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Duñczycy w „Czwórce”
Szko³ê Podstawow¹ nr 4 odwiedzili nauczyciele z podstawówki z Nykobing w Danii. 

Kto walczy - ju¿ zwyciê¿y³…
Za swój wystêp Gabrysia otrzyma³a trzy zielone gwiazdki.

Szko³a Snycerstwa w Cieplicach (1902 - 1945)
Wystawê pod takim tytu³em mo¿na ogl¹daæ w chojnowskim muzeum. 

M³odzi-przedsiêbiorc(z)y
“GB” P.H.U. Bart³omiej Giersok

Dewiz¹ firmy jest wysoka jakoœæ produktów i œwiadczonych us³ug.

Dziêki wspó³pracy 
Podró¿e kszta³c¹ - takim has³em kierowali siê cz³onkowie Chojnowskiego
Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich jad¹c do Bautzen i Drezna.

Chory kotek
Biblioteczna Akademia Malucha zainaugurowa³a trzeci rok zajêæ 

dla najm³odszych.

Jubileusz 15-lecia RMA Polska
Na uroczystoœæ zostali zaproszeni goœcie z kraju i zagranicy.

Dwutygodnik  Samorz¹du TDwutygodnik  Samorz¹du Terer ytor ia lnego w Chojnowieytor ia lnego w Chojnowie
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Uznanie dla projektu

Projekt Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji pn. ”Radoœæ Tworzenia. Utkane 
z Marzeñ, Zlepione ze Snów” zyska³ akcep-
tacjê komisji oceniaj¹cej, Narodowego Centrum
Kultury i jako jeden z 33 w skali kraju (z 270
z³o¿onych) bêdzie realizowany w ramach
edukacji artystycznej. Projekt, w którym od 
8 paŸdziernika do 23 listopada wezm¹ udzia³
uczniowie zarówno szkó³ podstawowych, jak
i gimnazjów, zak³ada zajêcia tkackie i ceram-
iczne dla ok. 1000 osób. Ka¿da z oœwiatowych
placówek deleguje po 10 klas, które bêd¹
uczestniczy³y zarówno w jednej, jak i drugiej
artystycznej formie. Efektem dzia³añ tkackich
bêd¹ 4 du¿e gobeliny wyobra¿aj¹ce pory roku
(o tym, która szko³a zajmie siê kolejn¹ por¹
roku zadecyduje uroczyste losowanie w pi¹tek 
5 paŸdziernika 2012, o godz. 12.00 - obok
fontanny z Tkaczem w Rynku miasta). Efekty
prac ceramicznych to drobne wyroby, które po
szkliwieniu i wypaleniu najpierw zaprezen-
towane zostan¹ na wystawie 30 listopada, 
a póŸniej stan¹ siê w³asnoœci¹ ka¿dego z m³odych
artystów. O kolejnych dzia³aniach w ramach pro-
jektu bêdziemy informowaæ na bie¿¹co. Projekt
dofinansowano ze œrodków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Dom
Kultury+. Edukacja artystyczna”.

Z prac wydzia³ów

Wydzia³ GGiOŒ 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³  Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu w dniach:

1) od 21.09.2012 r. do 12.10.2012 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzeda¿y na rzecz najemcy, znajduj¹cego
siê w budynku po³o¿onym przy ul. Koœ-
ciuszki 5 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 21 wrzeœnia 2012 r.
Nr 100/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 02.11.2012r.,

2) od 25.09.2012 r. do 16.10.2012 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cego
siê w budynku po³o¿onym przy ul. Jana III
Sobieskiego 9 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 wrzeœ-
nia 2012 r. Nr 101/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 06.11.2012r.

3) w dniach od 28.09.2012 r. do 19.10.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat -
w obrêbie 1 miasta Chojnowa - dzia³ki nr 43/5,
43/8, 43/11, 43/16, 43/19, 43/22 udzia³ 1/2 
w dzia³ce 43/15, dzia³ki nr 43/6, 43/7, 43/9,
43/10, 43/12, 43/13, udzia³ 1/2 w dzia³ce
43/15, dzia³ki 44/5, 44/6, 44/8, 44/10, 44/13
oraz dzia³ki 08/1, 108/2, 108/3, 108/4,
108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10
(Zarz¹dzenie Nr 105/2012 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 28 wrzeœnia 2012 r.).

4) w dniach od 01.10.2012 r. do 22.10.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê w formie przetargu -
w obrêbie 1 miasta Chojnowa - czêœæ dzia³-
ki nr 11, dzia³ki nr 17/2, 21, 26, 32, 58, 74,
76 oraz w obrêbie 7 - dzia³ka nr 13
(Zarz¹dzenie Nr 106/2012 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 1 paŸdziernika 2012 r.).

Parasol w finale
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych
D³ugotrwale Unieruchomionych “ Niebieski
Parasol” w Chojnowie, zosta³o zakwalifikowane
do fina³u konkursu na Najlepsze Przedsiêbiorstwo
Spo³eczne Roku 2012. Stowarzyszenie to zosta³o
zarekomendowane Radzie Konkursu ze wzglêdu
na wysok¹ jakoœæ prowadzonych us³ug i dzia³al-
noœæ spo³eczn¹. W szczególnoœci za ogromne
zaanga¿owanie, wsparcie osób niepe³nospraw-
nych, rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych
w naszym mieœcie oraz za spe³nianie naj-
wy¿szych standardów zatrudnienia. To druga
edycja tego konkursu. Jego celem jest wspar-
cie nabardziej przedsiêbiorczych podmiotów
ekonomii spo³ecznej m. in. poprzez promocjê
umiejêtnego dzia³ania biznesowego dla reali-
zacji celów spo³ecznych. Efektywnoœæ zarz¹-
dzania, pomys³ na produkt lub us³ugê, po-
mys³ na promocjê, innowacyjnoœæ dzia³ania
to kategorie, w których Zespó³ Espertów 
i Rada Konkursu bêdzie oceniaæ laureatów.
Fundacja Credit Cooperatif ufundowa³a nagrodê
o wartoœci 50 tys. z³otych, wiêc jest o co wal-
czyæ. Ju¿ 16 paŸdziernika br. na stronie inter-
netowej www.konkurs-es.pl rozpocznie siê
g³osowanie publicznoœci. Ka¿dy chêtny bêdzie
móg³ zag³osowaæ na wybrane przedsiêbior-
stwo spo³eczne i tym samym przyczyniæ siê
do zobycia przez nie Nargody Publicznoœci. 
Przypominamy, ¿e w Chojnowie “Niebieski
Parasol” œwiadczy us³ugi od 2001 roku 
w zakresie zwiêkszenia aktywnoœci ¿yciowej
i zaradnoœci osób niepe³nosprawnych, zwiêk-
szenia wydajnoœci opiekuñczej rodziny jak 
i poprawianiu jakoœci opieki zdrowotnej nad
osobami chorymi, starszymi i niepe³nospraw-
nymi. Oddaj¹c g³os na chojnowsk¹ placówkê,
docenimy wieloletni¹ pracê personelu
“Niebieskiego Parasola” - zachêcamy.

