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Alicja Ga³as - zawodniczka UKK SIGO-GIM1,
najpopularniejszym sportowcem roku 2014

V kadencja M³odzie¿owej Rady Miejskiej
6 marca, M³odzie¿owa Rada Miejska mia³a swoj¹ pierwsz¹, inauguracyjn¹ sesjê.

Znaj¹ siê na po¿arnictwie
Ju¿ po raz 34, Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP zorganizowa³
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.

Jubileusz filatelistów
Osiem lat temu, do Zarz¹du Okrêgu PZF we Wroc³awiu
zg³oszono rejestracjê chojnowskiego Ko³a Miejskiego Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów.

Wystawa Kamili Wiœniewskiej
„Barwy folkloru”, to zbiór prac plastycznych
i rzemios³a u¿ytkowego chojnowskiej artystki.

Na Dzieñ Kobiet
7 marca MOKSiR zaprosi³ Panie do Domu Schrama na swoisty
kulturalny wieczorek.
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KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
dot. wyborów pos³ów do Parlamentu
Europejskiego zarz¹dzonych
na dzieñ 25 maja 2014r.
Zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego
Burmistrz Miasta Chojnowa wyznacza na
obszarze miasta Chojnowa nastêpuj¹ce miejsca
przeznaczone na bezp³atne umieszczanie
urzêdowych obwieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
1. S³upy og³oszeniowe przy nastêpuj¹cych
ulicach:
- ul. Rynek (w pobli¿u parkingu),
- ul. St.Ma³achowskiego (przed MOKSiR),
- plac Dworcowy,
- skrzy¿owanie ul. Wolnoœci - ul. Miko³aja
Reja (obok mostu),
- ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego
(obok sklepu „Anna”),
- ul. Samorz¹dowa,
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Lidl),
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Polomarket).
2. Tablica informacyjna przy ul. Grodzkiej
(obok targowiska).
Wa¿na informacja
dla szóstoklasistów
- terminy rekrutacji do gimnazjów
W tym roku zmienia siê terminarz rekrutacji
do gimnazjów. Zgodnie z Zarz¹dzeniem
Nr 5/2014 Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty
z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów
rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad
rekrutacji kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 ustalone s¹ nowe
terminy sk³adania podañ i rekrutacji. I tak:
- podania o przyjêcie do klasy pierwszej gimnazjum sk³adamy od 2 do 26 czerwca 2014 r.
- kopie œwiadectwa ukoñczenia szko³y podstawowej i kopie zaœwiadczenia o wyników sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych dokumentów sk³adamy od 27 do 30 czerwca 2014 r.
- og³oszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum
do 3 lipca 2014 r.
- orygina³y œwiadectw i zaœwiadczeñ o wynikach
sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów sk³adamy do 7 lipca 2014 r.
- og³oszenie ostatecznej listy przyjêtych uczniów
do 8 lipca 2014 r.
Przestawiamy godzinê
Ju¿ za kilka dni, dok³adnie z 29 na 30 marca
o godz. 2:00 zmieniamy czas zimowy na letni
i bêdziemy spaæ godzinê krócej. Nie jest to
przyjemna wiadomoœæ dla œpiochów (a jest
nas chyba wiêkszoœæ), ale rady na to nie ma.
Pamiêtajmy zatem, aby w sobotni wieczór
przestawiæ nasze zegarki. Czas w niektórych
telefonach komórkowych, tabletach czy komputerach przestawia siê automatycznie, dla
pewnoœci jednak warto to sprawdziæ.
Zmiany czasu wprowadzone zosta³y, by efektywniej wykorzystaæ œwiat³o dzienne. Jednak
dla wiêkszoœci ta regulacja jest mêcz¹ca i potrzeba
paru dni na przestawienie siê. Ale popatrzmy
te¿ optymistycznie - d³u¿szy dzieñ, wiêcej
s³oñca i zbli¿aj¹ce siê wielkimi krokami lato...
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Zbieramy elektroodpady
22 marca (sobota) odbêdzie siê kolejna akcja
przyjmowania elektroœmieci w dwóch punktach miasta. Na terenie by³ej stra¿y po¿arnej
przy ul. D¹browskiego i przy kot³owni miejskiej
na ulicy Kiliñskiego, w godzinach od 9 do 16
przyjmowany bêdzie zu¿yty sprzêt elektryczny
- pralki, lodówki, odkurzacze, telewizory,
komputery, radia, itp.
Sfora prosi o pomoc
LMKS “SFORA” Chojnów podobnie jak
w zesz³ym roku stawia sobie za priorytet organizacjê Turnieju Taekwondo dla Dzieci. Konkurencje sprawnoœciowe, techniczne i walki
starszych roczników, to czeka blisko dwustu
m³odych zawodników z 10 zaproszonych
klubów. Niestety w tym roku z powodu mocno
ograniczonych funduszy nasz klub zwraca siê
o pomoc do wszystkich chêtnych i mog¹cych
nam pomóc podmiotów i osób prywatnych.
Poni¿ej przedstawiamy priorytetowe cele naszego
wspólnego zadania, poniewa¿ uœmiech dzieci
jest najwa¿niejszy. Jesteœmy w trakcie organizacji sali gimnastycznej, ale pozostaj¹ jeszcze
nastêpuj¹ce niezbêdne kwestie:
- przewóz materia³ów i sprzêtu do konkurencji
sprawnoœciowych z Boles³awca do Chojnowa
i z powrotem;
- zakup medali i dyplomów;
- zorganizowanie stoiska gastronomicznego;
- oprawa medyczna imprezy;
- sêdziowie-wolontariusze i osoby do pomocy.
Przy odrobinie szczêœcia przyda³oby siê równie¿:
zorganizowaæ nagrody dla uczestników; koszulki okolicznoœciowe; oprawê artystyczn¹.

Osoby chêtne do pomocy b¹dŸ jakiejœ formy
wsparcia naszej wspólnej imprezy prosimy
o kontakt: +48 505331624 lub sfora.chojnow
@gmail.com fb.com/taekwondo.chojnow
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 14.03.2014 r. do 04.04.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
nr 23, 24/4, po³o¿one w obrêbie 5 miasta
Chojnowa przy ul. £u¿yckiej (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca
2014 r. Nr 27/2014).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 25.04.2014 r.
2) w dniach od 18.03.2014 r. do 08.04.2014 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y na rzecz najemców znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Z³otoryjskiej 4a, b, ul. Chopina 4 i ul. Koœciuszki 13 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2014 r.
Nr 29/2014.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 29.04.2014 r.

Kalendarz imprez w mieœcie
marzec - kwiecieñ
Marzec
21.03. - Wiosna, wiosna…, ach to ty…- rozstrzygniêcie konkursu plastycznego (witra¿e);
godz. 18.00 - Dom Schrama; tel. 512 680 388
21.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne - wiosna; Dom Schrama; tel. 512 680 388
27.03. - Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem; godz. 16.00 - Miejska Biblioteka Publiczna;
tel. 76 818-83-46
28.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
marzec - kwiecieñ - „Silver Meetings - srebrne spotkania” - wystawa srebra ze zbiorów Galerii
Sztuki w Legnicy; Muzeum Regionalne; tel. 76 818-83-53
marzec - kwiecieñ - „Barwy folkloru” - wystawa prac plastycznych Kamili Wiœniewskiej;
Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 76 818-83-46
Kwiecieñ
04.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
05.04. - Rozœpiewane Nutki - Przegl¹d Piosenki; godz. 10.00 - Dom Schrama; tel. 512 680 388
11.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
12.04. - Kiermasz wielkanocny; Dom Schrama; tel. 512 680 388
12.04. - Zajêcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”; Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 76 818-83-46
25.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
27.04. - Misterium okazji Beatyfikacji Jana Paw³a II; koœció³ pw. œw. ap. Piotra i Paw³a;
29.04. - Pekaesy - przegl¹d kabaretów szkolnych; Dom Schrama; tel. 512 680 388
kwiecieñ - Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke; Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 76 818-83-46
kwiecieñ - wystawa fotograficzna; Dom Schrama; tel. 512 680 388
kwiecieñ - Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; Miejska Biblioteka Publiczna;
tel. 76 818-83-46
kwiecieñ - Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych w p³ywaniu; Basen Miejski; tel. 784-902-180

