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Bezpieczeñstwo i odwaga to stra¿aka zasada!
M³odzie¿ z powiatu legnickiego w mundurowych s³u¿bach widzi swoj¹ przysz³oœæ. Od tego

roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie dzia³a klasa po¿arniczo-ratownicza.

RMA Polska - wskaŸniki wci¹¿ id¹ w górê
Podczas gdy gros firm boryka siê z kryzysem, RMA Polska od 17 lat poprawia swoje statystyki.

Chojnowianie dla Orkiestry
22 stycznia, tak jak w wielu miastach naszego kraju, 

zagra³a i u nas Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy.

Angielski na odleg³oœæ, czyli eTwinning w SP 4
W projekcie bra³y udzia³ tak¿e szko³y z Anglii, Portugalii, Hiszpanii,

Czech, S³owacji, Francji, Rumunii i Armenii.

Wielki wynalazca z niewielkiej Kcynii
Za ¿ycia niezwykle ceniony w œwiecie, 

w Polsce zupe³nie nieznany.

Malujemy samodzielnie i z pomoc¹
Wernisa¿ niezwyk³ych prac w MBP.

Karnawa³ 2014
Tegoroczny karnawa³, w naszym mieœcie

otworzy³, podobnie jak w latach poprzednich,
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów.
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Feerum przyci¹ga œwiat

Chojnowska firma Feerum, wspó³pracuje 
z wieloma przedsiêbiorstwami w Europie i na
œwiecie. Kolejnym, potencjalnym kontrahen-
tem spó³ki mo¿e byæ Republika Malawii. 
W miniony wtorek (21 stycznia) goœciem
Feerum by³ dr in¿. Hendrex W. Kazembe-
Phiri - szef do spraw Badañ i Rozwoju, wy-
s³annik Ministra Rolnictwa i Ochrony ¯yw-

noœci Pañstwa Malawi. Biznesowa wizyta,
podczas której omawiano technologie, pro-
dukcjê i ewentualne warunki wspó³pracy,
po³¹czona by³a ze zwiedzaniem miasta i okolic.
Pan Hendrex W. Kazembe-Phiri wraz z Pre-
zesem Feerum Danielem Januszem spotka³
siê z w³adzami Chojnowa oraz odwiedzi³
Muzeum Regionalne. 
O decyzjach i wra¿eniach, dyplomatycznie nie
rozmawiano. Byæ mo¿e chojnowskie elewa-
tory w nied³ugim czasie, wype³ni¹ krajobraz
po³udniowo-wschodniej Afryki. 

Gildia siê rozwija

Gildia Artystów Chojnowa na dobre wros³a
ju¿ w krajobraz kulturalny naszego miasta.
Nowe miejsce spotkañ, czyli “KuŸnia Talentów”
- wszystkim przypad³a do gustu. W ka¿d¹
pierwsz¹ œrodê miesi¹ca, gildianie tam siê
spotykaj¹. Ich szeregi powoli zasilaj¹ nowe
osobowoœci. 8 stycznia mo¿na siê by³o o tym
przekonaæ. Wytworzy³a siê ju¿ zwarta, kilku-
nastoosobowa grupa ludzi. Niczym dru¿yna
harcerska spe³nia siê na niwie artystycznej.
Okienkiem na œwiat jest niew¹tpliwie strona
internetowa: gildia.chojnow.eu. Tam ka¿dy 
z gildian ma swój profil. Jeœli systematycznie
dba siê o ten swoisty ogródek, to plony mo¿e
podziwiaæ nawet ca³a Unia Europejska i reszta
œwiata. Administratorem tej strony, profesjo-
nalnie zajmuje siê Andrzej Sobczak. G³ówni
opiekunowie G.A.C. - Stanis³aw Horodecki -
dyrektor MOKSiR-u i Ma³gorzata Krzywda -
maj¹ powody do zadowolenia. Ten kulturalny
projekt spe³nia siê. Na ka¿dym spotkaniu
gildian pojawia siê Edmund Chamera. 
Z zami³owania karykaturzysta. Te œrodowe
chwile zawsze s¹ ilustrowane odpowiednim
rysunkiem z komentarzami. 
Zapraszamy wiêc wszystkich chêtnych na kolej-
n¹ kulturaln¹ zbiórkê - 5 lutego o 18.00
w “KuŸni”.

Dziw-Wnu po raz kolejny

Z udzia³em grupy teatralnej "Ma³e Pche³ki",
zespo³ów tanecznych "Ma³y Karambol",
"Ma³y Karambol II", "Karambol", "Karambol
- mini formacja" i klasy Ic ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4 przebieg³a kolejna ods³ona kon-
certu "DZI-WNU, czyli Dziadkom - Wnuki",
dedykowanego seniorom z okazji ich œwiêta.
Sala wype³niona po brzegi, kwiaty i s³odycze
wrêczane babciom i dziadkom w dowód
mi³oœci i wdziêcznoœci za to, ¿e po prostu s¹,
uœmiechy, brawa i ³zy wzruszenia - to naj-
krótsza definicja spotkania w Domu Schrama.

G³osowanie na osobowoœæ

Ruszy³a kolejna edycja plebiscytu „Osobowoœæ
Roku” organizowanego przez Panoramê
Legnick¹. Do 10 lutego mo¿na zg³aszaæ
swoich kandydatów - ludzi nieprzeciêtnych,
anga¿uj¹cych siê w dzia³ania na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci. Naszym zdaniem w Chojnowie
s¹ nazwiska zas³uguj¹ce na wyró¿nienie.
Zg³oszenie nale¿y przes³aæ na adres:
agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl, do³¹czaj¹c
kilka s³ów o kandydacie oraz jego zdjêcie, 
a w temacie wiadomoœci wpisuj¹c „osobowoœæ
roku”. Mo¿na te¿ swojego kandydata zg³osiæ
telefonicznie - od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach 9-16 pod numer: 76 711-16-72.

Wœród ju¿ nominowanych s¹ dwie postaci 
z Chojnowa - burmistrz Jan Serkies i radny
powiatu legnickiego, legnicki stra¿nik miejski
Robert Wierzbicki. Mo¿na oddawaæ na nich
g³osy poprzez kupon zamieszczany w Pano-
ramie, lub drog¹ esemesow¹. Wysy³aj¹c SMS
o treœci ORPL.13 na numer 72355 oddamy
g³os na burmistrza, kod ORPL.18, to numer
wspieraj¹cy Roberta Wierzbickiego.
Do 10 lutego gazeta przyjmuje zg³oszenia, 
do 28 lutego trwa g³osowanie. 

Zebranie Chojnowianki

28 stycznia w Domu Schrama odbêdzie siê
zebranie sprawozdawcze cz³onków klubu 
KS Chojnowianka. Ca³oœæ rozpocznie siê 
o godz. 18.00. Podczas spotkania poruszone
zostan¹ nastêpuj¹ce kwestie:
1. Sprawozdanie z prac Zarz¹du KS Chojno-
wianka za rok 2013.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
3. Przyjêcie stosownych uchwa³ w sprawie
zatwierdzania sprawozdañ i udzielenia abso-
lutorium za rok 2013.
4. Zapoznanie siê z bilansem za rok 2013 
i przyjêcie stosownej uchwa³y.
5. Anulowanie Uchwa³y w sprawie subkont 
i przyjêcie stosownej uchwa³y.
Serdecznie zapraszamy wszystkich cz³onków
klubu do czynnego udzia³u w tegorocznym
zebraniu. 

Nauka tañca

Sekcja taneczna z Domu Schrama serdecznie
zaprasza mieszkañców Chojnowa (i nie
tylko) do uczestnictwa w tworz¹cej siê ama-
torskiej grupie tañca towarzyskiego.
Chêtni o szczegó³y mog¹ pytaæ pod numerem
tel. 602-151-135.

Bluesrock w Jubilatce

Nareszcie ruszaj¹ wieczorki bluesrockowe 
w “Jubilatce”. 25 stycznia (sobota) czas umili
dobrze ju¿ znana formacja NIEWINNI. 
Pocz¹tek - godz.19.00. Cena biletu - 10 z³.
Szczegó³owe informacje oraz rezerwacja
miejsc pod nr tel. 76-818-85-61.
ZAPRASZAMY!
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Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy Rynku nr 34 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym

295/12 o pow. 142 m2, wraz  z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 26-02-2097 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której 

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 
Nr LE1Z/00020453/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmio-
tem 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¿ytkowa-
nia wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki
obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu  12 lutego 2014 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  6  lutego 2014 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 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 wadi-
um 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 za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
300,00 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 zawar-
ciem 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu
10 grudnia 2013 r. 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 13.01.2014 r. - 06.02.2014 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 uza-
sadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

OP£ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
w 2014 r.

Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina o obowi¹zku uiszczania
op³at za gospodarowanie odpadami w terminie do 15.ka¿dego
miesi¹ca za dany miesi¹c.
Op³aty za gospodarowanie odpadami z nieruchomoœci po³o¿onych
na terenie Miasta Chojnowa w 2014 r. nie ulegaj¹ zmianie 
i wynosz¹:
- 11,00 z³ od jednej osoby, je¿eli odpady s¹ zbierane w sposób selektywny.
- 18,00 z³ od jednej osoby je¿eli odpady nie s¹ zbierane i odbierane
w sposób selektywny,
- 25,00 z³ za jednorazowe opró¿nienie pojemnika o poj. do 240l 
z odpadami komunalnymi powsta³ymi na nieruchomoœciach, 
na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,
- 115,00 z³ za jednorazowe opró¿nienie pojemnika o poj. powy¿ej
240 l do 1100 l z odpadami powsta³ymi na nieruchomoœciach, na
których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,
- 750,00 z³ za jednorazowe opró¿nienie kontenera KP-7 z odpada-
mi powsta³ymi na nieruchomoœciach, na których nie zamieszkuj¹
mieszkañcy.

Op³atê nale¿y uiszczaæ bez wczeœniejszego wezwania pisemnego,
zgodnie ze z³o¿on¹ deklaracj¹ na indywidualny numer konta
przypisany do danej nieruchomoœci, który zosta³ nadany w 2013 r.
lub w kasie Urzêdu Miejskiego.