Nauka fotografowania
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zamierza utworzyæ sekcjê fotograficzn¹. Dziêki
œrodkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego placówka zdoby³a
niezbêdne wyposa¿enie, a rozmowy z p. Micha³em
Rybczyñskim sprawi³y, ¿e uda³o siê po-
zyskaæ równie¿ instruktora fotografii, bêd¹cego
jednoczeœnie grafikiem komputerowym.
MOKSiR zamierza uruchomiæ trzy grupy.
Jedn¹ dla pocz¹tkuj¹cych w piêknej sztuce
zatrzymywania obrazu w kadrze, drug¹ dla
zaawansowanych, którzy chcieliby skorzystaæ
np. z fotograficznego studia, trzeci¹ dla cz³on-
ków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ka¿da 
z grup nie mo¿e liczyæ wiêcej ni¿ 10 osób, 
a wiêc kto zg³osi siê pierwszy, ten bêdzie bra³
udzia³! Zapisaæ mo¿na siê telefonicznie,

Serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy dzielili z nami smutek 
i ¿al oraz uczestniczyli we mszy œw. i ceremonii pogrzebowej 

œp. Gra¿yny Wróbel

a w szczególnoœci Panu Burmistrzowi, dyrekcji, nauczycielom, pracownikom
i uczniom SP3 w Chojnowie, bliskim, znajomym, s¹siadom, za wsparcie

duchowe i wyrazy wspó³czucia 

– sk³ada m¹¿ z dzieæmi i brat z rodzin¹.
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drog¹ mailow¹ lub zg³aszaj¹c siê do sekre-
tariatu MOKSiR. Spotkania organizacyjne
odbêd¹ siê w kawiarence MOKSiR przy ul.
Ma³achowskiego 7 w dniu 8 paŸdziernika
2012 (poniedzia³ek) w godzinach: grupa
pocz¹tkuj¹ca - 17.00, grupa zaawansowana -
17.30, Uniwersytet Trzeciego Wieku - 18.00.
Zapraszamy!

Kto walczy - ju¿ zwyciê¿y³…
… powiedzia³a przed jury programu „Got to
dance. Tylko taniec”, ³ami¹cym siê g³osem
Gabriela Zenka, która w miniony pi¹tek sta-
nê³a przed wielk¹ publicznoœci¹, na wielkiej
scenie, spe³niaj¹c jedno z wielu swoich
marzeñ.

Kilka miesiêcy temu Gabrysia, w tajemnicy
przed wszystkimi wziê³a udzia³ w castingu do
programu. 28 wrzeœnia mia³a swój wielki
dzieñ - wyst¹pi³a na wielkiej scenie w war-
szawskiej Hali Mera.
Ca³a polska ogl¹da³a chojnowiankê, która
publicznie przyzna³a, ¿e zmaga siê z ciê¿k¹
chorob¹ i która ca³ej Polsce pokaza³a jak wiele
radoœci i si³ daje pasja. Ka¿dy kto ogl¹da³
pi¹tkowy odcinek, przyzna, ¿e wystêp Gabrysi,
od pocz¹tku do koñca, by³ przejmuj¹cy. Jej
zwierzenia o chorobie, opowieœæ o pasji 
i strach przed jej utrat¹, spontaniczny wystêp
na scenie, wsparcie matki i wreszcie prywat-
na rozmowa z Joann¹ Liszowsk¹ - wszystko
to z³o¿y³o siê na wyró¿niaj¹c¹ siê, wzrusza-
j¹c¹ prezentacjê. 
Za swój wystêp Gabrysia otrzyma³a trzy zie-
lone gwiazdki. Alan Andersz przyzna³, ¿e nie
potrafi obiektywnie oceniæ jej uk³adu, ale ju¿
Krystyna Mazurówna - tancerka i choreograf-
ka, podkreœla³a wspania³¹ pracê górnych 
partii, profesjonalne wykoñczenia póz 
i dobrze dobrany podk³ad muzyczny. 
- Idziesz na ca³ego - komentowa³a wystêp
Mazurówna - zapewne tak jak w ¿yciu. I tak
trzymaj.
Nasza reprezentantka przesz³a zatem do kolej-
nego etapu. Czy zobaczymy j¹ jeszcze na
naszych ekranach, trudno powiedzieæ. Jury
bêdzie teraz typowaæ œcis³¹ czo³ówkê. Ale
mo¿emy pomóc. Gabrysia zrobi³a swoje,

daj¹c nam chojnowianom wiele satysfakcji,
teraz zatem nale¿y siê gest z naszej strony.
Mo¿emy wesprzeæ nasz¹ tancerkê swoimi
g³osami. Ka¿dego dnia pod adresem:

http://apps.facebook.com/tylko-
taniec/v/50658477ae9a810075000023

mo¿emy oddaæ 10 g³osów na Gabrysiê i pomóc
w otrzymaniu z³otej karty, która zapewni
wystêp w kolejnym etapie. Dar niewielki, 
a skutek jak¿e ogromny…
My jednak wierzymy, ¿e z³ota karta nie
bêdzie Gabrysi potrzebna. 

Blues w Jubilatce
Z przyczyn niezale¿nych od organizatorów
wystêp chojnowskiej formacji Faza Bluesa
nie odby³ siê jak wczeœniej zapowiadaliœmy
29 wrzeœnia. Dojdzie on do skutku w sobotê
6 paŸdziernika w kawiarni “Jubilatka”. Po-
cz¹tek - godzina 20.00. Cena biletów - 10 z³.
Szczegó³owe informacje pod numerem tele-
fonu: 76-81-88-561. 

Przeciw wœciekliŸnie
Kilka dni temu na naszym terenie wy³o¿ono
immunoprzynêty s³u¿¹ce do zapobiegania
wyst¹pienia wœcieklizny. Przynêty zawiera-
j¹ce szczepionkê przeciwko wœciekliŸnie maj¹
kszta³t œciêtego sto¿ka. W œrodku umiesz-
czony jest plastikowy pojemnik zawieraj¹cy
p³ynn¹ szczepionkê. £atwo natkn¹æ siê na
tak¹ przynêtê chocia¿by podczas grzybobra-
nia. Wa¿ne jest wówczas, aby znaæ kilka
zasad. Przynêt nie nale¿y podnosiæ - do-
tykane przez ludzi s¹ omijane przez lisy.
Przy ewentualnym kontakcie przynêty z otwart¹
ran¹, oczami, jam¹ ustn¹ czy nosem, nale¿y
gruntownie przemyæ te miejsca wod¹ z my-
d³em, potem zg³osiæ siê do lekarza. Szcze-
pionka jest nieszkodliwa dla zwierz¹t domo-
wych i innych zwierz¹t wolno¿yj¹cych, ale 
w ci¹gu 3 tygodni po wy³o¿eniu przynêt nie
nale¿y spuszczaæ psów ze smyczy, a koty

trzymaæ w zamkniêtych pomieszczeniach. 
W przypadku kontaktu zwierz¹t domowych 
z przynêt¹ nale¿y skontaktowaæ siê z le-
karzem weterynarii.