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 06/808
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Pity w urzêdzie
Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z naczelnikiem legnickiego Urzêdu Skarbowego, w Chojnowie uruchomiony
zosta³ punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
W ka¿dy czwartek, od godz. 8.00 do 15.00, do dnia 24 kwietnia 2014
roku, w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 3-parter),
pracownik Urzêdu Skarbowego przyjmuje zeznania podatkowe
za 2013 rok.
Druki PIT mo¿na pobieraæ w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na wys³anie swojego zeznania
drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie
przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibe Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie.
Podobny punkt funkcjonuje tak¿e w siedzibie Urzêdu Skarbowego
w Legnicy przy ul. N.M.Panny 3 w Sali Obs³ugi Klienta (parter).
Naczelnik Urzêdu Skarbowego pragnie poleciæ Pañstwa uwadze
mo¿liwoœci sytemu e-deklaracje i liczy, i¿ wszyscy podatnicy przyst¹pi¹
do realizacji ca³oœci obowi¹zków, w³aœnie w ten sposób, a fakt,
¿e jeszcze tego nie uczynili, wynika tylko z braku informacji o takiej
mo¿liwoœci.
Korzyœci wynikaj¹ce ze z³o¿enia deklaracji w formie elektronicznej:
* ³atwoœæ wype³nienia,
* szybszy zwrot nadp³aty,
* gwarancja poprawnoœci sk³adanej deklaracji,
* bezpieczeñstwo przesy³ania danych.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie. Dzia³ki znajduj¹ siê na
terenie w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej. Przez
dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej.
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.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 kwietnia 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
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pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 kwietnia 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 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¿ 460,00 z³ - dot. dz. 457/7,
1.010,00 z³ - dot. dz. 377/3. 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.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 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.

3

Co by³o i co bêdzie - o Chojnowie rozmowa
naszym mieœcie, od lat zachodz¹ zmiany inwestycyjne, gospodarcze, spo³eczne.
Chocia¿ wiele jest jeszcze do zrobienia,
Cho j n ó w z k a ¿ d ym r o k iem m o d er n iz uj e si ê,
piêknieje…
W 2013r. zrealizowano planowane inwestycje,
rozpoczêto nowe, które poprawi¹ infrastrukturê,
komfort ¿ycia i wizerunek miasta. Jak miniony rok
ocenia samorz¹d? Z tym pytaniem zwróciliœmy siê
do w³adzy wykonawczej czyli burmistrza Jana
Serkiesa.

W

Jan Serkies - W mojej ocenie by³ to okres bardzo pracowity
i efektywny. Przy planowaniu ka¿dego zadania, priorytetem s¹
potrzeby spo³eczne, dlatego szczególn¹ uwagê poœwiêcamy
modernizacji infrastruktury komunalnej. Ubieg³oroczne inwestycje, to inwestycje oczekiwane przez mieszkañców, jak przebudowa sieci wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej, budowa dróg
czy parkingów. Ulica Lubiñska ma ju¿ wyremontowan¹ sieæ
wodoci¹gow¹ i now¹ nawierzchniê, podobnie jak ul. Bielawska,
Orzeszkowej, Konopnickiej. Wykonaliœmy tak¿e termomodernizacjê budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3. W tym roku,
dziêki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury uda³o siê
przeprowadziæ drugi etap remontu gotyckiej Baszty Tkaczy,
która teraz bêdzie czêœciej udostêpniania mieszkañcom.
Wybudowano tak¿e nowe alejki na cmentarzu komunalnym.
Gazeta Chojnowska - Pod koniec ubieg³ego roku rozpoczêto
prace przy remoncie domu kultury. Na tê inwestycjê, mieszkañcy czekali wiele lat.
J.S. - To powa¿na inwestycja, wymagaj¹ca du¿ych nak³adów
finansowych. Kosztorys prac wyniós³ 8 mln z³otych. Wyasygnowanie takiej kwoty z bud¿etu by³oby trudne, dlatego niezmiernie cieszy mnie fakt, ¿e uda³o nam siê pozyskaæ œrodki
z zewn¹trz. Wniosek, w którym ujêliœmy rozwój spo³eczny
ró¿nych œrodowisk, zosta³ bardzo dobrze oceniony i otrzymaliœmy
dofinansowanie z Unii Europejskiej (Fundusz RPO) w wysokoœci
6.519.629,32 z³. Zmodernizowany MOKSiR poszerzy ofertê kulturaln¹ i stanie siê wizytówk¹ naszego miasta. Projekt przewiduje
m.in. modernizacjê sali kinowo-widowiskowej, sali koncertowej
z muszl¹, budowê nowych pomieszczeñ - pracowni ceramicznej,
teatralnej, muzycznej i plastycznej, sali fitness, si³owni i krêgielni.
Obiekt bêdzie te¿ przystosowany do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne.
Warto tak¿e dodaæ, ¿e w tym roku spodziewamy siê kolejnego
inwestora w naszej Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Og³osiliœmy niedawno przetarg na sprzeda¿ prawa w³asnoœci
nieruchomoœci objêtej granicami LSSE przy ul. £u¿yckiej. S¹
zainteresowani, jest zatem szansa na kolejne miejsca pracy.
G.Ch. - Co, poza tym, przewiduj¹ plany inwestycyjne na 2014 r.?
J.S. - Mieszkañców osiedla ucieszy z pewnoœci¹ nowa,
rozpoczêta ju¿, inwestycja - rewaloryzacja terenów zielonych
przy ul. Kiliñskiego, gdzie powstan¹ atrakcyjne miejsca rekreacyjne. Teren znany pod nazw¹ Morskie Oko bêdzie mia³ m.in. nowe
oœwietlenie, kolorow¹ fontannê na oczku wodnym i wiele innych
elementów ma³ej architektury. Kolejne, najbli¿sze inwestycje to
k³adka nad Skor¹ ³acz¹ca ul. Rac³awick¹ z ul. Brzozow¹, sala
gimnastyczna ze squashem w Szkole Podstawowej nr 4 i ogród
zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu Radosna
Szko³a.
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W 2013r. wykonano dokumentacje techniczne, które bêd¹ realizowane w tym roku i w przysz³oœci, m.in.: na budowê oœwietlenia ulicznego, nastêpne sieci wodno-kanalizacyjne i budowê
dróg. Przygotowujemy tak¿e tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Wyspiañskiego i Sikorskiego.
Chcia³bym, aby samorz¹d wykorzysta³ now¹ perspektywê
pozyskiwania œrodków z Unii, tak jak mia³o to miejsce w latach
2007-2013. Z pewnoœci¹ bêdziemy aplikowaæ o kolejne œrodki
unijne i pozabud¿etowe.
Mam nadziejê, ¿e nowe inwestycje zadowol¹ mieszkañców,
podobnie jak tegoroczne imprezy kulturalne. Wœród nich XII
edycja Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego i Dni
Chojnowa. Na scenie, jako gwiazdê, goœciæ bêdziemy popularny
zespó³ Pektus i oczywiœcie kilka innych grup prezentuj¹cych
ró¿ne gatunki muzyczne. W przygotowaniu jest te¿ Noc
w Muzeum, która ma ju¿ ogromne grono mi³oœników, pod koniec
roku Jarmark Œwi¹teczny, a wczeœniej rodzinne festyny, muzyczne
przegl¹dy, sportowe turnieje… W propozycjach, ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie.
G.Ch. - Za kilka miesiêcy koñczy siê kadencja, odbêd¹ siê
wybory samorz¹dowe. Czy zamierza Pan kandydowaæ na
burmistrza?
J.S. - Tak. Uwa¿am, ¿e mo¿na jeszcze wiele zrobiæ dla rozwoju
naszego miasta. To odpowiedzialna praca, czêsto nies³usznie
krytykowana, jednak zdecydowana wiêkszoœæ chojnowian,
widzi i docenia pozytywne zmiany zachodz¹ce w Chojnowie.
Cieszê siê razem z nimi z ka¿dej udanej inwestycji, kolejnych
zrealizowanych planów. Maj¹ one nie tylko wp³yw na poprawê
komfortu ¿ycia mieszkañców czy wizerunek miasta, ale tak¿e
na inicjatywy spo³eczne. W Chojnowie, za spraw¹ placówek
kulturalnych, sportowych i oœwiatowych oraz oko³o 20 aktywnych
organizacji pozarz¹dowych, w ci¹gu roku mamy ponad 100
wydarzeñ, które przyci¹gaj¹ coraz liczniejsze grono zainteresowanych. To bardzo cenne, poniewa¿ bez ambitnych, zaanga¿owanych ludzi, ¿adna spo³ecznoœæ nie mo¿e dobrze funkcjonowaæ.
A takich nam przybywa. W³aœnie ukonstytuowa³a siê kolejna
M³odzie¿owa Rada Miejska i dobrze, ¿e w spo³eczne ¿ycie
miasta w³¹cza siê m³ode pokolenie. Bardzo liczymy na œwie¿e
spojrzenie, kreatywnoœæ i pomoc.
Funkcja burmistrza nauczy³a mnie zarówno pokory jak i walki
o dobro miasta na wielu p³aszczyznach.
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V kadencja M³odzie¿owej Rady Miejskiej
marca, M³odzie¿owa Rada
Miejska mia³a swoj¹ pierwsz¹, inauguracyjn¹ sesjê.
Podczas tego posiedzenia m³odzi
radni odebrali nominacje z r¹k
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Chojnowa Jana Skowroñskiego
i wybrali spoœród siebie przewodnicz¹cego rady, jego zastêpcê
i sekretarza. Wybory by³y tajne
i doœæ emocjonuj¹ce. Cz³onków
prezydium, z powodu braku bezwzglêdnej wiêkszoœci podczas
g³osowania, wybierano kilkukrotnie. W koñcu uda³o siê jednak doprowadziæ g³osowanie do fina³u.
M³odzie¿owej Radzie przewodniczy B³a¿ej Wojtala, uczeñ II
klasy liceum ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie. W krótkiej rozmo-
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wie z nasz¹ Gazet¹ przyzna³, ¿e
jest spo³ecznikiem. Udziela³ siê
jako wolontariusz podczas Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
pracowa³ w szkolnym samorz¹dzie.
Pracê w MRM uwa¿a za mo¿liwoœæ inicjowania dzia³añ dotycz¹cych ¿ycia m³odych ludzi
w mieœcie, organizowania imprez
i spotkañ m³odzie¿owych, a przede
wszystkim kszta³towania poczucia odpowiedzialnoœci obywatelskiej wœród rówieœników. W porozumieniu z pozosta³ymi radnymi ustali wkrótce plan pracy rady
skierowany g³ównie na oczekiwania m³odych mieszkañców
Chojnowa.
Jako zastêpca wspieraæ go bêdzie
Natalia Smoleñ. Funkcjê sekre-