Uwaga - wnioski w sprawie zmian

Burmistrz Miasta Chojnowa informuje 
osoby zainteresowane, ¿e do koñca stycznia br.

mo¿na jeszcze sk³adaæ wnioski o zmianê zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmuj¹cego tereny miasta Chojnowa.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie 
na adres siedziby Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie, 59-225 Chojnów. Pl. Zamkowy 1.
Wniosek powinien zawieraæ imiê i nazwisko

(nazwê), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomoœci 

(numer dzia³ki, po³o¿enie), której dotyczy.
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Chojnowianie dla Orkiestry

K
olejny ju¿ raz, chojnowianie na miarê swoich mo¿liwoœci,

wsparli akcjê Jurka Owsiaka. 22 stycznia, tak jak w wielu

miastach naszego kraju, zagra³a i u nas Wielka Orkiestra

Œwi¹tecznej Pomocy. Od wczesnych godzin porannych, 28 wolonta-

riuszy zbiera³o datki od mieszkañców. Pe³ne puszki, trafia³y do sztabu,

który ulokowa³ siê w pomieszczeniach Domu Schrama. Tu skrupulat-

nie liczono pieni¹dze i dodawano kolejne sumy do chojnowskiej puli. 

O godz. 15 w rynku, zrobi³o siê g³oœno. Przez kolejnych kilka godzin,

na scenie prezentowali siê lokalni artyœci, talentem wspieraj¹c akcjê

Owsiaka. Chojnowian rozgrzewa³y zespo³y folklorystyczne - S£OWIKI

ze Starego £omu i ALBINKI ze Strupic, zespo³y m³odzie¿owe - ROK

STARSI, WHITE HAT i weteran lokalnej sceny POLISH FICTION.

Obejrzeliœmy równie¿ dynamiczny pokaz taneczny Gabrysi Zenki.

Wystêpy ka¿dorazowo poprzedza³a licytacja. Dziêki hojnym

mieszkañcom, zebraliœmy ponad 14 tysiêcy z³otych. W imieniu Jurka

Owsiaka, chorych dzieci i seniorów dziêkujemy. 
eg

***
Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie imprezy takiej, jak
fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, to praca i zaanga¿owanie
szeregu osób. Na ulicach i placach widzimy przede wszystkim wolon-
tariuszy. W roku 2014 w Chojnowie i okolicznych so³ectwach kwes-
towa³o 28 osób. Sztab mia³ zgodê Fundacji Jurka Owsiaka na udzia³
60 wolontariuszy, ale zbrak³o chêtnych... Tym wiêksze s³owa uznania 
i podziêkowania dla tych, którzy postanowili w³¹czyæ siê aktywnie 
w brzmienie Orkiestry. Byli to: Dorota Amarowicz, Krzysztof Ba³aj
(najwy¿sza zebrana kwota - 1336,60 z³), Manuela Baran, Ola
Baranowska, Pawe³ Bencal, Joanna Boczar, Ewa Czereœniowska,
Ma³gorzata Czereœniowska, £ukasz Faluta, Ewelina Janecka, Alicja
Jaœkiewicz, Dominika Jêdraszczyk, Kacper Kaleta, Sabina Kargul,
Klaudia Kawa, Paulina Ko³sut, Dominika Kowalczuk, Magdalena
Lisik, Piotr Lizak, Monika Olbrych, Julia Silldorff, Klaudia Sroka,
Aleksandra Stroceñ, Weronika Szymczak, B³a¿ej Wojtala, Kacper
Wyrwa³, Agata Wytrwa³, Marta Wytrwa³. Droga dwudziestko ósemko
- dziêkujê!
Orkiestra - to tak¿e sceniczne prezentacje. W tym roku na proœbê 
o wpisanie siê na listê wystêpuj¹cych odpowiedzia³y ¿yczliwie dwa
zespo³y folklorystyczne - S£OWIKI ze Starego £omu i ALBINKI 
ze Strupic. By³y te¿ zespo³y muzyczne z Chojnowa - coverowo-rockowi
ROK STARSI z Gimnazjum nr 2, countrowe WHITE HAT i punkowe
POLISH FICTION. Nie zabrak³o tanecznej prezentacji Gabrysi 
ZENKI. Wszystkim wykonawcom równie serdecznie dziêkujê!
„Fanty” na licytacjê i do naszego orkiestrowego sklepiku przekazali:
Biuro Podró¿y „Gromad”, sklep Papierniczo-Zabawkowy pañstwa
Macewicz, Ksiêgarnia pani Haliny Chyb, sklep „Rivendel” pana
Adama Piróga, pizzeria „Prowincja” i pizzeria „Piccolo Mondo”,
portal „Chojnow.pl”, sklep „Dobry Kolor” pani Zofii M¹czniewskiej,
kwiaciarnia „Na rogu” pani Danuty Iwanickiej, sklep obuwniczy pani
Katarzyny Dziedzic, ko³o wêdkarskie „Skora Chojnów”, Urz¹d
Miejski w Chojnowie, Urz¹d Gminy w Chojnowie, sklep
„Intermarche”, cz³onkowie Gildii Artystów Chojnowa - Anna Wójcik,
Halikowska, Ma³gorzata Krzywda, Jadwiga Stopa, Julian Pamu³a,
Jurand Kowalski, Piotr Misikiewicz, Mariusz G³ód, Wies³aw 

Sandecki, Stanis³aw Horodecki - oraz Drukarnia „Unifot” pañstwa
Gizeli i Andrzeja Bobików. Dziêkujê!!!
S³owa wdziêcznoœci nale¿¹ siê osobom zaanga¿owanym w bez-
pieczeñstwo imprezy, czyli Komendantowi i policjantom z Komisariatu
Policji w Chojnowie oraz tym, którzy pomagali nam w liczeniu - pra-
cownikom i Pani Prezes Banku Spó³dzielczego, pracownikom 
i Paniom Dyrektor z Banku PKO BP i Banku Zachodniego WBK.
Wreszcie – zawsze niezawodnym i oddanym Orkiestrze od szeregu lat
- Antoniemu Skalskiemu i Paw³owi Wróblowi.
Jeœli wspomnê jeszcze o pomocy pani Anny Kozak z Urzêdu Gminy 
i pracownikach MOKSiR, dla których Orkiestra rozpoczê³a siê wczes-
nym rankiem, a zakoñczy³a przed pó³noc¹ - to mam nadziejê, i¿ niko-
go w podziêkowaniach nie pominê. Jeœli jednak sta³oby siê inaczej -
przepraszam zainteresowanych. Wspólnie zebraliœmy dla Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy 14.050,09 z³ i nieco przekazanych 
w oddzielnej torbie „innych wartoœci pieniê¿nych”.
Za rok 23. fina³. Mam nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze bardziej owocny.

Stanis³aw Horodecki

szef sztabu nr 2772 w Chojnowie



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 02/804 5oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

RMA Polska - wskaŸniki wci¹¿ id¹ w górê

Cena wywo³awcza - 86.000,00 z³.
Wadium - 17.200,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna  jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez
dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacyjna,
gazowa, energetyczna). Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
ujêta jest jako tereny o funkcji przemys³owej. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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 20 lutego 2014 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
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¿  860,00 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 Choj-
nów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nierucho-
moœci odby³ siê 8 paŸdziernika 2013 r., drugi 9 stycznia 2014 r.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona 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 przeniesie-
niem 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 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Historia spó³ki specjalizuj¹cej siê w produkcji
elementów bran¿y gazowniczej, to ci¹g³y
rozwój i doskonalenie. Firma ruszy³a w rok
po zakupie gruntów. Po kilku miesi¹cach 
z zak³adu wysz³y pierwsze transporty z goto-
wymi produktami. Kolejne lata to intensywne
szkolenia kadr, wdra¿anie nowych tech-
nologii, rozwój wspó³pracy kooperacyjnej. 
W 2004 roku buduje siê tu now¹ halê produk-
cyjn¹ pod obróbkê mechaniczn¹ i modernizuje
park maszynowy. Dziêki temu znów rosn¹
ekonomiczne parametry firmy. Wkrótce okazuje
siê te¿, ¿e potrzebna jest dalsza rozbudowa.
W 2010 roku zatem spó³ka zyskuje kolejn¹
halê wraz z zapleczem magazynowym, kolejne
maszyny i kolejnych pracowników. Cel ekono-
miczny firma osi¹ga przy zachowaniu naj-
wy¿szych standardów organizacyjnych i tech-
nicznych, co potwierdzaj¹ certyfikaty, nagrody
i pozycja RMA w ogólnopolskim rankingu
Gazel Biznesu, prowadzonego przez dziewiêæ
dzienników ekonomicznych nale¿¹cych do
Grupy Wydawniczej Bonnier. W tym roku
chojnowskie przedsiêbiorstwo wœród 4272
najbardziej dynamicznych ma³ych i œrednich
firm naszego kraju, wytypowanych przez

organizatorów, znalaz³o siê na 938 pozycji 
(w skali województwa - na 326 firm, miejsce 68).
To niezwykle wymowne wyniki. Zarz¹d RMA
nie powiedzia³ jednak jeszcze ostatniego s³owa.
Spó³ka w dalszym ci¹gu siê rozwija. W ubieg-
³ym roku rozpoczêto kolejn¹ inwestycjê -
rozbudowê hal i budynku administracyjnego. 
Firma jednak to nie tylko infrastruktura i nowo-
czesny park maszynowy. Za sukcesem kon-
cernu stoj¹ przede wszystkim ludzie. W³aœciwe
zarz¹dzanie, wykwalifikowana, kadra i za³oga
d¹¿¹ca do interpersonalnego rozwoju - to atuty
firmy dobrze prosperuj¹cej, skierowanej na
potrzeby klienta. Warto nadmieniæ, ¿e spó³ka

wspó³pracuje z chojnowsk¹ szko³¹ zawodow¹,
daj¹c m³odzie¿y mo¿liwoœæ odbywania prak-
tyk i ukoñczenia ich specjalnym certyfikatem
RMA Polska. 
- Nasze osi¹gniêcia, to tak¿e efekt wzorowej
wspó³pracy z chojnowskim samorz¹dem - mówi
prokurent RMA Polska mgr in¿. Witold
Basiszyn. - Przychylnoœæ, pomoc w sprawach
urzêdowych czy wreszcie polityka w³adz wspiera-
j¹ca lokalnych przedsiêbiorców, s¹ sk³adowy-
mi powodzenia spó³ki.
Miasto w zamian, ma wspania³¹ promocjê nie
tylko w rejonie, nie tylko w kraju, ale i na œwiecie.

