nutki” zamilk³y na kilka miesiêcy. Teoretycznie, bo z naszych
informacji wynika, ¿e uczestnicy ju¿ przygotowuj¹ siê do kolejnej edycji.
eg

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 11 po³o¿onego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12,
w klatce nr 8, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o pow. 1582 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do
dnia 06-07-2103 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi
25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1% u³amkowej ceny
gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momecie powstania obowi¹zku podatkowego. Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
17 kwietnia 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
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nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. O wysokoœci post¹pienia
decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 830,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000
0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.03.2013 r. - 17.04.2013 r. w godz.
10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicz-nie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowa-nych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Dzieñ Kobiet - udany dzieñ
Baby, ach te baby…
Zaproszenie Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji na wieczór
poetycki z okazji Dnia Kobiet okaza³o siê zaproszeniem na wieczorek
pe³en wra¿eñ i doznañ nie tylko literackich. Na propozycjê odpowiedzia³o
ponad 50 Pañ, które przekraczaj¹c próg Domu Schrama z pewnoœci¹
nie spodziewa³y siê tak udanego wieczoru.
Imprezê dla Pañ przygotowa³y Panie - uczestniczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku dzia³aj¹ce w grupie teatralnej prowadzonej przez Elwirê
K¹dzio³kê. Ju¿ sam tytu³ wydarzenia - „Baby, ach te baby” - sugerowa³, ¿e
zbyt powa¿nie nie bêdzie. I rzeczywiœcie - mimo, ¿e zapowiadano
poetyckie, nobliwe spotkanie - babska biesiada obfitowa³a w ¿arty,
skecze i wiele humoru.

*************************

S³odkie babeczki
Dwa dni wczeœniej, 6 marca, Dzieñ Kobiet œwiêtowali chojnowscy
diabetycy. Spotkali siê równie¿ w Domu Schrama i tu przy skromnym
poczêstunku celebrowali ponad 100.letnie œwiêto. Spotkanie
cz³onków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków by³o okazj¹ do
uhonorowania kolejnych zas³u¿onych dla chojnowskiego oddzia³u.
Tym razem Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego dla PSD wrêczono Lilii
Walasek - wicestaroœcie powiatu legnickiego. ¯yczenia od burmistrza
Jana Serkiesa, przewodnicz¹cego Rady Jana Skowroñskiego, s³odkie
prezenty dla Pañ, by³y dope³nieniem œwiêtowania. A potem, przy
stole, w gronie ¿yczliwych sobie osób, d³ugie Polaków rozmowy

Cz³onkinie grupy SENIORITY zaprezentowa³y w krótkim programie
artystycznym wiersze Wis³awy Szymborskiej, Ludmi³y Marjañskiej,
Alicji Marzec, a tak¿e Thimosa Christiopoulosa. Potem by³y anegdoty
na temat p³ci piêknej, zabawne kabaretowe scenki, a dope³nieniem wspólna
zabawa w karaoke. W tym momencie ujawni³o siê kilka niespe³nionych
talentów, które z wielk¹ pasj¹ oddawa³y siê wokalnym popisom, czêsto
„przetrzymuj¹c„ mikrofon by wyd³u¿yæ solowy wystêp.
- Zachwyci³a mnie liczba zainteresowanych kobiet, które przysz³y wspólnie
œwiêtowaæ. - mówi pani Krystyna. - W tak du¿ym gronie zabawa zawsze
jest udana.
- Pomys³ bardzo trafiony - dodaje pani Janina. - Poezja, dobór piosenek
i masa humoru - dawno nie spêdzi³am tak mi³ego Dnia Kobiet.
- W domu z pewnoœci¹ te¿ by³oby przyjemnie, ale w tak wspania³ym
gronie chojnowianek, bawi³yœmy siê wyœmienicie - uzupe³nia pani
Bo¿ena. - Impreza na wysokim, kulturalnym, poziomie.

ci¹gnê³y siê przez jakiœ czas - z pominiêciem naturalnie tematów
zdrowotnych. Tego dnia bowiem nikt nie czu³ siê chory i z dyspens¹ od
w³adz - przewodnicz¹cej oddzia³u Stefanii Wolskiej i diabetolog
Marii Dziury - ka¿dy swobodnie biesiadowa³ i rozkoszowa³ siê kulinarnymi i towarzyskimi doznaniami.
******************************
Uroczystoœci z okazji Dnia Kobiet w Chojnowie by³o du¿o wiêcej.
Zorganizowane - w lokalach, zak³adach pracy, instytucjach i te
spontaniczne - w domach, czy plenerze z pewnoœci¹ by³y przyjemnym,
niecodziennym wydarzeniem. W gronie mieszanym czy te¿ nie, ka¿de
z nich mia³o specyficzny klimat, swój w³asny charakter i dostarczy³o
niezapomnianych wra¿eñ.
I oby tych mi³ych wspomnieñ starczy³o do przysz³ego roku.
eg
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Warsztaty œwi¹teczne
Ju¿ od pocz¹tku miesi¹ca Muzeum Regionalne wprowadza w œwi¹teczn¹ atmosferê. W dniach 5-7 i 12 marca odby³y siê tam czterodniowe
warsztaty wielkanocne, które maj¹ kilkuletni¹ tradycjê. Ka¿dy dzieñ zajêæ
dotyczy³ innego œwi¹tecznego rytua³u, m.in. dekorowania jajek (pisanki,
kraszanki, zdobienie woskiem) i tworzenia stroików wielkanocnych.
Warsztaty w interesuj¹cy sposób ³¹czy³y wiedzê zarówno o polskich
zwyczajach, jak i mniej standardowych rozwi¹zaniach na ozdoby
œwi¹teczne. Obok tradycyjnych pisanek, kraszanek oraz jajek zdobionych
za pomoc¹ wosku, by³y tak¿e udekorowane wycinkami z gazet; obok
klasycznych stroików œwi¹tecznych na drewnie, mo¿na by³o stworzyæ
tak¿e szklane - nowoczesne i stylowe. Ka¿dy dzieñ zajêæ by³ poprzedzony
kursem robienia palmy wielkanocnej z bibu³y. Niektóre grupy, korzystaj¹c z okazji, zwiedzi³y wystawy tymczasowe, aktualnie znajduj¹ce siê
w muzeum. Uczestnicy warsztatów mieli równie¿ mo¿liwoœæ kszta³cenia
swoich zdolnoœci manualnych poprzez tworzenie kwiatów z bibu³y,
do z³udzenia przypominaj¹cych ¿ywe roœliny, czy przez wykonywanie
tematycznych ozdób z w³óczki.
Zajêcia przeprowadzi³y: Justyna Koziar (5.03.), Bo¿ena Smetana
(6.03.), Anna Dudar (7.03.) i Zofia Kasprzak (12.03.), pobudzaj¹c
m³odych uczestników do twórczej pracy.
Muzealne warsztaty wielkanocne z roku na rok ciesz¹ siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem – podczas tegorocznych uczestniczy³o 420 osób!
By³y to dzieci z chojnowskich przedszkoli, szkó³ podstawowych
i ponadpodstawowych, a tak¿e uczniowie ze Szko³y Podstawowej
w Uniejowicach. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajêciach, œwietnie
siê przy tym bawi¹c.
Cykl warsztatowy dla dzieci i m³odzie¿y by³ poprzedzony wielkanocnowiosennym pokazem dekoratorskim skierowanym do doros³ych, który
odby³ siê 1 marca.
jmk