tarza objê³a Kamila Chocho³owicz.
Na rzecz chojnowskiej m³odzie¿y
pracowaæ bêd¹ tak¿e:
Karol Biernacki, Kacper Dudek,
Anna Gerke, Aleksandra Haniecka,
Jagoda Krzywda, Anita Smoleñ,

Aleksandra Stroceñ, Jaros³aw
Wiœniewski.
Opiekunem MRM jest Anna
Œwidurska.

B³a¿ej Wojtala

Natalia Smoleñ

¯yczymy powodzenia.
eg

Kamila Chocho³owicz

Kacper Dudek

Anna Gerke

Aleksandra Haniecka

Jagoda Krzywda

Anita Smoleñ

Aleksandra Stroceñ

Jaros³aw Wiœniewski
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Na Dzieñ Kobiet
rzemi³¹ niespodziankê sprawi³ MOKSiR chojnowskiej p³ci
piêknej. Z okazji Dnia Kobiet - 7 marca zaprosi³ wszystkie
Panie do Domu Schrama na swoisty kulturalny wieczorek.
Dwoma pysznymi sk³adnikami tej rozrywki by³y: niezwyk³y duet
Agnieszka Justyna Szumi³o - œpiew i pianista Pawe³ Wrzecionowski
oraz grupa teatralna dzia³aj¹ca przy MOKSiR od paŸdziernika 2013 r.
Sala recitalowa, która wype³niona by³a praktycznie samymi Paniami,
wys³ucha³a najpierw recitalu duetu Agnieszki i Paw³a. Liryczny repertuar
tego wystêpu dotycz¹cy g³ównie mi³oœci sprawi³, ¿e artyœci a¿ trzykrotnie bisowali. By³a i wisienka na torcie, czyli owacje na stoj¹co.
A to dla ka¿dego artysty jest najwy¿szym uznaniem. Duet ów w ubieg³ym
roku nagra³ materia³ na p³ytê. Kr¹¿ek pt. “Z kobiet¹ w tle” czeka na wydanie.
Nastêpnie przysz³a kolej na grupê teatraln¹, któr¹ prowadzi Elwira
K¹dzio³ka. T¹ czêœæ imprezy wyre¿yserowano bardzo efektownie.
Na pocz¹tek wœród kobiecej
publicznoœci rozdawano
losy ze z³otymi myœlami.
Odczytywane na g³os wzbu-

P
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dza³y salwy œmiechu. Aktorzy przygotowali te¿ wiersze o kobietach.
Wszystkie wzbudza³y do refleksji. Na fina³ przysz³a pora na sztukê
teatraln¹ w wykonaniu naszej grupy pt. “Dzieñ Kobiety”. Z³o¿y³ siê na
ni¹ jeden epizod z piêcioma aktami. Scenariusz i re¿yseria - Elwira
K¹dzio³ka. Wystêpuj¹cy w tej sztuce s¹ chojnowianami. Znamy ich
niemal wszystkich, spotykamy codziennie. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
re¿yserka podpatruj¹c obyczaje chojnowian, wpisa³a charaktery do
“Dnia Kobiety”. Te piêcioaktówki: “Œniadanie”, „Praca’’, “Dyskont”,
“Obiad”, “Kolacja” w pe³ni oddaj¹ obraz, jaki panuje w domu i w pracy. Ka¿dy z wystêpuj¹cych zas³uguje na s³owa uznania.
Na pewno ten pi¹tkowy Dzieñ Kobiet chojnowskie Panie, bêd¹ d³ugo
wspominaæ.
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“Gorzkie pomarañcze” Dionisiosa Sturisa nominowane do nagrody im. Ryszarda Kapuœciñskiego
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ informujemy,
¿e debiutancka ksi¹¿ka “Grecja. Gorzkie
pomarañcze” Dionisiosa Sturisa - chojnowianina, reportera TOK FM - zosta³a
nominowana do nagrody im. Ryszarda
Kapuœciñskiego za reporta¿ literacki.
Gratulujemy! Wyró¿nienie, ustanowione
w 2010 r., jest przyznawane autorowi
najlepszego reporta¿u minionego roku.
W tegorocznej edycji nagrody jury z 82.
nades³anych ksi¹¿ek wybra³o 10 tytu³ów.
Wœród nominowanych znalaz³o siê piêciu
autorów z Polski: Wojciech Jagielski, Jolanta
Krysowata, Filip Springer, Dionisios Sturis
i Maciej Wasielewski. Jury og³osi piêciu finalistów w kwietniu,
a zwyciêzcê nagrody poznamy 23 maja.

W paŸdzierniku 2013 roku, w naszej bibliotece, spotkaliœmy siê z autorem
“Greckich pomarañczy”.
Najprawdopodobniej za kilka miesiêcy, bêdziemy goœciæ ponownie
Dionisiosa Sturisa. Przyjdzie ze swoj¹ now¹ ksi¹¿k¹ - o Wyspie Man.
BiblioCh

Dziewiêtnasty Pegazik
W miejskim etapie XIX Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego
PEGAZIK, który odby³ siê 6 marca br. w Domu Schrama, swych si³
próbowali recytatorzy ze szkó³ podstawowych i gimnazjum. Precyzyjniej
by³oby powiedzieæ - recytatorki, bo z trudn¹ materi¹ s³owa nie zmierzy³
siê ¿aden m³ody mê¿czyzna... Znak czasu? W sumie o mo¿liwoœæ
reprezentowania Chojnowa na szczeblu powiatu ubiega³o siê 12
dziewcz¹t. Wœród reprezentantek szkó³ podstawowych jurorki (te¿
same panie) po d³ugiej naradzie postanowi³y pierwszym miejscem
nagrodziæ Martê Sobiechowsk¹. Na drugiej - dos³ownie o w³os pozycji uplasowa³a siê Marta Klimczyk, na trzeciej - Karolina
Czerniawska. Zdecydowanie s³abiej zaprezentowa³y siê gimnazja.
Jedyne wyró¿nienie trafi³o do r¹k Urszuli Grz¹dkowskiej.
Etap powiatowy XIX Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego
PEGAZIK odbêdzie siê 26 marca br. o godz. 10.00 w auli PZS
w Chojnowie przy ulicy Witosa. Nasze miasto bêd¹ reprezentowa³y

dwie dziewczynki- Matra Sobiechowska ( SP4) i Marta Klimczyk
(SP3). Trzymamy za nie kciuki i ¿yczymy powodzenia!
sh

