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Majowe œwiêto narodowe

Symboliczne wieñce, w ho³dzie potomnym z³o¿y³y delegacje w³adz powiatu, miasta i gminy, przedstawiciele miejskiego i gminnego
Zwi¹zku Kombatantów, Zwi¹zku Sybiraków, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Miêdzynarodowy projekt w Powiatowym Zespole Szkó³
Fina³em mobilnoœci bêdzie "Jarmark z pocz¹tku XX wieku",
który odbêdzie siê 21 maja w Rynku.

Retrofutbolowa biesiada
Chojnowscy oldboye skrzyknêli siê, spotkali na Orliku i jak przed laty,
w pi³karskich strojach, w pi³karskim duchu, rozegrali kilka meczy.

Muzyczny fina³ Tygodnia Mi³osierdzia
Koncert by³ niebywa³ym prze¿yciem i wspania³ym doœwiadczeniem.

III Gimnazjada wioœlarska
Gimnazjum nr 1, na kolejnej wioœlarskiej imprezie,
goœci³o uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i PZS .
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu;
- w dniach od 17.04.2015 r. do 08.05.2015 r.:
wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Jana Kiliñskiego 4 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 17 kwietnia 2015 r. Nr 46/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do 29.05.2015 r.

Nadchodzi Noc
Tegoroczn¹ chojnowsk¹ Noc w Muzeum
zaplanowano na 22 maja. Trwaj¹ gor¹czkowe przygotowania obiektu i atrakcji
dla wybieraj¹cych siê na Noc. Tematem
przewodnim jest nadanie praw miejskich
naszemu miastu. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹

WIELKI SUKCES
M£ODEJ POETKI!!!
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bêdzie "¿ywy obraz" ilustruj¹cy moment
przekazania praw i najwa¿niejszego, miejskiego dokumentu, który dyrektor muzeum
niedawno przet³umaczy³ na jêzyk polski.
Poznamy jego treœæ i okolicznoœci nadania
praw. Bêdzie grupa rekonstrukcyjna, rycerskie turnieje, gry, zabawy i klimatyczne
otoczenie.
Jak co roku, organizatorzy zachêcaj¹ do
przebierania siê w stroje z dowolnej epoki.
Po raz pierwszy kostiumy bêd¹ nagradzane.
Przewidziano nagrody dla najlepszego
stroju indywidualnego i nagrodê dla przebranej rodziny.
W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszamy.

MOPS prosi o pomoc
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie zwraca siê z proœb¹ do osób, które
chcia³yby pomóc jednej z rodzin korzystaj¹cych z pomocy OPS. Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie chêtnie
przyjmie darowiznê rzeczow¹ w postaci
u¿ywanej pralki automatycznej dla swojej
podopiecznej.
Tel. kontaktowy 76 81 88 218 lub 81 88 597.
Ofiarodawcy z góry bardzo dziêkujemy.

REJONOWY KONKURS
RECYTATORSKI W LEGNICY

Baszta Tkaczy
zaprasza
Od pocz¹tku maja
czynny jest punkt widokowy
w Baszcie Tkaczy.

22 kwietnia 2015 r. w Ksi¹¿nicy Karkonoskiej
w Jeleniej Górze odby³o siê "Wielkie Wierszowanie 2015", podczas którego rozstrzygniêty
zosta³ II Jeleniogórski Konkurs Poetycki o Laur
"M³ode Pióro 2015", organizowany przez
Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki
i Ksi¹¿nicê Karkonosk¹.
Uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie JUSTYNA KONDZIO£KA otrzyma³a I Nagrodê.

Gratulujemy.

2

23 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury
w Legnicy odby³ siê II etap konkursu recytatorskiego na szczeblu rejonowym.
Do zmagañ przyst¹pi³o 23 uczestników
pochodz¹cych z: Lubina, Legnicy, Boles³awca,
Jawora, Tomaszowa Boles³awieckiego, Z³otoryi, Polkowic, Bartoszowa, G³ogowa, Rzeszotar,
Bieniowic, Œwidnicy i Chojnowa. Jak co roku
rywalizacja by³a ogromna, ka¿dy z uczniów
by³ bardzo dobrze przygotowany.
Uczñ SP 4 w Chojnowie - Kajetan Tracz
z klasy IIIa zaj¹³ II miejsce, recytuj¹c
wiersz T. Œliwiaka "Wilk u dentysty".
GRATULUJEMY SUKCESU.

Z dawnej platformy
obserwacyjnej mo¿na
obejrzeæ miasto, okolicê,
a przy dobrej widocznoœci
grzebieñ Karkonoszy.
Ponadto we wnêtrzach Baszty
Muzeum eksponuje
ciekawe wystawy.
Baszta, po uprzednim zg³oszeniu
w muzeum,
dostêpna jest
w godzinach
pracy placówki.

Serdecznie
zapraszamy.
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OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.
199), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodo-wisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (j.t. Dz.U. z 2013r.
poz.1235 z póŸn. zm.) oraz uchwa³y Rady
Miejskiej Chojnowa nr XLIII/215/14 z dnia
28 sierpnia 2014r., zawiadamiam o wy³o¿eniu do
publicznego wgl¹du:
UJEDNOLICONEGO PROJEKTU
STUDIUM UWARUNKOWAÑ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
CHOJNOWA
- zawieraj¹cego projektowane zmiany dotycz¹ce
wybranych terenów, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 18.05.2015r.
do 10.06.2015r., w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, pokój nr 12 A,
w godzinach pracy urzêdu.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie ww. zmiany studium rozwi¹zaniami
odbêdzie siê w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz.
12.00, w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 , sala nr 11.
Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej,
mog¹ wnieœæ uwagi dotycz¹ce projektu
studium.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do
Burmistrza Miasta Chojnowa na adres: Plac
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której dotycz¹, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2015r.
Uwagi do Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ wnoszone zgodnie z art. 40
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko - w formie
pisemnej, ustnie do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej
bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie
z dnia 18 wrzeœnia 2001r. o podpisie elektronicznym - w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 3 lipca 2015r.
Ponadto projekt zmiany Studium wraz
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko
udostêpniony zostanie tak¿e na stronie internetowej : http://bip.chojnow.net.pl
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Kalendarz imprez w mieœcie
maj

09.05. - Festyn majowy z udzia³em motocyklistów
08-15.05 - XII Ogó³nopolski Tydzieñ Bibliotek
21.05. - Jarmark z pocz¹tku XX wieku
22.05. - Noc w muzeum
23.05. - X Przegl¹d Teatralny SILEBIA
26-28.05. - Olimpiada lekkoatletyczna szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimanzjalnych
maj - Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Biegach Prze³ajowych
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych
maj - Turniej szachowy
maj - Wojewódzki Turniej Pi³ki Rêcznej Ch³opców klas V
maj - czerwiec - Muzyczna wywiadówka - pracownia wokalna
maj - czerwiec - Skarb z G³ogowa". Wystawa archeologiczna
ze zbiorów Muzeum w G³ogowie
maj-czerwiec - "1000 lat jazdy polskiej". Rysunki Lecha Wagla.
Wystawa w Baszcie Tkaczy
maj - czerwiec - "Holony II" - wystawa kola¿y Urszuli Kwiatkowskiej-Sznerch

Biblioteka zaprasza
* na wystawê kola¿y
Urszuli Kwiatkowskiej Sznerch "HOLONY II".
Artystka bierze udzia³ w ró¿norodnych inicjatywach o charakterze plastycznym, m.in.
aktywnie uczestniczy³a w zajêciach prowadzonych przez
Otwart¹ Pracowniê przy Galerii Sztuki w Legnicy. W ramach wystaw zbiorowych
mia³a mo¿liwoœæ przedstawienia swoich prac plastycznych mieszkañcom Legnicy.
W 2010 r. zadebiutowa³a na
wystawie indywidualnej
jako autorka prac-kola¿y
pod tytu³em "HOLONY".
Wystawa "HOLONY II"
bêdzie prezentowana w Ga-

lerii M³odych od 8 maja
do 15 czerwca 2015r.
* na spotkanie z dr hab.
prof. Henrykiem Marsza³kiem, dyrektorem Instytutu
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego pn.
"Grenlandia - zielona (czy
bia³a) wyspa?", które odbêdzie siê 15 maja o godz.18.00.
Spotkanie poprowadzi dr
Wojciech Drzewicki, znany
chojnowski podró¿nik.
* na spotkania z dr Markiem Sikorskim - "Na tropach smoków"
1) prelekcja z ilustracjami
dla dzieci "Na tropach smoka wawelskiego”. Rozwi¹zanie zagadki historycznej": 13 maja, godz. 12.00;

MOKSiR
MBP
PZS
Muzeum
MOKSiR
PZS
SP 4
MOKSiR
UKS 1
MOKSiR
Muzeum
Muzeum
MBP

2) wyk³ad dla doros³ych
"Smoki i smokobójstwo. Mit
walki ze z³em": 13 maja,
godz. 17.00.
Marek Sikorski jest historykiem sztuki, doktorem nauk
humanistycznych oraz autorem kilkunastu ksi¹¿ek, m.in.
"Smok wawelski w krêgu
mitu i historii" oraz "Smoki
i smokobójstwo". Na spotkaniu - kiermasz ksi¹¿ek autora.
* najm³odszych czytelników
wraz z opiekunami na spotkanie "Smok wawelski",
które odbêdzie siê 13 maja
o godz. 10.00.
Zajêcia, zorganizowane w ramach cyklu Biblioteczna Akademia Malucha, zosta³y przygotowane m.in. na podstawie
ksi¹¿ki Urszuli Koz³owskiej
"Smok wawelski".

