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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Jakub Wo³oszyn
Najpopularniejszy Sportowiec
Miasta Chojnowa 2015

Artyœci Zag³êbia Miedziowego
Ekspozycja wita w progu sal wystawowych i prowadzi a¿ do podziemnych
pomieszczeñ chojnowskiego muzeum.

Narodowy Dzieñ Pamiêci "¯o³nierzy Wyklêtych"

Tworzymy mapê zagro¿eñ

Chojnów do³¹czy³ do miejsc pamiêci niez³omnych, którzy za swoj¹ walkê
skazani byli na zapomnienie.

Miejsca i elementy zagro¿eñ mo¿e
wskazaæ ka¿dy obywatel.

I Gala Sportowa KS “Chojnowianka”

Kadra zawodników dru¿yny klasy okrêgowej KS "Chojnowianka" Chojnów
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Wszystkim Paniom - Ma³ym i Du¿ym
w Dniu Kobiet
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,
samych radosnych dni,
spe³nienia marzeñ i wielu sukcesów
sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Pity w urzêdzie
Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z kierownictwem
Urzêdu Skarbowego w Legnicy, w Chojnowie uruchomiony zostanie punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
Od 16.03.2016 roku w ka¿d¹ œrodê
w godz. 8.00 - 15.00, do dnia 27 kwietnia 2016 roku, w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie pracownik
Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowaæ zeznania podatkowe za 2015 rok.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzêdu
Miejskiego, gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ
swoje zeznanie oraz skorzystaæ z pomocy
pracownika urzêdu skarbowego.

Dofinansowanie z DUW
7 stycznia 2016r Gmina Miejska Chojnów z³o¿y³a w Dolnoœl¹skim Urzêdzie
Wojewódzkim we Wroc³awiu ofertê
konkursow¹ ,,Maluch - edycja 2016''
(modu³ 2 dla gmin). 5 lutego 2016r.
og³oszone zosta³y wyniki. Miasto
Chojnów w bie¿¹cym roku otrzyma³o
dofinansowanie dla ¯³obka Miejskiego w
Chojnowie w wysokoœci 79.400 z³
w ramach programu rozwoju instytucji
opieki nad dzieæmi do lat 3. Dziêki programowi dofinansowanie pomniejszy
op³aty rodziców o ok. 200,00 z³.

Esemesowe
powiadamianie
Zapraszamy mieszkañców do zerejestrowania siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS. Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia najwa¿niejsze jest skuteczne i szyb-
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kie przekazanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system SISMS. Informacje
o zbli¿ajacych siê zagro¿eniach pozwol¹
Pañstwu uchroniæ siê przed utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ strat materialnych. Równie przydatne bêd¹ lokalne
informacje o utrudnieniach, imprezach
i wszelkich istotnych wydarzeniach na
terenie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ
bezp³atne informacje SMS?
W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS
Jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01) - wpisuj¹c kod rejestruj¹cy, zwróæ uwagê na kropkê i brak
odstêpów.
Wyœlij SMS na numer 661-000-112
(op³ata za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim planem
taryfowym). Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w serwisie.
Wiêcej informacji znajdziesz na stronie
internetowej www.sisms.pl

Burmistrz Miasta
Jan Serkies

Prezent od PCK
1 marca w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie przy udziale Burmistrza Miasta
oraz Prezes Stowarzyszenia Spo³ecznego
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Chojnowie przekazane zosta³o przez Polski Czerwony Krzy¿
5 trójko³owych rowerów rehabilitacyjnych dla osób maj¹cych dysfunkcje
powoduj¹ce k³opoty w utrzymaniu równowagi.

Kalendarz imprez w mieœcie
marzec-kwiecieñ
Marzec
11.03 - wernisa¿ wystawy Danuty Danielewicz “Jesieni¹ malowane”
12.03 - Otyliada - Nocny Maraton P³ywania
19.03, godz. 11:00 - 13:00 - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne"
marzec - "Tydzieñ z Internetem 2016"
marzec - XXVII wystawa Plastyki Zag³êbia Miedziowego

(MBP)
(Basen Miejski)
(MBP)
(MBP)
(Muzeum)

Kwiecieñ
09.04 - "Rozœpiewane Nutki" - Ogólnopolski Konkurs Wokalny
27.04 - Ergowios³a
kwiecieñ/maj - "Lucjan Sagan. Gumtechnika fotografii piktorialnej,
czyli XIX-wieczna szlachetna technika fotograficzna w XXI wieku"

(MOKSiR)
(Gimnazjum nr 1)
(Muzeum)

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
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Nie trzeba by³o d³ugo namawiaæ dzieci,
by wypróbowa³y swoje nowe rowery.
Zadowolone i dumne szybko wsiad³y na
trzyœlady i mimo ma³o sprzyjaj¹cej aury
tego dnia, do domu wróci³y na rowerach.
Sprzêt z pewnoœci¹ pomo¿e w rehabilitacji ruchowej.

Miasto od dawna wspó³pracuje z Dolnoœl¹skim Oddzia³em Polskiego Czerwonego Krzy¿a w ró¿nych zakresach, miêdzy innymi równie¿ poprzez udostêpnienie miejsc pod specjalne pojemniki do
zbiórki odzie¿y dla potrzebuj¹cych.
Pomoc jest niesiona na wiele sposobów.

Uwaga Gildianie!
Marcowe spotkanie, bêdzie mia³o miejsce w restauracji " KuŸnia " w poniedzia³ek, 7 marca o godz. 18:00.
Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy
czuj¹ artystycznego ducha.

Zagra¿a³o przechodniom
Zgodnie z Decyzj¹ Konserwatora Zabytków w Legnicy drzewo zlokalizowane w Rynku, obok du¿ego koœcio³a
zosta³o wyciête. W³oska topola by³a
ca³kowicie obumar³a.
Skalê spustoszenia widaæ na zdjêciach, z
których wynika, ¿e jej konstrukcja by³a
bardzo s³aba i mog³a zagra¿aæ bezpieczeñstwu przechodniów poruszaj¹cych
siê pobliskim chodnikiem.
Drzewo ze wzglêdu na oplataj¹cy je zielony bluszcz polubi³y sowy uszatki, którym zamontowano gniazda w pobli¿u -
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na soœnie przy ul. Wolnoœci - Reja,
w grupie œwierków przy sali sportowej
Gimnazjum Nr 2 i w grupie œwierków
przy ul. PoŸniaków - Reja (teren PZS).
Sposób zasiedlenia gniazd przez ptaki
bêdzie kontrolowany przez ornitologów
z Wroc³awia.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.
1774 j.t.) Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 25.02.2016 r. do
18.03.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanych
gara¿ami, oznaczonymi numerem geodezyjnym 275/13 po³o¿onych w obrêbie
4 miasta Chojnowa przy ul. Tkackiej
oraz numerem geodezyjnym 183/5 po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa
przy ul. Legnickiej 89 - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 24/2016
z dnia 25 lutego 2016 r.

Obowi¹zek sprz¹tania
po swoim psie
O tym problemie pisaliœmy wielokrotnie.
Sprawa psich odchodów na miejskich
chodnikach, skwerach i ulicach powraca
jak bumerang, a w³aœciciele czworonogów wci¹¿ s¹ nieugiêci.
Temat jest o tyle istotny, ¿e dotyczy nie
tylko estetyki miasta, sankcji karnych,
ale tak¿e zdrowia - ludzi i innych zwierz¹t. Psie odchody mog¹ zawieraæ larwy
paso¿ytów, które w ró¿nych okolicznoœciach mog¹ przedostaæ siê do organizmu
zwierzêcia lub cz³owieka i wywo³aæ
groŸn¹ chorobê paso¿ytnicz¹.
Wed³ug naszego miejscowego prawa
"Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe
zobowi¹zane s¹ do usuwania zanieczy-

szczeñ spowodowanych przez te zwierzêta
w miejscach publicznych oraz innych
miejscach przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku, w szczególnoœci z terenu ulic,
chodników, parków, skwerów, zieleñców, placów zabaw (Uchwa³a Rady
Miejskiej Chojnowa z 20.06.2013r. Nr
XXX/156/13, rozdz. 6, pkt. 7 w sprawie
regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej
Chojnów,).
Nie bez znaczenia jest tak¿e wizerunek
naszego otoczenia. "Psi problem" spotkaæ mo¿na wszêdzie. Ka¿dy z nas chyba
mia³ tak¿e w¹tpliw¹ przyjemnoœæ zaobserwowaæ psa za³atwiaj¹cego swoje potrzeby i jego pana/pani¹ z odwrócon¹
w innym kierunku g³ow¹. Tak najczêœciej to wygl¹da. Czy jest na to skuteczna
rada? Rada jest zawsze, ale jaki przyniesie efekt…? Napiêtnowanie, zwracanie uwagi, uœwiadamianie zagro¿eñ i karanie - to jedyne narzêdzia w tej potyczce. To orê¿ zbulwersowanych psimi
kupami. Po stronie w³aœcicieli czworonogów natomiast le¿y odpowiedzialnoœæ
i zwyk³e zrozumienie rzeczy.
No to do rzeczy…

3

Tworzymy mapê zagr o¿eñ
W resorcie spraw wewnêtrznych powstaje specjalna "mapa
zagro¿eñ bezpieczeñstwa w Polsce". Jej stworzenie, wed³ug
resortu, pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali
i rodzaju zagro¿eñ na terenie kraju i w poszczególnych regionach. Ma ona wskazaæ miejsca w naszym kraju, gdzie
nale¿y wzmocniæ dzia³ania policji czy ewentualnie utworzyæ
nowe placówki. W jej planowaniu pomagaj¹ przedstawiciele
samorz¹dów, szereg innych s³u¿b i inspekcji oraz obywatele.
Chojnowski komisariat policji 26 lutego zaprosi³ spo³ecznoœæ
naszego miasta do Domu Schrama na spotkanie dotycz¹ce
opracowania lokalnej mapy zagro¿eñ. Konsultacje odby³y siê
z udzia³em przedstawicieli oœwiaty, stra¿y po¿arnej, MOPS,
spó³dzielni mieszkaniowej.