Polona dla Ciebie
Jeszcze nie tak dawno mo¿na by³o jedynie pomarzyæ o tym, ¿eby czytelnicy w ca³ej
Polsce na co dzieñ mieli nieograniczony dostêp do zbiorów Biblioteki Narodowej.
Dziœ jest to mo¿liwe dziêki Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, ukrytej pod
adresem internetowym www.polona.pl . Do cyfrowego repozytorium wp³ywa
codziennie ponad 70.000 skanów obejmuj¹cych nawet do 2.000 obiektów, tak¿e tych
wydobytych ze skarbca Narodowej Ksi¹¿nicy: ksi¹¿ek, czasopism, pocztówek,
fotografii, grafik, map, nut i rêkopisów. Najnowsza technologia umo¿liwia
czytelnikom wnikliwie przestudiowanie ka¿dego dokumentu, wydrukowanie
skanu w dobrej rozdzielczoœci, a nawet stworzenie w³asnej kolekcji najciekawszych obiektów. Warto podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ obiektów umieszczonych
w Polonie znajduje siê w Domenie Publicznej, co pozwala u¿ytkownikom na
ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeñ.
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Konferencja „Pracodawcy na lokalnym rynku pracy, oczekiwania i perspektywy”
4 marca odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca wdra¿anie Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki na terenie miasta i gminy Chojnów w obszarze
rynku pracy i wsparcia przedsiêbiorców, zorganizowana przez Starostê
Powiatu Legnickiego oraz Filiê PUP w Chojnowie. Spotkanie otworzy³
Jaros³aw Humenny Starosta Powiatu Legnickiego, który dokona³
krótkiego podsumowania koñcz¹cej siê perspektywy finansowej
2007-2013 i przypomnia³ najistotniejsze z punktu widzenia powiatu
dzia³ania podjête w ramach PO KL na rzecz wsparcia osób bezrobotnych
oraz lokalnych przedsiêbiorców i efekty, które dziêki tym dzia³aniom
uda³o siê osi¹gn¹æ.
W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 50 osób, m.in. przedstawiciele jednostek samorz¹du terytorialnego, instytucji zaanga¿owanych w realizacjê
PO KL, przedsiêbiorcy - zarówno ci, którzy ju¿ wykorzystali szansê,
jak¹ stwarzaj¹ œrodki unijne, jak te¿ ci, którzy dopiero zamierzaj¹
z nich skorzystaæ.

W pierwszej czêœci konferencji Pani Bo¿ena Konopnicka - Zastêpca
Dyrektora PUP w Legnicy Dyrektor Filii w Chojnowie podsumowa³a
szczegó³owo dotychczasowe wdra¿anie projektu realizowanego w latach
2007-2013. Zgromadzeni goœcie mieli okazjê wys³uchaæ wyst¹pienia
poœwiêconego dotychczasowym efektom realizacji Programu Kapita³
Ludzki oraz zapoznaæ siê z mo¿liwoœciami wsparcia w ramach
tegorocznych œrodków na aktywizacjê osób bezrobotnych. Nastêpnie
uczestnikom zaprezentowane zosta³y planowane zmiany w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które bêd¹ dotyczyæ pracodawców i przedsiêbiorców jak równie¿ osoby bezrobotne.
Dziêkujemy wszystkim osobom, które wziê³y udzia³ w spotkaniu.
Nieobecnych zachêcamy natomiast do skorzystania z us³ug Filii
Urzêdu Pracy w Chojnowie oraz zapraszamy na kolejne spotkania.
PUP Filia w Chojnowie

Pamiêci prof. Józefy Kozakowej...
13 lutego 2014 r. w wieku 92 lat zmar³a wieloletnia
nauczycielka jêz. rosyjskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Chojnowie.
Na chojnowskim cmentarzu po¿egnali J¹ wychowankowie, absolwenci, kole¿anki i koledzy z grona
nauczycielskiego, z którymi Zmar³a pracowa³a.
Obecny by³ te¿ sztandar szko³y.
Prof. Kozakowa przyjecha³a do Chojnowa z Brze¿an
w ramach tzw. Repatriacji w paŸdzierniku 1945 r. i tu
zamieszka³a.
Pracê pedagogiczn¹ rozpoczê³a w roku 1949 w chojnowskim liceum i pracowa³a
niezmiennie do 1978 roku, kiedy to przesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê.
W latach 1965 - 72 pe³ni³a funkcjê metodyka jêz. rosyjskiego w Powiatowym Oœrodku
Metodycznym w Z³otoryi.
Okres pracy zawodowej w liceum to czas intensywnej pracy pedagogicznej
i wychowawczej. Prof. Kozakowa by³a wychowawczyni¹ piêciu roczników: 1955,
1967,1971,1974, 1978.
Wychowankowie wspominaj¹ J¹ jako osobê oddan¹ szkole i swoim uczniom, troskliw¹
ale wymagaj¹c¹. W³adze szkolne ocenia³y pracê naszej wychowawczyni “jako niezwykle
oddan¹ szkole”.
Oprócz pracy lekcyjnej prof. Kozakowa prowadzi³a kó³ko taneczne, na które chêtnie
uczêszcza³a m³odzie¿. Wystêpy zespo³u tanecznego uœwietnia³y uroczystoœci nie tylko
szkolne.
Jesteœmy rocznikiem 1955, a wiêc pierwszymi wychowankami. Dziœ wspominamy prof.
Kozakow¹ z ogromnym wzruszeniem. Przez cztery lata uczy³a nas rzetelnoœci,
odpowiedzialnoœci. Opiekowa³a siê nami troskliwie, czêsto “walcz¹c” o nas, nie byliœmy
bowiem zespo³em ³atwym.
Doprowadzi³a do matury 33 abiturientów, z których maturê zda³o 28 osób. Niestety
10 absolwentów rocznika 1955 te¿ jest ju¿ “po tamtej stronie”.
¯egnamy nasz¹ Wychowawczyniê wdziêczni Wychowankowie z 1955 r.
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Komunikat Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w sprawie bezumownego u¿ytkowania gruntów
Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
Agencja Nieruchomoœci Rolnych oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieœni³y
wspó³pracê w celu ostatecznego wyeliminowania
zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomoœci
Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa. Ka¿dy przypadek zajêcia nieruchomoœci Zasobu bez zgody Agencji
Nieruchomoœci Rolnych bêdzie szczegó³owo sprawdzany
przez obie Agencje. Podczas tego postêpowania Agencje
wzajemnie bêd¹ sobie przekazywaæ dane dotycz¹ce
zajêtych gruntów oraz podmiotów, które ubiegaj¹ siê
o przyznanie na nie p³atnoœci lub ju¿ je uzyska³y.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych podejmie wszelkie
mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na celu zabezpieczenie nieruchomoœci Zasobu przed ich samowolnym zajêciem,
w tym stosowaæ bêdzie obronê konieczn¹, o której mowa
w art. 343 Kodeksu cywilnego. Ka¿dy przypadek
samowolnego zajêcia nieruchomoœci Zasobu zg³oszony
bêdzie organom œcigania i innym w³aœciwym instytucjom.
Wobec osób, które samowolnie wejd¹ w posiadanie
nieruchomoœci Zasobu podjête zostan¹ wszelkie
prawem dopuszczone dzia³ania maj¹ce na celu zwrot
nieruchomoœci. Ponadto pobierane bêdzie od nich wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomoœci w wysokoœci
5-krotnoœci wywo³awczej wysokoœci czynszu dzier¿awnego, który by³by nale¿ny od tej nieruchomoœci, gdyby
by³a ona przedmiotem umowy dzier¿awy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie
bêdzie wyp³acaæ dop³at samowolnym u¿ytkownikom
nieruchomoœci Zasobu, którzy stwarzaj¹ pozory prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w celu uzyskania korzyœci
sprzecznych z celami danego wsparcia.
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Wystawa Kamili Wiœniewskiej
Kilkadziesi¹t swoich prac, autorka Kamila Wiœniewska ujê³a w dwa
s³owa stanowi¹ce tytu³ jej autorskiej wystawy. „Barwy folkloru”, to
zbiór prac plastycznych i rzemios³a u¿ytkowego nawi¹zuj¹cych nie
tyle do konkretnej czasoprzestrzeni, ale ogólnie do tradycji i kultury
ludowej. Wernisa¿ wystawy mia³ miejsce 14 marca w Galerii
M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na obrazach - portrety, fauna i flora, w gablotach przedmioty gospodarstwa
domowego, w holu - efektowne chusty robione na szyde³ku i oryginalne
krzes³o z rêcznie malowanym siedziskiem. Wszystkie te prace z³o¿y³y
siê na barwny folklor nios¹cy za sob¹ to¿samoœæ etniczn¹ i to¿samoœæ
zdolnej artystki. Gratulujemy! Zainteresowanych zapraszamy do
ogl¹dania. Wystawa potrwa do koñca kwietnia.
eg