Znalaz³y opiekê w schronisku
Na skutek zg³oszeñ od mieszkañców doty-
cz¹cych kilku przypadków zagryzienia kotów,
s³u¿by miejskie, w miniony wtorek, przepro-
wadzi³y kolejn¹ akcjê od³owu psów. Do
schroniska w Bia³ogardzie trafi³o 5 bezpañ-
skich czworonogów. 

Kalendarz imprez - paŸdziernik
04-06.10.2012 - „II Chojnowska Jesieñ z muzyk¹ dawn¹”
15.10.2012 - spektakl „Dieta cud” - impreza biletowana - MOKSiR
16.10.2012 - „Chojnowska Gala Kresowa” - MOKSiR
17.10. 2012 - “II Konkurs Ró¿añcowy - fina³ - Dom Schrama; wystawa - MBP
18.10.2012 - II Chojnowski Konkurs Poetycki - fina³ - MOKSiR 
20.10.2012 - Jubileusz 5-lecia Chóru SKORANTA; ‘’Talenty znad Skory 2012’’ - fina³
konkursu - MOKSiR 
27.10.2012 - Œwit ¿ywych muzyków - koncert - impreza biletowana - MOKSiR 
27.10.2012 - 2xT, czyli teatr i taniec - MOKSiR 
3.11.2012 - Halowa Liga Pi³ki No¿nej - hala PZS 
wrzesieñ- listopad “Szko³a snycerstwa w Cieplicach” - wystawa - Muzeum Regionalne

Zapraszamy
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Na XXII sesji
Wiod¹cym tematem wrzeœniowej sesji by³a informacja
o sytuacji chojnowskiej oœwiaty w 2012r. opracowana
na podstawie danych przygotowanych przez dyrektorów
szkó³ i przedszkoli.

Prowadzenie szkó³ i przedszkoli jest najwa¿niejszym zadaniem oœwiatowym
ka¿dej gminy. W roku szkolnym 2011/2012 do chojnowskich szkó³ i przedszkoli
uczêszcza³o ogó³em 1417 uczniów, z tego do szkó³ podstawowych 744
uczniów i do gimnazjów 673. Obowi¹zek rocznego przygotowania przed-
szkolnego, tzw. „zerówki” spe³nia³o 208 dzieci. 259 dzieci korzysta³o 
z opieki w przedszkolach. 
W miejskich placówkach zatrudnionych by³o 140 nauczycieli w pe³nym wy-
miarze oraz 35 w niepe³nym. 92 nauczycieli posiada³o stopieñ nauczy-
ciela dyplomowanego, 53 mianowanego, 22 kontraktowego i 7 sta¿ysty. 
Samorz¹d miasta Chojnowa w swoich dzia³aniach mocno koncentruje
siê na stworzeniu warunków do w³aœciwego funkcjonowania chojnowskich
placówek oœwiatowych, miêdzy innymi równie¿ na poprawie stanu tech-
nicznego i estetycznego budynków, w których funkcjonuj¹ oraz doposa¿aniu
placówek w sprzêt i pomoce dydaktyczno-naukowe. Dla poprawy bez-
pieczeñstwa we wszystkich budynkach szkolnych dzia³a monitoring wizyjny.
Istotnym wsparciem, ze strony samorz¹du jest tak¿e finansowanie zajêæ
na basenie. Miasto, jako jedno z nielicznych w kraju (byæ mo¿e nawet
jedyne) op³aca lekcje p³ywania dla dzieci w wieku 7 – 16 lat.

Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy - baza, remonty,
inwestycje oraz wyposa¿enie placówek w sprzêt, pomoce dydaktyczne
i naukowe (fragmenty)
W Szkole Podstawowej Nr 3 wymalowano korytarz i po³o¿ono p³ytki
ceramiczne na posadzce w bloku ¿ywieniowym w sto³ówce szkolnej.
Placówka wyposa¿ona jest w 2 pracownie komputerowe, ka¿da klasa
dysponuje komputerem stacjonarnym, a z 8 komputerów w pozosta³ych
pomieszczeniach korzystaj¹ pracownicy szko³y. Równie¿ œwietlicê szkoln¹
wyposa¿ono w 4 komputery. Szko³a pochwaliæ siê mo¿e jeszcze miêdzy
innymi dwiema mobilnymi pracowniami komputerowymi dla uczniów
sk³adaj¹cymi siê z 22 komputerów oraz dwiema tablicami interaktywnymi,
trzynastoma telewizorami, odtwarzaczami dvd i kserokopiarkami. 

W g³ównym budynku Szko³y Podstawowej Nr 4 w okresie przerwy waka-
cyjnej przeprowadzono remont g³ównej instalacji wodnej i wymieniono
14 hydrantów. Pomalowano kilka sal lekcyjnych, hol na II piêtrze w segmen-
cie B i klatki schodowe. Zakupiono stoliki i krzes³a do dwóch pracowni.
Do biblioteki szkolnej zakupiono komplet audiobuków, a sto³ówka szkolna
doposa¿ona zosta³a w nowy zlewozmywak. Szko³a jest stale doposa¿ona
w sprzêt komputerowy, audiowizualny i ciekawe pomoce dydaktyczne.

W Gimnazjum Nr 1 podczas wakacji zaadoptowano na gabinet fizyczny
pomieszczenie po by³ych lokatorach, poprawiono stan techniczny
ogniomurka na ³¹czniku szko³y, wyremontowano schody do ma³ego
budynku, w piêciu salach lekcyjnych za³o¿ono rolety przeciws³oneczne. 
W miarê posiadanych œrodków finansowych dyrektor doposa¿a³ placówkê
w niezbêdne pomoce i sprzêt: sprzêt sportowy, ksi¹¿ki i lektury szkolne,
meble do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego i pedagoga szkol-
nego, stoliki i krzes³a do zaadoptowanej sali lekcyjnej. W szkole wymieniono
centralê telefoniczn¹ i aparaty telefoniczne, utworzono salê multimedialn¹,
zakupiono laptopa. Szko³a wzbogaci³a siê o tablicê interaktywn¹ i nowy
projektor, a do holu szkolnego zakupiono 3 wolnostoj¹ce gabloty szklane na
puchary i nagrody. 

Gimnazjum Nr 2 jest wystarczaj¹co wyposa¿one w sprzêt i pomoce
dydaktyczne, a dziêki uczestnictwu uczniów w wielu konkursach, które
koñczy³y siê sukcesami na szczeblu ogólnopolskim, pozyska³o dodat-
kowy sprzêt: 3 laptopy, 3 rzutniki multimedialne i kamerê HD do prowa-
dzenia wideokonferencji. W 10 klasach wymieniono oœwietlenie na ener-
gooszczêdne, wyposa¿ono tzw. „zielon¹ klasê” oraz pozyskano tablicê inter-
aktywn¹. Biblioteka szkolna systematycznie otrzymuje od sponsorów
pakiety darmowych ksi¹¿ek.