eg

Podczas gdy gros firm boryka siê z kryzysem, RMA Polska nieustannie,
od 17 lat poprawia swoje statystyki. Odk¹d w 1997 roku niemieccy przed-
siêbiorcy postanowili poszerzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ o Polskê, i wybrali
lokalizacjê  zak³adu w Chojnowie, firma notuje same sukcesy. Piêcio-
osobowa za³oga rozros³a siê do 70. pracowników, powierzchnia zak³adu
ogranicza³a siê do jednej hali o pow. 1000 m2, dziœ to 4 hale o ³¹cznej
powierzchni 6000 m2. Powiêkszy³ siê park maszynowy, poszerzy³
asortyment, œciany pomieszczeñ administracji wype³ni³y liczne certy-
fikaty, nagrody, wyró¿nienia. 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

trzeci 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 (w rejonie ul. Fabrycznej), oznaczonej numerem geodezyjnym 22/74 o pow. 4801 m2,

wraz ze sprzeda¿¹ budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
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Wielki wynalazca z niewielkiej Kcyni
Wyk³ad zorganizowany przez Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich Ko³o Terenowe SIMP w Chojnowie 

Kopernik elektroniki, uczony na miarê Edisona, Einsteina. Tak o
Janie Chochralskim, mówi siê w polskim œrodowisku
naukowym. Za ¿ycia niezwykle ceniony w œwiecie, w Polsce

przeœladowany i zupe³nie niedoceniany.
Miniony rok by³ og³oszony rokiem Jana Czochralskiego. Po latach
milczenia o narodowym uczonym, grupa popularyzatorów nauki, robi
wszystko by pamiêæ o nim, jego zas³ugach i nieocenionej pracy
dotar³a do œwiadomoœci rodaków. Na mapie ró¿nego rodzaju projek-
tów zwi¹zanych z promocj¹ tej wybitnej postaci znalaz³ siê tak¿e
Chojnów. 9 stycznia Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich Ko³o Terenowe SIMP w Chojnowie oraz
Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowa³o wyk³ad o ¿yciu, pracy
naukowej i pasjach Jana Czochralskiego. 
O tej wybitnej postaci z niezwyk³¹ pasj¹ mówi³ dr Pawe³ Tomaszewski
- pracownik naukowy Instytutu Niskich Temperatur i Badañ Struktural-
nych Polskiej Akademii Nauk we Wroc³awiu, biograf prof. Jana
Czochralskiego. 
Wstêpem do wyk³adu by³ film stanowi¹cy po³aczenie animacji i doku-
mentu. Pokaz by³ nie tylko krótk¹ migawk¹ z ¿ycia naukowca, ale
przede wszystkim prezentacj¹ osi¹gniêæ technicznych w dziedzinie
elektroniki. Czochralski bowiem jest twórc¹ metody tworzenia mono-
kryszta³ów, które zrewolucjonizowa³y bran¿ê elektroniczn¹. To dziêki
niej dziœ korzystamy z urz¹dzeñ, bez których nie wyobra¿amy sobie
naszej wspó³czesnej egzystencji - telefony komórkowe, tablety, 
cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, przenoœnie konsole 
do gier i inne urz¹dzenia elektroniczne. Profesor by³ twórc¹ wielu innych 

wynalazków, które w krótkim czasie rozs³awi³y Polaka w Europie i na
œwiecie. O tym m.in. mówi³ w swojej zajmuj¹cej prelekcji dr Pawe³
Tomaszewski. Zakoñczy³ j¹ oryginalnym, archiwalnym filmem 
z udzia³em Czochralskiego.
Gor¹co zachêcamy do bli¿szego poznania postaci prof. Jana
Czochralskiego - wybitnej i tragicznej jednoczeœnie. Prowadz¹cy
wyk³ad, dr Tomaszewski przekaza³ miejskiej bibliotece i bibliotece
PZS autorskie egzemplarze ksi¹¿ki pt. „Powrót. Rzecz o Janie
Czochralskim”.

eg

Dla zachêty publikujemy tekst dr Tomaszewskiego bêd¹cy zajmu-
j¹cym rysem ¿yciorysu polskiego naukowca.

Jan Czochralski urodzi³ siê 23 paŸdziernika 1885 roku
w Kcyni, ma³ym miasteczku niedaleko Bydgoszczy. Rodzinne strony
opuœci³, maj¹c zaledwie 16 lat, pod wp³ywem ojca, któremu nie
podoba³y siê ryzykowne chemiczne eksperymenty syna. Przeniós³ siê
do Krotoszyna, gdzie podj¹³ pracê w aptece. W 1904 roku wyjecha³
do Berlina i tu szybko trafi³ do laboratoriów koncernu Allgemeine
Elektrizitäts Gesellschaft (AEG). W 1910 roku otrzymuje tytu³ in¿y-
niera chemika na Politechnice Berliñskiej. W 1916 roku Czochralski
dokona³ odkrycia, które po latach oka¿e siê jego najwiêkszym
osi¹gniêciem: opracowuje metodê pomiaru szybkoœci krystalizacji
metali. Metoda wytwarzania monokryszta³ów poprzez wyci¹ganie,
pocz¹tkowo interesuj¹ca wy³¹cznie dla metaloznawców, obecnie jest
powszechnie stosowana w produkcji kryszta³ów, zw³aszcza pó³prze-
wodnikowych, które s³u¿¹ do budowy tranzystorów u¿ywanych 
w elektronice. W 1924 roku œwiat³o dzienne ujrza³ inny wa¿ny
wynalazek Czochralskiego: bezcynowy stop, œwietnie nadaj¹cy siê
na panewki do produkcji ³o¿ysk kolejowych (znany póŸniej jako
bahnmetal lub metal B). Patent natychmiast kupi³a kolej niemiecka.
Dziêki metalowi B mo¿na by³o zwiêkszyæ prêdkoœci jazdy poci¹gów
i w znacznym stopniu rozwin¹æ kolejnictwo.
Za sukcesami sz³y rozg³os i pieni¹dze. W 1925 roku Czochralski zosta³
przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego Niemieckiego Towarzystwa
Metaloznawczego. S³awa dotar³a do USA. Polskim uczonym zainte-
resowa³ siê Henry Ford, za³o¿yciel s³ynnego koncernu samocho-
dowego. Zaprosi³ on Czochralskiego do zwiedzenia swoich fabryk,
po czym zaproponowa³ objêcie stanowiska dyrektora w nowo powsta³ej
fabryce duraluminium. Mimo kusz¹cej oferty Czochralski odmówi³.
W 1928 roku, wskutek próœb prezydenta Polski i wybitnego chemika
Ignacego Moœcickiego, Czochralski wróci³ na sta³e do ojczyzny.
Obj¹³ stanowisko profesora kontraktowego Politechniki Warszawskiej,
a w listopadzie 1929 roku zosta³ jej doktorem honoris causa. W kolejnym
roku z r¹k prezydenta Polski przyj¹³ tytu³ profesora zwyczajnego. 
W 1932 roku Czochralski zakupi³ neoklasycystyczny pa³acyk 
w Warszawie przy ul. Nabielaka, który sta³ siê miejscem przyjêæ
osób ze sfer rz¹dowych i artystycznych. Sta³ymi bywalcami byli tu
m.in. Ludwik Solski, Karol Roztworowski i Kornel Makuszyñski.

Tymczasem na Politechnice Warszawskiej, w ramach Wydzia³u
Chemicznego, Czochralski zaj¹³ siê organizowaniem Zak³adu Meta-
lurgii i Metaloznawstwa. W czasie wojny kierowa³ Zak³adem Badañ
Materia³ów, jednym z oœmiu zak³adów utworzonych na Politechnice
za zgod¹ okupanta. Zak³ad pomóg³ przetrwaæ wielu polskim naukow-
com, ale wykonywa³ prace tak¿e dla Wehrmachtu. Sam Czochralski
w czasie wojny wielokrotnie wykorzystywa³ swoje koneksje i dobr¹
sytuacjê materialn¹, by ratowaæ nie tylko naukowców i artystów
przed represjami ze strony hitlerowskich Niemiec. Z powodu prac
wykonywanych dla Niemców przez zak³ad kierowany przez
Czochralskiego, natychmiast po wojnie profesora oskar¿ono o wspó³-
pracê z okupantem. Czochralski na kilka miesiêcy trafia do aresztu 
w Piotrkowie Trybunalskim. Wobec braku dowodów winy docho-
dzenie umorzono. Mimo uniewinnienia przez prokuraturê czasów
stalinowskich, w grudniu 1945 roku w³adze Politechniki Warszaw-
skiej pozbawi³y Czochralskiego tytu³u profesorskiego i praktycznie
wykluczy³y ze œrodowiska naukowego.
Czochralski wróci³ do Kcyni. Za³o¿y³ tu ma³¹ firmê chemiczn¹ BION,
zajmuj¹c¹ siê m.in. produkcj¹ pasty do butów, soli pekluj¹cej i p³ynu
do trwa³ej ondulacji. Po brutalnej rewizji, przeprowadzonej w jego
willi w Kcyni przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, Jan Czochralski doznaje
ataku serca i 22 kwietnia 1953 roku umiera w szpitalu w Poznaniu. 
Prof. Jan Czochralski by³ autorem lub wspó³autorem ponad 120 pub-
likacji naukowych, wielu wynalazków i patentów. Do dziœ jest
najczêœciej cytowanym polskim uczonym. Jego najwiêkszym osi¹g-
niêciem okaza³a siê jednak metoda wytwarzania monokryszta³ów. 
Starania o rehabilitacjê prof. Czochralskiego podejmowano na
Politechnice Warszawskiej kilkakrotnie. Dopiero dokumenty odna-
lezione w 2011 roku pozwoli³y jednoznacznie potwierdziæ wspó³-
pracê prof. Czochralskiego nie z okupantem, a z wywiadem Komendy
G³ównej Armii Krajowej. W tej sytuacji senat Politechniki Warszawskiej
uchwa³¹ z 29 czerwca 2011 roku - po 66 latach ca³kowicie zrehabili-
towa³ prof. Czochralskiego.
Dr Pawe³ Tomaszewski, pracownik naukowy Instytutu Niskich
Temperatur i Badañ Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we
Wroc³awiu. Od trzydziestu lat biograf prof. Jana Czochralskiego,
autor ksi¹¿ki “Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”