Jubileusz filatelistów
siem lat temu, 1 marca do Zarz¹du Okrêgu PZF we Wroc³awiu
zg³oszono rejestracjê chojnowskiego Ko³a Miejskiego
Polskiego Zwi¹zku Filatelistów.
Pomys³ narodzi³ siê krótko przed tym faktem. Na jednej ze zbiórek
harcerskich Naczelnik 141 Poczty Harcerskiej hm. Artur Reichert
zaproponowa³ harcerzom, którzy zbierali znaczki pocztowe, aby utworzyli
dru¿ynê o profilu filatelistycznym i tak powsta³a 7 Dru¿yna Harcerska
”Soko³y”. Potem uznano, ¿e nale¿y powo³aæ w Chojnowie miejskie
ko³o filatelistyczne i tak te¿ siê sta³o. 26.04.2006r. Ko³o zosta³o zarejestrowane a jego prezesem zosta³ Artur Reichert.
5 marca br., w Domu Schrama, œwiêtowano ósm¹ rocznicê dzia³alnoœci.
By³a to okazja do podsumowañ wieloletniego dorobku, przedstawienia planów na przysz³oœæ i nagrodzenia najbardziej aktywnych.
Br¹zow¹ odznakê PZF otrzyma³ Miros³aw Gawron, a Kacper Przy³ucki
uhonorowany zosta³ m³odzie¿ow¹ br¹zow¹ odznak¹ PZF.

O

polu zainteresowañ jest np. kolejnictwo, pi³ka no¿na, stra¿ po¿arna,
czasy œredniowiecza czy wydarzenia olimpijskie. Ich pasja nie polega
wy³¹cznie na gromadzeniu znaczków o okreœlonej tematyce. Kolekcjonowanie wi¹¿e siê tak¿e ze zdobywaniem wiedzy, korzystaniem
z ró¿nych Ÿróde³ edukacyjnych, naukowych, historycznych. I o to chodzi
w filatelistyce. Zbieranie znaczków, kart pocztowych czy stempli ma
sprawiaæ przyjemnoœæ i jednoczeœnie uczyæ. Filatelistyka, to nieograniczona podró¿ w czasie i przestrzeni, daj¹ca przemo¿n¹ mo¿liwoœæ
poznawania œwiata.
Ko³o Filatelistów spotyka siê w ka¿d¹ œrodê w godz. 14.00 - 17.00;
w Domu Schrama, Rynek 20. Oko³o godz. 15.30 spotykaj¹ siê
cz³onkowie M³odzie¿owego Ko³a Filatelistycznego.
Zapraszamy!
eg

Miejskie Ko³o skupia nie tylko doros³ych pasjonatów filatelistyki. Coraz
czêœciej szeregi zasilaj¹ uczniowie szkó³ gimnazjalnych i podstawowych
z terenu miasta i gminy. Dla tych ostatnich Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Gminy przyzna³a œrodki
finansowe, za które zakupione zosta³y klasery, filatelistyczne lupy i pensety.
Najm³odsz¹ cz³onkini¹ chojnowskiego Ko³a jest uczennica pierwszej
klasy szko³y podstawowej - Wiktoria. Dopiero zaczyna, ale pilnie
przygl¹da siê pasji starszego brata, ucz¹c siê od niego nie tylko teorii,
ale i szacunku do posiadanych zbiorów. Jej starsi koledzy maj¹ ju¿
kolekcje tematyczne, które teraz uzupe³niaj¹ i rozbudowuj¹. W ich
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Marcowa GILDIA
Jeœli ktoœ myœli, ¿e chojnowscy twórcy spotykaj¹ siê po to, ¿eby tylko
siê spotkaæ, to jest w b³êdzie. W marcowej edycji Gildii na jej cz³onków,
czeka³a nie lada atrakcja. Zwiedzanie Baszty Tkaczy. Podj¹³ siê tego
wyzwania, jako narrator ca³ej eskapady - dyr. chojnowskiego muzeum Jerzy Janus.
Ten zabytkowy obiekt, od wieków budzi w naszym mieœcie, podziw
i zachwyt. Co prawda wszystkie historyczne tajemnice, zosta³y ju¿ chyba
wyjaœnione, ale obecnoœæ wewn¹trz Baszty, by³a emocjonuj¹cym prze¿yciem. Generalny remont, praktycznie dobieg³ ju¿ koñca. Poszczególne piêtra ca³ej kondygnacji, wymagaj¹ jednak zagospodarowania.
Pomys³y s¹ i czekaj¹ na wdro¿enie do ¿ycia tak, by przyci¹gn¹æ turystów.
Sezon wycieczkowy ma trwaæ od kwietnia do paŸdziernika.
Ostatni poziom tej monumentalnej budowli, bêdzie przeznaczony
w³aœnie dla gildian. Bêdzie tam mo¿na w ciszy i skupieniu podziwiaæ
dorobek artystyczny chojnowian. Po tej historycznej przygodzie,
marcowa gildia mia³a swój dalszy ci¹g w KU NI TALENTÓW. Cieszy
fakt stale poszerzaj¹cego siê grona artystów, zw³aszcza m³odego
pokolenia. Studenci zaciekawieni doniesieniami prasowymi “Gazety
Chojnowskiej” i poczty pantoflowej, postanawiaj¹ zasilaæ kulturalne
szeregi. S¹ to osoby ju¿ ukszta³towane i maj¹ce swoje pasje, które
zazwyczaj id¹ w parze z kierunkami studiów.

Portrety

naszych
artystów

Lilla Konieczna
Wzorowa gospodyni domowa. Chojnowianka, pasjonatka ró¿nego rodzaju
haftu: krzy¿ykowego, wst¹¿eczkowego
i u¿ytkowego. Zajmuje siê te¿ aran¿acjami
wnêtrz, renowacj¹ starych mebli. W wolnych
chwilach udaje siê na wycieczki, ma³e i du¿e
np. do starych koœcio³ów. Przy okazji obcuje
z przyrod¹. Niczym Adam S³odowy tworzy
coœ z niczego. Dzie³a pani Lilly s¹ dostêpne
na ka¿dym stoisku GILDII, podczas miejscowych imprez.
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Na ostatnim œrodowym spotkaniu nadworny karykaturzysta Edmund
Chamera, przygotowa³ mi³¹ niespodziankê. Ka¿dy z gildian dosta³ po
kilka egzemplarzy jego prac. Natomiast panie przedstawi³y swoje
dzie³a hafciarskie, poeci nowe wiersze, plastycy - obrazy. Ca³y ten
plon kultury mo¿na podziwiaæ w internecie: gildia.chojnów.eu. Strona
jest wci¹¿ aktualizowana. G³ówny administrator Andrzej Sobczak, ma
pe³ne rêce roboty.
Kolejne spotkanie chojnowskich twórców 2 kwietnia o godz. 18.00
w restauracji KU NIA. ZAPRASZAMY!
pm