Przedstawiono szczegó³y wdro¿enia krajowego systemu "Mapy
zagro¿eñ bezpieczeñstwa w Polsce", statystyki przestêpstw
i wykroczeñ na terenie dzia³alnoœci chojnowskiej jednostki,
przeprowadzono dyskusjê dotycz¹c¹ poszczególnych obszarów
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem.

Miejsca i elementy zagro¿eñ mo¿e wskazaæ ka¿dy obywatel.
Wed³ug komendanta KP Chojnów nadkom. Jacka Palucha,
mo¿na je zg³aszaæ za poœrednictwem strony internetowej
Komendy Miejskiej w Legnicy.
Mapa ma zawieraæ przestêpstwa gospodarcze, narkotykowe,
kryminalne, spo³ecznie uci¹¿liwe, miejsca gdzie najczêœciej
wystêpuj¹ wypadki drogowe. Wskazania obejm¹ tak¿e osiedla
i poszczególne ulice. Mapa powinna te¿ zawieraæ prognozy
zagro¿eñ, które mog¹ wyst¹piæ równie¿ w zwi¹zku z organizacj¹ ró¿norodnych wydarzeñ.
Na powstanie mapy MSWiA daje sobie kilka miesiêcy.
Informacje z gmin trafi¹ do Komendy Wojewódzkiej stamt¹d
do Komendy G³ównej. Ile rzeczywiœcie zajmie tworzenie
"Mapy zagro¿eñ", poka¿e czas. W za³o¿eniach ma byæ ona
istotnym elementem procesu zarz¹dzania bezpieczeñstwem
publicznym, realizowanym w partnerstwie miêdzyinstytucjonalnym i spo³ecznym.
eg

W ieœci z powiatu wa¿ne dla chojnowian
Zamkn¹ w marcu obwodnicê. I co?
Jagoda Balicka - (e-legnickie)
Fragment obwodnicy zachodniej w Legnicy zostanie wy³¹czony z ruchu ca³kowicie na co najmniej pó³ roku. Wykonawca budowy S3 chce zamkn¹æ skrzy¿owanie ul. Chojnowskiej z S3 ju¿ w po³owie marca.
- Budimex, wykonawca robót, z³o¿y³ ju¿
do legnickiego urzêdu miasta koncepcjê
zamkniêcia najwa¿niejszego w tej inwestycji skrzy¿owania ulicy Chojnowskiej
z drog¹ S3. Propozycja jest taka, by dla
samochodów lekkich - do 3,5 - tony zrobiæ
tymczasow¹ drogê miêdzy cmentarzem
w Jaszkowie, a obecnym skrzy¿owaniem.
Bêdzie tam tymczasowe rondo, a kierowcy jad¹cy do Chojnowa nad³o¿¹ ok.
600 metrów - mówi Andrzej Szym-
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kowiak, dyrektor Zarz¹du Dróg Miejskich w Legnicy.
O ile zastêpcza organizacja ruchu dla
samochodów osobowych nie powinna
oznaczaæ wiêkszych problemów, o tyle
poprowadzenie objazdów dla ciê¿kich
samochodów to ju¿ k³opot.
- Tranzyt bêdzie musia³ iœæ autostrad¹ od Chojnowa a¿ w stronê Œrody Œlaskiej,
a ciê¿arówki, które bêd¹ musia³y wjechaæ do Legnicy trzeba bêdzie wpuœciæ
do miasta od strony ul. Z³otoryjskiej - i tak
ju¿ mocno obci¹¿onej za spraw¹ przebudowy ul. Jaworzyñskiej - dodaje Andrzej
Szymkowiak.
Po zakoñczeniu inwestycji (która potrwaæ ma co najmniej pó³ roku!) droga
S3 bêdzie bieg³a na obecnym poziomie,
a droga krajowa nr 94 poprowadzona

bêdzie nad S3 wiaduktem. Wiadukt
z obu stron bêd¹ wieñczy³y ronda
turbinowe.

Nowa inwestycja w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
http://lsse.eu/
Co najmniej 205 nowych miejsc pracy
powstanie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wszystko za spraw¹
inwestycji firmy Wago-Elwag Sp. z o.o.,
która ma ju¿ zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie podstrefy LSSE w gminie Miêkinia.
Producent z³¹czek i komponentów dla
automatyki zainwestuje w budowê swojego zak³adu we Wróblowicach co najmniej 40 mln z³.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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I Sportowa Gala
Pierwsza w dziejach miasta Gala Sportowa
otworzy³a obchody 70. rocznicy dzia³alnoœci miejskiego klubu pi³karskiego KS "Chojnowianka". 27 lutego na scenie Domu
Kultury stanê³o kilkudziesiêciu reprezentantów grodu nad Skor¹ od najm³odszych
¯aków, po team Seniorów. Prezentacje
poszczególnych dru¿yn przeplata³y wystêpy
artystyczne. Obok pi³karzy na scenie wyst¹pi³ zespó³ Karambol, Brooklyn i wokalistki - Karolina Serkies oraz Karolina
Koñka.
Impreza mia³a na celu prezentacjê 8 pi³karskich dru¿yn trenuj¹cych w naszym klubie,
ich trenerów i ich osi¹gniêcia. By³a te¿
okazj¹ do podziêkowañ.
- Ten klub nie istnia³by bez rodziców powiedzia³ witaj¹c wszystkich prezes klubu
Bogdan JóŸwiak - Utrzymujemy siê z dotacji, za które wdziêczni jesteœmy samorz¹dowi, ale nieocenione jest tak¿e wsparcie
rodziców naszych m³odych pi³karzy. Im
tak¿e serdecznie dziêkujê za pomoc.

Nasi reprezentanci
¯aki - trenerzy: Dariusz Jakubowicz,

Mateusz Bartczak
Dawid JóŸwiak, Ksawery Bobiowski, Radek
Kowalczyk, Tomasz Korba, Bartek Krauzowicz, Mateusz Kasprzyszak, Przemys³aw
Rudziak, Przemys³aw Karnasz, Maciej
Rudziak, Piotr Kulawiak, Marcel Skobel.

Orliki 2006 - trener Dariusz Jakubowicz
Jakub Jasiñski, Bartosz Korba, Dominik
Zgrzeblak, Kuba Œliwiany, Szymon Œliwiany, Szymon Paw³owski, Micha³ Kogut,
Micha³ Bodnar, Wojciech Sarowski.

Orliki 2005 - trener Marcin Rabanda
Kacper Bajerski, Maksymilian Zieleñ,
Marcel Guœciora, Mateusz Gromala,
Bartek Serkies, Szymon Szczepanowski,
Micha³ Krupa, Maciek Budz, Szymon
Jarczak, Mateusz Litwin, Kacper Guœciora,
Kacper K³usek, Szymon Szczoczarz. Kuba
Koziar, Marek Zalewski, Mateusz Ewkowski, Kajetan Tracz, Karol Tomaszewski,
Fabian Rabanda, Jakub Pisarczyk.

M³odzik 1 - trenerzy Piotr Œwiat³oñ,
£ukasz Kurczak

Pierwsza Gala ma zapocz¹tkowaæ now¹
miejsk¹ tradycjê, ma tak¿e symbolizowaæ
pocz¹tek pozytywnych zmian w klubie.
Jaki bêdzie nadchodz¹cy sezon dla naszych
pi³karzy? Przy zaanga¿owaniu dzia³aczy,
sympatyków, zawodników, trenerów i kibiców szanse na powodzenie s¹ ogromne.
Trzymamy kciuki.