M³odzie¿ z powiatu legnickiego w mundurowych s³u¿bach widzi swoj¹
przysz³oœæ. Od tego roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkó³ 
w Chojnowie dzia³a klasa po¿arniczo- ratownicza.
- Pomys³ utworzenia klasy podsun¹³ nam pan kpt. Pawe³ D¹browa -
zastêpca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 3 - mówi pani Ewa
Humenna, wicedyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. -
Porozumieliœmy siê w tej sprawie z Jednostk¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Legnicy i Jednostk¹ OSP w Rokitkach. I tak siê zaczê³o…
Powstanie klasy po¿arniczo - ratowniczej by³o œwietnym pomys³em.
Po trzech latach nauki absolwenci tej klasy bêd¹ wiedzieæ, jak wygl¹da
praca stra¿aka, z jakimi problemami zetkn¹æ siê mog¹ adepci tego
zawodu, zostan¹ równie¿ przygotowani do egzaminów wstêpnych do
szkó³ podoficerskich. Nauka w tej klasie nie zamyka jednak drogi dal-
szej edukacji na innych kierunkach, uczniowie bêd¹ mogli wybraæ
tak¿e inne studia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami..
Interesuje Ciê zawód stra¿aka? Wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ ze stra¿¹
po¿arn¹? Chcesz podj¹æ studia z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego,
bezpieczeñstwa cywilnego, ratownictwa medycznego? Zostañ uczniem
tej klasy! - takimi has³ami zachêcano m³odzie¿ do rozpoczêcia nauki
w klasie o takim profilu. Obecnie uczy siê w niej piêtnastu ch³opców 
i trzy dziewczyny. Widaæ wiêc, ¿e nie jest to zawód wy³¹cznie mêski,
dziewczyny równie¿ odnalaz³y siê w tej klasie i znakomicie sobie radz¹.
Uczniowie zostali zaopatrzeni w mundury stra¿ackie, bior¹ udzia³ 

w obozach i zawodach ratowniczych, w kursach dla cz³onków OSP
oraz zdobywaj¹ umiejêtnoœci z zakresu ratownictwa medycznego 
i ochrony przeciwpo¿arowej. Warto dodaæ, ¿e ka¿dy z uczniów jest
cz³onkiem Jednostki OSP w Rokitach. Klasa realizuje program liceum,
ale odbywa dodatkowe zajêcia na basenie czy te¿ z wychowania fizycz-
nego. Podstawowym przeszkoleniem jest tak¿e tor przeszkód, na
którym uczniowie doskonal¹ swoj¹ koordynacjê ruchow¹ i szlifuj¹
kondycjê. 
Klasa czêsto bierze udzia³ w wycieczkach do okolicznych jednostek
stra¿y po¿arnej. Do tej pory uda³o siê odwiedziæ ju¿ 4 takie jednostki -
w Chojnowie, Rokitkach, Bia³ej oraz Z³otoryi. Na miejscu przyszli
stra¿acy zostali oprowadzeni po jednostce, dowiedzieli siê, jakim
sprzêtem dysponuj¹ stra¿acy, a tak¿e, siedz¹c w wozie stra¿ackim,
mieli okazjê poczuæ siê jak prawdziwi przedstawiciele tego zawodu.
Ka¿da z wypraw by³a bardzo udana i przynios³a uczniom du¿y po¿ytek,
zdobyli wiedzê zwi¹zan¹ z zawodem stra¿aka, zobaczyli prawdziwe
akcje ratownicze i szczegó³owo poznali sprzêt, jakim dysponuje ka¿da
z jednostek stra¿y. Wiêkszoœæ uczniów widzia³a takie akcje po raz
pierwszy. To niezwyk³e uczucie zobaczyæ dzia³ania stra¿aków na
w³asne oczy. 
W kilkumiesiêcznej historii klasy nie zabrak³o podnios³ych momentów.
Jeden z nich mia³ miejsce podczas organizowanego w szkole Ogniska
Patriotycznego. To wtedy, 14 listopada, mia³o miejsce pasowanie
uczniów na pe³noprawnych cz³onków klasy po¿arniczo-ratowniczej. 

Zaczê³o siê uroczystym œlubowaniem i wrêczeniem certyfikatów
przez dyrektora PZS w Chojnowie, pana Mariusza Kowalczyka,
Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy,
pana Adama Koniecznego oraz Naczelnika Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Rokitkach, pana Bogdana Styrkowca. Podczas ceremonii nie
mog³o, oczywiœcie, zabrakn¹æ wychowawczyni klasy I, pani Józefy
Olszañskiej.
Przypomnijmy œlubowanie naszych kolegów i kole¿anek:
- Czy przyrzekacie sumiennie przygotowywaæ siê do zawodu stra¿aka?
- Czy przyrzekacie, ¿e jeœli w przysz³oœci wst¹picie w szeregi Stra¿y
Po¿arnej, bêdziecie reprezentowaæ braæ stra¿ack¹ odwag¹ i honorem?
- Czy przyrzekacie, ¿e wykonuj¹c zawód stra¿aka, bêdziecie obroñca-
mi ¿ycia i mienia ludzkiego?
- Czy przyrzekacie przestrzegaæ 10 Przykazañ Stra¿aka?
Potem odczytano 10 Przykazañ Stra¿aka (tekst oryginalny pochodzi³ 
z pisma Stra¿ak z roku 1901). Na pami¹tkê œlubowania uczniom zosta³y
wrêczone certyfikaty, a tak¿e legitymacje cz³onkowskie M³odzie¿owej
Dru¿yny OSP.
Przed uczniami jeszcze lata nauki, ale widaæ ju¿ dziœ, ¿e nie mog¹ oni
narzekaæ na brak atrakcji. Utworzenie klasy o profilu po¿arniczo-
ratowniczym by³o bardzo dobrym i trafionym pomys³em. Rozwijanie
siê w tym kierunku zapewne przyniesie im wiele korzyœci w przysz³oœci.
Bycie stra¿akiem to bardzo szlachetny i trudny zawód, ale wierzymy,
¿e naszym uczniom starczy si³, by d¹¿yæ do realizacji swych marzeñ,
a przeciwnoœciom stawiaæ czo³a i samemu sobie kiedyœ powiedzieæ,
¿e trud, jaki w³o¿yli w zdobycie tego zawodu, nie poszed³ na marne .

Prawdziwe szczêœcie jest rzecz¹ wysi³ku, odwagi i pracy.
Honore de Balzac

Kowalczuk Dominika, 
Woronok Natalia, 

Ania Gerke
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Bezpieczeñstwo i odwaga to stra¿aka zasada!



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 02/8048

Karnawa³ 2014
Tegoroczny karnawa³, w naszym mieœcie otworzy³, podobnie jak w latach
poprzednich, Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidw, który 11 stycznia
zorganizowa³ bal karnawa³owo-op³atkowy. Bawi³o siê na nim blisko
140. mieszkañców. Zanim jednak pary wysz³y na parkiet, choj-
nowianie wspólnie z w³adzami miasta i ksiê¿mi: Arturem Trel¹ 
i Jaros³awem Góreckim sk³adali sobie podziêkowania, ¿yczenia, dzielili
siê op³atkiem. Potem, to ju¿ tylko zabawa. Naturalnie do bia³ego rana.
Nie mog³o byæ inaczej, bo gdy do tañca przygrywa rodzina Laszkie-
wiczów, nogi same nios¹, a czas up³ywa niepostrze¿enie.
Bal, ze wszech miar udany. To zapewne zapowiedŸ równie udanego,
d³ugiego karnawa³u. Ostatki w tym roku dopiero 1 marca, dwa tygodnie
póŸniej ni¿ w 2013r. Warto zatem rozwa¿yæ mo¿liwoœæ spêdzenia
chocia¿ jednego weekendu karnawa³owo. Mo¿liwoœci jest kilka
zabawa w lokalu, u przyjació³, poza miastem…
Zachêcamy - ka¿demu z nas nale¿y siê trochê rozrywki.

eg

Nowy sezon wystawienniczy w Galerii M³odych
MBP rozpoczêliœmy ju¿ po raz trzeci wystaw¹
„Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”.
Tym razem zaprezentowali siê wychowankowie
Zespo³u Placówek Specjalnych z Legnicy, 
a tak¿e uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej
i Œrodowiskowego Domu Samopomocy z Choj-
nowa. Ponadto na wystawie znalaz³y siê indy-
widualne prace chojnowianek: Bo¿eny Rybak 
i Ireny Czachor - sta³ych bywalczyñ biblioteki,
których rysunki i prace rêczne wystawialiœmy
ju¿ kilkakrotnie.
W Galerii M³odych do koñca lutego mo¿emy
podziwiaæ ponad 100 prac plastycznych m.in.
przepiêkne dzie³a malarskie, ceramiczne, wyko-
nane z masy solnej, anio³y, kwiaty z bibu³y 
i haftowane serwetki. 
Podczas otwarcia wystawy „Malujemy samo-
dzielnie i z pomoc¹”, 15 stycznia, o twórczoœci
swoich podopiecznych opowiada³y opiekunki:
inicjatorka tego przedsiêwziêcia Agnieszka 

Marczak - Mandosik z ZPS w Legnicy oraz
Agnieszka Myszograj z WTZ i Marta Krawczyk
z ŒDS w Chojnowie. Po podziêkowaniach,
uczestnicz¹cy w wernisa¿u twórcy otrzymali
gratulacje i s³odkie upominki od przedstawi-
cieli w³adz miasta i gminy.
To coroczne spotkanie twórcze sta³o siê nie
tylko wa¿nym wydarzeniem plastycznym, ale 
i integruj¹cym œrodowisko osób niepe³no-
sprawnych z Ziemi Legnickiej.