Serdeczne podziêkowania wszystkim
bior¹cym udzia³ w ostatnim po¿egnaniu
mojej ¯ony i Matki moich dzieci

œp. Teresy Bartnik

sk³ada
m¹¿ z rodzin¹
3

Majowe œwiêto narodowe
Koncert uczniów Spo³ecznego Ogniska
Muzycznego, jak co roku, zainaugurowa³
miejskie obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. 30 kwietnia, w Sali
Edukacyjnej MBP dzieci i m³odzie¿
prezentuj¹c nabyte umiejêtnoœci przed
publicznoœci¹, da³a wyraz patriotycznej
postawy, muzyk¹ dziêkuj¹c przodkom za
wolnoœæ i mo¿liwoœæ swobodnego kszta³cenia siê w demokratycznej OjczyŸnie.

W niedzielne przedpo³udnie spotkaniem
pod obeliskiem przy ul. Chmielnej
rozpoczêto w Chojnowie oficjalne
uroczystoœci upamiêtniaj¹ce rocznicê
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obecnoœæ pocztów sztandarowych
placówek oœwiatowych, zwi¹zków kombatanckich i sybirackich nada³y wydarzeniu podnios³ego klimatu.

- Spotykamy siê w tym symbolicznym dla
nas miejscu w dniu Œwiêta Narodowego,
by uczciæ 224 rocznicê uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, która rozpoczê³a
najwiêksz¹ w dziejach Polski reformê
ustroju pañstwa. Ustawa ta jednak nie
zd¹¿y³a na dobre zaistnieæ w polskim

4

nego Zwi¹zku Kombatantów, Zwi¹zku
Sybiraków, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
St¹d, wspólnie z mieszkañcami Chojnowa,
uczestnicy przeszli do koœcio³a pw. œw. ap.
Piotra i Paw³a, gdzie mszê œw. w intencji
Ojczyzny koncelebrowa³ ks. Marek
Osmulski.
systemie politycznym, bowiem obowi¹zywa³a zaledwie rok. W czasie rozbiorów
Polski Konsty-tucja Trzeciomajowa by³a
traktowana jako symbol d¹¿eñ do
odzyskania niepodleg³oœci. Dla wielu
Polaków w tamtym czasie œwiêtowanie jej
uchwale-nia by³o okazj¹ do manifestowania
swojego patriotyzmu. W II Rzeczypospolitej
rocznica zosta³a uznana za œwiêto narodowe uchwa³¹ sejmu z 1919 r. Po II
wojnie œwiatowej ostatni raz to œwiêto
obchodzono w 1946 roku. W nastêpnych
kilkudziesiêciu latach wszelkie próby zorganizowania uroczysto-œci napotyka³y na
sprzeciw w³adz Polski Ludowej. Dopiero
ustaw¹ z 6 kwietnia 1990 roku ustanowiono Œwiêto Narodowe Trzeciego Maja.
Dziœ, w wolnej Polsce, celebrujemy jeszcze
jeden wa¿ny jubileusz - 25 lat trudnego,
ale owocnego procesu modernizacji kraju.
Odrodzona samorz¹dnoœæ to jeden z najwiêkszych sukcesów spo³ecznych przemian.
Uwolni³a ona obywatelsk¹ energiê Polaków
i pozwoli³a lokalnym wspólnotom wspó³uczestniczyæ i wspó³decydowaæ w sprawach
publicznych.
Dziêki w³adzy lokalnej spo³ecznoœci,
zaanga¿owaniu mieszkañców, budujemy
nasz¹ to¿samoœæ, promujemy nasz
dorobek kulturowy i wspólnie z demokratycznie wybranymi przedstawicielami
budujemy i rozwijamy nasze miasto.
Niech w roku ustanowionym przez Sejm
RP Rokiem œw. Jana Paw³a II przyœwieca
nam Jego sentencja - "wolnoœci nie
mo¿na tylko posiadaæ, nie mo¿na jej
zu¿ywaæ - trzeba j¹ stale zdobywaæ i tworzyæ". Dziêkujê wszystkim za przybycie,
za okazanie patriotycznej postawy i kultywowanie narodowych tradycji.
¯yczê wszelkiej pomyœlnoœci, wielu radosnych, szczêœliwych dni i mi³ego œwiêtowania.
(z przemówienia burmistrza Jana Serkiesa)
Symboliczne wieñce w ho³dzie Poleg³ym
z³o¿y³y delegacje w³adz powiatu, miasta
i gminy, przedstawiciele miejskiego i gmin-

Rekreacyjna czêœæ œwiêta rozpoczê³a siê
w centrum miasta o godz. 17.
Organizator - Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji - zaprosi³ mieszkañców na pierwszy w tym sezonie plenerowy
festyn pn. “Muzyka w Rynku”.
Œwi¹teczny, s³oneczny dzieñ wype³ni³y
wystêpy estradowe. Na pocz¹tek jeleniogórska grupa Trend Music. Piêcioosobowa formacja bawi³a chojnowian

szlagierami polskich i zagranicznych
wykonawców. Publicznoœæ oklaskiwa³a
tak¿e krótki wystêp m³odej chojnowianki,
pobieraj¹cej lekcje œpiewu w Studio Fame
w Legnicy - Karoliny Koñki.
Dope³nieniem muzycznych prezentacji
by³y dmuchane atrakcje dla dzieci, kramy
i stoiska gastronomiczne.

Festynowy sezon mo¿na uznaæ za otwarty.
W planach kolejne wydarzenia w centrum miasta i innych plenerowych miejscach. Najbli¿sze ju¿ 9 maja - "Festyn
majowy z udzia³em motocyklistów".
(szczegó³y na str.16).
eg
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Szczêœliwej drogi ju¿ czas...
W pi¹tkowe popo³udnie, 24 kwietnia odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego maturzystów Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie. Na tê uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie:
Starosta Legnicki - Janina Mazur, Cz³onek Zarz¹du Powiatu
Legnickiego - Kazimierz Burtny, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Krzysztof Sowiñski, Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan Serkies,
przedstawiciele Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz rodzice

absolwentów. Zgromadzonych w Domu Schrama przywitali
prowadz¹cy apel uczniowie: Martyna Duda, Dominika Kowalczuk
oraz Tomasz Malinowski.
Wszyscy, którzy wziêli udzia³ w pi¹tkowej uroczystoœci tradycyjnie odœpiewali hymn narodowy. Kilka chwil póŸniej absolwenci
przekazali sztandary szkó³.
Klasa III TMS wyst¹pi³a w programie artystycznym. Skecze i piosenki zwi¹zane ze szko³¹ w wykonaniu "dziarskich ch³opców"
ucieszy³y publicznoœæ. Na koniec przedstawiciele klas trzecich

wrêczyli reprezentantom klas maturalnych symboliczn¹ podkowê
(na szczêœcie).
Najwa¿niejsz¹ czêœæ tej imprezy poprzedzi³o wyst¹pienie Starosty
Legnickiego - Janiny Mazur, która wrêczy³a wyró¿nienia dla
dwóch uczniów: Kamila Mroczkowskiego - za wybitne osi¹gniêcia
sportowe oraz Tomasza Witka za znakomite wyniki w nauce.
Podczas uroczystoœci g³os zabra³ tak¿e Burmistrz Miasta Chojnowa,
który ¿yczy³ absolwentom wszelkiej pomyœlnoœci oraz sukcesów
w doros³ym ¿yciu.
Ewelina Rabiej-Kulczycka, El¿bieta Górniak
Od poniedzia³ku 4 maja, abiturienci zdaj¹ swój egzamin dojrza³oœci.
29 maja ostatni z ustnych egzaminów zakoñczy tegoroczn¹ maturê.
Wyniki pisemnych prac Centralna Komisja Egzaminacyjna poda 30 czerwca.
Trzymamy kciuki!