Jak pisaæ, jak czytaæ, bez b³êdów?
8 marca w chojnowskich szko³ach
podstawowych, odby³ siê Chojnowski Konkurs Ortografii i Czytania
ze Zrozumieniem. Impreza objêta
by³a honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Chojnowa.
Cele konkursu to miêdzy innymi
popularyzowanie kultury jêzyka
polskiego, motywowanie i wdra¿anie do samokszta³cenia oraz
promowanie uczniów zdolnych.
W konkursie wziê³o udzia³ 83
uczniów z chojnowskich szkó³
podstawowych. Konkurs przeprowadzany by³ dla uczniów dwóch
kategoriach wiekowych: klasy 2-3
i klasy 4-5. Sk³ada³ siê z dyktanda

i czytania ze zrozumieniem (uczniowie czytaj¹ tekst i odpowiadaj¹
na pytania do tekstu). Czytanie
ze zrozumieniem to wa¿na umiejêtnoœæ, która sprawdzana jest tak¿e
na egzaminie trzecioklasisty
i szóstoklasisty.
Wyniki obu chojnowskich szkó³
by³y bardzo wyrównane. Dzieci
doskonale poradzi³y sobie z ortografi¹. Cieszymy siê, ¿e uczniowie
s¹ pozytywnie zmotywowani i tak
chêtnie anga¿uj¹ siê w zdrow¹ rywalizacjê. Laureaci otrzymaj¹ nagrody, a ka¿dy uczestnik konkursu
otrzyma dyplom. Sponsorem konkursu jest firma Feerum z Chojnowa.

Laureaci SP 3
kl 2-3
1 miejsce - Gabriela Gierasimczyk
2 miejsce - Dominik Wierzbicki
3 miejsce - Natalia Moskwa
kl 4-5
1 miejsce - Marta Zatwarnicka
2 miejsce - Jagoda Jadach
3 miejsce - Sandra JóŸwiak
Laureaci SP 4
kl 2-3
1 miejsce - Micha³ Janusz
2 miejsce - Kacper Matys
3 miejsce - Emilia Wa³ecka
kl 4-5
1 miejsce - Daria Opiela
2 miejsce - Maciej Saja
3 miejsce - Julia Zawadzka
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Organizatorem konkursu by³a szko³a
EFEKT s.c., która dzia³a na lokalnym rynku, gdzie dostarcza innowacyjne us³ugi edukacyjne dla
dzieci. Specjalizujemy siê w nauczaniu dzieci i m³odzie¿y szkolnej oferuj¹c kursy pomocnicze.
Obecnie oferuje zajêcia z zakresu
ortografii, czytania ze zrozumieniem, szybkiego czytania, logicznego myœlenia i technik zapamiêtywania, matematyki, zajêcia dla
dzieci z dysleksj¹ oraz jêzyk angielski dla dzieci od 2 roku ¿ycia.
W celu zapewnienia wysokiej
jakoœci firma EFEKT uczy wg
programów licencjonowanych.
Urszula Tokarska
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M³odzi - przedsiêbiorc(z)y
Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê
zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakultetów,
niestety nie daj¹ gwarancji zatrudnienia w wyuczonym
zawodzie. W takiej sytuacji wielu z nich podejmuje
ryzykown¹ decyzjê o przejêciu spraw w swoje rêce
i za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

O takich ludziach - piszemy.
Cykl artyku³ów prezentuje m³odych „przedsiêbiorczych-przedsiêbiorców”, którzy udowadniaj¹, ¿e
chcieæ to móc.
Liczymy, ¿e odezw¹ siê kolejni odwa¿ni, którzy podziel¹
siê swoimi biznesowymi doœwiadczeniami.