Agnieszka Tworzyd³o
koordynator Galerii M³odych

Zponad 20.letniej obserwacji rozno-
siciela gazet, widaæ jak na d³oni,

jakie s¹ stosunki miêdzy s¹siedzkie 
w danych okolicach. Zazwyczaj s¹ one
dobre. Utrzymywanie znajomoœci z s¹sia-
dami jest naprawdê rzecz¹ bezcenn¹. 
A w erze Wspólnot Mieszkaniowych wrêcz
wskazan¹. Jak dobrze mieæ s¹siadów,
przekonaliœmy siê wraz z najbli¿sz¹
rodzin¹, ca³kiemnie dawno. Tu¿ przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zmar³ mój
ojciec. W tym okresie przedœwi¹tecznym
trzeba przecie¿ przygotowaæ kolacjê wigi-
lijn¹. Z wiadomego, smutnego powodu
Wigilii praktycznie mia³o nie byæ. Jakie¿
by³o nasze zdumienie, gdy dzieñ przed,
zawita³y do nas s¹siadki. Z do³u i z góry.
Postanowi³y nasz¹ rodzinê w tej wyj¹t-
kowej sytuacji jakoœ wspomóc. Przygo-
towa³y kolacjê wigilijn¹. Gest bezcenny.
T¹ pamiêtn¹ i szczególn¹ chwilê - 
24 grudnia 2013 r. zapamiêtam do koñca
¿ycia. Dziêkujemy WAM s¹siedzi. A naszym
czytelnikom radzê, przypatrzcie siê bli¿ej
wspó³lokatorom w kamienicach, bloko-
wiskach czy na osiedlach domków jedno-
rodzinnych. Warto takich ludzi dobrze
znaæ. Sam siê o tym pozytywnie przeko-
na³em.

Piotr Misikiewicz

Malujemy samodzielnie i z pomoc¹
- inauguracja nowego sezonu w Galerii M³odych

Chojnowski felietonik 

Jak dobrze mieæ
s¹siadów
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Comenius w PZS
Ju¿ drugi rok w PZS realizujemy projekt „”Edukacja ekologiczna dla
zrównowa¿onego rozwoju naszych miast” w ramach programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” Comenius - Partnerskie Projekty Szkó³.
Za nami ju¿ piêæ wizyt u naszych partnerów. W poprzednim roku szkol-
nym odby³y siê trzy wizyty, do: Francji, Hiszpanii i W³och. Rok
szkolny 2013/2014 rozpoczêliœmy od wyjazdu do stolicy Belgii - Brukseli.
Natomiast w dniach od 17do 23 listopada goœciliœmy na portugalskiej
wyspie, Maderze, a konkretnie w szkole w miejscowoœci Funchal. 
Do Brukseli przylecieliœmy w niedzielê 22 wrzeœnia. W ten pierwszy
wieczór pozna³yœmy Belgów, Rumunów oraz Turków. Pierwszym
oficjalnym punktem programu mobilnoœci by³ mecz pi³ki no¿nej,
który stworzy³ dobr¹ okazjê do nawi¹zania miêdzynarodowych znajo-
moœci. Sport ³¹czy ludzi! Nastêpnie uczestniczyliœmy w zajêciach.
Pierwsze z nich nauczy³y nas jak zrobiæ z kartonów po napojach port-
fele, natomiast drugie polega³y na wys³uchaniu ciekawego wyk³adu
na temat samochodów hybrydowych oraz ogl¹dania modelu tego maleñ-
kiego samochodziku, który jak dowiedzia³yœmy siê od nauczyciela,
kosztowa³ 1000 euro! Wieczorem odby³a siê uroczysta powitalna
kolacja, gdzie zacieœni³y siê nasze kontakty z Rumunami. Od tamtej
pory ka¿dy wieczór spêdzaliœmy razem. Mia³yœmy równie¿ mo¿liwoœæ
zwiedzenia Brugii, najpiêkniejszego miasta Belgii. Miasto to zosta³o
zbudowane w œredniowieczu. Ca³y jego styl architektoniczny zosta³
zachowany, co wywo³uje u zwiedzaj¹cych ogromne wra¿enie. Miasto
jest piêkne, przypomina Wenecjê, gdy¿ otoczone jest kana³ami, którymi
p³ywa³y ³ódki z turystami. Oczywiœcie zwiedziliœmy równie¿ Brukselê.
Wiele godzin spêdziliœmy na zwiedzaniu i s³uchaniu przewodnika,
który w jêzyku francuskim opowiada³ o mieœcie. Jednym z miejsc
zapadaj¹cych w pamiêæ by³ Wielki Plac. Znajduj¹ce siê przy nim
kamienice zdobi³y setki rzeŸb wzbudzaj¹cych zachwyt starannymi
wykoñczeniami i dba³oœci¹ o szcegó³y. Bardzo rozbawi³ nas symbol
Brukseli - fontanna z figurk¹ sikaj¹cego ch³opca. Jego podobizny
mo¿na by³o zobaczyæ na ka¿dej wystawie w najró¿niejszych postaci-
ach, nawet czekoladek i korkoci¹gów. Jednak nic, nawet intryguj¹ce
figurki ch³opca, nie wzbudza³y w nas takiego wielkiego entuzjazmu
jak sklepy z czekoladkami. Olbrzymia ró¿norodnoœæ ciastek i czeko-
lad oraz eleganckie opakowania sprawia³y, ¿e nie marzyliœmy przez
ca³y wyjazd niemal o niczym innym. Najbardziej wyczekiwanym
punktem programu by³y wiêc warsztaty czekolady. Oczekiwania wobec
warsztatów by³y du¿e, jednak zdecydowanie mo¿emy stwierdziæ, 
i¿ rzeczywistoœæ znaczenie je przeros³a. Po instrukcjach przedstawio-
nych przez nauczyciela ka¿dy z nas dosta³ specjalny rêkaw, który
nape³ni³ p³ynn¹ czekolad¹ i zabra³ siê do dzie³a. Zrobiliœmy trzy rodzaje
czekoladek (ka¿da innego stopnia trudnoœci). By³a to niesamowita
przygoda, która dostarczy³a nam niezapomnianych wra¿eñ. Po
zakoñczeniu warsztatów mogliœmy zabraæ ze sob¹ wytworzone przez
nas pysznoœci! 
Na Maderze goœciliœmy w szkole Eskola Basica Secundaria dr. Angelo
Augosto da Silva. W pierwszy dzieñ gospodarze przygotowali nam
zajêcia artystyczne: malowanie koszulek, konstruowanie wiatraka 
i makiety symbolizuj¹cej Polskê. W trakcie pracy zdarzy³a siê zabawna
historia, gdy¿ nasi portugalscy koledzy s¹dzili, ¿e bia³y kolor polskiej 

flagi oznacza œnieg. Samo s³owo „œnieg” wywo³a³o wœród uczniów
wielk¹ euforiê i odt¹d ka¿dy próbowa³ je wymówiæ. Zwiedzanie wyspy
rozpoczêliœmy od jej po³udniowego wybrze¿a, od stolicy Funchal.
Tam udaliœmy siê do Muzeum Elektrycznoœci gdzie poznaliœmy his-
toriê elektryfikacji wyspy oraz stan obecny pozyskiwania i wykorzys-
tania energii elektrycznej. Najbardziej zainteresowa³a nas informacja,
¿e na Maderze pozyskuje siê energiê wy³¹cznie ze Ÿróde³ odnawial-
nych (wody, wiatru, s³oñca i biomasy). Spowodowa³o to ca³kowit¹
niezale¿noœæ energetyczn¹ wyspy. Zobaczyliœmy równie¿ egzotyczny
ogród tropikalny (np. chiñski, japoñski) po³o¿ony wysoko na zboczu
góry w miejscowoœci Do Monte. Na wzgórze Monte wjechaliœmy
gondol¹ - kolejk¹ linow¹. Zaokrêtowaliœmy siê równie¿ na drewnianym,
pirackim statku, urz¹dzonym w ciekawym stylu o nazwie „Santa Maria”
(jest to replika statku Krzysztofa Kolumba). Pop³ynêliœmy wzd³u¿
wybrze¿a, do przyl¹dka Cabo Girao. Znajduje siê on na po³udniowym
wybrze¿u Madery, pomiêdzy miastami Funchal na wschodzie i Camara
de Lobos na zachodzie, a ze sw¹ wysokoœci¹ 580 m nale¿y do najwy¿-
szych klifów Europy. Woda mia³a lazurowy kolor i mimo swej
g³êbokoœci, by³a tak przeŸroczysta, ¿e widoczne by³o kamieniste dno.
Aby przejechaæ na pó³nocn¹ stronê wyspy musieliœmy pokonaæ wysokie
góry. Pierwszy przystanek mieliœmy na Pico do Arieiro - trzecim co
do wysokoœci szczycie na Maderze o wysokoœci 1818 m n.p.m. Podczas
podró¿y na górê doœwiadczyliœmy du¿ych zmian w ró¿nicy wysokoœci
(startowaliœmy przecie¿ od poziomu morza) Wraz ze zmian¹ wysokoœci
zmienia³a siê pogoda i klimat. Im wy¿ej, tym by³o ch³odniej, bardziej
wietrznie, czasami pada³ deszcz, czasami wystêpowa³a te¿ gêsta mg³a
zas³aniaj¹ca wierzcho³ki gór, dodatkowo towarzyszy³a nam przez ca³¹
drogê têcza. W ci¹gu godzinnego wjazdu na szczyt temperatura otoczenia
spad³a z oko³o 25 do 5 stopni. Na szczycie wys³uchaliœmy wyk³adu 
w jêzyku francuskim na temat rezerwatu terenów lêgowych ptaków
morskich, na okolicznych zboczach. Zobaczyliœmy te¿ film na temat
walorów klimatycznych, przyrodniczych i energetycznych tej krainy
geograficznej. W dalszej drodze zatrzymaliœmy siê jeszcze we wsi
Ribeiro Frio (nazwa oznacza „zimna rzeka”), która s³ynie z hodowli
pstr¹ga têczowego. Spacerowaliœmy po w¹skich œcie¿kach znajduj¹cych
siê wokó³ zbiorników, w których p³ywa³y ryby podzielone wed³ug
swojej wielkoœci. Przewodnik pokaza³ nam kana³y irygacyjne wyspy,
ma³e wiejskie m³yny napêdzane wiatrem lub wod¹, zaprowadzi³ do
punktów widokowych, gdzie mogliœmy podziwiaæ najwiêkszy na
œwiecie las laurowy.
Dziêki tym podró¿om zwiêkszyliœmy swoj¹ wiedzê ekologiczn¹, wiedzê
o œwiecie i ¿yciu innych narodów oraz poznaliœmy nowe kultury.
Porozumiewa³yœmy siê w jêzyku angielskim, co znacznie poprawi³o
nasze umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê tym jêzykiem. Wizyty w innych
krajach zaowocowa³y wieloma znajomoœciami, które mamy nadziejê
zostan¹ utrzymane oraz obali³y stereotypy i mity o domniemanych
cechach ró¿nych narodowoœci.
W tym roku szkolnym w styczniu odwiedzimy naszych rówieœników
w Turcji, a w maju w Rumunii. Jednak dla nas najwiêkszym wydarze-
niem bêdzie wizyta wszystkich partnerów projektu w Chojnowie 
w terminie od 30 marca do 4 kwietnia. 