„Królik Zdrowuœ edukuje”
Pod takim has³em 11 marca Gimnazjum nr 2
goœci³o grupê 5 i 6-latków z Przedszkola
Miejskiego nr 3. Organizatorem akcji by³a
klasa specjalna i przyjaciele. Uczniowie wraz
z opiekunami oraz pani¹ pielêgniark¹ przygotowali w tym dniu dla przedszkolaków wiele
niespodzianek. Calem akcji przygotowanej
w ramach udzia³u klasy w programie edukacyjnym WINIARY „¯yj smacznie i zdrowo”,
by³a edukacja oraz integracja. Królik Zdrowuœ zachêca³ najm³odszych do zdrowego od¿ywiania i ruchu, a wspólna zabawa by³a okazj¹
do szerzenia idei integracji w œrodowisku
lokalnym. Atrakcji by³o wiele - na pocz¹tek
ruch na œwie¿ym powietrzu i zabawa z kolorowymi chustami Klanzy. Potem kolejny zastrzyk energii, czyli wystrza³owa zumba przygotowana przez P. Marzenê Anton. Po wysi³ku dla wzmocnienia zdrowy i smaczny
poczêstunek w postaci marchewek, jab³uszek,

mandarynek oraz owocowych soków. Królik
Zdrowuœ nauczy³ tak¿e dzieci, które produkty
s¹ zdrowe, a których lepiej nie jadaæ. Wszystko
pod czujnym okiem zaproszonych do udzia³u
w akcji Pañ z Sanepidu. W trakcie spotkania
Witaminki wybra³y najpiêkniejsze przebranie
za owoc lub warzywo. A najm³odsi zaprezentowali wierszyki i piosenki zwi¹zane z tematem
akcji, przygotowane specjalnie dla Zdrowusia.
Wystêpy zosta³y nagrodzone, a dla wszystkich
uczestników akcji wrêczono upominki.
W podziêkowaniu Królik Zdrowuœ us³ysza³
g³oœno wypowiedziane has³o przewodnie
spotkania: „Zdrowuœ edukuje: Przedszkolak
zdrowo konsumuje i sporty trenuje!”. Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: Sklep Intermarche, Sklep papierniczo-zabawkowy PHU
Wies³awa Macowicz, Mariusz Gawron, Bank
Spó³dzielczy, Bank Zachodni oraz wszystkim
osobom zaanga¿owanym w przygotowanie akcji.
Agnieszka Barszczyk
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Poznajemy szko³ê - odwiedziny przedszkolaków w SP 3
Jak co roku goœciliœmy w murach naszej szko³y maluchy z chojnowskich
przedszkoli. Odwiedziny odbywa³y siê w przeci¹gu dwóch dni.
Pierwszego dnia zawita³y do nas maluchy wraz ze swoimi wychowawczyniami z Miejskiego Przedszkola nr 3. Kolejnego dnia goœciliœmy
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz Ochronki Sióstr
S³u¿ebniczek. Pracownicy szko³y oraz uczniowie przedstawili goœciom
Szko³ê Podstawow¹ nr 3. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ poznaæ budynek
szko³y, odwiedziæ niektóre klasy, obejrzeæ wystêpy szkolnych zespo³ów
Synkopa, Aja, Trójeczka i Piramida. Podziwia³y wystêpy szkolnych
akrobatek, œpiew zespo³u muzycznego, tañce oraz teatrzyk pt. „Dobre

wychowanie”. Przedszkolakom towarzyszy³a szkolna maskotka Panda.
Ka¿de dziecko otrzyma³o medal wykonany na lekcji plastyki oraz s³odki
upominek. Nad ca³oœci¹ czuwali nauczyciele naszej szko³y: opiekunowie
zespo³ów - panie: Maria Pêkala, Anna Pauch, Renata Rogulska
i Hanna Kaczyñska oraz pani Gra¿yna Klucznik. Przedszkolaki
odwiedzi³y klasy pañ: Miros³awy Spes, Urszuli Chmielewskiej, Józefy
Olszañskiej, Izabeli Hibner, Bogus³awy Kruk i Justyny Piróg.
Dekoracjê salki gimnastycznej wykona³a pani Maria Lis.
bk i ml

Szkolne spotkania edukacyjne w Gimnazjum nr 2
W trosce o dalsze kszta³cenie i przysz³oœæ zawodow¹ gimnazjalistów
klas trzecich w œrodê, 3 marca zosta³y zorganizowane w naszej szkole
Szkolne Spotkania Edukacyjne, na które przybyli przedstawiciele szkó³
ponadgimnazjalnych z terenu: Chojnowa, Legnicy, Chocianowa,
Boles³awca, Lubina i Z³otoryi, by zaprezentowaæ swoje szko³y,
dzia³alnoœæ i ofertê edukacyjn¹ na rok szkolny 2014/2015.
Dziêki temu spotkaniu nasi trzecioklasiœci dowiedzieli siê, gdzie i jak
mog¹ kontynuowaæ naukê po ukoñczeniu gimnazjum i co oferuj¹ im
szko³y œrednie w przysz³ym roku szkolnym, a ponadto, jakie maj¹
mo¿liwoœci zaplanowania swojej kariery zawodowej. Ogromnie
wa¿ne i cenne podczas tego przedsiêwziêcia by³y bezpoœrednie
spotkania i rozmowy z nauczycielami oraz uczniami z poszczególnych
24 szkó³, które do nas przyby³y. W taki oto sposób gimnazjaliœci uzyskali
informacje o specyfice zawodowej szkó³, kszta³ceniu oraz rozwijaniu
zainteresowañ i predyspozycji zawodowych, a tak¿e o mo¿liwoœciach
zdobycia dodatkowych umiejêtnoœci.
Mamy wiêc nadziejê, ¿e nasi trzecioklasiœci dziêki tegorocznym Szkolnym
Spotkaniom Edukacyjnym podejm¹ œwiadom¹, przemyœlan¹ i trafn¹
decyzjê dotycz¹c¹ wyboru dalszego kszta³cenia ponadgimnazjalnego.
Organizatorki Szkolnych Spotkañ Edukacyjnych:
Ewa Kantor, Agnieszka Perchaluk,
Gabriela Seweryniak

Zapraszamy seniorów na Tydzieñ z Internetem 2014
ramach kampanii Tydzieñ z Internetem 2014, biblioteka organizuje
spotkanie dla seniorów „ Pole do popisu”
- 25 marca, godz.14.30. Ma ono na celu
wprowadzenie osób starszych w œwiat
Internetu, aby rozwijaæ ich pasje, kompetencje oraz pobudziæ ich do aktywniejszego anga¿owania siê w ¿ycie spo³eczne. Podczas bez-poœredniej transmisji
on-line prowadzone bêd¹ warsztaty

W
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z podstaw korzystania z Internetu. W ten
sposób specjaliœci od nauczania seniorów
zawitaj¹ do naszej biblioteki. Transmisja
bêdzie sk³adaæ siê z trzech czêœci, a ca³oœæ
bêdzie trwaæ oko³o 1,5-godziny. W pierwszej czêœci specjaliœci opowiedz¹, czym
jest Internet i czemu warto z niego korzystaæ. Druga czêœæ wprowadzi uczestników
w œwiat komputera i Internetu od strony
technicznej. W ostatniej czêœci eksperci

odpowiedz¹ na pytania zadawane przez
uczestników spotkania.
Wszystkich chêtnych prosimy o zg³aszanie
siê do Dzia³u dla Doros³ych do dnia
21 marca - tel. 76 818 83 46.
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Znaj¹ siê na po¿arnictwie
Ju¿ po raz 34, Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP zorganizowa³ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. Od lat w zmaganiach z po¿arnicz¹
teori¹ bior¹ udzia³ uczniowie chojnowskich szkó³.
8 marca w Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej w Chojnowie odby³y siê
miejskie i gminne eliminacje do etapu powiatowego. W trzech grupach
wiekowych - szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
startowa³o w sumie 25 znawców przepisów w zakresie ochrony ludnoœci,
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo¿arowej.
Czy by³o ³atwo? Nigdy nie jest. Pytania typu jaka jest minimalna pojemnoœæ przeciwpo¿arowego zbiornika wodnego, o drabinê dwuprzês³ow¹,
stopnie oficerskie... mog¹ sprawiaæ trudnoœci, ale wœród zawodników
zawsze s¹ tacy, dla których ani test ani odpowiedzi ustne przed komisj¹
nie stanowi¹ problemu. Do takich nale¿y np. uczeñ SP 3 Jakub
Szczupak, który w swojej grupie wiekowej zaj¹³ pierwsze miejsce.
W grupie wiekowej gimnazjalistów najwiêksz¹ znajomoœci¹ tematu
wykaza³y siê dziewczêta - Ma³gorzata Mazurkiewicz z Gimzazjum Nr 2,
która zajê³a pierwsze miejsce i uplasowana tu¿ za ni¹ Natalia Ba³aj
z Gimnazjum Nr 1.