Salon Fryzjerski Damsko-Mêski „U AGI”
Dotychczas nasz cykl „M³odzi przedsiêbiorc(z)y” dotyczy³ w³aœcicieli firm z mniejszym
lub wiêkszym sta¿em. Prezentowaliœmy ludzi,
którzy pocz¹tki maj¹ ju¿ za sob¹ i mog¹ podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami. Dziœ
rozmawiamy z pani¹ Agnieszk¹ M³ynarz, która
swój zak³ad otworzy³a kilkanaœcie dni temu.
Emilia Grzeœkowiak - W³asny biznes, to
dzisiaj trudna decyzja. Co sk³oni³o Pani¹
do uruchomienia prywatnej firmy?
Agnieszka M³ynarz - To nie by³a prosta decyzja.
D³ugo siê waha³am. Przez kilka ostatnich lat
by³am zatrudniona jako fryzjerka, ale swój
w³asny zak³ad to jednak zupe³nie inna sprawa.
Zmobilizowali mnie dotychczasowi klienci,
którzy namawiali, motywowali, dodawali
odwagi. To bardzo mi³e, œwiadczy o zaufaniu
i pozytywnym postrzeganiu mojej pracy.
Bardzo wspiera³a mnie te¿ rodzina. Im wszystkim jestem bardzo wdziêczna. Wierzê, ¿e to
by³a s³uszna decyzja.
E.G. - Sk¹d pomys³ na t¹ w³aœnie profesjê?
A. M. - Odk¹d pamiêtam czesa³am moje lalki,
potem kole¿anki. Jako nastolatka postanowi³am, ¿e tym w³aœnie bêdê zajmowaæ siê zawodowo. Nigdy nie ¿a³owa³am. Lubiê to co
robiê, a to chyba najwa¿niejsze. Mam to
szczêœcie, ¿e ³¹czê pracê z przyjemnoœci¹. Ceniê
sobie tak¿e kontakty z ludŸmi, dlatego nie
wyobra¿am sobie innego zawodu.
E.G. - Jest Pani na starcie. Na œwie¿o mo¿e
Pani zrelacjonowaæ procedury uruchamiania dzia³alnoœci gospodarczej.
A. M. - Kiedy ostatecznie zdecydowa³am
otworzyæ salon, nale¿a³o znaleŸæ lokal. Znów
odczu³am ¿yczliwoœæ ze strony klientów i bliskich. Wszyscy szukali wolnego lokalu, przekazywali zas³yszane informacje, donosili, gdzie
i kogo pytaæ. W miêdzyczasie zg³osi³am dzia³alnoœæ w urzêdzie i z³o¿y³am wniosek w Urzêdzie
Pracy o dofinansowanie w ramach programów unijnych dotycz¹cych uruchamiania
dzia³alnoœci gospodarczej. Doœæ szybko wszy-

stkie kwestie uda³o siê pomyœlnie za³atwiæ,
zosta³o zatem wyposa¿enie i urz¹dzenie
lokalu, który znalaz³am przy ul. Grodzkiej. To
by³o chyba najbardziej emocjonuj¹ce - zakup
sprzêtu, planowanie wystroju, ustalanie
szczegó³ów… Mój salon, moja firma, moja
w³asna dzia³alnoœæ… Spe³nia³am swoje
marzenia, a od 4 marca realizujê je.
E.G. Mówi siê, ¿e w Chojnowie zak³ady
fryzjerskie rosn¹ jak grzyby po deszczu.
Obawia siê Pani konkurencji?
A. M. - Rzeczywiœcie, tak siê mówi i zapewne
coœ w tym jest. Jakoœ nie zastanawia³am siê
nad tym. W mojej ocenie ka¿dy z tych zak³adów
ma swoich klientów. Po dziewiêciu latach
pracy doskonale wiem, ¿e ci¹gle jest problem
dostania siê do fryzjera bez uprzedniej rezerwacji terminu. To œwiadczy o ci¹g³ym popycie i nie s¹dzê, aby w Chojnowie ktoœ z tej
bran¿y straci³ dochody z powodu braku klientów.

E. G. - Jak zachêci Pani nowych klientów?
A. - Przede wszystkim fachow¹, mi³¹ obs³ug¹
i promocyjnymi cenami. Salon oferuje pe³en
wachlarz us³ug fryzjerskich miêdzy innymi strzy¿enie damskie, mêskie i dzieciêce, modelowanie, farbowanie, trwa³¹ ondulacjê, balejage,
nawil¿anie parowe, upiêcia okolicznoœciowe…
I co wa¿ne - „U Agi” nie ma dalekich terminów.
E.G. - Zawodowe marzenia?
A. M. - W³aœnie je spe³niam. Zawsze chce siê
wiêcej i szybciej, ale nie mo¿na kusiæ losu.
Z pewnoœci¹ bêdê rozwijaæ w³asne umiejêtnoœci, a co za tym idzie tak¿e ofertê us³ug. No
i chcia³abym oczywiœcie ¿eby siê powiod³o.
Wierzê, ¿e chcieæ, to móc i optymistycznie
patrzê w przysz³oœæ.

Zapraszamy do Jaroszówki
W dniach 13-14.04.2013
w Oœrodku Sportów Konnych
Spo³owicz-Jaroszówka odbêd¹ siê Miêdzynarodowe
i Ogólnopolskie zawody we
Wszechstronnym Konkursie
Konia
Wierzchowego
(WKKW). WKKW to naj-
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bardziej pokazowa i emocjonuj¹ca dyscyplina jeŸdziecka
sk³adaj¹ca siê z uje¿d¿enia,
krosu i skoków przez przeszkody.
Poza jeŸdzieckimi emocjami
organizatorzy zapraszaj¹ na
pysznego grila, kawê, lody

i gofry, a tak¿e stoiska jeŸdzieckie. Poza tym w trakcie
tego wiosennego weekendu
rodzice znajd¹ atrakcje dla
swoich pociech: plac zabaw
dla dzieci i przeja¿d¿ki na
kucyku.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci zabudowanej gara¿em,
po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa (w rejonie
ul. Samorz¹dowej), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00028862/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ ujêta jest jako
KS-1 gara¿e istniej¹ce i projektowane.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz.
11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 17 kwietnia 2013 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu,
z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 120,00 z³. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.
43 ust. 1 pkt 10 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.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.03.-17.04.2013 r. Klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Logopeda radzi