Uczestniczki wypraw:
Marta BrzeŸniakiewicz, Anna Uziêb³o, Aleksandra Siuda

Justyna Mazurkiewicz, Anna Szprycha
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Talent to coœ... nieprzeciêtnego
Umiejêtnoœæ patrzenia na œwiat przez

pryzmat barw i kszta³tów, w okreœ-
lonych kompozycjach i wybranej

perspektywie towarzyszy wielu uzdolnionym
artystycznie osobom.
Takimi predyspozycjami obdarzone s¹ z pew-
noœci¹ uczennice Gimnazjum nr 2: Jowita
Klimkiewicz, Daria K¹cka oraz Alicja K³o-
sowska, których prace plastyczne i artysty-

czne przygotowane pod kierunkiem nauczy-
cielki plastyki i zajêæ artystycznych; Lucyny
Spes zosta³y wyró¿nione i nagrodzone 
w wojewódzkich konkursach. Uczennica

klasy III d; Jowita Klimkiewicz zosta³a
nagrodzona w konkursie Bezpieczeñstwo 
w ruchu drogowym, zorganizowanym przez
Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego 
w Legnicy oraz Redakcjê Tygodnika Kon-
krety.pl Sekcjê Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Legnicy, Inspekcjê Trans-
portu Drogowego we Wroc³awiu. Praca Jowity
zajê³a II miejsce i zosta³a wybrana spoœród
306 prac nades³anych z 91 szkó³ z dawnego
województwa legnickiego. Uroczystoœæ
wrêczenia nagród i wyró¿nieñ odby³a siê 
16 grudnia 2013 roku w siedzibie Woje-
wódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego 
w Legnicy. Oprócz nagród rzeczowych wspa-
nia³¹ pami¹tk¹ sta³ siê dla wyró¿nionych 
i nagrodzonych uczniów specjalnie wydany
kalendarz. Praca Jowity Klimkiewicz znalaz³a
siê na stycz-niowej stronie kalendarza na rok
2014. 
Uczennica klasy Id; Daria K¹cka zosta³a
wyró¿niona w konkursie plastycznym zorga-
nizowanym przez wroc³awsk¹ Fundacjê
Promyk S³oñca; w ramach realizacji Projektu
RAZEM W PE£NI SPRAWNI. Dyplom dla
uczennicy zosta³ odebrany przez przedsta-
wicieli szko³y podczas Konferencji podsumo-
wuj¹cej projekt, a uroczyste przekazanie dy-
plomu i nagrody w postaci przyborów plasty-
cznych dokona³ Dyrektor szko³y - Andrzej
Urban ju¿ na terenie szko³y.

Uczennica klasy IIId; Alicja K³osowska zos-
ta³a laureatk¹ Konkursu Pisz œmia³o, w mieœ-
cie bêdzie siê dzia³o zorganizowanego przez
wroc³awsk¹ Fundacjê Kierunek Przygoda, 
a sfinansowanego ze œrodków Urzêdu Mar-
sza³kowskiego we Wroc³awiu, w kategorii:
Inna forma przekazu. Opracowany i wyko-
nany przez uczennicê plakat ukazywa³ pro-
pozycje zmian we wspó³czesnym œwiecie 
w formie puzzli bêd¹cych odrêbnymi elemen-
tami, ale tworz¹cych nierozerwaln¹ i har-
monijn¹ ca³oœæ.
Gratulujemy!

Jak porozumieæ siê ze swoimi
rówieœnikami z innych krajów
europejskich? Jacy oni s¹ i jak wy-
gl¹daj¹ ich szko³y? Jakie tradycje
i zwyczaje bo¿onarodzeniowe 
u nich panuj¹? Na te pytania
mogli odpowiedzieæ sobie ucz-
niowie kó³ka jêzyka angielskiego
Szko³y Podstawowej nr 4 

w Chojnowie, po raz pierwszy bior¹c udzia³ w projekcie eTwinning.
Ten program europejskiej wspó³pracy szkó³ umo¿liwia uczniom
æwiczenie swoich umiejêtnoœci jêzykowych, a tak¿e poznanie kultury
i zwyczajów innych krajów partnerskich. Jest to wspó³praca „na
odleg³oœæ”, poniewa¿ uczniowie komunikuj¹ siê ze sob¹ wykorzys-
tuj¹c technologiê informacyjn¹, mog¹ zatem dziêki temu doskonaliæ
tak¿e sprawnoœæ pos³ugiwania siê komputerem, nieodzown¹ 
we wspó³czesnym œwiecie.
Projekt, w którym uczestniczyliœmy, zatytu³owany by³ „Xmas cards
and traditions” i dotyczy³ bo¿onarodzeniowych tradycji w ró¿nych
krajach. Razem z nami bra³y w nim udzia³ szko³y m.in. z Wielkiej
Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Czech, S³owacji, Francji, a tak¿e
Rumunii i Armenii. Od paŸdziernika do grudnia wykonywaliœmy
kolejne zadania projektowe - nagraliœmy nasz¹ ulubion¹ kolêdê 
i ogl¹daliœmy filmy z kolêdami nagranymi przez inne szko³y, przygo-
towaliœmy prezentacje multimedialne o naszej szkole oraz o trady-
cjach Bo¿ego Narodzenia. Ogl¹daj¹c prezentacje zamiesz-

czone przez szko³y partnerskie, mogliœmy dowiedzieæ siê, jak obchodzone
s¹ œwiêta w innych pañstwach. Najciekawszym i najmilszym etapem
by³o jednak rêczne wykonanie kartek œwi¹tecznych, które wys³aliœmy
poczt¹ do naszych partnerów. Do nas równie¿ dotar³y kartki z 20
szkó³ partnerskich. Oczekiwaliœmy na nie z niecierpliwoœci¹! 
Udzia³ w projekcie wzbogaci³ wiedzê i umiejêtnoœci uczniów, a tak¿e
dodatkowo zmotywowa³ do nauki jêzyka angielskiego, pokazuj¹c, ¿e
jego znajomoœæ potrafi zmniejszyæ ka¿d¹ odleg³oœæ i pokonaæ wiele
granic.

Aneta Czapska, 
nauczyciel jêzyka angielskiego 

w SP 4

Angielski na odleg³oœæ,
czyli eTwinning w SP 4
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Od 2010r. Oœrodek Rozwoju Edukacji 
w Warszawie (ORE - jednostka organizacyj-
na podleg³a Ministrowi Edukacji Narodowej)
realizuje projekt „System doskonalenia na-
uczycieli oparty na ogólnodostêpnym kom-
pleksowym wspomaganiu szkó³”, który ma
na celu opracowanie zasad nowego modelu
wspomagania pracy szkó³.
Wprowadzanie rozwi¹zañ innowacyjnych
(dotycz¹cych m.in. nowoczesnych form kszta³-
cenia) poprzedzane jest  finansowaniem
dzia³añ o charakterze pilota¿owym.
Do konkursu przyst¹pi³ powiat legnicki, gdy¿
wnioskodawc¹ w projekcie jest samorz¹d
powiatowy. Napisaniem projektu i jego reali-
zacj¹ zajê³a siê Powiatowa Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Chojnowie. Tak
powsta³ projekt pod nazw¹ „Szko³a na miarê
czasów”- jako pilota¿owe wsparcie rozwoju
szkó³ w powiecie legnickim.
Za³o¿eniem projektu jest wdro¿enie nowej,
dodatkowej i niezinstytucjonalizowanej
formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz przedszkoli w powiecie
legnickim.
Projekt zak³ada tak¿e stworzenie systemu, 
w którym bêdzie mia³a miejsce trwa³a wspó³-
praca nauczycieli i kadry zarz¹dzaj¹cej szkó³
na wszystkich poziomach edukacji dla po-
prawy rezultatów nauczania i wychowania
uczniów.
W celu poprawy jakoœci systemu doskonale-
nia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkó³,
zrealizowane zostan¹ programy komplek-
sowego wspomagania szkó³ i przedszkoli na
podstawie diagnozy rzeczywistych potrzeb. 
Planowane zadania bêd¹ polega³y m. in. na:
*  opracowaniu (we wspó³pracy z dyrektorem
i nauczycielami) szczegó³owej diagnozy po-
trzeb szko³y i pracuj¹cych w niej nauczycieli,
* pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu
dzia³añ niezbêdnych do rozwi¹zania zdiag-
nozowanych problemów,
* wsparciu szko³y we wdra¿aniu nowych
rozwi¹zañ do praktyki zawodowej wszystkich
nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczy-
wiœcie przyczyni³a siê do poprawy jakoœci
pracy danej szko³y,
* pomocy w dobraniu najlepszej dla danej
szko³y formy doskonalenia (np. szkolenie,

warsztaty czy konsultacje) oraz w realizacji
tej oferty,
* udostêpnianiu niezbêdnych materia³ów 
i narzêdzi merytorycznych.
Do projektu „Szko³a na miarê czasów” przy-
st¹pi³y na pierwszym etapie realizacji 3
przedszkola: Przedszkole Miejskie nr 3 
w Chojnowie, Przedszkole w Legnickim Polu
oraz Przedszkole w Prochowicach a tak¿e
szko³y: Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojno-
wie, Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, Gim-
nazjum nr 2 w Chojnowie, Powiatowy Zespó³
Szkó³ w Chojnowie , Zespó³ Szkolno-Przed-
szkolny w Rokitkach - (Szko³a Podstawowa),
Zespó³ Szkó³ w Mi³kowicach, Zespó³ Szkó³
w Krotoszycach , Zespó³ Szkó³ w Legnickim
Polu, Szko³a Podstawowa w Kunicach, Szko³a
Podstawowa w W¹grodnie, Szko³a Podsta-
wowa w Bieniowicach oraz Szko³a Podsta-
wowa w Rosochatej.
Celem projektu jest organizacja intensyw-
nych szkoleñ, warsztatów, konsultacji
grupowych i indywidualnych ze specjalistami
z wybranych obszarów tematycznych m.in.:
1. Jak pomóc uczniowi osi¹gn¹æ sukces
edukacyjny? 
2. Praca z uczniem m³odszym. 
3. Praca z uczniem zdolnym. 
4.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (dzieci z istotnymi problemami
w nauce, pisania, czytania czy matematyki,
dzieci z ró¿nymi chorobami maj¹cymi istotny
wp³yw na naukê szkoln¹). 
5. Techniki i metody motywuj¹ce do nauki.
Szkolenia bêd¹ te¿ obejmowaæ problematykê
wychowawcz¹:
1. Postawy uczniowskie - jak je kszta³towaæ?
2. Wspieranie pracy wychowawców klas -
bezpieczna szko³a.