M³ynarz Dominik, Kwiatkowski Dominik,
Gromala Patryk, Ka³as Bartek, Ku³acz
Marcel, Lizak Kamil, Wengrzyn Maciej,
Micha³ Janusz, Sajewicz Kornel, Sobieraj
Krystian, Szczepañski Karol, Wolski
Hubert, Letkiewicz Kacper, Grochowski
Kamil, Dziwiñski Gracjan, Fedak Gracjan,
Jurasik Jakub, Kamil Krynicki.

M³odzik 2 - trenerzy Piotr Œwiat³oñ,
£ukasz Kurczak
Jaworski Micha³, Tomaœ Jakub, Limanowski Jacek, Tomaszewski Bartek, Malica
Mateusz, Micha³ Kuc, Willem Kerstens,
Krystian Fedorowicz, Dominik Wierzbicki,
Karol Ni¿yñski, Ho³owacz Hubert, G³uszek
Artur, Mateusz Cieœlak.

Trampkarze - trener Krzysztof Kowalczyk

Na zakoñczenie Gali prezes JóŸwiak dziêkuj¹c za udzia³ w pierwszej Gali Sportowej
KS Chojnowianka", zaprosi³ na drug¹ - za rok.

Kadrê zawodników dru¿yny klasy okrêgowej KS "Chojnowianka" Chojnów, we
w³aœciwy sobie sposób zapowiedzia³ g³os
znany wiernym kibicom - lokalny spiker,
komentator, oddany klubowi od 30 lat Andrzej £ysiak.

Seniorzy - trener Ryszard Gadowski
Dariusz Kasprzak (bramkarz - ostatni klub
"Chocianowiec), Pawe³ Soko³owski (bramkarz -wychowanek KS Chojnowianka),
Gregorio Szynal (bramkarz - szkó³ka Realu Madryt), Pawe³ Bencal (obroñca - wychowanek KS Chojnowianka), £ukasz
Kuczyñski (obroñca - wychowanek KS
Chojnowianka), Pawe³ Myœliwiec (obroñca
- wychowanek KS Chojnowianka), Karol
Turczyñski (obroñca - wychowanek KS
Chojnowianka), Marcin Zazulczak
(obroñca - wychowanek KS Chojnowianka),
Sebastian Iwaniak (pomocnik - ostatni klub
MiedŸ Legnica), Piotr Jêdrusiak (pomocnik - wychowanek KS Chojnowianka),
Jaros³aw JóŸwiak (pomocnik), Krzysztof
Kowalczyk (pomocnik - wychowanek KS
Chojnowianka), Robert Krasoñ (pomocnik - wychowanek KS Chojnowianka),
Pawe³ Malik (pomocnik - wychowanek KS
Chojnowianka), Jakub Œnie¿ek (pomocnik
- ostatni klub Konfeks Legnica), Kamil
Warzocha (pomocnik - wychowanek KS
Chojnowianka), S³awomir Rudnicki
(napastnik - wychowanek KS Chojno-wianka), Christian Serkies (napastnik wychowanek KS Chojnowianka), S³awomir Szymaniak (napastnik ostatni klub
Konfeks Legnica).

Arkadiusz Wis³ocki, Sebastian Knop, Kuba
Szczupak, Pawe³ Fronc, Kacper Cybulski,
Maciej Szczupak, Tomasz Szczepanowski,
Konrad Pod³aszczyk, Jakub Wengrzyn,
Dawid Fedorowicz, Maciej Gales.

Juniorzy - trener Dariusz Janiak
Jakub Borkowski, Oskar Ewkowski, Jakub
Jagielski, Kacper Jêdraszczyk, Sebastian
Karbowniczek, Wojciech Niemczyk, £ukasz
Brodnicki, Tomasz Sobczak, Arkadiusz
Wiele¿ew, Jakub Wo³oszyn, Pawe³ Zazulczak, Miko³aj Mietelski, Dawid Federowicz.
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Narodowy Dzieñ Pamiêci "¯o³nierzy Wyklêtych"
Walczyli d³ugo jeszcze po zakoñczeniu
II wojny. Stawiali opór sowietyzacji
Polski i podporz¹dkowaniu jej ZSRR.
¯o³nierze wyklêci - polskie powojenne
podziemie niepodleg³oœciowe i antykomunistyczne. Ich liczbê szacuje siê na
120-180 tysiêcy osób. Wed³ug historyków w walkach z sowietami oraz
w komunistycznych katowniach zginê³o
oko³o 50 tysiêcy osób. Ponad 20 tysiêcy
¿o³nierzy zginê³o b¹dŸ zosta³o zamordowanych skrytobójczo lub w wiêzieniach NKWD i UB, czêœæ wywieziono
na Wschód, wielu skazano na kary poz-

bawienia wolnoœci. W koñcu lat 40.
i na pocz¹tku 50. ponad 250 tys. ludzi
wiêziono i przetrzymywano w obozach
pracy. To w ho³dzie im wszystkim 1 marca 2011 roku ustanowiony zosta³ Narodowym Dniem Pamiêci "¯o³nierzy
Wyklêtych". Data, któr¹ przyjêto, jest dla
tego œrodowiska symboliczna. Tego dnia
w 1951 roku wykonany zosta³ wyrok
œmierci na kierownictwie IV Komendy
Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”.
W Chojnowie 1 marca, z inicjatywt radnego powiatu legnickiego Grzegorza
Gapskiego i Zwi¹zku Strzeleckiego

Rzeczypospolitej, pod obeliskiem przy
ul. Chmielnej spotka³y siê w³adze miasta
i gminy, przedstawiciele kombatantów,
oraz mieszkañcy. W asyœcie cz³onków
Zwi¹zku Strzeleckiego RP z³o¿ono
kwiaty, zapalono znicze, a odczytany Apel
Pamiêci przypomnia³ postaci i organizacje tworz¹ce szeregi niez³omnych.
W naszym mieœcie Narodowy Dzieñ
Pamiêci "¯o³nierzy Wyklêtych" obchodzony jest po raz pierwszy.
Chojnów do³¹czy³ zatem do miejsc pamiêci tych, którzy za swoj¹ walkê skazani
byli na zapomnienie.
eg

Artyœci Zag³êbia Miedziowego
Na XXVII Wystawie Plastyki Zag³êbia Miedziowego, której
wernisa¿ odby³ siê w chojnowskim Muzeum Regionalnym
19 lutego, wœród 61 wystawców, odnaleŸæ mo¿na prace
naszych lokalnych twórców. Jolanta Anton, Zbigniew
Halikowski, Robert Wierzbicki, Ireneusz Józefczuk i Monika
Chmielewska znaleŸli siê w gronie wybranych plastyków prezentuj¹cych swój opus magnum.
Wystawê tworz¹ 83 prace. Dominuje malarstwo i jego rozmaite
techniki (olej, akryl, akwarela, pastel) oraz tradycyjne gatunki:
portret, pejza¿, martwa natura. Licznie reprezentowana jest
grafika (akwaforta, akwatinta, odprysk, linoryt, serigrafia),
mniej licznie: rzeŸba, szk³o artystyczne, ceramika, malarstwo
na tkaninie, rysunek i prace wykonane przy u¿yciu techniki
komputerowej. Pokazane dzie³a reprezentuj¹ rozmaite pr¹dy
obecne w sztuce, pocz¹wszy od realizmu poprzez nurt metaforyczno-symboliczny po abstrakcjê. Ró¿norodne postawy
twórcze, jakie mo¿na zaobserwowaæ na wystawie prezentowanej w chojnowskim muzeum, s¹ odbiciem skomplikowanego obrazu wspó³czesnego œwiata, wp³ywu ró¿nych
impulsów, czerpania inspiracji z rozmaitych Ÿróde³, i z³o¿onej
sytuacji, w jakiej znalaz³a siê postmodernistyczna sztuka.
Ekspozycja wita w progu sal wystawowych i prowadzi a¿ do
podziemnych pomieszczeñ. Zachwyca, sk³ania do refleksji
i poszukiwania interpretacji.
Gor¹co polecamy.
Wystawa czynna do koñca marca.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
W jednej z kategorii VIII edycji plebiscytu portalu lca.pl i Gazety Legnickiej
"Najpopularniejszy Sportowiec i Trener
Roku" zwyciêzc¹ zosta³ œrodkowy pomocnik KS “Chojnowianka" Jakub Wo³oszyn.
Uczeñ chojnowskiego Gimnazjum nr 1
zosta³ Najpopularniejszym Sportowcem
Miasta Chojnowa. Okaza³¹ statuetkê
odbiera³ z r¹k burmistrza Jana Serkiesa
podczas fina³owej gali w hotelu Milenium w Legnicy.