Muzyczny fina³ Tygodnia Mi³osierdzia
W niedzielê 19 kwietnia, w Koœciele Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa licznie zgromadzeni w œwi¹tyni legniczanie wys³uchali
niezwyk³ego Pop-oratorium "Mi³osierdzie Bo¿e".
Druga niedziela po Wielkanocy nazywana jest w Koœciele
Katolickim Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego i ca³y tydzieñ po niej
nazywany jest Tygodniem Mi³osierdzia Bo¿ego. Prekursork¹ kultu
Mi³osierdzia Bo¿ego w Polsce jest œw. Faustyna Kowalska.
- Postanowiliœmy na zakoñczenie tego tygodnia zorganizowaæ w naszej
parafii koncert - zaznacza³ ks. Jan Mateusz Gacek, proboszcz
parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. - Koncert odbywa siê
w niedzielê, która stanowi oktawê mi³osierdzia. Ten koncert by³
ju¿ raz wykonywany i cieszy³ siê dobr¹ opini¹. Poprosi³em Zbigniewa Ma³kowicza o powtórne wykonanie. Jest to Pop-oratorium
do tekstu œw. Faustyny Kowalskiej.
- Pop-oratorium oznacza, ¿e wykorzysta bêdzie sekcja rytmiczna
z gitarami oraz orkiestr¹ symfoniczn¹ - mówi³ Benedykt Ksi¹dzyna,
dyrygent kocertu.
W niedzielnym koncercie wyst¹pili: Legnicka Orkiestra Symfoniczna, Zespó³ Muzyki Sakralnej "Lumen", Chór "Madryga³"
Legnickiego Centrum Kultury, Chojnowski Chór "Skoranta" ,
Dzieciêcy Chór Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Legnicy oraz soliœci:
Janusz Szrom, Marzena Ma³kowicz i Julia Stolpe. Oprawê muzyczn¹
zapewni³ Zbigniew Ma³kowicz, dyrygowa³ Benedykt Ksi¹dzyna.
http://kulturalia.lca.pl/legnica
Od redakcj G.Ch.
Dla chojnowskiego chóru koncert by³ niebywa³ym prze¿yciem i wspania³ym doœwiadczeniem. Podobnie, jak dla licznej publicznoœci.
Gratulujemy wystêpu cz³onkom chóru i maestro Piotrowi Koziarowi.
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Dokonania uczniów Gimnazjum nr 1
Finaliœci! Jad¹ do Warszawy
Od pocz¹tku marca, 20 m³odych ludzi z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie musia³o staæ
siê grup¹ gotow¹ do zespo³owej pracy. Zadania, jakie mieli wspó³nie wykonaæ
w ramach konkursu og³oszonego przez Rossmanna, nie by³y trudne (przypominamy:
film z akcji falsh mob "Higieniczny odjazd", galeria pt. Sklepik Spó³dzielni
Uczniowskiej "Rosswój"), ale wymaga³y wyobraŸni, determinacji i dobrej organizacji.
Nie tylko zespo³u, ale równie¿ ich rodzin, przyjació³ i znajomych, poniewa¿ ich udzia³
by³ równie¿ bardzo wa¿ny. Jak pamiêtacie, pisaliœmy o tych zadaniach, które oceniane
by³y w g³osowaniu przez interautów. To by³y stresuj¹ce tygodnie, pe³ne entuzjamu,
zw¹tpienia i wzajemnego pocieszania siê. I w koñcu dzieñ og³oszenia wyników - 27
kwietnia. Wiadomoœæ by³a elektryzuj¹ca. Rozesz³a siê telefonicznie i w sieci bardzo
szybko. Ekipa z naszego Gimnazjum - "Rosswijaj¹cy TeamGim 1", znalaz³a siê
wœród laureatów konkursu. Wyje¿d¿aj¹ na wakacje z Rossmannem 27 lipca. Bêd¹
w Warszawie do 5.08. Mamy nadziejê, ¿e podziel¹ siê z nami wra¿eniami z pobytu w stolicy.

Dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym w g³osowanie na naszych gimnazjalistów. Bez Waszych g³osów nie byliby finalistami!!! Dziêkujemy!!!

Bezb³êdna Marta

Uczennica kl. I d Gimnazjum nr 1 - Marta
Zatwarnicka zosta³a laureatk¹ Ogólnopolskiej Stypendiady Polonistycznej w kategorii
,,ortografia". Gimnazjalistka zdoby³a maksymaln¹ liczbê piêædziesiêciu punktów, plasuj¹c siê tym samym na I miejscu.
Konkurs sprawdza³ znajomoœæ regu³ ortograficznych oraz umiejêtnoœæ stosowania ich
w praktyce. Uczniowie otrzymali do rozwi¹zania test sk³adaj¹cy siê z 20 zadañ otwartych podzielonych na cztery zró¿nicowane
pod wzglêdem trudnoœci czêœci.
O tym, ¿e sprawdzian nie by³ prosty, niech
zaœwiadczy fakt, i¿ poza Mart¹ bezb³êdnie
rozwi¹za³o go zaledwie osiem osób w Polsce!
Serdecznie gratulujemy uczennicy kl. I d
wiedzy i umiejêtnoœci! ¯yczymy dalszych
sukcesów polonistycznych!

Muzeum Regionalne w Chojnowie
zaprasza na now¹ wystawê
Skarb licz¹cy ponad 20638 monet i kilka tysiêcy ich
fragmentów, zdeponowany w latach 1210-1215 na terenie dawnej podg³ogowskiej wsi Górka, nale¿y do
najwiêkszych w Europie. Przypadkowo zosta³ odkryty
w 1987 r. przez dwóch dzia³kowców.
Zapraszamy na wernisa¿ i prelekcjê na temat
skarbu 8 maja o godz. 17.00. Prelekcjê wyg³osi
Krystian Ksi¹¿ek.
Wystawa, u¿yczona przez Muzeum HistorycznoArcheologiczne w G³ogowie, potrwa do po³owy czerwca.
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Taneczny sukces Piotra
18 kwietnia w Z³otoryjskim Oœrodku Kultury
i Rekreacji odby³a siê druga edycja “Z³otoryja
Dance Arts Festival”, organizowanego przez
Fundacjê Rozwoju Cz³owieka "TROOD".
Impreza, przy wspó³pracy z ZOKiR-em oraz
Street Dance Academy, przyci¹gnê³a na scenê
ok. 700 osób kochaj¹cych taniec. Uczestnicy
przyjechali nie tylko z naszego regionu, ale
z ca³ej Polski. Jurorzy w sk³adzie Nurtan Lilly
Tas (Szwecja), Aneta Mazur (Polska), Manel
Gomez (Hiszpania) byli pod wielkim wra¿eniem
ogl¹daj¹c solistów, duety oraz formacje, w ró¿nych kategoriach wiekowych i tanecznych
(od disco dance, przez hip-hop, po tañce nowoczesne, takie jak jazz, modern, taniec wspó³czesny). Mówiono nawet, ¿e poziom zaprezen-

towany przez tancerzy by³ tak wysoki, ¿e wielu
z nich zaistnieje na polskiej scenie tanecznej.
Jednym z uczestników festiwalu, by³ chojnowianin Piotr Korol, który na co dzieñ jest
pracownikiem w jednym z naszych dyskontów.
Jako solista zaj¹³ 1 miejsce w kategorii "solo"
powy¿ej 15 lat, deklasuj¹c 19 przeciwników
z Polski.

Spo³ecznoœæ zwi¹zana z tañcem doskonale
kojarzy Piotra. Jego taneczna kariera zaczê³a
siê w chojnowskim zespole Brooklyn, prowa-

dzonym przez p. Marzenê Anton. Dziœ, spe³nia
siê jako instuktor we wroc³awskiej szkole
tañca "NoLimits", gdzie prowadzi zajêcia
z modern jazzu. Prowadzi równie¿ w³asny
kana³ na YouTube, gdzie dzieli siê swoimi
poczynaniami tanecznymi. Oddany swojej
pasji, realizuje marzenia wci¹¿ siê rozwijaj¹c
i ucz¹c jednoczeœnie innych.
Gratulujemy Piotrowi i wspólnie z nim
cieszymy siê z jego sukcesów.
pe

Czytanie rozwija wyobraŸniê
- spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
W ramach obchodów "Bli¿ej Ksi¹¿ki 2015", 16 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie goœci³a Tomasza
Trojanowskiego - autora ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, scenariuszy i s³uchowisk radiowych.
Pisarz, spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie z chojnowskich szkó³ podstawowych, rozpocz¹³ od zadania pytania,
co jest potrzebne, ¿eby napisaæ ksi¹¿kê. Ró¿ne by³y odpowiedzi, ale gdy pad³a odpowiedŸ, ¿e wyobraŸnia, poœwiêci³ jej
sporo uwagi. Podkreœli³, ¿e to w³aœnie czytanie rozwija wyobraŸniê. Potem dzieci kierowa³y pytania do autora, a by³o ich
co niemiara. M³odzi czytelnicy chcieli wiedzieæ np. dlaczego
i jak d³ugo pisze ksi¹¿ki, sk¹d czerpie pomys³y do swych opowieœci, czy wierzy w UFO? I nie tylko otrzymali na nie wyczerpuj¹ce odpowiedzi. Mieli tak¿e okazjê wys³uchania fragmentów
"Kocich historii" odczytanych przez pisarza, jak równie¿ obejrzenia zdjêæ kotów, które by³y inspiracj¹ do napisania opowiadañ.
Chojnowska biblioteka posiada niemal wszystkie ksi¹¿ki
Tomasza Trojanowskiego, które ukaza³y siê na rynku wydawniczym - zapraszamy do ich przeczytania!
(mbp)