Organizacja zajêæ obowi¹zkowych i zajêæ pozalekcyjnych (fragmenty)
W Szkole Podstawowej Nr 3 plan zajêæ na rok szkolny 2011/2012 zak³ada³
rozpoczêcie zajêæ obowi¹zkowych dla 12 oddzia³ów od godziny 8.00.
Zajêcia koñczy³y siê najpóŸniej o 14.25. Obowi¹zywa³ system jedno-
zmianowy.

W szkole realizowane by³y 3 projekty finansowane ze œrodków unijnych:
- Indywidualizacja procesów nauczania, 
- Dolnoœl¹ska szko³a liderem projakoœciowych zmian w polskim systemie
edukacji,
- Dolnoœl¹ska e-Szko³a.
Zajêcia pozalekcyjne tj. ko³o teatralne, polonistyczne, redakcyjne, jêzyka
niemieckiego, matematyczne, recytatorskie, czytelnicze, ekologiczne,
historyczne, sportowe, informatyczne, jêzyka angielskiego, akrobatyka
sportowa, gimnastyka korekcyjna, zajêcia taneczne i zajêcia wokalne
by³y odpowiedzi¹ na potrzeby dzieci. 
Czas zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych w klasach 1 - 3 oraz zajêcia
logopedyczne by³y dostosowane do planu uczniów. W bardzo dobry
sposób zosta³y zorganizowane zajêcia na basenie. Wa¿ne znaczenie mia³
tu dowóz dzieci na basen jak i ich bezpieczny powrót. W tych zamierzeniach
wspomagali szko³ê rodzice, finansuj¹c przejazdy autokarowe.
Dzia³ania na rzecz dziecka to równie¿ opieka œwietlicowa. Szko³a
umo¿liwi³a dzieciom korzystanie ze œwietlicy w godzinach od 06.45 do 15.30.

W Szkole Podstawowej Nr 4 zajêcia pozalekcyjne realizowane w szkole to:
- przedmiotowe ko³a zainteresowañ (humanistyczno-dziennikarskie,
matematyczne, informatyczne i przyrodnicze), zajêcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z matematyki w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza”,
zajêcia z tutorem, ko³o ekologiczne, ko³a teatralne, chór Allegro, zespo³y
taneczne, ko³o tenisa sto³owego, ko³o pi³ki rêcznej, gimnastyka korek-
cyjna, ko³o szachowe, ko³o warcabowe, zajêcia z projektu „ Indywidu-
alizacja nauczania w klasach I - III”, zajêcia logopedyczne, zajêcia psy-
choedukacyjne, muzykoterapia, kinezyterapia, zajêcia plastyczne, zajêcia
dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i jêzykowo. 

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Gimnazjum Nr 1 mogli uczest-
niczyæ w bogatej ofercie zajêæ pozalekcyjnych. By³y to: ko³o recyta-
torskie, Klub Europejski, ko³o fizyczno-ekologiczne, matematyczne,
informatyczne, kabaret szkolny, M³odzie¿owa Dru¿yna Ratownicza,
zespó³ instrumentalny, chór szkolny, zespó³ taneczny, SKS-pi³ka
siatkowa, tenis sto³owy, aerobik, pi³ka no¿na, zajêcia ogólnorozwojowe.

W Gimnazjum Nr 2 zajêcia pozalekcyjne organizowane by³y w formie
kó³ek przedmiotowych, na których rozszerzano zainteresowania uczniów
i rozwijano nowe umiejêtnoœci. Szko³a wziê³a udzia³ w projekcie Akademia
Uczniowska, realizowanym przy wspó³pracy Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie. Praca nauczycieli i m³odzie¿y w projekcie
zosta³a doceniona na tyle dobrze, ¿e placówka otrzyma³a przed³u¿enie
umowy do roku 2015. 

Osi¹gniêcia uczniów - wyniki klasyfikacji na koniec roku szkolnego,
wyniki sprawdzianów i egzaminów, udzia³ w konkursach, olimpiadach,
turniejach itp. (fragmenty)
W Szkole Podstawowej Nr 3 na ogóln¹ liczbê 282 uczniów pro-
mowanych zosta³o 281 uczniów. 
Wyniki sprawdzianu kompetencji klas VI w Szkole Podstawowej Nr 3
ukszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
Klasa VIa - 20,1 pkt
Klasa VIb - 18,5 pkt
Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 3 brali udzia³ w szeregu konkursach
i zawodach organizowanych nie tylko na poziomie szko³y. Zdobyli laury m.in. w: 
* Konkursie recytatorskim „Pegazik”,
* Konkursie Piosenki Obcojêzycznej, 
* Konkursie plastycznym M³odzie¿owej Rady Miejskiej „Czym dla
mnie jest ojczyzna”,
* Konkursie plastycznym „Jak nas widz¹ - tak nas maluj¹ - 20 lat Stra¿y
Po¿arnej w Legnicy”. 

W Szkole Podstawowej Nr 4 na ogóln¹ liczbê 465 uczniów promowanych
zosta³o 463 uczniów. Wyniki sprawdzianu kompetencji klas VI 
w Szkole Podstawowej Nr 4 - œredni wynik szko³y to 21,2 pkt. 
Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 4 brali udzia³ w ró¿nego rodzaju
konkursach i zawodach. Sukcesy odnieœli m.in. w: 
* Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, 
* Miêdzynarodowych Zawodach w P³ywaniu Szkó³ Korczakowskich
* Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Sezam, 
* Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Olimpus, 
* Konkursie „ Znam swój powiat jak swój dom”,
* We wspó³zawodnictwie sportowym Szko³a Podstawowa Nr 4 zajê³a 26
miejsce na ponad 500 szkó³ podstawowych w województwie dolnoœl¹skim. 
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Na XXII sesji
Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w roku szkolnym 2010/2011 próbowali
swoich si³ w wielu konkursach: przedmiotowych (zDolny Œl¹zak),
p³atnych - (Edi, Olimpus), turniejach sportowych oraz imprezach organi-
zowanych w mieœcie, powiecie i województwie. Odnieœli wiele sukcesów -
oto niektóre z nich:
* wygrany etap I i uczestnictwo w II etapie V Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Internecie DialNet Masters 2011, 
* 14 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym
Olimpus: z biologii i z chemii, 
* 14 miejsce w kraju w konkursie mitologicznym „Klio”, 
* fina³ wojewódzki Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, 
* wyró¿nienie w Powiatowym Konkursie Prewencja Teatralna,
* czo³owe miejsca w rozgrywkach sportowych organizowanych w ramach
Mistrzostw Powiatu i Podstrefy legnickiej z zakresu pi³ki no¿nej, pla¿owej,
koszowej, siatkowej, p³ywania, aerobiku sportowego. 
Promocjê do klasy wy¿szej otrzyma³o 260 uczniów, 30 uczniów otrzyma³o
œwiadectwo z wyró¿nieniem.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w minionym roku szkolnym s¹ niezado-
walaj¹ce. Z jêzyka polskiego szko³a osi¹gnê³a 56,1% punktów. Z historii
uczniowie uzyskali wynik 50,7% punktów i odpowiednio z matematyki
32,5% punktów i przyrody 43,2% .