Gazeta Chojnowska - To znacz¹ca
nagroda dla tak m³odego sportowca.
Jakie emocje towarzyszy³y Ci podczas
wrêczania tytu³ów?
Jakub Wo³oszyn - By³o to bardzo przyjemne uczucie. Oczywiœcie by³em zdenerwowany, bo do samego koñca nie wierzy³em, ¿e to wyró¿nienie dotyczy mojej
osoby. Kiedy ju¿ odebra³em statuetkê od
Pana Burmistrza zdenerwowanie ust¹pi³o miejsca radoœci.

czas naszym trenerem by³ pan Stefan
Stal, którego miejsce zaj¹³ póŸniej Piotr
Seheniewicz. By³ naszym trenerem a¿ do
pierwszej klasy gimnazjum. Od 2013
roku trenerem naszej dru¿yny jest pan
Dariusz Janiak, z którym planujemy
wygraæ tegoroczn¹ ligê.
Najfajniejsze jest to, ¿e w obecnym sk³adzie s¹ Ci sami ch³opcy, z którymi zaczyna³em przygodê z pi³k¹. Jesteœmy te¿
wszyscy w jednej klasie gimnazjum i œmia-

³o mogê powiedzieæ, ¿e s¹ to moi przyjaciele nie tylko z boiska. W czasie trwania
plebiscytu razem z trenerem bardzo mnie
wspierali i chcia³bym w tym miejscu
bardzo im za to podziêkowaæ. Na moje
wyró¿nienie pracowa³a ca³a dru¿yna.
DZIÊKI CH£OPAKI !

Gazeta Chojnowska - Jak i kiedy zaczê³a siê Twoja przygoda z pi³k¹ no¿n¹?
J.W. - Od kiedy pamiêtam zawsze
mia³em pi³kê przy nodze. Do tej pory
mama denerwuje siê, ¿e nawet po domu
wszêdzie chodzê z pi³k¹. W drugiej klasie
szko³y podstawowej razem z kolegami
postanowiliœmy wybraæ siê na pierwszy
trening Chojnowianki. Rozpocz¹³em grê
w dru¿ynie na pozycji bramkarza. WówGazeta Chojnowska - Masz jakieœ
pi³karskie wzorce?
J.W. - W dzieciñstwie moim idolem by³
mój tato, który zawsze w wolnym czasie
zabiera³ mnie i m³odszego brata na boisko.
Kiedy sta³em w bramce, to moim idolem
by³ Iker Casillas oraz Artur Boruc.
W póŸniejszych latach wraz ze zmian¹
pozycji na boisku zmieni³ siê i mój idol,
którym a¿ do dzisiaj jest Andrés Iniesta,
graj¹cy obecnie w FC Barcelonie na po-
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zycji œrodkowego pomocnika. Bardzo
podoba mi siê jego styl gry i w przysz³oœci chcia³bym osi¹gn¹æ tak wysoki
poziom.

Gazeta Chojnowska - Grasz bo...
J.W. - Bo to kocham. Pasja, hobby, niewa¿ne jak to siê nazywa, bez tego moje
¿ycie nie by³o by tak ciekawe. Gdy wychodzê na boisko, nie liczy siê nic wiêcej
prócz pi³ki.
Gazeta Chojnowska - Inne zainteresowania.
J.W. - Tak jak ka¿dy ch³opak w moim
wieku lubiê czasami pograæ na komputerze, niestety ostatnio nie mam na to
zbyt du¿o czasu, bo jestem w trzeciej
klasie gimnazjum i muszê przygotowywaæ siê do egzaminów. Lubiê czytaæ
biografie pi³karzy, dowiadywaæ siê, jak
wygl¹da³y ich pocz¹tki z pi³k¹, ile ich to
kosztowa³o wyrzeczeñ i poœwiêceñ.
Gazeta Chojnowska - Sportowe marzenia, ambicje...
J.W. - Mam takie jedno marzenie,
chcia³bym wraz z dru¿yn¹, w której pe³niê funkcjê kapitana, wygraæ ligê i awansowaæ do Dolnoœl¹skiej Ligi Juniorów
M³odszych. Bêdzie nas to kosztowa³o na
pewno du¿o pracy, ale wierzymy, ¿e
podo³amy temu wyzwaniu. A z marzeñ
bardziej odleg³ych, to marzy mi siê gra
w moim ulubionym klubie - FC Barcelona. Wiem, ¿e przede mn¹ jeszcze d³uga
droga, ale kto wie…
Gazeta Chojnowska - Masz na to du¿o
czasu, wierzymy, ¿e Ci siê uda.
¯yczymy spe³nienia marzeñ i gratulujemy pierwszego, niebanalnego sukcesu.
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Niecodzienne spotkanie Œladami Napoleona

26 lutego w Gimnazjum nr 1 mia³o
miejsce niecodzienne spotkanie. Naszym
goœciem by³ Eddie Millar: Szkot, który
mieszka w Wishaw niedaleko Motherwell w Szkocji. Eddie odwiedza Chojnów ju¿ od kilku lat, ma tu przyjació³,
ale w Gimnazjum nr 1 goœci³ po raz pierwszy.
Eddie opowiada³ o swojej historii zwi¹zanej z Polsk¹, mogliœmy siê dowiedzieæ, ¿e zwiedzi³ w Polsce niemal wszystkie wiêksze miasta, ¿e lubi polsk¹ kuchnie (za wyj¹tkiem flaków!), i ¿e Chojnów to jego miejsce na ziemi, w którym
czuje siê bardzo dobrze.
Goœæ powiedzia³ zgromadzonym s³uchaczom, ¿e celem jego spotkañ z m³odzie¿¹ jest propagowanie jêzyka angielskiego i zachêcanie do jego nauki, poniewa¿ jest to klucz do kariery w nowoczesnym œwiecie i niezbêdne narzêdzie
komunikacji w trakcie podró¿y.

Szanowni
Pañstwo!
Zwracamy siê z porœb¹ o wsparcie finansowe dla Karolinki Dul, która
urodzi³a siê 06.03.2012r. z rozszczepem
krêgos³upa tj. przepukilna oponowo rdzeniow¹ i wodog³owiem.
Od tej pory prowadzimy nieustaj¹c¹
walkê o zdrowie naszej kochanej córeczki, jednak ci¹g³a rehabilitacja, wizyty u specjalistów oraz zaopatrzenie ortopedyczne, znacznie przewy¿szaj¹ nasze
mo¿liwoœci finansowe. Dziêki Waszemu
zesz³orocznemu wsparciu znacznie ³atwiej jest nam przetrwaæ trudy codzie-
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W drugiej czêœci spotkania uczniowie
zadawali Eddiemu pytania dotycz¹ce
szkockiej, kultury, polityki i ¿ycia codziennego. Mogliœmy siê m. in. dowiedzieæ
kiedy i przy jakich okazjach Szkoci nosz¹ swój tradycyjny strój - kilt, kim s¹
najpopularniejsi ludzie w Szkocji,
a tak¿e dlaczego Szkocji nie uda³o siê
od³¹czyæ od Wielkiej Brytanii w wyniku
ubieg³orocznego referendum i dlaczego
Szkoci nie lubi¹ Anglików.
Na koniec, nie zabrak³o równie¿ pytañ
o sport. Okaza³o siê, ¿e Eddie jest zagorza³ym fanem pi³ki no¿nej, a jego ulubiony klub to Glasgow Rangers.
Wyrazi³ ubolewanie nad faktem, ¿e
Szkocka dru¿yna narodowa nie zakwalifikowa³a siê do tegorocznych Mistrzostw
Europy we Francji (przyczyni³ siê do
tego nasz zespó³ i Robert Lewandowski), ale zapewni³, ¿e w trakcie turnieju
bêdzie wspiera³ nasz¹ dru¿ynê.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e uczniowie
naszej szko³y mieli okazje uczestniczyæ
w ¿ywej lekcji angielskiego.
Miejmy nadzieje, ¿e to spotkanie zainspiruje ich do pilniejszej nauki jêzyka.
Cieszymy siê, ze Eddie by³ naszym goœciem i liczymy na to, ¿e jeszcze nas
odwiedzi:
Eddie, you are welcome
here anytime!

nnej rehabilitacji, a nasza córeczka robi
wspania³e postêpy. Jeœli chc¹ Pañstwo
pomóc Naszemu dziecku, porsimy o przekazywaniem 1 % podatku.
Aby przekazaæ 1 % podaktu:
1. Trzeba obliczyæ 1 % podatku dochodwego nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu
2. W zeznaniu podatkowym wpisaæ:
Nr KRS 0000186434 i obliczon¹ kwotê
1 % podatku
3. Bardzo wa¿ne aby wype³niæ rubrykê
cel szczegó³owy: Karolina Dul 113/D.
Mo¿na równie¿ przekazaæ darowiznê na
konto :

25 lutego 2016 roku w Legnicy odby³
sie regionalny konkurs wiedzy o Napoleonie i jego dokonaniach, który przebieg³ pod has³em "Œladami Napoleona".
Wziêli w nim udzia³ uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z Legnicy i okolic.