Bli¿ej Ksi¹¿ki 2015
- fina³ konkursu "Jak to z Julk¹ i kotami by³o"
Legnicka Biblioteka Publiczna i biblioteki publiczne powiatu legnickiego ju¿
od 15 lat, corocznie, organizuj¹ œwiêto
ksi¹¿ki - "Bli¿ej Ksi¹¿ki".
Inspiracj¹ do powstania tej imprezy czytelniczej by³y dwie wa¿ne daty: 2 kwietnia
- Miêdzynarodowy Dzieñ Ksi¹¿ki Dzieciêcej oraz 23 kwietnia - Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.
W ramach "Bli¿ej Ksi¹¿ki" odbywaj¹ siê
spotkania autorskie, wyk³ady, warsztaty,
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konkursy czytelnicze dla dzieci i m³odzie¿y.
W tym roku konkurs - pt. "Jak to z Julk¹
i kotami by³o" - zosta³ przygotowany na
podstawie ksi¹¿ek Tomasza Trojanowskiego. W finale konkursu, który odby³
siê 15 kwietnia w Legnickiej Bibliotece
Publicznej uczestniczy³y równie¿ chojnowianki: Marta Jadach z kl. III ze
Szko³y Podstawowej Nr 3 oraz Julia
Krakowska z kl.III i Kinga Zarotyñska z kl. II ze Szko³y Podstawowej nr 4.

Za udzia³ w konkursie zosta³y nagrodzone
ksi¹¿kami oraz spotkaniem z Tomaszem
Trojanowskim, autorem "Kocich historii".
(mbp)
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"1914-2014 Wielka Wojna po 100 latach w ogl¹dzie m³odych Europejczyków "
Nowy miêdzynarodowy projekt w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie
W latach 2014-2017 Powiatowy Zespó³ Szkó³
w Chojnowie bêdzie realizowa³ nowy
miêdzynarodowy projekt w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna,
wspó³finansowanym ze œrodków KE.
Projekt "przeniesie" nas w czasy I wojny
œwiatowej. W trakcie 8 mobilnoœci bêdziemy
badaæ i wymieniaæ pogl¹dy na temat wp³ywu
I wojny na dzieje, mentalnoœæ, poczucie wspólnoty narodowej i europejskiej naszych narodów. Bierze w nim udzia³ 8 pañstw: Francja,
Anglia, Portugalia, W³ochy, Niemcy, Rumunia, Turcja i oczywiœcie Polska.
W listopadzie 2014 roku w Krajowej w Rumunii odby³o siê spotkanie przygotowawcze.
Z ka¿dej z partnerskich szkó³ przyby³a trzyosobowa delegacja. Celem spotkania by³o
dopracowanie tematyki poszczególnych
mobilnoœci, ustalenie harmonogramu dzia³añ, ustalenie zasad zamieszczania informacji o projekcie w Internecie oraz opracowanie harmonogramu bud¿etu projektu.
Du¿y nacisk po³o¿ono na wspó³pracê m³odzie¿y przy realizacji zadañ w projekcie,
ustalono konkretne daty mobilnoœci oraz
ich kolejnoœæ.

Kolejna mobilnoœæ, we W³oszech na Sycylii,
mia³a miejsce w dniach od 8 do 13 marca.
Wziê³y w niej udzia³ cztery uczennice
klasy maturalnej pod opiek¹ dwóch nauczycieli. Gospodarzem tego spotkania by³a
szko³a Istituto Comprensivo di Campofelice
di Roccella - Collesano. Hotel, w którym
mieszkali uczestnicy wymiany, po³o¿ony
by³ nad samym morzem w malowniczym,
znanym sycylijskim kurorcie, Cefalu.

W jego najstarszej czêœci mo¿na zobaczyæ
dziwn¹ pralniê, gdzie wodê dostarcza³ przep³ywaj¹cy strumyk. Jest tam równie¿ monumentalna trzynastowieczna katedra, w której
znajduje siê piêkna bizantyjska mozaika,
przedstawiaj¹ca Chrystusa Pantokratora.
Wizyta rozpoczê³a siê oficjalnym przywitaniem wszystkich delegacji i piêknym
koncertem muzycznym w wykonaniu uczniów
szko³y. Nastêpnie wszystkie grupy przedstawi³y efekty swojej dotychczasowej pracy
w projekcie. Obejrzano prezentacje, przygotowane na podstawie lektury czasopism
z okresu I wojny œwiatowej.
We wtorek odby³a siê wycieczka do Messiny
do Fortu Cavalli. Przewodnik oprowadza³
grupy po forcie, opowiedzia³ jego historiê
i przedstawi³ znaczenie podczas I wojny
œwiatowej. Nastêpnie, w Messinie, mo¿na
by³o podziwiaæ najwiêkszy na œwiecie mechanizm zegarowy, który o godzinie 12.00 wygrywa melodiê " AVE MARIA" oraz porusza
znajduj¹cymi siê tam figurami.
Kolejnym etapem by³o zwiedzanie Reggio
de Calabre, które znajduje siê po drugiej
stronie Cieœniny Mesyñskiej na Pó³wyspie
Apeniñskim. W Muzeum Archeologicznym mo¿na odnaleŸæ jeden z symboli
miasta - Bronzi di Riace - dwie bezcenne
greckie rzeŸby z br¹zu. S¹ to pos¹gi dwóch
nagich mê¿czyzn, które wed³ug badaczy
pochodz¹ z V w. p.n.e., a ich autorstwo przypisuje siê Hageladasowi z Argos i Alkamenesowi Starszemu. Promenada w Reggio
di Calabria nazywana jest najpiêkniejszym
kawa³kiem W³och. Roztacza siê z niej
widok na Sycyliê i dymi¹c¹ Etnê.
Kolejne dni up³ynê³y uczestnikom na
warsztatach muzycznych, teatralnych i plastycznych. Nauczyciele rytmiki i angielskiego uczyli m³odzie¿ wykonywaæ utwory
muzyczne przy u¿yciu dziwnych instrumentów tj. kije od miot³y, butelki plastikowe nape³nione piaskiem, puszki po
napojach itp.

Na zajêciach teatralnych przygotowano
spektakl w jêzyku francuskim. Pokazane
zosta³y przyczyny wybuchu wojny, interesy poszczególnych mocarstw, które do
niej doprowadzi³y. Fina³em spektaklu by³
apel dla pokoju i sprzeciw wobec wojny.
Wyg³osi³a go w³oska matka z maleñkim
dzieckiem na rêku.
Na zajêciach plastycznych m³odzie¿ malowa³a koszulki, które póŸniej zabra³a ze
sob¹ do domu na pami¹tkê z wizyty na Sycylii. Na koniec odby³a siê uroczysta po¿egnalna kolacja, zorganizowana przez rodziców, uczniów i nauczycieli szkó³ w Campofelice di Roccella i w Collesano. Sto³y "ugina³y siê" od tradycyjnych potraw w³oskich,
od bagietek polanych oliw¹ i posypanych
zio³ami, poprzez wyborne lassagne i makarony w ró¿nych postaciach, po pyszne ciasta.
Zwieñczeniem dnia by³ pokaz folklorystycznego zespo³u ludowego. Zespó³, tañcz¹c
i œpiewaj¹c, zaprasza³ wszystkich do wspólnej
zabawy. Goœci ¿egna³y t³umy i nie ma w tym
¿adnej przesady.
Wspólne dzia³ania, posi³ki, gry i zabawy
budowa³y wzajemne relacje i sympatie.
Grupa polska szczególne zaprzyjaŸni³a siê
z grup¹ rumuñsk¹. Wzajemnie uczyli siê
swoich ojczystych jêzyków. Rumuni nauczyli
nas liczyæ do piêciu oraz witaæ siê i ¿egnaæ
po rumuñsku. Polskie uczennice równie¿
nauczy³y ich liczyæ do piêciu po polsku,
a tak¿e trudnej sekwencji "w Szczebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w trzcinie". Bliskie
relacje z uczniami rumuñskimi trwa³y przez
ca³y pobyt i mamy nadziejê, ¿e pozostan¹
nadal poprzez facebooka.
Nastêpny "projektowy przystanek"
odbêdzie siê w Chojnowie w dniach 17-22
maja. Bêdziemy wtedy goœciæ 43 osobow¹
delegacjê ze wszystkich szkó³ partnerskich.
Fina³em mobilnoœci bêdzie "Jarmark
z pocz¹tku XX wieku" - œwiêto ca³ego miasta.