W minionym roku szkolnym do Gimnazjum Nr 2 uczêszcza³o 392 uczniów.
Z tej liczby do klas programowo wy¿szych zda³o 388 uczniów. Z jedn¹
ocen¹ niedostateczn¹ na koniec roku promowano 7 uczniów. W roku
szkolnym 2011/2012 gimnazjum ukoñczy³o 137 uczniów. W tym roku
podobnie jak w ubieg³ych latach egzamin gimnazjalny sk³ada³ siê z trzech
czêœci, humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z czêœci
jêzykowej. Œredni wynik szko³y ze wszystkich czêœci egzaminów by³ o 1,9 pkt
wy¿szy od œredniej w województwie dolnoœl¹skim. Oto szczegó³owe
wyniki egzaminu: j.polski - œredni wynik szko³y - 61,62, historia i WOS
- 61,50, matematyka - 44,36, nauki przyrodnicze - 48,34, jêzyk angielski
- 64,45, jêzyk niemiecki - 69,23.
Bardzo wa¿nym osi¹gniêciem Gimnazjum Nr 2 na skalê krajow¹ jest
ponowne uzyskanie miêdzynarodowego certyfikatu ZIELONA FLAGA.
Uczniowie gimnazjum w minionym roku szkolnym brali udzia³ i osi¹gali
sukcesy w ró¿nych konkursach i zawodach. Miêdzy innymi w: 
* Ogólnopolskim Konkursie „W KONTAKCIE Z NATUR¥”, 
* Zdolny Œl¹zak Gimnazjalista - Geografia, 
* Ogólnopolskim Konkursie „JASNA SZKO£A PROSTA SPRAWA”, 
* Ogólnopolskim Turnieju Tañca „LETS DANCE”, 

* Ogólnopolskim Projekcie Polskiej Zielonej Sieci „KUPUJ ODPO-
WIEDZIALNIE DREWNO I PAPIER”
* Mistrzostwach powiatu w pi³ce siatkowej
* Mistrzostwach strefy legnickiej w pi³ce rêcznej. 

Miejskie przedszkola
Do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie w roku szkolnym 2011/2012
uczêszcza³o 153 dzieci, które by³y podzielone na 7 grup (tzw. oddzia³ów).
Personel przedszkola sk³ada³ siê z 13 nauczycieli, 7 pomocy nauczyciela,
3 pracownic kuchni, intendentki, kadrowej, ksiêgowej i konserwatora.
Dzieci uczêszczaj¹ce do placówki przebywa³y w bardzo dobrze wypo-
sa¿onych i wyremontowanych, kolorowych pomieszczeniach, korzysta³y
z mo¿liwoœci spêdzania czasu na œwie¿ym powietrzu w piêknym, du¿ym
i zadbanym ogrodzie przedszkolnym. W bie¿¹cym roku szkolnym z prac
remontowych w placówce pomalowano œciany w pomieszczeniach
kuchennych. Dzieci uczêszczaj¹ce do tego przedszkola chêtnie uczestnicz¹
w ró¿nych projektach i akcjach ogólnopolskich i miejskich, m.in. wziê³y
udzia³ w obchodach Œwiatowego Dnia Ziemi i w obchodach Dni Chojnowa.

W Przedszkolu Miejskim Nr 3 funkcjonuj¹: tzw grupa ¿³obkowa,
zerówka piêciogodzinna i typowe grupy przedszkolne. Przedszkole jest
w trakcie remontu dachu, docieplenia elewacji budynku od strony
zachodniej i modernizacji ganku. W czasie wakacji w jednej sali dydaktycznej
i na g³ównej klatce schodowej wymieniono instalacjê elektryczn¹, pomalo-
wano 3 sale dydaktyczne, g³ówn¹ klatkê schodow¹ i 3 ³azienki. Zakupiono
du¿¹ lodówkê i ze œrodków pozyskanych z Urzêdu Marsza³kowskiego
maszynê do mielenia miêsa. Na podwórko przedszkolne zakupiono
karuzelê, 3 sprê¿ynowce oraz poci¹g. Przedszkole zosta³o doposa¿one 
w program eduSensus Logopedia - do terapii logopedycznej. 
W ramach codziennych zajêæ, zgodnie z podstaw¹ programow¹ prowadzone
by³y zajêcia rozwijaj¹ce mowê, myœlenie, poznawanie pojêæ matematycznych,
stosunków spo³ecznych, samoobs³ugi, umuzykalnienia, plastyczne,
logopedyczne. Przedszkole w ramach propagowania czytelnictwa wspó³-
pracowa³o z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ podczas akcji „Ca³a Polska
czyta dzieciom”. We wspó³pracy z Urzêdem Miejskim placówka wziê³a
udzia³ w akcji Sprz¹tanie Œwiata. Przedszkolaki ponadto uczestniczy³y
w ogólnopolskich akcjach Góra grosza, Kubusiowi Przyjaciele Natury,
Piramida ¯ywienia Przedszkolaka. Ponadto w ramach Zakrêconej Akcji
zbiera³y nakrêtki dla niepe³nosprawnej Jagody, która uczêszcza³a do
tego przedszkola.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 3 lokale mieszkalne przy zas-
tosowaniu 95 i 80% bonifikaty. 
2. Sprzedano w drodze przetargu lokal u¿ytkowy
nr 1A przy ul .Drzyma³y 4 (by³a œwietlica). 
3. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci
w “Gazecie Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej gara¿em
przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ 10 dzia³ek pod zabudowê mieszkanio-
w¹ przy ul. D³ugosza, ul .Rejtana, ul. Boles³awiec-
kiej, ul. £u¿yckiej, ul. M³ynarskiej, ul. Witosa.
- na sprzeda¿ nieruchomoœci pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami przy
ul. Chmielnej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci pod us³ugi komercyjne
przy ul. Samorz¹dowej,
- na dzier¿awê gruntu pod tereny zieleni przy
ul. Parkowej.
5. Przygotowano 4 umowy dzier¿awy gruntu - na
cele rolne oraz ogród przydomowy.
6. Wydano trzy zawiadomienia o nadaniu numerów
porz¹dkowych dla nieruchomoœci przy ul. Z³oto-
ryjskiej i ul. £okietka.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Solskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku d¹b dla
osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.