Reprezentacja chojnowskiego Gimnazjum nr 2 w sk³adzie: ¯aneta
Sambor, Dariusz Francka i Wojciech
Niemczyk, nad którymi pieczê merytoryczn¹ sprawowa³a Pani El¿bieta So³tysiak, zajê³a II miejsce wykazuj¹c siê
wspania³¹ wiedz¹ historyczn¹.
Gratulujemy sukcesu.

Fundacja Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym "S³oneczko"
Stawnica 33 A, 77-400 Z³otów;
nr konta :
89 8944 0003
0000 2088
2000 0010
z dopiskiem :

Karolina Dul
113/D
Z góry dziêkujemy
za okazanie dobrego
serca
Aneta i Pawe³ Dul
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Miejska Biblioteka
Publiczna poleca
Dzia³ dla Doros³ych
Emilia Pado³ - "D¿entelmeni z PRL-u"

Czy d¿entelmen jest w modzie? A mo¿e
czasem siê wstydzi? Czy jest wra¿liwy,
obra¿alski, czy kocha adrenalinê równie
¿arliwie, jak kocha kobiety? Do tego walczy i skrywa siê za swoim kostiumem?
Dziewiêciu bohaterów tej ksi¹¿ki - Leopold Tyrmand, Zbigniew Cybulski, Marek
H³asko, Leon Niemczyk, Daniel Olbrychski, Stanis³aw Mikulski, Jerzy Zelnik,
Andrzej £apicki i Jan Nowicki - to mê¿czyŸni zachwycaj¹cy sukcesami, podziwiani za urodê, czêsto dra¿ni¹cy wizerunkiem. Wszyscy byli w PRL-u idolami ³¹czy³y ich charyzma, ambicja i zdumiewaj¹ce losy. Ka¿dy z nich by³ wzorcem
w inny sposób, zawsze jednak w wyj¹tkowej ¿yciowej roli - roli d¿entelmena.
Stanis³aw S³awomir Nicieja - Kresowa
Atlantyda: historia i mitologia miast
kresowych.
T. 6, Stryj, Kuty, Rybno, Bani³ów, Knia¿e,
Za³ucze
W tomie VI autor kontynuuje sw¹ wyprawê na Kresy dawnej Rzeczpospolitej.
Tym razem ukazuje fascynuj¹c¹ sceneriê
miasteczka Stryj, w którym urodzili siê
m.in.: najdowcipniejszy polski pisarz,
autor zadziwiaj¹cych ksi¹¿ek dla dzieci
Kornel Makuszyñski oraz s³ynny podró¿nik - Kazimierz Nowak, który na rowerze

objecha³ ca³¹ Afrykê, pisz¹c ze swej wyprawy genialne reporta¿e. Kuty, to "stolica
polskich Ormian", a w pobliskich Knia¿ach urodzi³ siê legendarny polski aktor
Zbyszek Cybulski. W ksi¹¿ce przedstawiono historiê jego rodziny, œwiat jego
dzieciñstwa, zabaw i dramatów.
W VI tomie "Kresowej Atlantydy" jest tak
jak zawsze obfity indeks nazwisk i ok. 250
unikatowych fotografii, a fabu³a tej ksi¹¿ki
przepleciona jest dziesi¹tkami anegdot
i fascynuj¹cych mini-opowieœci o losach
¿yj¹cych tam od wieków Polaków, Ormian,
Ukraiñców, ¯ydów i Rumunów.

19 lutego, uczniowie Gimnazjum nr 1,
pod opiek¹ nauczyciela fizyki p. Iwony
Majerowskiej, wyjechali do Wroc³awia.
Celem podró¿y by³ Uniwersytet Wroc³awski, w którym odbywa³y siê coroczne warsztaty fizyczne.

Dzia dla Dzieci i M³odzie¿y
Robert Winston - “Co siê dzieje w mojej
g³owie"

Jak dzia³a twój mózg i dlaczego robisz to,
co robisz? Wybierz siê na wyprawê po
umyœle, zwiedŸ najcudowniejszy i najbardziej z³o¿ony narz¹d ludzkiego cia³a.
Poznaj jego mistern¹ anatomiê i dowiedz
siê, sk¹d siê bior¹ twoje emocje, zachowania, wspomnienia i osobowoœæ. Od zmys³u
smaku do zjawiska telepatii - przekonasz
siê, w jak fascynuj¹cy sposób twój mózg
decyduje o tym, co robisz i kim jesteœ.

Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów trwaj¹ca od 1 paŸdziernika 2015 r. do 30 wrzeœnia 2016r. Loteria ma przekonaæ Polaków, ¿e codzienne
wydawanie i branie prawid³owych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie
nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach
problemowych, ale tak¿e dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego bud¿etu.
Aby wzi¹æ udzia³ w loterii, wystarczy mieæ ukoñczone 18 lat
i paragon fiskalny na minimum 10 z³ oraz zarejestrowaæ go na
stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.
W loterii mo¿na wygraæ Samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Ponadto raz na kwarta³ mo¿na wygraæ
nagrodê specjaln¹: samochód Opel Insignia - losowania tylko
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Gimmnazjaliœci
na Uniwersytecie

Uczniowie mieli okazje nauczyæ siê
wielu interesuj¹cych rzeczy, poszerzyæ
swoj¹ wiedzê oraz zobaczyæ na w³asne
oczy jak dzia³a fizyka w ¿yciu codziennym. Tematem spotkania by³a elektrostatyka. Zajêcia prowadzili wykwalifikowani profesorowie, wszystko odbywa³o siê na sali wyk³adowej - mogliœmy
poczuæ siê jak na prawdziwych studiach.
Œwietne przygotowanie ze strony kadry
prowadz¹cej mo¿na by³o zauwa¿yæ od
razu. Ka¿de doœwiadczenie by³o dopracowane, nikt nie móg³ oderwaæ wzroku.
Nasza wiedza zwi¹zana z fizyk¹ zosta³a
poszerzona nie tylko o czyst¹ teoriê, ale
i praktykê!
Mamy nadziejê, ¿e kolejny wyjazd
bêdzie niebawem!

dla paragonów z premiowanej w danym kwartale bran¿y
us³ugowej.
W I kwartale 2016 r. bran¿¹ premiowan¹ jest "prywatna
praktyka lekarska i dentystyczna". Kolejnymi bran¿ami
nagradzanymi Oplem Insigni¹ bêd¹ "konserwacja i naprawa
samochodów osobowych, sprzeda¿ detaliczna czêœci i akcesoriów do pojazdów samochodowych" (II kwarta³ 2016 r.)
oraz "restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów" (III kwarta³ 2016 r.).
Wœród przedsiêbiorców bior¹cych udzia³ w promocji Loterii
Ministerstwo wybierze tych najbardziej aktywnych i zaanga¿owanych i nagrodzi ich tytu³em Ambasadora Uczciwej
Konkurencji.
Wszystkie informacje na temat loterii, a tak¿e wyniki losowañ
s¹ publikowane na stronie:
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl
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EkoWalentynki w Gimnazjum nr 2
Ju¿ po raz trzeci Gimnazjum nr 2 im.
Miko³aja Kopernika zosta³o wybrane
przez pana Dominika Dobrowolskiego wroc³awskiego ekologa i podró¿nika - na
koordynatora Ogólnopolskiej Akcji
"EkoWalentynki" w Chojnowie. Celem
akcji jest zbiórka zu¿ytych baterii.

Cieszy fakt, ¿e aktywny udzia³ w akcji bior¹
wszystkie chojnowskie przedszkola,
szko³y podstawowe, Miejska Biblioteka
Publiczna, Urz¹d Pracy, Urz¹d Miejski.

Policyjne doniesienia
* Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Chojnowie ustalili i zatrzymali mê¿czyznê, który przewozi³ samochodem osobowym papierosy nie posiadaj¹ce polskich
znaków akcyzowych. W trakcie prowadzonej kontroli pojazdu policjanci zabezpieczyli ³¹cznie tysi¹c paczek papierosów
w opakowaniach znanej firmy tytoniowej.
Mê¿czyznê zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie. Jest to 34-letni mieszkaniec Chojnowa. Straty na szkodê Skarbu
Pañstwa oszacowano na kwotê ok. 16 tys. z³.
Zatrzymanemu grozi kara pozbawienia
wolnoœci do 3 lat i dotkliwe kary finansowe.

Zbiórka baterii w tych placówkach trwa
ustawicznie, a "EkoWalentynki" sta³y siê
okazj¹ do podsumowania jej wyników.
W pi¹tek 19 II 2016 r. do szkó³ i przedszkoli przybyli przedstawiciele Kapitu³y
Zielonej Flagi wspierani przez ko³o
"Anio³y ze szko³y". Gimnazjaliœci przygotowali prezentacjê na temat postêpowania z bateriami, po której przyszed³
czas na recytacjê wierszy oraz wspóln¹
zabawê. Nie mog³o tak¿e zabrakn¹æ
walentynkowych lizaków.
strowane kamer¹ monitoringu. Prokurator
Rejonowy w Legnicy zezwoli³ na publikacjê wizerunku osób podejrzewanych
o dokonanie tej kradzie¿y.