Mowa dziecka jako jeden z wyznaczników dojrza³oœci szkolnej
ozwój mowy dziecka koñczy
siê oko³o szóstego roku ¿ycia.
Szeœciolatek mówi prawid³owo
nie tylko pod wzglêdem artykulacyjnym, ale tak¿e posiada dosyæ pokaŸny zasób s³ownictwa. Potrafi zbudowaæ poprawne gramatycznie i sk³adniowo zdanie. Jego wypowiedzi s¹
logiczne i sensowne.
Jako ostatnie w mowie dziecka pojawiaj¹ siê g³oski: sz, ¿, cz, d¿ oraz r.
Z badañ wynika, ¿e to w³aœnie te
g³oski s¹ zaburzone u dzieci, które
przekraczaj¹ próg szko³y. Niestety,
z roku na rok obserwujê coraz wiêksz¹ liczbê dzieci maj¹cych opóŸniony
rozwój mowy. Dlaczego tak siê dzieje?
Wp³yw na taki stan rzeczy ma wiele
czynników:
* alergia;
* przerost trzeciego migda³a i migda³ów
podniebiennych;
* inne czynniki powoduj¹ce nieprawid³owy sposób oddychania (ustami):
czêste katary, polipy, skrzywienie
przegrody nosowej, wrodzona lub
nabyta hipotonia miêœni narz¹du ¿ucia
i twarzy, skaza wysiêkowa, zaburzenia
zgryzowe, nieprawid³owe nawyki,
parafunkcje, np. ssanie palca, zbyt
d³ugo butelki lub smoczka;
* skrócone wêdzide³ko podjêzykowe;
* brak wzorców, brak kszta³towania
postaw komunikacyjnych;
* nieprawid³owe wzorce (wada wymowy
u rodziców lub starszego rodzeñstwa,
nalecia³oœci gwarowe).
Pierwsze cztery punkty obejmuj¹ te
czynniki, które powoduj¹, ¿e jêzyk
nie ulega pionizacji tzn. czubek jêzyka
nie jest w stanie przemieœciæ siê
w kierunku przedniej czêœci podniebienia. Ta umiejêtnoœæ jest niezbêdna
do prawid³owego po³ykania i artykulacji g³osek: l, sz, ¿, cz, d¿, r.
Dziecko z alergi¹, przerostem migda³a gard³owego i podniebiennych albo
jeszcze z innych powodów oddychaj¹ce ustami nie jest w stanie spionizowaæ jêzyka, bo jego uniesienie do góry
by³oby przeszkod¹ na ustnym torze
oddechowym. Taki sam efekt daje
skrócone wêdzide³ko podjêzykowe trzyma ono jêzyk jakby na uwiêzi.
Czêsto sami rodzice przyczyniaj¹ siê
do tego, ¿e dzieci maj¹ k³opoty z mow¹.
Nie dostrzegaj¹ problemów swoich
pociech, bo przyzwyczaili siê do tego,
jak one mówi¹ albo dostrzegaj¹, ale
twierdz¹, ¿e to takie jest „fajne”, zabawne. Zdarza siê tak, i¿ rodzice nie
rozmawiaj¹ ze swoimi dzieæmi, nie
przekazuj¹ im prawid³owych wzorców,
nie bawi¹ siê z nimi. Daj¹ im nieograniczony dostêp do telewizji i komputera

R

myœl¹c, ¿e te wynalazki techniczne
wp³yn¹ pozytywnie na rozwój ich
dzieci. Niestety, tak nie jest. Najlepiej
by by³o wybraæ jedn¹ bajkê, wspólnie
j¹ obejrzeæ, porozmawiaæ o bohaterze,
mo¿e coœ narysowaæ, uruchomiæ dzieciêc¹ wyobraŸniê. Wielogodzinne przebywanie w wirtualnym œwiecie nie
sprzyja prawid³owemu rozwojowi
dziecka.
Rodzice powinni obserwowaæ swoje
dzieci i w porê podj¹æ interwencjê, gdy
zauwa¿¹ problemy. Czêsto opiekunowie nie zdaj¹ sobie sprawy z konsekwencji. Przychodz¹ do logopedy zbyt
póŸno i oczekuj¹, ¿e od razu za³atwi
sprawê. Tymczasem terapia logopedyczna trwa d³ugo i zale¿y od wielu
czynników (iloœci zaburzonych g³osek,
motywacji dziecka i rodziców).
Jeœli charakter wady jest powa¿ny,
terapiê nale¿y rozpocz¹æ stosunkowo
wczeœnie. Zaniedbania w tym zakresie
spowoduj¹, ¿e dziecko z wad¹ wymowy znajdzie siê w szkole. Dla ucznia
jest to trudny okres - nowe otocznie,
nowe zasady funkcjonowania, intensywna nauka. Na pewno nie sprzyja
to wyrównywaniu zaniedbañ. Dziecko
jest nara¿one na dodatkowy, niepotrzebny stres. Czêsto takie dzieci, maj¹c
œwiadomoœæ zaburzenia, niechêtnie
siê wypowiadaj¹, nie zg³aszaj¹ siê na
lekcji, nawet jeœli s¹ przygotowane,
stroni¹ od rówieœników (bo s¹ wyœmiewane). Maj¹ te¿ s³absze wyniki w nauce,
szczególnie z jêzyka polskiego, ale
tak¿e z innych przedmiotów. Nie bior¹
udzia³u w inscenizacjach, konkursach
recytatorskich, imprezach szkolnych,
bo albo same nie chc¹, albo s¹ odsuwane
przez nauczycieli. W skrajnych przypadkach spotyka je wykluczenie spo³eczne (w szkole, na podwórku, wœród
rodzeñstwa).
Podejmuj¹c decyzjê o wys³aniu dziecka
do szko³y (jeszcze w tym roku rodzice
maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e sami dokonuj¹
wyboru), warto na ten aspekt rozwoju
zwróciæ uwagê. Od tego, jak dziecko
mówi, w znacznej mierze zale¿y jego
sukces w szkole.
Danuta Matuszewska
logopeda, pracownik Powiatowej
Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Chojnowie
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„Ka¿dy ma prawo do sukcesu”
- czyli wystawa prac m³odych utalentowanych chojnowian w „Galerii M³odych” Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie, któr¹ mo¿na
podziwiaæ ju¿ od 13 lutego przez kolejne dwa
miesi¹ce.
Prace tam zamieszczone powsta³y w ramach
zajêæ plastycznych pod kierunkiem Gra¿yny
Koœnik, stanowi¹cych czêœæ wiêkszego projektu, nosz¹cego tê sam¹ nazwê, co wystawa,
a który nie powsta³by bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Pierwszego dnia wystawy mia³o miejsce
uroczyste otwarcie, podczas którego uczestnicy projektu otrzymali drobne upominki
w formie ksi¹¿kowej - Gawêdy o Ziemi
Chojnowskiej autorstwa odkrywcy lokalnych
legend - Stanis³awa Horodeckiego, natomiast
koordynatorka ca³ej akcji - Gra¿yna Koœnik gor¹co dziêkowa³a pracownikom Miejskiej