3. Rodzice s¹ partnerami szko³y. 
Pomoc bêdzie dotyczy³a tak¿e organizacji
pracy szko³y, np.:
1. Wspó³praca ze œrodowiskiem lokalnym. 
2. Wspó³praca nauczycieli w prowadzeniu
procesów edukacyjnych. 
3. Efektywna wspó³praca zespo³ów nauczy-
cielskich itd.
W wyniku szkoleñ nauczyciele, dyrektorzy,
szko³y otrzymaj¹ du¿e wsparcie w rozwi¹-
zywaniu aktualnych realnych problemów
edukacyjnych, wychowawczych  czy organi-
zacyjnych.  W rezultacie ostatecznie skorzys-
taj¹ uczniowie - nasze dzieci ,uczêszczaj¹ce
do tych szkó³, gdy¿ otrzymaj¹ lepsz¹ i sku-
teczniejsz¹ edukacjê i efektywniejsz¹ ofertê
wychowawczo-rozwojow¹. 
Jednoczeœnie powstan¹ 4 sieci wspó³pracy 
i samokszta³cenia skupiaj¹ce nauczycieli w/w
szkó³. S¹ to miêdzyszkolne zespo³y nauczy-
cieli lub dyrektorów, wspó³pracuj¹cych ze
soba w ramach jednego zagadnienia. 
1-Sieæ dyrektorów szkó³, 2- Sieæ nauczycieli
przedmiotów œcis³ych (matematyczno-przy-
rodniczych), 3- Sieæ pedagogów i wycho-
wawców oraz 4- Sieæ humanistyczna.
Spotkania, szkolenia i praca na platformie
internetowej pozwoli na wymianê wiedzy,
doœwiadczeñ i umiejêtnoœci  nauczycieli 
i dyrektorów szkó³ realizuj¹cych projekt, 
a nabyta wiedza zostanie wykorzystana
w praktyce szkolnej.

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Chojnowie
Koordynator Projektu

Kinga Kozakowska-Rusin

„Szko³a na miarê czasów”
- pilota¿owe wsparcie nowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie legnickim
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Dziewczêta pod koszem

19 grudnia w hali SP 4 odby³ siê Fina³ Strefy
Legnickiej w Mini Koszykówce Dziewcz¹t
Szkó³ Podstawowych z udzia³em zespo³ów:
SP 4 Chojnów; SP 3 Z³otoryja; SP 14 Lubin 
i SP 3 Polkowice. W zawodach poprzedzaj¹cych
/podstrefa legnicka/ dziewczêta SP 4 poko-
na³y SP 3 Z³otoryja i SP 18 Legnica. Zdecy-
dowanym faworytem by³y polkowiczanki,
które nie zawiod³y i wygra³y zawody uzyskuj¹c
awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego. Reprezen-
tacja SP 4 po pokonaniu w pó³finale SP 14
Lubin zagra³a w finale z SP 3 Polkowice. 

O niespodziance nie by³o mowy. Zwyciê¿y³y
faworytki. 

KOLEJNOŒÆ:
SP 3 POLKOWICE
SP 4 CHOJNÓW
SP 14 LUBIN
SP 3 Z£OTORYJA
Sk³ad zespo³u: Pola Rokus; Adrianna Kapral;
Julia Mej; Kamila GwóŸdŸ; Aleksandra
Kwiatkowska; Oliwia Marcinów; Maja Myszo-
graj; Katarzyna Mazurkiewicz; Klaudia Pu³ka;
Natalia Cieœlak; Laura Sypniewska. Zespó³
chojnowski na co dzieñ trenuje pi³kê rêczn¹.

Zak³ady o Puchar Burmistrza

W ramach Miejskiego Kalendarza Imprez
Sportowych rozegrano Turniej Pi³ki Siatkowej
Zak³adów Pracy o Puchar Burmistrza Miasta.
W rozgrywkach uczestniczy³o 7 dru¿yn. Rozegra-
no dwa turnieje eliminacyjne (19 i 30 grudnia)
i 9 stycznia jeden fina³owy (³¹cznie 18 meczów).
W meczu o miejsca I - II spotka³y siê zespo³y
SP 4 i Policji. Zwyciê¿yli policjanci 2:1.
KOLEJNOŒÆ: 
1. Policja, 2. SP 4, 3. Xantos, 4. JRG 3, 
5. Delta, 6. Euroclean, 7. Feerum
Pami¹tkowe dyplomy oraz puchary uczestnikom
rozgrywek wrêczy³ Burmistrz Miasta Pan Jan
Serkies. Podziêkowania kierujemy pod adresem
Dyrektorów SP 4 i Gimnazjum nr 2 za udostêp-
nienie sal sportowych. Panu Zdzis³awowi Kar-
piakowi za pomoc sêdziowsk¹. Organizatorem
i sêdzi¹ zawodów by³ Pan Andrzej Matuszewski.

Sztafety na basenie

9 stycznia 2014r. basen chojnowski goœci³ uczestników Fina³u Strefy
Legnickiej w Sztafetach P³ywackich Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³
Podstawowych. W zawodach udzia³ wziê³o 7 sztafet dziewcz¹t oraz 7
sztafet ch³opców (³¹cznie 128 uczestników). W sztafetach p³ynêli
kolejno reprezentanci (po 2 osoby) klas III; klas IV ; klas V i koñczyli
szóstoklasiœci. W sztafetach bardzo dobrze zaprezentowali siê
uczniowie i uczennice SP 4 Chojnów zajmuj¹c III miejsca. 

DZIEWCZÊTA
SP 7 Legnica                     czas:         2`15``56  awans do zaw. wojew.
SP 7 Lubin                                         2`32``00  awans do zaw. wojew.
SP 4 Chojnów                             2`38``19
SP 1 Jawor                                         2`50``90
SP 3 Polkowice                              2`51``08
ZSP Lubin                                  2`58``29
SP 3 Chojnów                                4`14``80

CH£OPCY
SP 7 Lubin                            czas:     2`18``50   awans do zaw. wojew.
SP 7 Legnica                                      2`21``08   awans do zaw. wojew.
SP 4 Chojnów                                    2`25``03
SP 3 Polkowice                               2`30``14
SP 1 Jawor                                         2`39``91
ZSP Lubin                                    2`54``09
SP 3 Chojnów                                    3`02``43  
Serdeczne podziêkowania kierujemy pod adresem nauczycieli wf SP 4,
kierownictwa basenu, ratowników i obs³ugi basenu za pomoc 
w organizacji zawodów. Sk³ad sztafet p³ywackich SP 4: dziewczêta -
Otylia Pachla i Julia Jab³oñska /kl. III/; Martyna Bijak i Aleksandra
Pellowska /kl. IV/; Martyna Idkowiak i Olwia Repa /kl. V/; Marta
Sobiechowska i Julia Mej. Ch³opcy - Maciej Wengrzyn i Micha³
Janusz /rocznik kl. III/; Marcel Bijak i Marcel Mazur /kl. IV/; Pawe³
Zazulczak i Jakub Wengrzyn /kl. V/; Micha³ Szumilas i Krystian
Mendel /kl. VI/.

am

Ostatnie wydarzenia sportowe
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Z pocz¹tkiem roku zmieni³a siê firma odbieraj¹ca odpady w naszym mieœcie.
Przedsiêbiorstwo ASA z Zabrza, kilka razy w miesi¹cu opró¿niaæ bêdzie kontenery
z odpadów zmieszanych. Pozosta³e wywozi CHZGKiM. Zmiana firmy nie
wp³ynê³a jednak na kwotê op³at za jej us³ugi. Mieszkañcy, którzy zadeklarowali
segregacjê odpadów p³ac¹ 11 z³ od osoby, pozostali 18 z³. Wp³at mo¿na dokonywaæ
w kasie urzêdu lub na konto (wyznaczone w roku 2013) do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca.
Nasi Czytelnicy pytaj¹ czasami o harmonogram wywózki. Ustaliliœmy, ¿e ca³oroczny

terminarz odbioru odpadów mieszanych znajduje siê na stronie internetowej
www.chojnow.eu w zak³adce segregacja odpadów. S¹ tu dok³adne daty odbioru
œmieci z punktów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i niezamieszka³ej. 
Ze wzglêdu na obszernoœæ materia³u podajemy naszym Czytelnikom tylko harmono-
gram wywózki z domków jednorodzinnych. Dla w³aœcicieli tych posesji jest to
o tyle wa¿ne, ¿e pozwoli im na przygotowanie pojemników w odpowiednim terminie. 
Pozosta³ych zainteresowanych odsy³amy na stronê www.chojnow.eu.