W trzeciej kategorii - szkó³ ponadgimnazjalnych - górowali panowie.
Tu najwiêcej punktów zdoby³ Wojtek Nowak, drugie miejsce zaj¹³
Sebastian Ma³yniak, a trzecie, po dogrywce, Tomasz Grabka. Ca³a
trójka to uczniowie klasy po¿arniczej chojnowskiego liceum ogólnokszta³c¹cego.
Zwyciêzcy wezm¹ udzia³ w zawodach powiatowych, które odbêd¹ siê
jeszcze w marcu. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Zarz¹d Miejsko-Gminny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w Chojnowie sk³ada serdeczne podziêkowania w³adzom samorz¹dowym miasta i gminy za ufundowanie nagród w turnieju.
eg

Chór na Gali
25 zespo³ów i solistów z obszaru zag³êbia miedziowego wziê³o udzia³
w 8 edycji Przegl¹du Piosenki i Pieœni Patriotycznej, którego inicjatorem jest Kuratorium Oœwiaty.
W M³odzie¿owym Centrum Kultury odby³y siê eliminacje rejonowe,
podczas których uczestnicy rywalizowali o wejœcie do galowego koncertu
w stolicy Dolnego Œl¹ska. Wyró¿nieni z Legnicy spotkaj¹ siê tam
z laureatami konkursu odbywaj¹cego siê w Jeleniej Górze, Œwidnicy
i Wroc³awiu.
Jury w sk³adzie: Mariola Kolan - starszy wizytator Kuratorium Oœwiaty
we Wroc³awiu, Anna Czerska - nauczyciel œpiewu w MCK Legnica
i Dariusz Jaros - muzyk MDK Œwidnica, spoœród 25 wykonawców

nominowa³o piêciu. Wœród nich znalaz³ siê chór szkolny z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Jako jedyny zespó³ z legnickiego, 29 kwietnia
bêdzie reprezentowa³ Chojnów na Koncercie Galowym we Wroc³awiu.
Gratulujemy m³odzie¿y i opiekunowi, panu Tomaszowi Susmêdowi!!
eg

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr 1?
***

Rodzice czytaj¹ dzieciom
Nasze przedszkole wspiera ogólnopolsk¹ kampaniê ,,Ca³a Polska czyta
dzieciom”, której g³ównym celem jest propagowanie g³oœnego czytania dzieciom. Do czytaj¹cych rodziców do³¹czy³y mamy: Zuzi,
Amelki i Marysi, a tak¿e siostra Nataszy ze „S³oneczek”. Dziêkujemy
Wam za poœwiêcony nam czas!

***

Wizyta ratownika medycznego
13 marca odwiedzi³ nasze przedszkole tato Amelki - ratownik medyczny, który opowiedzia³ nam o swojej pracy i pokaza³, na czym polega ratownictwo medyczne. Dzieci mia³y okazjê wys³uchaæ informacji
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na temat udzielania pierwszej pomocy, dowiedzia³y siê, w jaki sposób
mo¿na pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.
Najciekawszym punktem spotkania by³y praktyczne æwiczenia na fantomie.
Pocz¹tkowo dzieci przygl¹da³y siê czynnoœciom wykonywanym przez
pana ratownika, a nastêpnie - wed³ug jego wskazówek - próbowa³y
naœladowaæ sztuczne oddychanie i masa¿ serca. Nauczy³y siê równie¿,
jak w³aœciwie u³o¿yæ cz³owieka w pozycji bocznej i dowiedzia³y siê,
jak wa¿ne jest w³aœciwe wykonywanie tej czynnoœci. Nasz goœæ zwróci³ te¿
uwagê, ¿eby dzieci by³y w³aœciwie przewo¿one samochodem tzn.
zawsze w foteliku i w mocno zapiêtych pasach. By³o to niezwykle wa¿ne
spotkanie, poniewa¿ uwra¿liwi³o dzieci na potrzebê reagowania
w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia i dostarczy³o wiedzy, która byæ mo¿e
w przysz³oœci przyczyni siê do uratowania czyjegoœ ¿ycia.
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Kolarskie sukcesy
8 marca w Jeleniej Górze-Cieplicach
m³odzi kolarze rywalizowali o mistrzostwo Dolnego Œl¹ska w kolarstwie prze³ajowym i o Puchar Quesportu. W zawodach wziê³o udzia³
117 zawodniczek i zawodników.
Mistrzem Dolnego Œl¹ska w kolarstwie prze³ajowym w kategorii
juniorka m³odsza zosta³a zawodniczka UKK “ORIENS MTB”
Aleksandra Baranowska, która
sprawi³a sobie wspania³y prezent
urodzinowy. Drugie miejsce i tytu³
I Wicemistrza zdoby³a by³a zawod-

NIKOLA PAWLIKOWSKA
II WICEMISTRZ DOLNEGO
ŒL¥SKA W KOLARSTWIE
PRZE£AJOWYM

KAROL ROKUS
II WICEMISTRZ DOLNEGO
ŒL¥SKA W KOLARSTWIE
PRZE£AJOWYM

niczka UKK “ORIENS MTB”
Sandra Traczyk, trzecia zawodniczka i zarazem II Wicemistrz to Nikola
Pawlikowska UKK “ORIENS MTB”.
W kategorii junior m³odszy Rokus
Karol wywalczy³ tytu³ II Wicemistrza
w kolarstwie prze³ajowym na rok
2014.
W kategorii dzieci 11-12 lat reprezentantki Klubu Anita Ma³ek zajê³a
2 miejsce, a Hanna Konarzewska
zajê³a miejsce 6.
Niedziela (9 marca) to drugi dzieñ
zmagañ na stadionie miejskim, w których startowali zawodnicy UKK
“ORIENS MTB” w Memoriale
Jana Koz³owskiego.
Kategoriê juniorka m³odsza tym razem
wygra³a Sandra Traczyk. Po nieporozumieniu na linii start-meta drugie
miejsce przypad³o Aleksandrze
Baronowskiej, a trzecia na mecie
by³a Nikola Pawlikowska.
W kategorii junior m³odszy Rokus
Karol i Jêdraszczyk Kamil zajêli
odpowiednio 5 i 6 miejsce.
Zawodnicy wykazali chêæ walki po
zimowej przerwie i zdali sprawdzian
wytrzyma³oœciowy. Wszystkim
kolarzom gratulujemy i ¿yczymy
sukcesów w sezonie kolarskim 2014.

ALEKSANDRA BARANOWSKA
MISTRZ DOLNEGO ŒL¥SKA
W KOLARSTWIE PRZE£AJOWYM

Jakoœæ zdjêæ niezale¿na od redakcji - przepraszamy.

Pi³ka No¿na
Na koniec sezonu przygotowawczego do rundy rewan¿owej, dru¿yna
seniorska Chojnowianki, rozegra³a 8 marca, ostatni mecz kontrolny.
Rywalem by³ Przysz³oœæ Prusice. Czy wygrana 2:0, ju¿ pod okiem
nowego trenera Arkadiusza Palucha, pozwoli³a optymistycznie patrzeæ
w przysz³oœæ? Czasu by³o niewiele by chojnowska jedenastka, zaaklimatyzowa³a siê pod nowym sztabem szkoleniowym. Odpowiedzi na
wszystkie dylematy, mia³y przyjœæ po pierwszej kolejce spotkañ rundy
wiosennej. Podczas wyjazdowego spotkania z Arkonem Przemków,
chojnowskich kibiców, dopad³ naprawdê zimny prysznic. Przegranej 0:6 (0:1)
nikt siê nie spodziewa³. Lider straci³ punkty, ale liderowanie utrzyma³.
Pojawi³ siê te¿ oczywisty niepokój, przed nastêpnym spotkaniem. 22 marca
(sobota) przyje¿d¿a Sparta Grêbocice, rywal z dolnej czêœci tabeli. Czy
ten fakt, u³atwi zadanie w zdobyciu kompletu punktów? Oby.
pm
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VI Plebiscyt Sportowy
na Najpopularniejszego
Sportowca i Trenera
W pi¹tek, 7 marca odby³a siê 6 edycja Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2013, organizowanego przez
LCA.pl oraz Gazetê Legnick¹. G³osowanie odby³o siê drog¹ SMS-ow¹.
Miano najpopularniejszego trenera zyska³ Zbigniew Prych (Olimp
Legnica, kick boxing), zaœ najpopularniejszym sportowcem zosta³
Pawe³ Biszczak (Prych Team Legnica, K-1). Poza sportowcami
i trenerami, statuetki odebrali równie¿ najpopularniejsi sportowcy
m³odzie¿owi oraz zwyciêzcy rywalizacji z okolicznych gmin.
W mieœcie Chojnów zwyciê¿y³a Alicja Ga³as - kolarstwo zawodniczka UKK SIGO-GIM1. Laureatce statuetkê wrêczy³ burmistrz
Chojnowa Jan Serkies.
Z kolei w gminie wiejskiej Chojnów najlepsza okaza³a siê Sylwia Kupczyk
z JKS Jaroszówka. Nagrodê wrêczy³ wójt Mieczys³aw Kasprzak.
Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!
K.O.; M.K.