Biblioteki Publicznej za pomoc w organizacji
galerii.
Autorami prac s¹ zdolni uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4: Julia Wo³oszyn, Klaudia
Kañczuga, Maria S³upiñska, Wiktoria Rutkowska, Aleksandra Cawrycz, Adrianna
Osiadacz, Hanna Chopkowicz, Oliwia Rup,
Mi³osz Cichocki, Filip Górnicki, Brat³omiej
Kamiñski, Zuzanna Kosiñska, których niektóre prace, stworzone w ramach projektu,
zdobi¹ obecnie tak¿e œciany oœrodka Nie-

bieski Parasol, a czêœæ zosta³a sprzedana przy
okazji szkolnych festynów.
Serdecznie zapraszamy do ogl¹dania prac,
a m³odym artystom ¿yczymy kolejnych,
równie udanych i twórczych, projektów.
JMK

Zawsze M³oda
lutego w auli szkolnej przy ul. Witosa 1 odby³ siê fina³ ósmej
edycji programu Szlakiem Epok Literackich pod has³em
„Zawsze M³oda”. W tym roku uczniowie poznawali modernizm, bardzo
ciekaw¹ epokê, niezwykle istotn¹ dla kszta³tu ca³ej dwudziestowiecznej
kultury. Z jednej strony to bel epok, piêkna epoka, doœæ bogata, dojrzalsza
o osi¹gniêcia naukowe, zdobycze kolonialne, rozwój przemys³u,
zdobycze duchowe takie jak demokracja i oœwiata . Z drugiej zaœ do
roztañczonych salonów, gwaru kawiarni i kabaretów wkrada siê cicho
niepokój. Bel epok zajaœnieje i zgaœnie, bo przyæmi j¹ fê de sjekl co
oznacza nie tylko koniec wieku, lecz tak¿e atmosferê pesymizmu
i przygnêbienia. Modernizm to literacka realizacja postulatu
nowoczesnoœci i odkrywczoœci, wynikaj¹ca ze œwiadomoœci, ¿e to co ju¿
w sztuce by³o, jest przesz³oœci¹, prze¿ytkiem.
Wstêpem do fina³u by³y ogólnoszkolne pisemne eliminacje, w których
wziê³o udzia³ 16 trzyosobowych dru¿yn. W finale, który sk³ada³ siê
z dwóch czêœci wziê³o udzia³ 6 zespo³ów. Byli to uczniowie: Alina
Kulczyc, Agnieszka Mi³uch, Angelika Nowak z klasy III a Liceum
Ogólnokszta³c¹cego; Dawid Baran, Rafa³ Haniszewski, Wojciech
Mroziñski z klasy IIIb Licem Ogólnokszta³c¹cego; Aleksander
Ostropolski, Adam W¹dzyñski, Mariusz Zielonka z klasy IV Technikum
Mechanicznego; Kamila Gawlicka, Paulina Klich, Patryk Boryniec
z klasy IV Technikum Handlowego; Ewelina Gancarczyk, Marianna
Szweda, Natanael Kopañski z klasy III Technikum Ekonomicznego
oraz Magdalena Prostek, Klaudia Urszulak, Norbert P³ociñski z klasy
IV Technikum Ekonomicznego.
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Wszystkie dru¿yny wykaza³y siê doskona³¹ znajomoœci¹ epoki. Jury
i publicznoœæ byli œwiadkami walki o ka¿dy punkt. W rezultacie w
œcis³ym finale znalaz³y siê trzy zespo³y i wszystkie trzy zajê³y ex aequo
pierwsze miejsce, by³y to dru¿yny z IV klasy Technikum Ekonomicznego, IV klasy Technikum Handlowego i IV klasy Technikum
Mechanicznego.
Zasad¹ programu Szlakiem Epok Literackich jest organizowanie
konkursów towarzysz¹cych: literackiego b¹dŸ plastycznego. W tym
roku odby³ siê konkurs plastyczny pod has³em”Impresja”, oto wyniki
konkursu:
I miejsce - „W kolorze ciszy” - Kamila Urszulak - klasa I Technikum ¯ywienia.
II miejsce - „Zauroczenie” - Weronika Niwiñska - klasa III a Liceum
Ogólnokszta³c¹cego.
III miejsce - „Przystañ” - Martyna Duda - klasa I Technikum Ekonomicznego.
Wyró¿nienie - Karolina Bandziak - klasa I Technikum ¯ywienia.
Laureatom gratulujemy, a wszystkich uczniów zapraszamy do wziêcia
udzia³u w kolejnej edycji programu Szlakiem Epok Literackich.
Lucyna Olszewska

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?
Wizyta przedszkolaków
w chojnowskich szko³ach
Nasze „starszaki”, czyli dzieci z „Wiewiórek”
i „Krasnali” uda³y siê z wizyt¹ do Szko³y Podstawowej Nr 3 i Szko³y Podstawowej Nr 4.
Coroczne spotkania przedszkolaków ze spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹ maj¹ na celu przybli¿enie
przysz³ym pierwszoklasistom warunków,
w jakich od wrzeœnia bêd¹ zdobywaæ wiedzê.
Atrakcj¹ obu spotkañ by³y wystêpy artystyczne
w wykonaniu uczniów oraz zwiedzanie szkó³.
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W obu szko³ach zostaliœmy przyjêci bardzo
ciep³o zarówno przez grono pedagogiczne, jak
i dzieci, a spotkania przebiega³y w mi³ej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadziejê, ¿e te wizyty
pomog¹ i u³atwi¹ naszym dzieciom bezstresowo przekroczyæ próg szko³y we wrzeœniu.