Dotar³y do nas informacje, ¿e pliki zamieszczone w Internecie nie otwieraj¹ siê
prawid³owo. Uzyskaliœmy wyjaœnienie, ¿e nale¿y plik zapisaæ na dysku i otwie-
raæ za pomoc¹ programu Open Office lub Microsoft Excel min. 2010. 

Akacjowa 14 sty 28 sty 11 lut 25 lut 11 mar 25 mar 8 kwi 23 kwi 6 maj 20 maj 10 cze 24 cze
Asnyka 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Baczyñskiego 17 sty 31 sty 14 lut 28 lut 14 mar 28 mar 11 kwi 25 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Bielawska 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 21 cze
Bogus³awskiego 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 21 cze
Boh. Getta Warszaw. 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Boles³awiecka 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 21 cze
Broniewskiego 17 sty 31 sty 14 lut 28 lut 14 mar 28 mar 11 kwi 25 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Chmielna 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Cicha 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Æwikliñskiej 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 26 cze
D¹browskiego 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
D³ugosza 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Ga³czyñskiego 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 26 cze
Goleszañska 17 sty 31 sty 14 lut 28 lut 14 mar 28 mar 11 kwi 25 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Grodzka 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Grunwaldzka 14 sty 28 sty 11 lut 25 lut 11 mar 25 mar 8 kwi 23 kwi 6 maj 20 maj 10 cze 24 cze
Kazimierza Wielkiego 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Kiliñskiego 14 sty 28 sty 11 lut 25 lut 11 mar 25 mar 8 kwi 23 kwi 6 maj 20 maj 10 cze 24 cze
Kochanowskiego 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
Kolejowa 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 26 cze
Konopnickiej 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 26 cze
Kopernika 16 sty 30 sty 13 lut 27 lut 13 mar 27 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 26 cze
Koœciuszki 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Krasickiego 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
Kraszewskiego 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Królowej Jadwigi 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Krótka 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Kruczkowskiego 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Kwiatowa 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Legnicka 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Leœna 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Lipowa 14 sty 28 sty 11 lut 25 lut 11 mar 25 mar 8 kwi 23 kwi 6 maj 20 maj 10 cze 24 cze
Lubiñska 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
£okietka 17 sty 31 sty 14 lut 28 lut 14 mar 28 mar 11 kwi 25 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
£u¿ycka 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Ma³achowskiego 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Mickiewicza 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Miko³aja Reja 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
M³ynarska 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Modrzejewskiej 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Nowa 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Okrzei 17 sty 31 sty 14 lut 28 lut 14 mar 28 mar 11 kwi 25 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Orzeszkowej 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Paderewskiego 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
Parkowa 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Piotrowicka 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Pl. Dworcowy 17 sty 31 sty 14 lut 28 lut 14 mar 28 mar 11 kwi 25 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Polna 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Po³udniowa 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Prusa 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Przelot 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Rac³awicka 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Rzemieœlnicza 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
Samorz¹dowa 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Sempo³owskiej 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Sienkiewicza 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
Sk³odowskiej 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
S³oneczna 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
S³owackiego 8 sty 22 sty 5 lut 19 lut 5 mar 19 mar 9 kwi 23 kwi 7 maj 21 maj 11 cze 25 cze
Sobieskiego 14 sty 28 sty 11 lut 25 lut 11 mar 25 mar 8 kwi 23 kwi 6 maj 20 maj 10 cze 24 cze
Solskiego 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Spacerowa 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
Staffa 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Szpitalna 7 sty 21 sty 4 lut 18 lut 4 mar 18 mar 8 kwi 22 kwi 6 maj 20 maj 3 cze 17 cze
Tuwima 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze
Wojska Polskiego 14 sty 28 sty 11 lut 25 lut 11 mar 25 mar 8 kwi 23 kwi 6 maj 20 maj 10 cze 24 cze
Wolnoœci 14 sty 28 sty 11 lut 25 lut 11 mar 25 mar 8 kwi 23 kwi 6 maj 20 maj 10 cze 24 cze
Wyspiañskiego 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Zapolskiej 9 sty 23 sty 6 lut 20 lut 6 mar 20 mar 10 kwi 24 kwi 8 maj 22 maj 5 cze 20 cze
Z³otoryjska 13 sty 27 sty 10 lut 24 lut 10 mar 24 mar 7 kwi 19 kwi 5 maj 19 maj 9 cze 23 cze
¯eromskiego 10 sty 24 sty 7 lut 21 lut 7 mar 21 mar 4 kwi 18 kwi 9 maj 23 maj 6 cze 20 cze

Terminy wywózki odpadów

* * *   Z a b u d o w a   j e d n o r o d z i n n a   * * *
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie -
pow. 49m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, IIIp. po remoncie. Wiadomoœæ:
tel. 693-321-605 po godz. 16.00.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, III p.,
w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie, pow.
63m2. Nowe okna, rolety, panele, kafelki,
drewniane drzwi, drzwi antyw³amaniowe, 
ul. Sikorskiego, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028, 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie o pow. 83m2, 
3 pokoje, salon, kuchnia, ³azienka, osobno wc,
2 komórki, spi¿arka. Ogrzewanie kominkowe
+ gazowe, wymienione: pod³ogi, panele, stolarka
okienna, drzwi wejœciowe. Chojnów, ul. Drzy-
ma³y. Wiadomoœæ: tel. 782-163-131.

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w Rokitkach, pow. 40m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, g³adŸ na œcianach,
panele, niskie op³aty. Cena do uzgodnienia,
2000z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 695-035-529,
782-211-411.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samo-
dzielne w nowym domku jednorodzinnym 
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, p. pokój, ganek + piwnica o pow. 36m2.
Obrze¿e Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Mieszkanie do wynajêcia, po remoncie, 
2 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Piec dwufunkcyjny, dodatkowo ogródek,
piwnica i strych. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Zamieniê 4.pokojowe mieszkanie z bal-
konem po³o¿one na IV p. w budynku cztero-
piêtrowym w Chojnowie, ul. Sikorskiego,
pow.74m2 + piwnica. kuchnia, ³azienka,
toaleta - zamieniê na mniejsze, najchêtniej
dwupokojowe lub jednopokojowe w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 514-027-671.

Zamieniê mieszkanie 2.pokojowe (43m2)
w starym budownictwie, w cichej okolicy blisko
centrum miasta - na wiêksze 3.pokojowe 
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 504-109-904.

Praca

Opiekunki Niemcy, praca od zaraz, wysokie
zarobki. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona,
fundament domu, pe³na dokumentacja, w Bia³ej,
cena 50 tys. z³ - do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

Inne

Kupiê lub wynajmê gara¿ przy ul. Leg-
nickiej (obok pijalni piwa). Wiadomoœæ: 
tel. 604-701-660 lub 660-234-150

Sprzedam mebloœciankê segmentow¹
kolor blik 3,50x2,00 stan bardzo dobry, 
w zestawie szafa, witryna, barek, szafki.
Wiadomoœæ: tel. 606-871-134.

Badania:
kierowców zawodowych

operatorow wózków wid³owych, 
dŸwigów, suwnic, koparek,
³adowarek, innego sprzêtu 
budowlanego

osób skierowanych przez policjê

dla osób wykonuj¹cych prace 
wymagaj¹ce szczególnej sprawnoœci 
psychofizycznej

PRACOWNIA
PSYCHOTECHNICZNA

Dominika Aleksa

tel. 533-983-483
czynne:

8.00 - 16.00 (pon.-pt.)
ul. Tadeusza Koœciuszki 28

Szanowni Pañstwo, 
zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie 

finansowe dla naszej córeczki 

Blanki Kuliniak, która zmaga siê 

z chorob¹ nowotworow¹. 

Blanka ma obecnie 3 latka i od pó³ roku

jest leczona w Klinice Hematologii 

we Wroc³awiu. Przesz³a operacjê chirurgiczn¹

i jest w trakcie chemioterapii.

Aby leczenie by³o skuteczne konieczne

jest stosowanie kosztownego i nierefun-

dowanego przez NFZ leku. Jeœli zechc¹

Pañstwo pomóc naszemu dziecku bardzo

prosimy o przekazywanie 1% 

podatku dla Blanki.

Aby przekazaæ 1% podatku:

1) Trzeba odliczyæ 1% podatku dochodo-

wego nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu.

2) W zeznaniu na rok 2013 wpisaæ 

Nr KRS 0000086210 - jest to Fundacja 

NA RATUNEK Dzieciom z Chorob¹

Nowotworow¹, Wroc³aw, ul. Bujwida 42.

3) W nastêpnej rubryce wpisaæ obliczon¹

kwotê 1% podatku.

4) W czêœci „Informacje uzupe³niaj¹ce” 

w rubryce Cel szczegó³owy wpisaæ: 

Blanka Kuliniak

Z góry dziêkujemy

wszystkim ofiarodawcom

za okazanie 

dobrego serca

Rodzice Ania i Przemek
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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; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
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
Cmentarz Komunalny                       - 76 818 66 80

Aktualna zdawalnoœæ

za pierwszym podejœciem 50%
***

KURSY PRAWA JAZDY 

KATEGORII A, A1, A2, B, C, C+E

***
BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Informacje i zapisy 
pod numerami telefonów:
512 026 026, 76 81 81 807. 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej 
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury technicznej (telekomunikacyjna). Nabywca
nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej dostêp w celu jej
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 20 lutego 2014 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 nieru-
chomoœci (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¿ 440,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 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. 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 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

W sprzeda¿y posiadamy ju¿ 

* LPG do samochodów, 
* paliwa PB95, PB98, ON, 
* oleje, 
* akcesoria samochodowe 

w atrakcyjnych cenach.
Informujemy równie¿ 

o nowej drodze dojazdowej. 
Stacja czynna:

pon-pi¹t. 7 - 19, sobota 7 - 15
niedziela i œwiêta nieczynne

Zapraszamy

Stacja paliw “Chojnówka” 
ul. Fabryczna 1 

zaprasza klientów. 



Chojnowskie  Dzieciaki

Mateusz Chiliñski 6 lat 
- lubi czytaæ ksi¹¿ki przygodowe 

i Bolka i Lolka, filmy przyrodnicze,
baœnie norweskie, œpiewaæ kolêdy

oraz karmiæ psa Zariego :).

Chojnowianie dla Orkiestry