Zapraszamy na chojnowski Rynek,
do wspólnej zabawy wszystkich
mieszkañców Chojnowa i okolic,
21 maja o godzinie 15.30.

8

GAZETA CHOJNOWSKA NR 09/834

Portrety

naszych artystów

Jurand
Kowalski

OGÓLNOPOLSKIE LAURY:
AKTYWNE-KOLOROWE WSPÓLNOTOWE
GIMNAZJUM NAGRODZONE!!!
Nagroda w krajowym konkursie Winiary tablica interaktywna, a tak¿e wizyta w szkole
tancerza z You Can Dance oraz kucharza
i dietetyka, po³¹czone z pokazami - wêdruj¹
do Gimnazjum nr 2 w Chojnowie!!!

* tanecznie zakrêcone œrodowe przerwy
organizowane pod przewodnictwem pani
Marzeny Anton;
* œrodowe "Kramiki Zdrowia", na których
mo¿na by³o zakupiæ zdrowe przek¹ski;

To efekt wielotorowych i d³ugofalowych
dzia³añ edukacyjno-wychowawczych promuj¹cych idee zdrowego stylu ¿ycia, zainicjowanych przez uczniów klasy II b i ich
wychowawcê - pani¹ Ma³gorzatê Graban adresowanych do ca³ej spo³ecznoœci szko³y
i przeprowadzonych dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu uczniów, wychowawców,
nauczycieli, rodziców i sympatyków szko³y,
które w ten sposób zosta³y docenione przez
Jury ogólnopolskiego Programu Marki
Winiary pn. "¯yj smacznie i zdrowo"!!!
Ta nagroda to bardzo du¿y sukces, zwa¿ywszy, ¿e w konkursie wziê³o udzia³ ponad
700 projektów!
Na podjête w ramach projektu dzia³ania
z³o¿y³y siê:
*poniedzia³kowe wspólne œniadania uczniów
i ich wychowawców;

* szkolny konkurs na Foto Album promuj¹cy
ideê wspólnego spo¿ywania posi³ków oraz
dla Najbardziej Zaanga¿owanej Klasy;
* kolacja dla rodziców naszych uczniów;
* szkolne obchody Dnia Wiosny, podczas
których odby³y siê: zawody sportowe, zumba
dla wszystkich, szkolne œniadanie na trawie.

To obecnie jeden z najstarszych czynnych
muzyków w Chojnowie. Do tej pory skomponowa³ blisko 160 utworów. Utrzymane s¹
w przeró¿nych stylach: pop, country,
bluesrock, ballady. Artysta ma na koncie 3
p³yty CD. Obecnie Jurand przygotowuje

projekt, w którym towarzyszyæ mu bêd¹
m³odzi, chojnowscy muzycy. Oprócz
tego szykuje siê te¿ ods³ona internetowa
chojnowskiego muzyka na You Tube
oraz nastêpna p³yta z premierowym
materia³em.
Moje Miasto
Nasze miasto Chojnów, stare niczym prawie œwiat.
Nasze miasto Chojnów wiele pewnie zdarzeñ zna.
Wiele w nim siê zmienia, wiele do zrobienia,
Du¿o trzeba pracy, zawsze trzeba r¹k.
Wiele w nim siê zmienia, wiele do zrobienia,
Nasze miasto czeka du¿o zmian.
Nasze miasto Chojnów jest jak ma³y domek z kart.
Nasze miasto Chojnów nawet ma³e dziecko zna.
Bia³e okiennice, ³adne kamienice
I zieleni pe³no wokó³ nas.
Bia³e okiennice, ³adne kamienice,
Nasze miasto jest jak oczu blask.
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Szczególne podziêkowania kieruj¹ do:
Starosty Legnickiego - Pani Janiny
Mazur i Burmistrza Miasta Chojnowa Pana Jana Serkiesa.

Powiew historii z Muzeum w Galowicach
Piêkna pogoda, smak historii, ciekawostki,
którymi raczy³a nas Pani przewodnik
uczyni³y ten dzieñ wyj¹tkowym.
Choæ Galowice s¹ odleg³ym miejscem
od rodzimej miejscowoœci Warsztatu, to
jest to miejsce godne polecenia.

Moje miasto Chojnów, w którym
mieszkam ju¿ od lat,
Moje miasto Chojnów widzê
nawet w moich snach.
Jest jak bia³y ob³ok, jest jak bia³y sad,
A w nim w³aœnie teraz jestem ja.
Jest jak bia³y ob³ok, jest jak bia³y sad,
Moje miasto! Lubiê twoj¹ twarz.
Moje miasto noc¹ zawsze swe uroki ma.
Moje miasto noc¹ przy ksiê¿ycu, wœród tysi¹ca
gwiazd.
Czêsto coœ siê dzieje, czêsto ktoœ siê œmieje,
Czasem na gitarze serenadê gram.
Czêsto coœ siê dzieje, czêsto ktoœ siê œmieje,
Moje miasto, a w nim w³aœnie ja.

Koordynatorki tegorocznej (5. ju¿)
szkolnej edycji programu
- Ma³gorzata Graban, Lucyna Spes sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania uczniom,
wychowawcom, rodzicom, pracownikom
szko³y - bez których niemo¿liwe by³oby
przeprowadzenie tych wszystkich akcji!

22 kwietnia grupa Uczestników Warsztatu Terapii wziê³a udzia³ w wyjeŸdzie
do Muzeum w Galowicach, specjalizuj¹cego siê w ekspozycji pojazdów
konnych oraz sañ.
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Na tropie tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹
na walizkach po Dolnym Œl¹sku
W roku 2015 projekt "Z ksi¹¿k¹ na walizkach" jest organizowany po raz dwunasty.
Najwa¿niejsz¹ ide¹ tego przedsiêwziêcia
jest propagowanie czytelnictwa i bibliotek.
Tegoroczna edycja projektu przebiega
pod has³em "Na tropie tajemnic, czyli
z ksi¹¿k¹ na walizkach po Dolnym Œl¹sku".
G³ównymi organizatorami s¹: Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza
Mikulskiego we Wroc³awiu, MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, Wydawnictwo Literatura i Wydawnictwo Akapit Press.
Do realizacji projektu zaproszono 10.
twórców ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y
oraz 46 dolnoœl¹skich bibliotek publicznych, w tym Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie.
W ramach projektu odbêd¹ siê spotkania
autorskie i przeprowadzone zostan¹: IX
Dolnoœl¹ski Turniej M³odych Recenzentów "Przygoda, tajemnica, sensacja
w ksi¹¿ce", konkurs plastyczno-literacki
"A to historia!".

W dniach 10-13 czerwca z m³odymi czytelnikami, w wielu miejscowoœciach na terenie
Dolnego Œl¹ska, spotkaj¹ siê znani pisarze
i ilustratorzy: A³bena Grabowska - Grzyb,
Beata Ostrowicka, Marcin Pa³asz, Romuald
Pawlak, Katarzyna Ryrych, Kazimierz Szymeczko, Agnieszka Tyszka, Pawe³ Waku³a,
Rafa³ Witek i Joanna Zagner - Ko³at.
Fina³ projektu, podczas którego m.in. og³oszone zostan¹ wyniki obydwu konkursów,
odbêdzie siê 13 czerwca w Polkowicach.
W Chojnowie w konkursach aktywnie
uczestnicz¹ przedszkola i szko³y: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 3, Szko³a
Podstawowa nr 3, Szko³a Podstawowa nr 4,
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
Do przeprowadzenia konkursu plastycznoliterackiego "A to historia!" powo³ani
zostali szkolni koordynatorzy: Gra¿yna
Klucznik - SP nr 3, El¿bieta Rusiecka SP nr 4, Ewa Wo³oszyn - Gimnazjum nr 1,
Lucyna Spes - Gimnazjum nr 2.
W maju, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie, przygotowana zostanie

Powiatowy konkurs
Przeciwdzia³aj¹c wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych oraz
maj¹c na uwadze ich spo³eczn¹ integracjê i aktywne uczestnictwo w ¿yciu
publicznym, Zarz¹d Powiatu Legnickiego
podj¹³ decyzjê o organizacji konkursu
plastycznego pod nazw¹

"Mój œwiat
- podró¿ marzeñ"
Konkurs ma umo¿liwiæ osobom
niepe³nosprawnym artystyczn¹ wypowiedŸ wizji postrzegania œwiata, przekazanych za pomoc¹ ró¿nych technik
plastycznych.
Celem konkursu jest spo³eczna integracja osób niepe³nosprawnych z powiatu legnickiego poprzez prezentacjê ich twórczoœci plastycznej i artystycznych dokonañ.
Technika wykonania pracy konkursowej dowolna. Dopuszczalny format
prac o maksymalnych wymiarach
pracy 50 cm na 35cm.