8. Z zakresu oddzia³ywania na œrodowisko wydano
decyzjê w sprawie œrodowiskowych uwarunkowañ
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pt. „Dobudowa
³¹cznika miêdzy hal¹ magazynow¹ a hal¹ produk-
cyjn¹” na nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Okrzei
dla firmy PPHU Jan Kryszczuk,
9. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej koor-
dynowano akcjê: Sprz¹tanie Œwiata” na terenie
miasta oraz promowano „Europejski Tydzieñ Zrów-
nowa¿onego Transportu” i „Dzieñ bez samochodu”. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Zakoñczono prace przy rewitalizacji Rynku
- wykonawca robót zg³osi³ zakoñczenie budowy. 
2. Kontynuowane s¹ prace przy remoncie dachu
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.
3. Trzykrotnie zg³oszono w Komisariacie Policji
czyny wandalizmu polegaj¹ce na zanieczyszcze-
niu fontanny w Rynku œrodkami chemicznymi.
4. Przygotowano dokumentacjê przetargow¹ na za-
kup i monta¿ ogrodu zabaw przy ul. Wyspiañskiego.
5. Wyczyszczono ze œmieci „Morskie Oko”.
6. Trwa wykaszanie terenów zielonych, rowów
melioracyjnych, koryta rzeki Skory, Parku Piastow-
skiego, ogrodów zabaw i terenów komunalnych.
7. Z dniem 3 wrzeœnia br. uruchomiono prace
interwencyjne na stanowisku robotnik gospodarczy
dla 3 kobiet, które oddelegowano do pracy 
w Powiatowym Urzêdzie Pracy, Filia w Chojnowie. 
8. 17 wrzeœnia br. uruchomiono roboty pu-
bliczne dla 19 osób bezrobotnych - zatrudniono 18

osób, które wykonuj¹ prace w zakresie utrzymania
czystoœci w budynkach Domu Schrama, MOKSiR,
Urzêdu Miejskiego oraz Urzêdu Stanu Cywilnego. 
9. Trwaj¹ prace przy zagospodarowaniu dzia³ek 
w rejonie ul. Wyspiañskiego z przeznaczeniem
na lokalizacje ogrodu zabaw.
10. Wykonano naprawy miejscowe dróg objê-
tych tras¹ wyœcigu kolarskiego. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 53 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzo-
no 44 wnioski, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe
na kwotê 6.710,73 z³, (wydano 42 decyzje pozytyw-
ne, 2 negatywne). Za miesi¹c IX 2012r. wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 49.228,05 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 94 wniosków,
wydano 82 dowody osobiste. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 8 decyzji administracyjnych, 4 zaœwiad-
czenia do œlubu konkordatowego i zaœwiadcze-
nie do œlubu za granic¹. 
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 21 aktów
ma³¿eñstwa i 6 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 1 sprawê konsularn¹, 116 spraw
z biurem ewidencji ludnoœci i USC oraz 130
wniosków o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 82 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.

Sprawozdanie 5/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 30 sierpnia 2012 r. do dnia 26 wrzeœnia 2012 r.
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Rozpoczêta w paŸdzierniku 2010 roku
rewitalizacja Rynku w Chojnowie, zgod-
nie z harmonogramem prac, dobieg³a

koñca. Inwestycja pn. „Rozwój spo³eczno-
gospodarczy obszaru œródmiejskiego poprzez
rewitalizacjê ci¹gu ulic: Rynek, Grottgera,
Œciegiennego, Legnicka (do ul. Reja) - etap I,
kosztowa³a blisko 6 mln z³. Dofinansowanie 
z Urzêdu Marsza³kowskiego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego objê³o 69,99 % kosztów
kwalifikowanych czyli 3 952 803.91z³, miasto
do³o¿y³o ponad 2 mln z³. 
Geneza powstania projektu zwi¹zana by³a bez-
poœrednio z Lokalnym Programem Rewitalizacji
Miasta Chojnowa na lata 2007-2013 i nawi¹zuje
do dziejów miasta, którego rozwój zwi¹zany
by³ z kupiectwem i rzemios³em. Obszar zabytko-
wego rynku zosta³ ukszta³towany na skutek
rozwoju handlu wokó³ historycznego traktu
kupieckiego Via Regia zwanego tak¿e Wysok¹
Drog¹, st¹d jego niespotykany na Dolnym
Œl¹sku trójk¹tny kszta³t.
W ramach projektu wykonano wymianê na-
wierzchni ulic, chodników i parkingu. Wymie-
niono oœwietlenie uliczne, zamontowano ma³¹
architekturê - ³awki, kraty oko³odrzewne, kosze,
s³upki z ³añcuchami, tablicê og³oszeniow¹,
s³upy og³oszeniowe.  Uk³ad drogowy podkreœla
p³aszczyznê rynku z centralnym elementem
w formie rabaty i zagospodarowaniem otoczenia
fontanny. Podstawowa nawierzchnia to granitowa
kostka gr. 16 cm. Na pozosta³ych ci¹gach
jezdnych po³o¿ono kostkê o gr. 10 cm oraz 
8 cm i 6 cm, na ci¹gach pieszych u³o¿ona 
w tzw. wzór „dziki”. 

Istniej¹ce rozwi¹zanie komunikacyjne, do-
puszczaj¹ce czêœciowy ruch ko³owy na terenie
Rynku, spe³nia swoj¹ rolê. Wprowadzone
ograniczenia, ruch jednokierunkowy, parking
w zachodniej czêœci rynku (historyczna lokaliza-
cja), pozwalaj¹ zachowaæ handlowo-us³ugowy
charakter miejsca oraz centralnego miejsca
spotkañ mieszkañców. 
Zupe³nie zmienione jest oœwietlenie - zarówno
jego rozmieszczenie, jak i stylistyka. W wiêkszoœci
s¹ to lampy kinkietowe, instalowane na frontach
kamienic. Ca³oœci dope³niaj¹ cztery lampy
stoj¹ce w centralnym miejscu rynku, nawi¹zuj¹ce
stylem do tych z prze³omu XIX i XX wieku. 
Podstawowym za³o¿eniem projektu zieleni
by³o nawi¹zanie do elementów charakterystycz-
nych w kompozycjach roœlinnych popular-
nych na prze³omie wieku XIX i XX. Istotnym
czynnikiem jest dobór roœlin i wzór na rabatach
ze wzglêdu na niewielki obszarowo zakres

projektu zieleni, aran¿owana przestrzeñ jest
spójna i jednorodna stylistycznie.
W wykonawstwie zachowano stylistykê ³awek,
koszy, krat oko³odrzewnych, a tak¿e s³upów
oœwietleniowych. Niew¹tpliwie atrakcyjnym
elementem jest fontanna, w centrum której stoi
tkacz - postaæ, podobnie jak ca³y projekt, nawi¹-
zuj¹ca do historycznego w¹tku z dziejów miasta.
Rozwi¹zania zastosowane w inwestycji s¹
po³¹czeniem wytycznych konserwatorskich 
z wytycznymi inwestorskimi. Zachowano tu
czytelnoœæ historycznej funkcji rynku, elementów
ma³ej architektury, oddano zabytkowy charakter. 