Przedszkolny konkurs plastyczny
„Moje radoœci, moje smutki”
Emocje towarzysz¹ ka¿dej minucie naszego ¿ycia,
s¹ one równie¿ nieod³¹cznym elementem ¿ycia
naszych dzieci. Mogliœmy siê o tym przekonaæ

przegl¹daj¹c prace uczestników konkursu
plastycznego „Moje radoœci, moje smutki”
(skierowanego do dzieci 5 i 6-letnich) - przedszkolaki s¹ prawdziw¹ fabryk¹ uczuæ i emocji!
Dzieci wykona³y przepiêkne prace - za co
otrzyma³y drobne upominki. Wszystkim
uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
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Kajakowa szko³a…
Gimnazjum nr 1 - pionier w propagowaniu wioœlarstwa w naszym
mieœcie, udowodni³o, ¿e to nie jest dyscyplina sezonowa. Rywalizowaæ
mo¿na nawet zim¹. Co prawda nie na rw¹cej rzece, ale emocje s¹
równie mocne.
13 marca gimnazjum zorganizowa³o pierwsz¹ w dziejach Chojnowa
Gimnazjadê Wioœlarsk¹ w ramach projektu „Kajakowa szko³a, czyli
uczymy siê Polski”, który zosta³ objêty honorowym patronatem
Marsza³ka Dolnego Œl¹ska.

Wyniki:
Najlepsze dru¿yny:
Szko³y Podstawowe:
1. SP Mi³kowice
2. SP 3 Chojnów
3. SP 3 Chojnów

Gimnazja
1. Gimnazjum nr 2 Chojnów
2. Gimnazjum ze Œcinawy
3. Gimnazjum Mi³kowice

Najlepsi zawodnicy:
Szko³y Podstawowe:
Oliwia Wierzchowska (Mi³kowice)
Kacper Iwan (Mi³kowice)

Gimnazja
Kamil Mroczkowski (Gim nr 2)
Ola Baranowska (Gim nr 2)

Puchary i medale ufundowali - Burmistrz Miasta Chojnowa, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa oraz dyrektor DODR we Wroc³awiu.
Nagrodê specjaln¹ dla najm³odszego zawodnika ufundowa³ dyrektor
Radia Plus.
O szczegó³ach projektu mo¿na przeczytaæ na stronie
www.zolty-kajak.gim1chojnow.pl
eg

Br¹zowe szczypiornistki
Zasady s¹ tu proste. Okreœlony dystans nale¿y pokonaæ w jak najkrótszym czasie. W praktyce jednak okazuje siê, ¿e rywalizacja na ergometrach do ³atwych nie nale¿y. Zainstalowane na sali gimnastycznej
dwa urz¹dzenia sprawia³y wra¿enie nieskomplikowanych. Tymczasem
wielu zawodników mia³o k³opot z utrzymaniem siê na siedzisku,
a technika naci¹gu by³a tak zró¿nicowana, ¿e trudno mówiæ o technice
jakiejkolwiek.
Niemniej zabawa by³a wspania³a. Dystans i pozycjê wioœlarzy wyœwietlano na ekranie, ka¿dy zatem - i zawodnik i kibic - mia³ bie¿¹cy ogl¹d
sytuacji. Zawody dru¿ynowe (sztafety) i indywidualne, budzi³y wiele
emocji, podgrzewanych dodatkowo dopingiem kibiców.
O poziomie zaanga¿owania i stopniu trudnoœci œwiadczy³y wypieki na
twarzach, zmêczone miêœnie i miny sugeruj¹ce wysi³ek.

Z br¹zowymi medalami wróci³y pi³karki rêczne SP 4 Chojnów
z Fina³u Strefy Legnickiej w Lubinie. W pó³finale dziewczêta uleg³y
gospodyniom SP 14 Lubin, a w meczu o 3 miejsce pokona³y SP
Chocianów. W zawodach zwyciê¿y³a po zaciêtym meczu SP 9
Legnica.
Zespó³ SP 4 wyst¹pi³ w sk³adzie: bramkarki - Hanna Zawada;
Weronika Bielecka, zawodniczki z pola gry - Alicja Malik; Joanna
Mróz; Julia Pacho³ek; Pola Rokus; Adrianna Kapral; Kamila
GwóŸdŸ; Aleksandra Pyczel; Natalia Sankiewicz; Oliwia Marcinów,
prowadz¹cy zespó³ - Andrzej Matuszewski.
Gratulujemy!
m.