* 25 lutego ok. godz. 21.00 funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie otrzymali informacjê o dwóch mê¿czyznach
dokonuj¹cych nielegalnego po³owu ryb na
terenie zbiornika wodnego nale¿¹cego do
spó³ki rybackiej w miejscowoœci Goliszów.
W czasie podjêtej interwencji policjanci
Ogniwa Prewencji zatrzymali dwóch sprawców nielegalnego po³owu. S¹ to mieszkañcy
okolicznych miejscowoœci w wieku 57 i 44
lat. W sieciach znajdowa³y siê od³owione
karpie o ³¹cznej wadze 189 kilogramów.
Straty, jakie ponios³a spó³ka rybacka oszacowano na kwotê 2500 z³. Zatrzymanych
osadzono w policyjnym areszcie grozi im
kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
* Komenda Miejska Policji w Legnicy prowadzi postêpowanie w sprawie kradzie¿y
pieniêdzy z lokalu mieszkañca Legnicy.
Kradzie¿y dokona³y trzy kobiety zareje-
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Wszystkie osoby, które rozpoznaj¹ któr¹kolwiek z kobiet proszone s¹ o kontakt
z prowadz¹cym postêpowanie asp. sztab.
Danielem Koci³owiczem - KMP Legnica
pokój 109, tel. 876 1489.

Ostatecznie zebrano dwa pud³a baterii
oraz kilkanaœcie sztuk drobnych elektroœmieci. W trzeci¹ rocznicê "EkoWalentynek" widaæ efekty tego dzia³ania, mieszkañcy Chojnowa dbaj¹ o to,
aby elektroœmieci trafia³y do recyklingu.

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu
Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody to œwiêta
niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie
dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50 lat
w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelom polskim.
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem
urzêdów stanu cywilnego).
* Oczekiwanie na medale z Kancelarii
Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie
Stanu Cywilnego w³aœciwym dla miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze jest to
Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte
zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym
Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639;
e-mail: usc@chojnow.eu
GAZETA CHOJNOWSKA NR 05/853

70 lat LO
w Chojnowie
Szanowni Pañstwo,
W tym roku chojnowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce obchodziæ bêdzie 70 rocznicê za³o¿enia. Pragniemy uczciæ ten
jubileusz, dlatego zwracamy siê do
Szanownych Absolwentów szko³y,
pracuj¹cych tu Nauczycieli, cz³onków
ich rodzin oraz przyjació³ z proœb¹ o udostêpnienie, wypo¿yczenie pami¹tek zwi¹zanych z ¿yciem naszego liceum.
Dziêki Pañstwa uprzejmoœci wykorzystamy te materia³y z prywatnych archiwów w przygotowaniu rocznicowej wystawy, któr¹ uhonorujemy nadchodz¹ce
œwiêto.
Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szko³y (ul. PoŸniaków 2) lub telefonicznie pod numerem 76 8196515.
Kontakt mailowy humewa@tlen.pl
Wdziêczni bêdziemy równie¿ za przes³anie skanowanych fotografii i innych
dokumentów, ilustruj¹cych pracê szkolnej wspólnoty.
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy
w organizacji obchodów jubileuszu
naszej szko³y - jednego z najstarszych
liceów ogólnokszta³c¹cych na Dolnym
Œl¹sku
Z powa¿aniem:
Dyrekcja PZS w Chojnowie

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Ju¿ wkrótce wiosna i wakacje te¿ coraz
bli¿ej. Za kilka miesiêcy rozpocznie siê
rekrutacja do gimnazjów. Absolwenci
klas szóstych i ich Rodzice maj¹ jeszcze
trochê czasu na wybór szko³y co daje
mo¿liwoœci lepszego zapoznania siê
z ofert¹ edukacyjn¹ placówek, które ju¿
za nied³ugi czas bêd¹ kolejnym miej-
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Polszczyzna
Sienkiewicza
21 lutego obchodzony by³ Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego. W Powiatowym Zespole Szkó³ postanowiono
uczciæ ten Dzieñ czytaj¹c wybrane fragmenty z dzie³ Henryka Sienkiewicza,
jako ¿e 2016 rok zosta³ og³oszony
Rokiem Henryka Sienkiewicza.
Polszczyzna tego¿ pisarza warta jest, by
j¹ czytaæ i podziwiaæ, chocia¿ dzisiejszemu czytelnikowi odbiór utworów
Sienkiewicza sprawiaæ mo¿e niema³y
k³opot.
Czytano wiêc, prawie na ka¿dej lekcji,
fragmenty z "Potopu" i "Pana Wo³odyjowskiego", nowele, mniej znane baœnie
i legendy, w których pisarz ukry³ przed
cenzur¹ panuj¹c¹ sytuacjê w zaborze
pruskim i rosyjskim.

scem przygody z nauk¹, sportem i rozwijaniem zainteresowañ.
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie zaprasza do spêdzenia tych
najbli¿szych trzech lat w murach naszej
szko³y. Aby zapewniæ Rodzicom i Uczniom jak najlepsz¹ informacjê o ofercie
na naszej stronie www.gimcho.pl
prezentujemy pe³ny pakiet materia³ów
informacyjnych wraz z kart¹ zapisu.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy
do nas.

Edukacyjne szafki
Gimnazjum nr 2 ma wymarzone szafki
uczniowskie.

Wreszcie je mamy! Zakoñczy³a siê ju¿
instalacja pierwszej partii piêknych i funkcjonalnych szafek uczniowskich.

Ka¿da szafka jest zamykana na zamek
cyfrowy, posiada 2 wieszaki na ubrania
i dwie pó³eczki. Poszczególne modu³y
sk³adaj¹ce siê z 30 skrytek posiadaj¹
specjalnie przez nas zaprojektowane
i niepowtarzalne nadruki nawi¹zuj¹ce do

Patrona szko³y, postaci i dat z historii
Polski, geografii, astronomii.
Dziêki temu nowe szafki ozdabiaj¹c korytarze szko³y spe³niaj¹ jednoczeœnie
dodatkow¹ rolê edukacyjn¹. Wkrótce
nast¹pi przydzia³ skrytek i zacznie siê
przeprowadzka, której gimnazjaliœci nie
mog¹ siê ju¿ doczekaæ.
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Polish Fiction
w ¯aganiu
Ojcowie i córki
04.03.2016r. - godz. 17.00; 19.15
Dramat
Jake Davis (Russell Crowe), nagrodzony Pulitzerem pisarz, przechodzi za³amanie
nerwowe, po tym, jak w wypadku samochodowym ginie jego ukochana ¿ona, a on
zostaje sam z 5-letni¹ córeczk¹ Katie (Kylie Rogers). Stan zdrowia Jake'a nie
pozwala na to, by mê¿czyzna zajmowa³ siê dzieckiem. Opiekê nad dziewczynk¹
przejmuje najbli¿sza rodzina. Po latach doros³a Katie (Amanda Seyfried) próbuje
odbudowaæ wiêŸ z ojcem i nadrobiæ stracone lata.

W sobotê 20 lutego, chojnowski "Polish
Fiction" gra³ w ¯aganiu. Obok naszych
punkrockowców, zagra³o te¿ trio – “Para
Wino”. Zespó³, którego liderem jest
Darek "Para" Paraszczuk (ex "Sedes",
"Defekt mózgu") po doœæ d³ugiej nieobecnoœci, wraca do normalnej dzia³alnoœci koncertowej.

Misiek w Nowym Jorku
05.03.2016r – godz. 15.00
Animacja
Chciwy przedsiêbiorca planuje wybudowaæ na biegunie sieæ centrów handlowych
i osiedli mieszkaniowych. Poczciwy niedŸwiedŸ polarny, zwany przez wszystkich
Miœkiem, dostaje arcytrudne zadanie. Ma wyruszyæ do Nowego Jorku – siedziby biznesmena – i zniechêciæ ludzi do zasiedlania Arktyki. W niebezpiecznej misji
towarzyszy mu trójka kompletnie nieobliczalnych lemingów. Spotkanie zwierzaków
z pó³nocy z mieszkañcami wielkiego miasta zaowocuje seri¹ nieporozumieñ, które
rozbawi¹ wszystkich do bia³oœci!

Córki dancingu
05.03.2016r. - godz. 18.00
Musical
Dwie nastolatki – Z³ota i Srebrna – l¹duj¹ w œrodku têtni¹cego muzyk¹, mieni¹cego
siê œwiat³ami neonów i cekinów œwiata warszawskich dancingów lat 80. Nie s¹ to
jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbuj¹ poznaæ i zrozumieæ, czym
jest bycie kobiet¹ w otaczaj¹cej je rzeczywistoœci. Poch³oniête przez mi³oœæ i rodz¹ce
siê namiêtnoœci, na chwilê zapominaj¹ o swojej prawdziwej naturze. Ale wystarczy
jedno z³amane serce, by sytuacja wymknê³a siê spod kontroli...