Projekt inwestycji przeszed³ konsultacje
spo³eczne, a jego realizacja podkreœla walory
miasta i uatrakcyjnia ofertê inwestycyjn¹.

opr. eg

Inwestycja zakoñczona

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone
s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla
samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 6 listopada 2012
r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie

nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 
31 paŸdziernika 2012 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskaza-
niem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./. 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¿ 50,00 z³.
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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia 2012 r. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem  76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie  6 miasta Chojnowa, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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W poprzednim numerze G.Ch. ukaza³ siê artyku³ doty-
cz¹cy jubileuszu dzia³aj¹cej w chojnowie firmy RMA.
Wskutek pomy³ki zamieœciliœmy tekst roboczy nie
zawieraj¹cy istotnych poprawek. Ponownie zatem
piszemy o tym wiod¹cym w naszym mieœcie przed-
siêbiorstwie, serdecznie przepraszaj¹c wszystkich
zainteresowanych. 

(redakcja Gazety Chojnowskiej)

„RMA Polska” sp. z o. o. z siedzib¹ w Chojnowie, producent armatury
przemys³owej do gazu i ropy naftowej, 7 wrzeœnia br. obchodzi³
jubileusz 15-lecia istnienia firmy. Na uroczystoœæ zostali zaproszeni
goœcie z kraju i zagranicy. W obchodach jubileuszu uczestniczyli
Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies oraz Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Skowroñski, wspó³pracownicy z firmy macierzystej,
klienci RMA i pracownicy wraz z rodzinami. Podczas uroczystoœci
goœci bawi³ znany, m. in. z wystêpu na festiwalu w Sopocie zespó³ ¯uki
oraz komik, mistrz pantomimy Ireneusz Krosny. Wszyscy zaproszeni
goœcie otrzymali pami¹tkowe medale, a pracownicy z najd³u¿szym
sta¿em pracy zostali wyró¿nieni i nagrodzeni.

Okazuje siê, ¿e nawet w takim ma³ym miasteczku jak Chojnów mo¿na
stworzyæ dobr¹, prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê firmê, odnosz¹c¹ sukcesy na
rynku krajowym i na arenie miêdzynarodowej.
„RMA Polska” to firma, która zosta³a za³o¿ona przez w³aœcicieli kon-
cernu RMA z Niemiec w sierpniu 1996 roku. To w³aœnie wtedy firma
naby³a osobowoœæ prawn¹. W kwietniu 1997 roku rozpoczêto budowê
hali produkcyjnej, a pierwsi pracownicy odbyli specjalistyczne szkolenia
w zak³adach RMA w Niemczech. Ju¿ w marcu 1998 po przekazaniu
budynków i instalacji do eksploatacji, firma wys³a³a pierwsze transporty
z gotowymi produktami. Zak³ad produkuje m. in.: monobloki izolacyjne,
z³¹cza rurowe, rury zwijane z blach, a tak¿e ko³nierze ze stali czarnej 
i nierdzewnej. Dodajmy, ¿e koncern RMA posiada zak³ady produk-
cyjne w Niemczech, Polsce i Bahrajnie, a tak¿e wiele przedsta-
wicielstw handlowych na ca³ym œwiecie. Produkty RMA s¹ doceniane
przez klientów za dobr¹ jakoœæ, parametry techniczne oraz wype³nia-
nie wysokich i najró¿niejszych standardów wykonania. 

Nale¿y nadmieniæ, ¿e w firmie funkcjonuje system zarz¹dzania jakoœci¹
wg. ISO 9001:2008, co potwierdza Certyfikat otrzymany przez
DEKRA Certif ication. „RMA Polska” jest tak¿e posiadaczem
Certyfikatu TÜV GmbH, który potwierdza uprawnienia firmy do pro-
dukcji urz¹dzeñ ciœnieniowych.
Firma mo¿e poszczyciæ siê wieloma wyró¿nieniami i nagrodami 
w ogólnopolskich rankingach gospodarczych, m. in: Gazele Biznesu,
Liderzy Eksportu oraz Gepardy Biznesu. „RMA Polska” otrzyma³a
tak¿e referencje od licz¹cych siê firm z bran¿y metalowej i gazowniczej. 
Obecnie „RMA Polska” w porozumieniu z  chojnowskim oddzia³em
SIMP i dyrekcj¹ chojnowskiego Powiatowego Zespo³u Szkó³, jest na 
etapie wdra¿ania projektu skierowanego do absolwentów szkó³
zawodowych, chc¹cych zdobyæ praktyczne umiejêtnoœci w tak
poszukiwanych zawodach jak tokarz, frezer czy spawacz.
Nikt nie przypuszcza³, ¿e firma zatrudniaj¹ca na pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci jedynie 6 osób, po 15 latach istnienia, dziêki wysi³kom
wszystkich pracowników, odniesie takie sukcesy. Przez 15 lat zak³ad
stale siê rozwija³, inwestuj¹c w ludzi i infrastrukturê. Obroty firmy, jak
równie¿ zatrudnienie z roku na rok rosn¹. Najnowszymi inwestycjami s¹
japoñskie centrum obróbcze CNC (które jest najwiêkszym i jedynym
tego typu urz¹dzeniem w Europie) oraz zrobotyzowane stanowisko
spawalnicze. Poziom zatrudnienia zbli¿a siê ju¿ do liczby 60 osób, ale 
i dla kolejnych fachowców te¿ znajdzie siê tu miejsce.

(PN)

Jubileusz 15-lecia RMA Polska
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M³odzi-przedsiêbiorc(z)y

Emilia Grzeœkowiak - Niedawno œwiêtowa³ Pan 10.lecie swojej
firmy. Dziœ otwiera Pan nowy salon sprzeda¿y. Co stoi za sukcesywnym
rozwojem firmy?