- Do turnieju zg³osi³o siê 13 dru¿yn - wyjaœnia koordynatorka
i pomys³odawczyni projektu Bona Szaban. - Zawodników podzieliliœmy
na grupy wiekowe - szko³y podstawowe i gimnazjalne - oraz na grupy
dziewcz¹t i ch³opców. W zmaganiach indywidualnych rywalizowa³o
47 zawodników. Chêtnych by³o wiêcej, ale ze wzglêdu na czas musieliœmy
niestety ograniczyæ zapisy i skróciæ dystans do 150 m. Ka¿dy chêtny
(uczeñ i uczennica) jednak ma szansê sprawdziæ siê w najbli¿szym
sp³ywie kajakowym, który organizujemy ju¿ 25 maja z Zagrodna do
Chojnowa. Serdecznie zapraszamy mieszkañców w ró¿nym wieku i p³ci
do udzia³u w sp³ywie otwartym 22 czerwca. Zachêcamy te¿ ca³e rodziny.
Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e ta dyscyplina, jak niemal ka¿da inna,
wymaga sprawnoœci fizycznej, umiejêtnoœci koncentracji, wytrzyma³oœci psychicznej i fizycznej. Mimo to polecamy - nasza redakcja
te¿ planuje udzia³ w wiosennym sp³ywie.
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Strefa w Chojnowie
Po raz pierwszy Chojnów by³ gospodarzem Fina³u Strefy Legnickiej
Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych w Sztafetach P³ywackich.
Zawody polegaj¹ ta tym, ¿e startuj¹ reprezentacje szko³y dziewcz¹t
i ch³opców sk³adaj¹ce siê z 8 uczennic i 8 uczniów klas III, IV, V i VI (po
dwoje w ka¿dym roczniku) p³yn¹cych od najm³odszego rocznika wzwy¿.
Dystans do przep³yniêcia dla ka¿dego uczestnika sztafety to 25m stylem
dowolnym. £¹cznie w zawodach wziê³o udzia³ 18 sztafet (8 dziewcz¹t
i 10 ch³opców) z rezerwowymi iloœæ startuj¹cych wynios³a 156 uczniów.
Stawk¹ zawodów by³ awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego, który uzyskaæ
mog³y dwie pierwsze sztafety dziewcz¹t i ch³opców. Dodatkowo po raz
pierwszy przeprowadzono zawody indywidualne dla uczestników sztafet,
którzy mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w bezpoœrednich pojedynkach.
Wyniki dru¿ynowe:
Dziewczynki:
Ch³opcy:
1. SP 7 Legnica
2`14``24
1. SP 3 Polkowice 2`21``34
2. ZSS Lubin
2`22``56
2. SP 7 Legnica
2`24``22
3. SP G³ogów
2`27``20
3. SP 4 Chojnów 2`26``66
4. SP 18 Legnica 2`27``97
4. ZSS Lubin
2`27``04
5. SP 4 Chojnów 2`42``47
5. SP 10 G³ogów 2`28``91
6. SP 1 Jawor
2`48``21
6. SP 1 Jawor
2`34``37
7. SP Rudna
2`50``33
7. SP 16 Legnica 2`36``38
8. SP 3 Chojnów 3`35``39
8. SP 18 Legnica 2`36``56
9. SP Rudna
2`44``57
10. SP 3 Chojnów 3`08``15
Wyniki indywidualne:
Dziewczynki
Rocznik 2003 /III klasa/:
1.Mo¿d¿an Milena /SP 7 Legnica/;
2. G¹sior Oliwia /SP 7 Legnica/;
3. Raubo Zofia /SP 18 Legnica/.
Rocznik 2002 /IV klasa/:
1. Siedlecka Maja /SP 10 G³ogów/;
2. Idkowiak Martyna /SP 4 Chojnów/;
3. Totoszko Marcelina /SP 10 G³ogów/.
Rocznik 2001 /V klasa/:
1. Fiedkiewicz Kornelia /SP 7 Legnica/;
2. Soluch Iga / SP 10 G³ogów/;
3. Cieœlik Karolina /SP 7 Legnica/;

Rocznik 2000 /VI klasa/:
1. Hadubia³ Katarzyna /SP 7 Legnica/;
2. Narewska Klaudia /SP 7 Legnica/;
3. Stojanowska Joanna /SP 18 Legnica/.
Ch³opcy:
Rocznik 2003 /III klasa/:
1. Janusz Micha³ /SP 4 Chojnów/;
2. Œniegocki Oliwier /SP 7 Legnica/;
3. Œliwiñski Robert /SP 7 Legnica/;
4. Wengrzyn Maciej /SP 4 Chojnów/.
Rocznik 2002 /IV klasa/:
1. Zazulczak Pawe³ /SP 4 Chojnów/;
2. Kaczmarek Filip /SP 18 Legnica/;
3. Kustra Adam /SP Legnica/;
Rocznik 2001 /V klasa/:
1. Nowak Kamil /SP 7 Legnica/;
2. Ziêtek Dawid /SP 16 Legnica/;
3. Gliwiñski Krzysztof /SP 18 Legnica/.
Rocznik 2000 /VI klasa/:
1. Krzywan Dawid /SP 10 G³ogów/;
2. Buzon Daniel /SP 7 Legnica/;
3. Kramarz Marcin /SP 10 G³ogów/;
4. R¹bkowski Szymon /SP 4 Chojnów/.
Chojnowskie ekipy zanotowa³y wyraŸny
postêp w stosunku do roku ubieg³ego (ch³.
z 7 na 3; dziewczynki z 8 na 5). Jest to pierwszy dru¿ynowy medal dla naszej szko³y
w historii szkolnych zawodów p³ywackich!
Zawody trafi³y do Chojnowa (od wielu lat organizowane by³y w Lubinie)
z inicjatywy Andrzeja Matuszewskiego i nie odby³yby siê bez pomocy
i wsparcia wielu osób w tym: nauczycieli wychowania fizycznego SP 4
(Renata Rychliñska; Ryszard Kopacki; Tomasz B³aszczak); SP 3
(Mariusz Nawrocki); rodziców (Katarzyna Szumilas; Joanna Guœciora).
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e opiece medycznej (Gra¿yna Mazur);
dŸwiêkowcom (Jerzy Krakowski; Adrian Wdowiñski); wsparciu
sêdziowskiemu (Adrian Wiatrowicz; Arkadiusz Pisarski; Jaros³aw
Ho³owacz); ratownikom (Ma³gorzata Œwiat³oñ); kierownikowi basenu
(Daniel Osadkowski) oraz pracownikom obs³ugi basenu.
Puchar i medale za klasyfikacjê dru¿ynow¹ ufundowa³ SZS „Dolny Œl¹sk”
Wroc³aw wrêcza³ koordynator strefy legnickiej Krzysztof Opaliñski
natomiast medale w klasyfikacji indywidualnej ufundowane przez Burmistrza
Miasta wrêcza³a Sekretarz Miasta Brygida Mytkowska.
m.