Impreza, co prawda nie przyci¹gnê³a zbyt
wielu widzów, ale na pewno by³a cennym doœwiadczeniem dla chojnowian.

7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
11.03.2016r. - godz. 17.00; 19.15
12.03.2016r. - godz. 18.00
Komedia
Siedmiu mê¿czyzn poszukuje w œwiecie wielkiej mi³oœci i odrobiny szczêœcia. Filip
(Pawe³ Domaga³a), sympatyczny roztrzepaniec, w³aœnie traci pracê, gdy ledwie co
poznana Zosia (Aleksandra Hamka³o) oznajmia mu, ¿e jest z nim w ci¹¿y. Z kolei
jego przyjacielowi Tomaszowi (Miko³aj Roznerski) zawsze wszystko siê udaje –
narzeczona (w roli Basi – Alicja Bachleda-Curuœ) i w³asny dom ju¿ czekaj¹. Gdyby
tylko nie ta panika przed powa¿nym zobowi¹zaniem… Producent muzyczny
i podrywacz Kordian (Maciej Zakoœcielny) nie planuje jeszcze ¿yciowej stabilizacji
– dla niego ¿ycie to szaleñstwo i stan wiecznego upojenia. Ricky (Zbigniew Zamachowski) – gwiazdor wymagaj¹cy niezwykle intensywnej opieki – tylko on potrafi wyprowadziæ Kordiana z tego stanu. Podczas gdy opuszczony przez ¿onê kierowca autobusu
Stefan (Leszek Lichota) wszelkimi sposobami stara siê odzyskaæ Juliê (Dominika
KluŸniak), zrozpaczony Jaros³aw (Piotr G³owacki) cierpi w swojej samotnoœci…

Fama o tym koncercie zapewne posz³a
w œwiat. Zagraæ u boku grupy "ParaWino", robi wra¿enie. Zespó³ ten to
przecie¿ historia dolnoœl¹skiego punkrocka. Z faktami siê nie dyskutuje tylko
gra i ju¿.
pm

Cierñ Boga
18.03.2016r. - godz. 17.00; 19.00
Biblijny
"Cierñ Boga" to pierwszy film, który relacjonuje ostatnie trzy lata z ¿ycia Jezusa
Chrystusa, widziane oczami Aposto³ów. Jezus ukazany jest jako zwyk³y cz³owiek,
który spotyka siê, rozmawia i biesiaduje z uczniami. Mimo wielu napiêæ i w¹tpliwoœci,
Aposto³owie odnajduj¹ w Jezusie Mesjasza. Widz¹, ¿e pos³any przez Boga dokonuje
cudów, jakich nikt dot¹d nie czyni³. Z mi³oœci do cz³owieka pokonuje ludzki lêk i do
koñca wype³nia wolê Ojca...
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

£obuziak czy nadruchliwy?
Ka¿de dziecko od czasu do czasu sprawia problemy, ale w przypadku niektórych dzieci przybieraj¹ one tak chroniczn¹, a mo¿e i groŸn¹ postaæ, ¿e nie
sposób sobie poradziæ z nimi za pomoc¹
tradycyjnych œrodków wychowawczych.
Rodzice czêsto zastanawiaj¹ siê, czy ich
dziecko jest ³obuziakiem, czy mo¿e przyczyna jego zachowania tkwi gdzie indziej.
Istotnym czynnikiem powoduj¹cym wystêpowanie nadruchliwoœci czy nadpobudliwoœci u dzieci s¹ czynniki spo³eczne.
Napiêta i niespokojna atmosfera, awantury, nerwowoœæ rodziców burz¹ równowagê nerwow¹ dziecka, a d³ugotrwa³e
pobudzenie emocjonalne prowadzi do
utrwalenia siê pewnych nawyków reagowania na trudne sytuacje i znajduje swój
wyraz w nadruchliwoœci.
Wa¿n¹ spraw¹ jest styl wychowawczy
w rodzinie. Wychowanie niekonsekwentne, czyli brak sta³ych wymagañ stawianych dziecku i sta³ych praw udzielanych
mu przez doros³ych, a tak¿e wychowanie
rygorystyczne, czyli usi³owanie podporz¹dkowania sobie dziecka - to równie¿
mo¿e byæ przyczyn¹ nadmiernej ruchliwoœci dzieci.
Bardzo wa¿ne dla prawid³owego rozwoju dziecka jest zaspokojenie jego podstawowych potrzeb psychicznych, a wiêc mi³oœci i bezpieczeñstwa. Spêdzanie wolnego czasu przed telewizorem czy grami
komputerowymi (z których wiêkszoœæ
zawiera elementy przemocy), tempo
¿ycia (brak kontaktu z zapracowanymi
i przemêczonymi rodzicami) - nie sprzyja
spokojnemu rozwojowi dziecka.
Co mo¿e wzbudziæ niepokój rodziców
i wychowawców?
Wzmo¿ona ekspresja ruchowa - dzieci
biegaj¹, skacz¹, na lekcjach "wyrywaj¹
siê" do odpowiedzi, machaj¹ rêkami,
nogami, kiwaj¹ siê na krzeœle, s¹ pe³ne
energii. Szukaj¹ okazji, by " roz³adowaæ"
siê ruchowo. Ruchy ich s¹ szybkie, ale
niezrêczne, niezgrabne, co powoduje, ¿e
pisz¹ i rysuj¹ niekszta³tnie, zamazuj¹
swoje wytwory, kreœl¹ i poprawiaj¹ je
czyni¹c to niestarannie. Natychmiast
wykonuj¹ polecenia zwi¹zane z ruchem,
gorzej jest, gdy maj¹ wykonaæ coœ w skupieniu i na miejscu. Brak reakcji na polecenia doros³ych nie wynika z ich przekory,
ale z nieumiejêtnoœci panowania nad
w³asnym pobudzeniem.
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Niepokój ruchowy - objawia siê w drobnych, niepotrzebnych ruchach. Dzieci
bazgrz¹ po zeszycie, obgryzaj¹ o³ówek,
bawi¹ siê drobnymi przedmiotami, zajmuj¹ siê rzeczami znajduj¹cymi siê w zasiêgu ich r¹k lub nóg.
Mimowolne wy³adowania ruchowe
(tzw. tiki) - nasilaj¹ siê w sytuacjach napiêcia lub wtedy, gdy dziecko stara siê nad
nimi zapanowaæ.
Zaburzenia uwagi - wynikaj¹ z tego, ¿e
dziecko odbiera ka¿dy bodziec nap³ywaj¹cy z otoczenia i w zwi¹zku z tym
nie jest w stanie skupiæ siê na jednej
rzeczy. Nadmiar bodŸców powoduje, ¿e
jego uwaga jest chwiejna, a co za tym
idzie - wykonywane zadania s¹ niestaranne, niedokoñczone, nieprzemyœlane.
Wzmo¿ony ruch orientacyjny - tzn.
reagowanie na ró¿nego rodzaju bodŸce.
Dzieci przerzucaj¹ swoj¹ uwagê z obiektu na obiekt, sprawiaj¹ wra¿enie jakby
interesowa³o je kilkanaœcie rzeczy jednoczeœnie.
Pochopnoœæ - dziecko chce odpowiedzieæ, zanim us³yszy pytanie, a wtedy
jego odpowiedzi s¹ niepe³ne lub b³êdne.
Czêsto ma trudnoœci w zorganizowaniu
pracy, która wymaga wiêkszego wysi³ku
umys³owego.

Odwiedziny
u stra¿aków
W poniedzia³ek, 29 lutego uczniowie
klasy Id Szko³y Podstawowej nr 3 wybrali siê na wycieczkê do Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Chojnowie.

Na miejscu powitali ich Panowie stra¿acy, którzy zaprezentowali ca³e wyposa¿enie wozu stra¿ackiego. Ka¿dy móg³
przymierzyæ he³m stra¿acki, oraz wejœæ
do kabiny wozu. Kto by³ odwa¿ny móg³
tak¿e spróbowaæ wspi¹æ siê na rurê, po
której stra¿acy zje¿d¿aj¹ gdy wzywa ich
alarm.