Strefowa pi³ka rêczna
W tegorocznych zawodach pi³ki rêcznej w ramach wspó³zawodnictwa sportowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego „Dolny Œl¹sk”
reprezentacja dziewcz¹t SP 4 Chojnów zakoñczy³a swoje zmagania
na etapie Fina³u Strefy Legnickiej (obszarowo dawne województwo).
W zawodach, które odby³y siê w hali PZS (7 marca 2013r.) zespó³
uleg³ po dogrywce w fina³owym meczu zespo³owi SP 7 Lubin
(szko³a sportowa) wynikiem 8:9 i ostatecznie zaj¹³ 2 miejsce.
W pó³finale dziewczêta pokona³y SP 3 Polkowice 13:0, natomiast
lubinianki pokona³y (równie¿ po dogrywce) SP 9 Legnica 16:11.
W meczu o 3 miejsce SP 9 Legnica pokona³a SP 3 Polkowice 13:5.
W drodze do Fina³u Strefy zespó³ SP 4 pokona³ SP 3 Chojnów
38:3 (zawody powiatowe) oraz SP Œwierzawa 21:3 i SP 9 Legnica
16:4 (zawody podstrefy legnickiej).
Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Maja Myszograj /bramkarka/; Pola
Rokus; Adrianna Kapral; Oliwia Marcinów; Ewelina G³ogocka;
Kamila GwóŸdŸ; Martyna Idkowiak; Natalia Kuta; Laura Sypniewska;
Aleksandra Kwiatkowska.
Trener zespo³u - Andrzej Matuszewski. Sêdzia zawodów Pan Krzysztof
Sosiñski (Jelenia Góra). Opieka medyczna Pani Aleksandra Chrz¹szcz.
Dziêkujemy Panu Mariuszowi Kowalczykowi za udostêpnienie
hali sportowej.
MA
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam nowo wybudowany dom jednorodzinny w ciekawej lokalizacji. Powierzchnia
ca³kowita budynku ok.250 m2. Gara¿, piwnica,
na parterze salon z wyjœciem na du¿y taras,
kuchnia, ³azienka, na piêtrze, 3 pokoje, ³azienka.
Atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 49m2,
w Chojnowie przy ul. Paderewskiego, parter,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 602-696-772.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia,
³azienka, strych, piwnica, IIp., w starym budownictwie, niskie op³aty, ogrzewanie gazowe,
pow. 65,0m2, bez poœredników. Atrakcyjna cena.
Wiadomoœæ: tel. 602-851-726; 667-044-001.
Sprzedam mieszkanie - 49m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Ciep³e, s³oneczne z ogrzewaniem gazowym, ul. Koœciuszki, IIIp.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, IIIp.,
w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie, 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 w³asnoœciowe 3
pokoje + kuchnia o pow. 85m2 lub zamieniê na
mniejsze z dop³at¹. Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.
Okazja! Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
o pow. 64,4 m2, sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni, ³azienki, wc osobno, przedpokoju, balkonu
+ piwnicy. Nieruchomoœæ po³o¿ona na IVp.
przy ul. Boh. Powst. Warszawskiego. Mieszkanie
po remoncie: nowe tynki, okna, parapety.
Sprzedam lub zamieniê na dzia³kê budowlan¹
w Chojnowie. Cena 2200z³ /m2. Wiadomoœæ:
tel. 888 651 398, 797 292 052.
35m2

Zamieniê mieszkanie o pow.
przy
ul. Z³otoryjskiej, po generalnym remoncie
(z ewentualn¹ dop³at¹) na wiêksze. Wiadomoœæ:
tel. 880-467-246.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie
2.pokojowe, ³azienka, kuchnia, przedpokój,
du¿y balkon w centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 515-435-244; 665-307-519.
Sprzedam lub wynajmê lokal gastronomiczny
wraz z przyleg³ym pomieszczeniem mieszkalnym na oœrodku wypoczynkowym w Rokitkach
+ wyposa¿enie gastronomiczne, cena 160 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 880-185-930.
Sprzedam lub wynajmê lokal na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w samym mieœcie, o pow. 124 m2,

doskonale nadaje siê na warsztat samochodowy
lub inny. Pr¹d 220V/360V, plac utwardzony,
oœwietlony, ogrodzony, alarm, w dzielnicy
przemys³owo-us³ugowo-mieszkalnej, ca³oœæ
o pow. 400 m2. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.
Okazja! Sprzedam lokal u¿ytkowy na parterze
przy ul. Kolejowej (w pobli¿u dworca) o pow.
24m2. Istnieje mo¿liwoœæ przekszta³cenia na
lokal mieszkalny. Wiadomoœæ: tel. 605-093-232.

Praca
Opiekunki Niemcy, praca od zaraz, wysokie
zarobki. Tylko teraz WIOSENNE BONUSY!
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 60 tys. z³ - do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

Inne
Sprzedam meble do przedpokoju bardzo ma³o
u¿ywane. Wiadomoœæ: tel. 600483842, 76/8188707.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
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.
Na dzia³ce znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39
8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17 kwietnia 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 nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
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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¿
600,00 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. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. 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.
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Stacja paliw “Chojnówka”
ul. Fabryczna 1
zaprasza klientów.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego do remontu
we w³asnym zakresie:

W sprzeda¿y posiadamy ju¿

1. Gara¿u podwójnego zlokalizowanego przy ul. D¹browskiego 15 o powierzchni 39,64 m2

* 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
niedziele i œwiêta nieczynne

Zapraszamy

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
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Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, netto,
wynosi 3,00 z³ + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 marca 2014 roku o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro. W przetargu mog¹
uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 24 marca 2014r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 17.03.2014r. do 21.03.2014r. w godz. 8:00 - 14:00.
Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, tel. 76 8 186 681.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Chojnów Rynek 13
telefony ca³odobowe
720-822-771; 720-822-772
ZAK£AD US£UG
POGRZEBOWYCH GLORIA
Wioleta Wojty³a-Bezr¹k oferuje:

* przewozy osób zmar³ych z domów 24 h
* kompleksowa organizacja pogrzebów
* trumny, urny, krzy¿e, klepsydry, wieñce
* kremacje, ekshumacje
* krajowy i miêdzynarodowy przewóz zmar³ych
* rozliczenie œwiadczeñ ZUS i KRUS oraz innych ubezpieczeñ
* budowa grobów murowanych

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA
Dominika Aleksa
Badania dla:
* kierowców zawodowych oraz kandydatów
na kierowców wszystkich kategorii,
* operatorów maszyn budowlanych i drogowych,
* osób skierowanych przez Starostwo,
* osób wykonuj¹cych prace wymagaj¹ce
szczególnej sprawnoœci psychofizycznej.

tel. 533-983-483
czynne: 8.00 - 16.00 (pon.-pt.)
ul. Tadeusza Koœciuszki 28
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Michalina G³adun
- lat 4;
lubi chodziæ do przedszkola,
uczêszczaæ na zajêcia teatralne
w MOKSiR i uk³adaæ puzzle.

Wystawa Kamili Wiœniewskiej

Fot.: eg; chojnow.pl

Chojnowskie Dzieciaki