Kolarskie sukcesy
W dniach 9-10 marca odby³y siê w Jeleniej Górze - Cieplice zawody
w kolarstwie prze³ajowym o IV Puchar Piastów Œl¹skich. W rywalizacji nie mog³o zabrakn¹æ dru¿yny chojnowskiej - ORIENS MTB, która
w ogólnej klasyfikacji zajê³a wspania³e trzecie miejsce. Na tê pozycjê
z³o¿y³y siê indywidualne sukcesy naszych reprezentantów.
Pierwszego dnia zawodów tytu³ I Vice Mistrz Dolnego Œl¹ska zdoby³a
Alicja Ga³as. Na IV miejscu zakoñczy³a wyœcig Aleksandra Baronowska,

która mo¿e mówiæ o pechu, prowadzenie bowiem zniweczy³ upadek na
bardzo œliskiej trasie i pozbawi³ j¹ lepszego miejsca. Nikola Pawlikowska
zakoñczy³a wyœcig na 9 miejscu. Ch³opcy jako juniorzy m³odsi zajmowali kolejno miejsca: Przemek Kaczmarek - 5, Jan Konarzewski 7 i Karol Rokus - 10.
Po pierwszym dniu dru¿yna „ ORIENS MTB” zajmowa³a 4 miejsce
z niewielk¹ strat¹ do trzeciego.
Niedziela okaza³a siê pe³na niespodzianek. Aleksandra Baranowska
potwierdzi³a wysok¹ formê wygrywaj¹c II edycjê, Alicja Ga³as by³a 5,
a Nikola Pawlikowska zakoñczy³a wyœcig na 8 miejscu. Juniorzy
m³odsi zajêli 6, 7 i 8.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
* Sprzedam dom - Osiedle Wyspiañskiego
w Chojnowie - do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
* Sprzedam domek poniemiecki do remontu
w Chojnowie ul. Baczyñskiego. Wiadomoœæ:
tel. 668-739-089.

* Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
w centrum miasta IIp., o pow. 60m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 27m2, do remontu, istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia powierzchni
mieszkalnej. Wiadomoœæ tel. 530-145-284.

* Sprzedam mieszkanie o pow. 49m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Mieszkanie jest ciep³e,
s³oneczne z ogrzewaniem gazowym na IIIp.
Do mieszkania przynale¿y sucha piwnica oraz
komórka strychowa. Wiadomoœæ tel. 663-697-683.
* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
44,7 m2 w starym budownictwie w Chojnowie,
3 pokoje z kuchni¹ + piwnica. Okna i drzwi po wymianie, c.o. gazowe, nowe grzejniki oraz
nowa instalacja gazowa w mieszkaniu jak i w ca³ym
bloku, niskie op³aty. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 509-776-184; 667-695-088.

* Sprzedam kawalerkê w centrum Chojnowa II p., nie jest zad³u¿one, ul. P. Skargi, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 721-525-067.

* Super okazja - sprzedam lokal u¿ytkowy
o pow. 24 m 2, przy ul. Kolejowej, parter.
Wiadomoœæ: tel. 605-093-232.
* Kupiê kawalerkê do 36m2 w nowym budownictwie. Wiadomoœæ tel. 662-878-340.
* Kupiê gospodarstwo, dom, siedlisko, dzia³kê
z dostêpem do rzeczki. Wiadomoœæ tel. 519-566-009.
Us³ugi
* Warsztat samochodowy „Krzyœ” œwiadczy
solidne i niedrogie us³ugi w zakresie napraw
g³ównych i bie¿¹cych oraz blacharskich.
Wiadomoœæ: tel. 607-922-406.

Dzia³ki
* Dzia³ki budowlane w Chojnowie, ró¿ne powierzchnie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

* Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w centrum
Chojnowa, ul. Kazimierza Wielkiego o pow. 4 ary.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
* Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - wieœ Michów.
Wiadomoœæ tel.795-105-327.

Zguby
* Zgubiono ksi¹¿kê serwisow¹ pojazdu marki
Audi A4 nr vin WANZZZ8E44211555-2004r.
Dla znalazcy nagroda. Wiadomoœæ: 600-381-094.
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Rozk³ad Jazdy PKS LUBIN S.A.
76-8442508 dworzec
76-8443313 dyspozytornia

Rozk³ad wa¿ny od: 01.03.2013

Spokojnych, radosnych i rodzinnych
œwi¹t Wielkiej Nocy,
obfitoœci przy rodzinnym stole
oraz udanego Œmigusa-Dyngusa
¿yczy

Szko³a Jazdy - Dariusza Mazura
tel. 512-026-026; 76 81-81-807

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
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[G£O] - kurs firmy INTERTRANS PKS S.A. G³ogów
[LBI] - kurs firmy Lubin SPÓ£KA AKCYJNA
[LEG] - kurs firmy PKS ”Trans-Pol” Sp. z o.o. Legnica
[ZGO] - kurs firmy PKS ZGORZELEC Sp. z o.o.
< - > - KURS PRZELOTOWY
a - nie kursuje 25.12. i I DZ. ŒW. Wielkanocnych

b - nie kursuje 25.12, 1.01, i I DZ. ŒW. Wielkanocnych
D - KURSUJE OD PONIEDZIA£KU DO
PI¥TKU OPRÓCZ ŒWI¥T
e - NIE KURSUJE W OKRESIE LETNICH
WAKACJI SZKOLNYCH
m - NIE KURSUJE 24.12 i 31.12
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
V - KURS PRZYŒPIESZONY
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Chojnowskie Dzieciaki

Emilia Szczerbik lat 6
- lubi komputer, taniec
oraz piosenki wiewiórki Alvin :)

Wielkanocny
kiermasz