Pobie¿noœæ myœlenia - powoduje, ¿e
dzia³ania dzieci s¹ natychmiastowe, nieprzemyœlane.
Wzmo¿ona wyobraŸnia - sprawia, ¿e
pojawiaj¹ siê bardzo silne prze¿ycia
wywo³ane nawet s³abym bodŸcem
p³yn¹cym z otoczenia. Mo¿e to
spowodowaæ "zamykanie siê" dziecka
w œwiecie w³asnych prze¿yæ, "odrywanie
siê" na jakiœ czas od rzeczywistoœci.
Silne i nieopanowane reakcje emocjonalne - mo¿e im towarzyszyæ agresja
s³owna, a nawet fizyczna, przez co popadaj¹ w konflikty z rówieœnikami.
Istnieje jeszcze wiele, wiele ró¿nych objawów nadruchliwoœci czy nadpobudliwoœci. Ka¿de dziecko jest inne, ka¿de
dziecko w inny sposób okazuje swoje
emocje, swój stan pobudzenia.
Jedno maj¹ wspólne:
“Dziecko nadpobudliwe sprawia
wra¿enie, ¿e jest ci¹gle w drodze”.

Uczniowie zwiedzili tak¿e pomieszczenia, w których odbierane s¹ zg³oszenia o po¿arach lub wypadkach oraz
salê wypoczynkowo – konferencyjn¹.
Dziêki tej wizycie dzieci dowiedzia³y
siê, na czym polega praca stra¿aka, jakim sprzêtem pos³uguj¹ siê stra¿acy oraz
jak zachowaæ siê w czasie po¿aru, a tak¿e
jaki jest numer alarmowy.
Dziêkujemy dowódcom
st. kpt. mgr Ryszardowi Kawka
oraz kpt. mgr in¿. Paw³owi D¹browa
za udostêpnienie swojej jednostki
ma³ym odkrywcom z I d.
Joanna Godecka

Danuta Rabiej - pedagog PPPP w Chojnowie
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Do sprzedania 5 domków piêtrowych
w zabudowie szeregowej o pow. 140 m2
z gara¿ami na dzia³kach ok. 4 arów.
Parter: klatka schodowa - schody zabiegowe, gara¿, garderoba, pomieszczenie gospodarcze (mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej).
Piêtro: salon z kuchni¹, 3 sypialnie,
³azienka, wc osobno, do zagospodarowania poddasze. Stan deweloperski.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Sprzedam dom i dzia³ki Michów.
Wiadomoœæ: tel. 794-908-509.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Kolejowej, 80m2, 3 pokoje, 2 kuchnie, ³azienka,
przedpokój, strych, piwnica, komórka,
parking w podwórzu. Cena ok. 150 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 535-955-108.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
o pow. 37 m 2 do remontu. 2 pokoje,
kuchnia, wc + ³azienka, Ip., ul. Legnicka
(nad ¯abk¹).
Wiadomoœæ: tel. 725-494-089.
Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100 m2 w kamienicy - centrum miasta.
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, spi¿arka,
balkon. Mieszkanie jest po generalnym
remoncie, znajduje siê na Ip., bardzo
ciep³e, s³oneczne, œrodkowe, w³asne
ogrzewanie gazowe. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.
Sprzedam mieszkanie o pow. 86 m2 w starym budownictwie w centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 887-333-386.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
spó³dzielcze na IIIp., o pow. 37,4 m 2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
wymienione okna, drzwi, przy ul.
Kiliñskiego. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 600-936-879.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, przy
ul. D¹browskiego, po kapitalnym remoncie. Powierzchnia 77m2, 3 pokoje, balkon, pe³ny rozk³ad. Zdjêcia i informacje
- www.mieszkanie-chojnow.pl.
Wiadomoœæ: tel. (71) 75-75-430.
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Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow.
64m2 przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie,
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
wc osobno+piwnica. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398 lub 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow.
52m2 pod klucz. Salon z kuchni¹, sypialnia, przedpokój, ³azienka, wc. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.
Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow. Od 40 do 78m2. Mieszkania o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ z balkonami mieszcz¹ siê
w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku z wind¹. W piwnicy
znajduje siê 8 stanowisk parkingowych
i 15 komórek. Atrakcyjna lokalizacja ok. 200 m od centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.

nie deweloperskim: posadzki, instalacje,
stolarka drzwiowa i okienna+rolety.
Do u¿ytku od zaraz. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398 lub 788-318-564.
Do sprzedania lokal us³ugowy w nowo
wybudowanej kamienicy przy ul. D¹browskiego o pow. ca³kowitej 33m 2.
Lokal w stanie deweloperskim.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.

Praca
Hurtownia paliwa poszukuje przedstawiciela handlowego. Mile widziane doœwiadczenie w bran¿y obrotu paliwami.
Wiadomoœæ: tel. 729-278-838.
Reastauracja “KuŸnia” zatrudni kucharkê
z min. 5.letnim sta¿em w gastronomii.
Wiadomoœæ: tel. 604-209-068.

Inne

Sprzedam kawalerkê 26,6m2 (1 pokój,
kuchnia, ³azienka, przedpokój), ul. Drzyma³y. Okna PCV, panele, g³adzie, do
zamieszkania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Mieszkanie jest ciep³e,
niski czynsz - 198 z³. Wiadomoœæ: tel.
698-545-353.

Sprzedam butle gazowe 33 l, pi³ê do ciêcia asfaltu œrednica 400 mm. Wiadomoœæ:
tel. 504-700-904.

Wynajmê mieszkanie - pokój, kuchnia,
³azienka. Wiadomoœæ: tel. 723-363-725.

UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE
Wykonujesz wolny zawód?
Zmieniasz pracê lub nie pracujesz?
Nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia na ¿ycie?
Mamy specjaln¹ ofertê ubezpieczenia:
- szeroki zakres ochrony w wielu wariantach do wyboru;
- niskie i przystêpne sk³adki miesiêczne;
- ochrona przez 24h w kraju i zagranic¹;
- minimum formalnoœci;
A mo¿e bierzesz kredyt?
Pragniesz zabezpieczyæ siebie i rodzinê.
NOWOŒÆ - Dostêpne polisy na ¿ycie dla
kredytobiorców z cesj¹ na Bank "od rêki".
Zapraszam - Agnieszka Œliwiany,
Rynek 42 59-225 Chojnów
/obok ksiêgarni/
Tel: 512 244 353,
mail: agnes.ubezpieczenia@wp.pl

Wynajmê lub sprzedam mieszkanie
(2400 z³ za m2) w bloku, III p., 75m2,
4 pokoje, kuchnia, nieumeblowane,
przedpokój, ³azienka i wc osobno,
balkon, piwnica, bez sprzêtów AGD, 760 z³
odstêpnego + op³aty + 1000 z³ kaucji
zwrotnej. Wiadomoœæ: tel. 511-325-326
(po godz. 16).
Wydzier¿awiê lub sprzedam halê magazynow¹ o pow. 280 m2 - plac manewrowy o pow. 0,40 ha w Chojnowie. Cena
do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 535-888-946.
Do sprzedania 2 lokale us³ugowe w nowej kamienicy przy ul. Rejtana o pow.
ca³kowitej 54,8m2 i 40m2. Lokale w sta-

Sprzedam gospodarstwo. Wiadomoœæ:
tel. 607-286-335.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 05/853

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
“GAZETA CHOJNOWSKA”

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
“M³odoœæ" w Chojnowie
ul. I. Paderewskiego 12,
tel. 76/81 88 308, tel/fax 76/81 88 681,

og³asza przetarg nieograniczony na:
I. Uzyskanie prawa odrêbnej w³asnoœci i sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿onych:
1) w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 30D/4 (I piêtro), o pow. u¿ytkowej 62,80m2
sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki i wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 128.000,00z³ (s³ownie z³otych: sto dwadzieœcia osiem tysiêcy z³otych, 00/100).
Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych, 00/100 gr);
2) w Gromadce przy ul. Sikorskiego 13/21 (IV piêtro), o pow. u¿ytkowej 26,00 m2
sk³adaj¹cego siê z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, ³azienki z wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 27.000,00z³ (s³ownie z³otych: dwadzieœcia
siedem tysiêcy z³otych, 00/100).
Wymagane wadium w wysokoœci 2.000 z³ (s³ownie: dwa tysi¹ce z³otych 00/100 gr);
3) w Chojnowie przy ul. Maczka 1A/1 (parter) o pow. u¿ytkowej 74,20 m2 sk³adaj¹cego siê z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 150.000 z³ (s³ownie: sto piêædziesi¹t tysiêcy
z³otych, 00/100 gr).
Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych, 00/100 gr).
Pierwszeñstwo w przetargu maj¹ cz³onkowie oczekuj¹cy SM "M³odoœæ".
Wymagane wadium nale¿y wp³aciæ do kasy Sp-ni w dniu przetargu do godz.
okreœlonej w specyfikacji.
Przetarg na w/w lokale mieszkalne odbêdzie siê w dniu 10.03.2016r.
(szczegó³y w specyfikacjach).
Specyfikacjê istotnych warunków przetargu w cenie 20 z³ z VAT, mo¿na zakupiæ
i odebraæ w kasie Sp-ni (I piêtro), specyfikacji nie wysy³amy.
Przetarg mo¿e zostaæ uniewa¿niony bez podania przyczyn".
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I Gala Sportowa KS “Chojnowianka”
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