10

Prace zostan¹ ocenione w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, od 13
do 18 lat, powy¿ej 18 lat.
Prace plastyczne nale¿y sk³adaæ
w terminie do dnia 26 maja 2015 r.
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Legnicy, przy
ulicy Plac S³owiañski l, 59-220 Legnica.
W przypadku przes³ania prac drog¹
pocztow¹ o terminie decyduje data
wp³ywu do jednostki.
Wyniki konkursu og³oszone
zostan¹ do dnia 5 czerwca 2015r.
Wernisa¿ prac plastycznych i rozdanie
nagród laureatom nast¹pi do 19 czerwca
2015r.
Szczegó³owy regulaminem, pod adresem: www.powiat-legnicki.eu
Informacji w sprawie konkursu plastycznego udziela pani Agnieszka Redyk
- Inspektor Doradca ds. Osób Niepe³nosprawnych, tel. 76/ 72 43 545 lub
e-mail a.redyk@powiat-legnicki.eu

wystawa wszystkich prac konkursu "A to
historia!". A m³odsi czytelnicy 11 czerwca,
spotkaj¹ siê z Marcinem Pa³aszem - laureatem
Ogólnopolskiej Nagrody im. Kornela Makuszyñskiego, autorem m.in. ksi¹¿ek: "Opowieœci z Krainy Potworów", "Sposób na
Elfa", "Straszyæ nie jest ³atwo", Wakacje
w wielkim mieœcie", "Wszystko zaczyna
siê od marzeñ".
Wszystkich zainteresowanych zachêcamy
do korzystania z fanpage tegorocznej
edycji projektu "Z ksi¹¿k¹ na walizkach"
na portalu spo³ecznoœciowym Facebook:
https://www.facebook.com/zksiazkanawalizkach i aktywne uczestnictwo
poprzez polubienia i udostêpnienia.
Zdjêcia zamieszczane s¹ w instagramie.
Projekt "Na tropie tajemnic, czyli z ksi¹¿k¹
na walizkach po Dolnym Œl¹sku" dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
i Gminy Polkowice.
(mbp)

Niewinnie roztañczeni
Wieczorki Muzyczne organizowane cyklicznie
przez kawiarniê "Jubilatka" maj¹ ju¿ swoj¹ renomê.
O kolejne jej edycje dopytuj¹ siê wci¹¿ starsi i m³odsi.
Wszyscy doczekali siê tego roz-rywkowego momentu
w sobotê 18 kwietnia. Czas umila³o niezawodne

wroc³awskie trio - “Niewinni”. Do sk³adu zespo³u
powróci³ na perkusjê Adam "Zwierzak" Moszyñski (ex
Blade Loki). Pozostali muzycy wci¹¿ niezmienni Tomasz Sawczak - gitara i œpiew i S³awomir
Marcinkowski - gitara basowa. By³o elektrycznie
i wspomnieniowo - niezapomniane polskie i zagraniczne
przeboje rockowe, których "jak na lekarstwo" w stacjach radiowych. Kolejny ju¿ raz na jubilatkowy parkiet
niewinnie wyp³ynê³y roztañczone pary. Przy sobocie,
po robocie, taka muzyczna dawka jest jak najbardziej
wskazana.
27 czerwca zapowiada siê nastêpny Muzyczny wieczorek. Dojdzie do niecierpliwie oczekiwanego "Punk
Rocka Live 2".
Szczegó³y w czerwcowych wydaniach gazety.
pm
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W “Trójce” zawsze jest ciekawie
W ostatnim czasie klasy pierwsze
prze¿ywa³y swoje kolejne pasowanie.
Panie bibliotekarki: Maria Lis i Ewa
Wiêcek z uczniami Ko³a Przyjació³
Biblioteki przygotowa³y dla nich przedstawienie po³¹czone z pasowaniem na
czytelnika. Dzieci z Ko³a Bibliotecznego

piêknie przebrane zaprezentowa³y inscenizacjê pt. "Witajcie w krainie ksi¹¿ek".
Po uroczystym pasowaniu klasa otrzyma³a dyplom oraz zestaw zadañ do wykonania w klasie. By³y to kolorowanki
i proœby ksi¹¿ki do dzieci. Od tego dnia
pierwszoklasiœci oficjalnie mog¹ korzystaæ
ze zbiorów naszej biblioteki.
Przez kolejne trzy dni w kwietniu klasy
II a i II b przebywa³y w Domu Wczasów
Dzieciêcych w Przemkowie. Dzieci bra³y
udzia³ w bardzo ciekawych warsztatach,
zabawach na œwie¿ym powietrzu,

dyskotece. Doskonale bawi³y siê na placu
zabaw znajduj¹cym siê przy oœrodku.
Chêtnie gra³y w pi³kê, korzysta³y z huœtawek i karuzeli oraz ze œcianki wspinaczkowej. Na piernikowych warsztatach
"Œwiat Pani Wandzi" samodzielnie zdobi³y kolorowymi lukrami otrzymane
pierniczki (zabra³y je potem do domu).
Pierniczkowe ciasteczka smakowa³y znakomicie. Na warsztatach tkackich dzieci
uczy³y siê wykonywania gobelinów na

drewnianych ramkach. Efektem ich pracy
by³ miniaturowy kolorowy dywanik.
Kolejna atrakcja to wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego "Wrzosowa chata"
w Borówkach. Bardzo ciep³a, s³oneczna
pogoda sprzyja³a zabawom na œwie¿ym
powietrzu. Tam równie¿ dzieci mia³y
zajêcia warsztatowe. Pod okiem opiekunki

wykona³y ciasto i ukszta³towa³y podp³omyki. Upieczone póŸniej na p³ycie pieca,
posmarowane konfiturami domowej produkcji smakowa³y wyœmienicie. Po przyjeŸdzie, wieczorem odby³a siê wyczekiwana dyskoteka. Prowadzi³ j¹ opiekun
grupy, pan Adam. Wszyscy œwietnie siê
bawili. Pogoda wspania³a, opieka w domu
wczasowym profesjonalna, a zadowolenie,
jakie towarzyszy³o wszystkim - dzieciom
i wychowawcom na d³ugo zostanie zapamiêtane przez wszystkich.
W ostatni pi¹tek na basenie miejskim
odby³ siê mityng p³ywacki zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 i Fundacjê
Smak Sukcesu. W zawodach p³ywackich
na ró¿nych dystansach i w ró¿nych stylach startowali uczniowie chojnowskich
szkó³. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a spora
grupa uczniów. Niektórym uda³o siê
zaj¹æ wysokie miejsca. Uczniowie klasy
IIa Hanna Giersok oraz Kajetan Borys

zajêli I miejsce zdobywaj¹c z³oty medal.
I miejsce zdoby³ tak¿e uczeñ kl. IIIa
Nikodem Œwietlicki. Na podium stanêli
równie¿: Jan Czapski, Jowita Maœlej,
Sara Ku³acz, Jakub Chudy, Krystian
Jastrzêbski.
Gratulacje dla naszych p³ywaczek i p³ywaków za wysokie miejsca.
bk i ml

Br¹zowy medal w mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w aerobicu
wywalczy³a III miejsce i br¹zowe medale, ulegaj¹c jedynie
Gimnazjum w Œcinawie oraz Gimnazjum z Leœnej.
Poziom zawodów zw³aszcza jeœli chodzi o pierwsz¹ trójkê by³
bardzo wyrównany. Ró¿nica punktowa miêdzy I a III miejscem
wynosi³a zaledwie 0,3 pkt. Nasze dziewczêta po raz kolejny
udowodni³y, ¿e jeœli chodzi o tê dyscyplinê, jesteœmy ca³y czas
w czo³ówce Dolnego Œl¹ska! Gratulacje!

24 kwietnia w Oleœnicy odby³y siê Mistrzostwa Dolnego
Œl¹ska w Aerobiku Sportowym. Nie mog³o na tej imprezie
zabrakn¹æ oczywiœcie chojnowskiej reprezentacji Gimnazjum nr 2,
która broni³a tytu³u mistrzowskiego z poprzedniego roku.
Nasza dru¿yna przygotowana przez p. Marzenê Anton w sk³adzie:
Alicja Malik, Katarzyna Brzozowa, Natalia Mamczarek,
Natalia Kruk, Kinga Chocho³owicz oraz Adriana Kapral
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Retrofutbolowa biesiada
Trzej przyjaciele z boiska: skrzyd³owy
bramkarz i ³¹cznik
¿yæ bez siebie nie mog¹,
dziarscy i nieroz³¹czni.
Niejeden mecz ju¿ wygrali
niejeden przegraæ zd¹¿yli,
czêsto siê rozje¿d¿ali,
lecz zawsze znów siê schodzili…
S³owa piosenki chóru Czejanda i Andrzeja
Boguckiego z drugiej po³owy ubieg³ego
stulecia, jak ula³ pasuj¹ do wydarzenia z 18
kwietnia roku 2015. Z jedn¹ tylko ró¿nic¹ nie trzej przyjaciele z boiska, a kilkudziesiêciu przyjació³. Chojnowscy retrofutboliœci skrzyknêli siê, spotkali na Orliku i jak
przed laty, w pi³karskich strojach, w pi³karskim duchu, rozegrali kilka rund. Mecze
sêdziowa³ Jerzy Zadora.
Cztery dru¿yny walczy³y tego dnia nie dla
klasyfikacji, tytu³ów i medali, a dla tradycji,
szacunku i mêskiego braterstwa. Krótkie (bo
w koñcu grali oldboye), rozgrywki ka¿dy
z ka¿dym mia³y wprawdzie wy³oniæ zwyciêzcê, ale fina³ by³ najmniej wa¿ny. Liczy³a
siê dobra zabawa, spotkanie po latach
i tzw. wspomnieñ czar… I tak by³o.

Na boisku, nie by³o czasu na rozmowy, ale
ju¿ w Domu Schrama, gdzie po turnieju
ferajna spotka³a siê w wiêkszym gronie,
swobodnie mo¿na by³o porozmawiaæ, powspominaæ i planowaæ kolejne rozgrywki.

I Biesiada Retrofutbolistów Chojnowa, jak
nazwali j¹ organizatorzy, mia³a na celu nie
tylko sentymentalny powrót do przesz³oœci.
Stwarza³a jednoczeœnie mo¿liwoœæ nagrodzenia i podziêkowania sportowcom i pi³karskim dzia³aczom, którzy przed laty
decydowali o marce chojnowskiej pi³ki.
St¹d na spotkaniu obecnoœæ honorowych
goœci. W Biesiadzie uczestniczy³ m.in.
cz³onek Zarz¹du Powiatu Legnickiego
Kazimierz Burtny, br¹zowy medalista
Igrzysk Olimpijskich w Seulu - bokser
Janusz Zarenkiewicz, Honorowy Prezes
OZPN w Legnicy Piotr Czaja, asystent
trenera Leo Beenhakker'a - Rafa³
Ulatowski i zas³u¿ony dzia³acz Jerzy Koziñski.
Jak na biesiadê przysta³o by³o zabawnie,
rubasznie i rozrywkowo. Zanim jednak
Wielki Prezes (a w sprawach futbolu nigdy
nieomylny) - Ryszard Kwiatowski dopuœci³
bractwo do zabawy powo³ano prezydium i nagrodzono zas³u¿onych.

Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej otrzymali:
Gerard Nowak, Maksymilian Wanczura,
Bogdan JóŸwiak, W³adys³aw Wrotny
i Eugeniusz Zatwarnicki .
Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Okrêgowego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej wyró¿niono Stanis³awa Wiszniewskiego, Stefana Stala,
Jerzego Zadorê, Witolda £oska, Paw³a
Wierzbickiego i Jana Kryszczuka.

P³ywacki Mityng Dzieci i M³odzie¿y
W Mityngu P³ywackim Dzieci i M³odzie¿y wziê³o udzia³ blisko dwustu
m³odych zawodników. Mali i duzi,
ch³opcy i dziewczêta dzielnie walczyli
o miejsca na podium i medale. Niektórzy bili
rekordy ¿yciowe, inni walczyli z w³asnymi
s³aboœciami. Wszyscy dobrze siê bawili
i za sportow¹ postawê zas³u¿yli na s³owa
uznania.
Fundacja Smak Sukcesu przy Gimnazjum nr 1 hucznie zakoñczy³a projekt
"Ka¿dy mo¿e zostaæ mistrzem" wspó³finansowany przez Burmistrza Chojnowa Jana Serkiesa.
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Za pomoc w realizacji projektu i Mityngu
serdecznie dziêkujê nauczycielom wychowania fizycznego z Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie, a szczególnie panom Maciejowi
Cieœli i Andrzejowi Traczowi.

Pamiêtano równie¿ o zas³u¿onych pi³karzach i jednoczeœnie najstarszych uczestnikach Biesiady - Maksymilianie Janczurze, Edwardzie Kiciorze, Pawle Wierzbickim i Gerardzie Nowaku. Pucharami
i dyplomami uhonorowano tak¿e pi³karzy
I Turnieju Retrofutbolistów.
Z³oto zdobyli zawodnicy BKS Boles³awiec,
srebro Miasto Chojnów, br¹z Gmina Chojnów.
Pierwsze miejsce poza podium przypad³o
Oldboyom Chojnowianki.

Potem to ju¿ by³o tylko biesiadowanie. Humorystyczne zabawy, konkursy, okolicznoœciowe przyœpiewki i tañce, splata³y siê z nostalgicznymi wspomnieniami i radoœci¹
z ponownego spotkania przyjació³ z boiska.
Biesiada ma w swojej nazwie ³aciñsk¹ jedynkê. Domniemaæ mo¿na zatem, ¿e bêd¹
jej kolejne edycje. Czekamy wiêc.
Organizatorzy Biesiady, z Bogdanem
JóŸwiakiem, dziêkuj¹ wszystkim, którzy
przyjêli zaproszenie i uczestniczyli
w tym przedsiêwziêciu.
Osobne podziêkowania kieruj¹ do wszystkich sponsorów, bez których to wydarzenie nie by³oby tak wyraziste.
eg

Podziêkowania kierujê te¿ do Pana Burmistrza Jana Serkiesa za wsparcie projektu oraz pani dyrektor El¿biety Borysewicz za udostêpnienie basenu.

Magdalena Czapska
Prezes Fundacji Smak Sukcesu
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Wioœlarska Gimnazjada
W œrodê, 15 kwietnia, Gimnazjum nr 1 w Chojnowie goœci³o uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i Powiatowego Zespo³u
Szkó³ na cyklicznej ju¿ imprezie sportowej
- III Gimnazjadzie wioœlarskiej. Imprezê
prowadzili pani Bona Szaban i pan Dariusz
Wo³oszyn.

fot. e-legnickie.pl

Oprócz dru¿yn reprezentuj¹cych szko³y,
w sportowych zmaganiach uczestniczyli
równie¿ podopieczni Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Chojnowie, którzy
rozpoczêli rywalizacjê na ergometrach.
Tak przejêtych i skupionych zawodników
mi³o by³o ogl¹daæ. A ich radoœæ z otrzymanych medali i pucharu wywo³a³a gromkie
brawa pozosta³ych zawodników i widzów.
Od pierwszej Gimnazjady w chojnowskiej
"Jedynce" o miano najlepszych rywalizuj¹
uczniowie z Mi³kowic. To fantastyczni
zawodnicy. Stanowi¹ nie lada wyzwanie
dla pozosta³ych. W tym roku równie¿ pokazali najwy¿sz¹ klasê i wyjechali z Chojnowa
z pucharami. Szkoda, ¿e te najwy¿sze nagrody
nie zosta³y u nas, ale w sporcie wygrywa
najlepszy, a nasi goœcie w³aœnie tacy byli.
¯yczymy im wszystkiego najlepszego.
Czteroosobowe dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców
rywalizowa³y w trzech kategoriach: szko³y
podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimna-

zjalne. Po ka¿dym etapie zawodów chêtni
mogli sprawdziæ swoje si³y w rozgrywkach
indywidualnych .
A oto wyniki:
Szko³y podstawowe
- dziewczêta, dystans 4 x 200m
1. SP Mi³kowice, czas 3 min 50 s
2. SP 4 Chojnów, czas 4 min 05 s
3. SP 3 Chojnów, czas 4 min 19 s
Indywidualnie - 200 m
1. Gabriela Kowalczyk (Mi³kowice), 49 s
2. Maria £ajus (SP 3), 51 s
3. Jagoda Guœciora (SP 3), 56 s
Szko³y podstawowe
- ch³opcy, 4 x 200 m
1. SP Mi³kowice, czas 3 min 29 s
2. SP 3 Chojnów, czas 3 min 42 s
3. SP 4 Chojnów, czas 4 min 08 s
Indywidualnie - 200 m
1. Dawid Krakowski (Chojnów) , 45 s
2. Aleksander Putyra (Chojnów), 48 s
3. Micha³ Borek (Mi³kowice), 49 s
Gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
- dziewczêta, dystans 4 x 250 m
1. Gimnazjum Mi³kowice, czas 3 min 53 s
2. Gim 1 Chojnów, czas 4 min 23 s
3. Gim 2 Chojnów, czas, 4 min 24 s
Indywidualnie - dystans 250
1. Agnieszka Dru¿ka (Mi³kowice), 44 s
2. Alicja Ga³as (Gim 1 Chojnów), 48 s
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Serdecznie gratulujemy zawodnikom,
dziêkujemy ich opiekunom i dziêkujemy
wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê
i prowadzenie imprezy.
Bawiliœmy siê z Wami wspaniale!

Podziêkowania dla:
Burmistrza Œcinawy p. Krystiana Koszty³y,
za wypo¿yczenie ergometrów;
Wójta Gminy Chojnów, p. Andrzeja Pyrza,
za ufundowanie pucharów i medali dla
dru¿yn ze szkó³ podstawowych,
Burmistrza Chojnowa p. Jana Serkiesa,
za ufundowanie pucharów dla dru¿yn
z gimnazjów;
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Chojnowa Jana Skowroñskiego, za ufundowanie pucharów i medali dla dru¿yn
z gimnazjów, pucharów i medali dla
reprezentacji szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wdziêczni za ¿yczliwoœæ i wsparcie
- uczestnicy i realizatorzy projektu
edukacyjnego
"Kajakowa szko³a, czyli uczymy siê Polski".
Dziêkujemy obserwuj¹cym nas mediom
za ciep³e s³owa i dokumentowanie naszych
poczynañ
- koordynator projektu,
Bona Szaban

fot. e-legnickie.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Wszystkim rodzicom szóstoklasistów
przypominamy o zmianach w kalendarzu rekrutacji do gimnazjów, które
nast¹pi³y ju¿ w ubieg³ym roku.
W zwi¹zku z pytaniami rodziców dotycz¹cymi nowych terminów informujemy, ¿e:
- podania o przyjêcie do klasy pierwszej gimnazjum sk³adamy od 2 do
25 czerwca 2015 r.
- kopie œwiadectwa ukoñczenia szko³y
podstawowej i kopie zaœwiadczenia o wy-

3. Danuta Bielecka (ŒDS Chojnów), 54 s
Gimnazja i szko³y ponadgimanzjalne
- ch³opcy, 4 x 250 m
1. Gimnazjum Mi³kowice, czas 3 min 30 s
2. Gim 2 Chojnów, czas 3 min 51 s
3. Gim 1 Chojnów, czas 4 min 10 s
Indywidualnie - dystans 250 m
1. Konrad B³oñski (Mi³kowice), 38 s
2. Jakub Ostropolski (PZS Chojnów), 39 s
3. Micha³ Pachura (PZS Chojnów), 41 s

nikach sprawdzianu po klasie szóstej
oraz innych dokumentów sk³adamy od
26 do 29 czerwca 2015 r.
- og³oszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do gimnazjum do 2 lipca 2015 r.
- orygina³y œwiadectw i zaœwiadczeñ
o wynikach sprawdzianu i innych wymaganych dokumentach sk³adamy do
6 lipca 2015 r.
- og³oszenie ostatecznej listy uczniów
do 7 lipca 2015 r.

Taneczny aerobik U3W
W zwi¹zku z zakoñczeniem remontu
MOKSiR, wracamy do starego planu
zajêæ tanecznego aerobiku U3W.
Od maja zajêcia odbywaæ siê bêd¹
we wtorki o godz. 17.30
i w czwartki o godz. 13.00.
Aerobik jest bezp³atny,
obowi¹zuje strój
sportowy,
zmienne obuwie
sportowe
oraz wiek 50+
Zapraszamy
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szenia dodatkowych kosztów. Niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.

Bielawskiej), pow. 1036 m2. Dzia³ka uzbrojona w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹,
sanitarn¹ i deszczow¹.
Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia,
przy oœrodku zdrowia, blisko jezioro i lasy.
Zapraszamy do obejrzenia, cena 95 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.

Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokitkach o pow. 286 m 2, dobra lokalizacja,
blisko lasu i jeziora. Projekt drewnianego
domku letniskowego gratis. Wiadomoœæ:
tel. 601-461-113 lub 604-870-005.

Zamieniê mieszkanie, w starym budownictwie, o pow. 36 m2 (pokój z kuchni¹) na
wiêksze. Wiadomoœæ: tel. 887-333-381.

Inne

Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m ,
w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
gara¿, piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.
2

Sprzedam dom w Jerzmanowicach - dwukondygnacyjny o pow. 152 m2, dzia³ka 1500 m2.
Budynek ocieplony, okna wymienione, wybudowany w latach 80.tych. Piêkny ogród.
Wiadomoœæ: tel. 698-087-472.
Dom jednorodzinny w Gromadce. Budynek wybudowany w 1990 roku wymaga
wk³adu finansowego - pow. 219 m2, dzia³ka
ok. 10ar, w piwnicy gara¿, pralnia, kot³ownia,
parter - 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, salon
z wyjœciem na taras, Ip. - 4 pokoje, w tym jeden
z balkonem, ³azienka - strych. Wiadomoœæ:
tel. 501-343-153 lub 725-494-109.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie o pow. 63,2 m2, parter, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, osobno wc, balkon,
piwnica, cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 603-248-304 lub 721-331-603.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe w Chojnowie, kamienica blisko Rynku, parter,
pow. 56 m 2, ogrzewanie gazowe, mieszkanie nie wymaga nak³adu finansowego.
Cena 155 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 504-208-313
lub 501-343-153.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie o pow. 43 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, okna po wymianie, IIIp., ogrzewanie miejskie. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 785-400-013.
Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96 m2 w centrum Chojnowa, 3 pokoje, IIIp., rozk³adowe, s³oneczne, po generalnym remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 501-244-158 lub 604-870-083.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
45 m2 w Chojnowie, w centrum miasta,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y balkon.
Wiadomoœæ: tel. 76 754-07-13.
Sprzedam mieszkanie o pow. 68,2 m2, w bloku,
IVp., 3 pokoje, kuchnia, wc i ³azienka osobno, du¿y balkon. Mieszkanie do remontu,
ale mo¿na siê wprowadziæ, wymienione
okna, dobra cena.
Wiadomoœæ: tel. 884-707-529.
Sprzedam kawalerkê w Chojnowie, bloku
przy ul. Drzyma³y, pow. 26,60 m2, okna
plastikowe, panele, umeblowane i wyposa¿one w AGD, do zamieszkania bez pono-
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Do wynajêcia mieszkanie w centrum o pow.
50 m2, w pe³ni wyposa¿one, cena 600 z³/m-c
+ op³aty. Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, przedpokój, ganek + piwnica o pow. 36 m2.
Obrze¿e Chojnowa.
Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Sprzedam gara¿ przy ul. D¹browskiego 16,
teren ogrodzony, spory plac przed gara¿em
(teren by³ej siedziby zak³adu energetycznego). Wiadomoœæ: tel. 667-310-001 po
godz. 15.00.
Sprzedam 3 u¿ywane grzejniki konwektorowe (100x60 cm) w dobrym stanie.
Wiadomoœæ: tel. 76 819-15-25.

Posiadam mieszkanie 2.pokojowe do wynajêcia, ko³o du¿ego parku.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy
ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji ma pow. 95 m2.
Do lokalu przylega dzia³ka w³asnoœciowa
o pow. 170 m2. Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Praca
Zostañ opiekunem seniorów w Niemczech
lub w Anglii i zarób 3000 euro brutto za
wyjazd. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.
Szukam osoby do opieki nad psem na kilka
dni w miesi¹cu, chêtnie kogoœ z w³asnym
podwórkiem, ¿eby pies mia³ pe³n¹ swobodê.
Sunia jest spokojna, bardzo grzeczna i wysterylizowana. Wiadomoœæ: tel. 783-175-385.

Us³ugi
Korepetycja z matematyki.
Wiadomoœæ: tel. 607-438-418.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
przy ul. Konopnickiej 22, wszystkie media,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
663-493-622 lub 76 818-88-01.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (boczna

Zbiórka
elektroœmieci
T e r m i n y z b i ó r k i zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego, elekronicznego, RTV i AGD, sprzêtu
zasilanego na pr¹d i baterie.
Akcja przeprowadzona
bêdzie:

20 czerwca,
19 wrzeœnia,
5 grudnia.
Sprzêt przyjmowaæ
bêd¹ punkty
przy ulicy D¹browskiego 15
(teren by³ej Stra¿y Po¿arnej)
i ulicy Kiliñskiego
(parking przed kot³owni¹
WPEC).
O zbli¿aj¹cych siê terminach
bêdziemy informowaæ na
naszych ³amach.
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Spo³eczne Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y
Specjalnej Troski
w Chojnowie

poszukuje

rehabilitanta
ruchowego
(umowa zlecenie)
tel. 609-783-799; 885-396-678

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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni
u¿ytkowej 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m 2
po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej, w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 234 500,00 z³
Wadium - 46 900,00 z³
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 oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje
siê pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich
ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu
(nie dotyczy drzew, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bram¹
wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych
przez dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji
i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r.
nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem 245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 maja 2015 r. o godz. 13.00 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 15 maja 1015 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 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 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¿ 2 345,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518), 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.
***
W poprzednim numerze, w publikowanym og³oszeniu o przetargu b³êdnie podano numer
ksiêgi wieczystej. Przepraszaj¹c zaintyeresowanych zamieszczamy og³oszenie ponownie
z prawid³owymi danymi.
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