Bart³omiej Giersok - G³ówn¹ dewiz¹ naszej firmy zawsze by³a i bêdzie
wysoka jakoœæ, zarówno oferowanych produktów, jak i œwiadczonych
us³ug. Biuro, a tym samym salon sprzeda¿y, w którym dotychczas
mieœci³a siê nasza firma przy ul. Paderewskiego, ze wzglêdu na swoje
rozmiary nie dawa³o nam tylu mo¿liwoœci, jakie daje nam ju¿ dziœ
nowy salon. Niestety, dzisiejsze czasy, je¿eli chodzi o bran¿ê budowlan¹
s¹ ciê¿kie, a klient coraz bardziej wymagaj¹cy. Skoñczy³o siê tzw.
„sprzedawanie z katalogu”, w tej chwili klient musi zobaczyæ towar na
¿ywo, dotkn¹æ, sprawdziæ jak dzia³a, jak funkcjonuje i czy faktycznie
spe³ni jego oczekiwania. Przegl¹daj¹c katalog, niestety takich infor-
macji nie uzyskamy. Jest to dla mnie jak najbardziej zrozumia³e, dlatego
uruchomienie nowego, wiêkszego salonu przesta³o byæ ju¿ tylko œmia³ym
marzeniem, a sta³o siê koniecznoœci¹. Jego realizacja przesz³a moje
najœmielsze wyobra¿enia. Jestem bardzo zadowolony z tego jak wygl¹da
dzisiaj nasz salon. Cieszê siê bardzo, ¿e w koñcu mo¿emy zaprosiæ
naszych klientów do w pe³ni wyposa¿onego, profesjonalnego salonu
sprzeda¿y, mo¿emy pokazaæ nasz ca³y asortyment, pocz¹wszy od
okien, drzwi, rolet, a skoñczywszy na bramach, które znajduj¹ siê na
specjalnym ekspozytorze zamontowanym przed naszym salonem. 
W tej chwili klient bez najmniejszych problemów mo¿e zapoznaæ siê
z asortymentem jaki go interesuje, a tym samym mo¿e pozbyæ siê
wszelkich w¹tpliwoœci, które z pewnoœci¹ mia³by wybieraj¹c towar
tylko z katalogu. Cieszy mnie bardzo lokalizacja naszego nowego
salonu. Usytuowanie naszej firmy naprzeciw marketu Intermarche,
spowodowa³o, ¿e klienci nie maj¹ ju¿ ¿adnych problemów z odnalezieniem
naszej firmy, z czym czêsto borykaliœmy siê przebywaj¹c jeszcze na
ul. Paderewskiego. Œmia³o i szczerze mogê powiedzieæ, ¿e naprawdê
jestem dumny z salonu, jaki stworzyliœmy, a przede wszystkim z jego
jakoœci, bo w³aœnie jakoœæ jest tym na czym zale¿y nam najbardziej.

E.G. - Przy okazji wywiadu na okolicznoœæ 10.lecia firmy wspomina³
Pan o magazynie w Bia³ej. Rozumiem, ¿e magazyn równie¿ zosta³
przeniesiony do nowej siedziby?

G.B. - Otó¿ nie. Niestety, lokalizacja nowego salonu w strefie osiedlowej
uniemo¿liwia dostawy ciê¿kimi transportami du¿ogabarytowymi. Nie
jest to mo¿e dla nas bardzo du¿ym utrudnieniem, poniewa¿ magazyn
znajduj¹cy siê w Bia³ej posiada i tak bardzo dogodn¹ lokalizacjê,
umo¿liwiaj¹c¹ szybki odbiór i dostawê towarów, zaplecze socjalne dla
pracowników, niemniej jednak w pierwotnych zamierzeniach by³o,
aby magazyn przenieœæ równie¿ na ul. Kiliñskiego. Niestety, magazyn
ze wzglêdu na utrudnienia techniczne musia³ pozostaæ w Bia³ej, natomiast
w nowej siedzibie znajduje siê tylko i wy³¹cznie salon sprzeda¿y.

E.G. - Wraz z uruchomieniem nowego salonu, odœwie¿eniu uleg³
równie¿ ogólny wizerunek firmy. Mam tu na myœli nowe logo.

B.G. - Tak. Jako nieustannie rozwijaj¹ca siê firma, poszukujemy
wci¹¿ lepszych, nowszych rozwi¹zañ, stawiamy na œwie¿e i innowacyjne
pomys³y, dlatego postanowiliœmy te¿ odœwie¿yæ, a przede wszystkim
unowoczeœniæ wizerunek. Tak wiêc zmianie uleg³a nie tylko siedziba
firmy czy nasze logo, ale gruntown¹ przebudowê przechodzi równie¿
nasza strona internetowa , do odwiedzenia której oczywiœcie zachêcamy.

E.G. - Nowy wizerunek, nowy salon...nowa jakoœæ?

B.G. - Zale¿y nam bardzo, aby ka¿dy nasz klient by³ naprawdê zadowo-
lony ze œwiadczonych przez nas us³ug i oferowanych towarów, dlatego
tak du¿y nacisk k³adziemy w³aœnie na jakoœæ. D¹¿ymy do tego, aby
nasza jakoœæ by³a ca³y czas udoskonalana, nie chcemy osi¹œæ na laurach,
chcemy ca³y czas siê rozwijaæ i doskonaliæ, a wszystko po to, aby móc
w pe³ni œwiadomie, bez ¿adnych zastrze¿eñ czy w¹tpliwoœci oferowaæ
naszym klientom to co najlepsze. Dlatego, a raczej przede wszystkim
powsta³ nasz nowy salon. Tak wiêc czy nowa jakoœæ? Myœlê, ¿e nie
tyle nowa ile bardziej doskona³a. Do tego zawsze bêdziemy d¹¿yæ.

E.G. - I tego w³aœnie ¿yczê...

Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê
zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakulte-
tów, niestety nie daj¹ gwarancji zatrudnienia 
w wyuczonym zawodzie. W takiej sytuacji wielu z nich
podejmuje ryzykown¹ decyzjê o przejêciu spraw 
w swoje rêce i za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospo-

darczej. O takich ludziach - mieszkañcach Chojnowa
– chcemy pisaæ. Cykl artyku³ów prezentuje m³odych
“przedsiêbiorczych przedsiêbiorców”, którzy udo-
wadniaj¹c, ¿e chcieæ to móc.
Liczymy, ¿e odezw¹ siê kolejni odwa¿ni i podziel¹ siê
swoimi biznesowymi doœwiadczeniami. 

Nowy wizerunek, nowy salon... nowa jakoœæ?!
“GB” P.H.U. Bart³omiej Giersok
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W dniach 27-29 wrzeœnia Szko³ê Podstawow¹ nr 4 od-
wiedzili nauczyciele z podstawówki z Nykobing w Danii. 

Podczas zwiedzania szko³y goœcie mieli okazjê przyjrzeæ siê ró¿nym
formom zajêæ prowadzonych przez naszych nauczycieli. Po przywitaniu
siê z dyrekcj¹ i przedstawicielami Samorz¹du Uczniowskiego zostali
zaproszeni do œwietlicy, gdzie dzieci z klas drugich zabrali wszystkich
w podró¿ z wizyt¹ do Syrenki kopenhaskiej w ramach cyklu „Podró¿e
edukacyjne po krajach Unii Europejskiej”. Du¿¹ radoœæ goœciom sprawi³
taniec wykonany przez dzieci z flagami Polski i Danii w rytm muzyki
z kultowego filmu „Gang Olsena”.
Podczas lekcji teatralnej w klasie VI b prowadzonej przez B. S³otwiñsk¹
zosta³y przedstawione przez uczniów ró¿norodne formy teatru: teatr
cieni, lalek, przedmiotu, a tak¿e formy kabaretowej.
Na lekcji przyrody w sali z tablic¹ interaktywn¹ prowadzonej przez 
p. B. Mormul uczniowie zaprezentowali doœwiadczenia, które mia³y
na celu zbadanie pH roztworów. Przeprowadzono je ró¿nymi metodami:
tradycyjn¹ - paskiem wskaŸnikowym, Interfejs Cobra - z modu³em pH.
Po krótkiej przerwie na kawê i ciasto goœcie obejrzeli salê do terapii i zajêæ
psychoedukacyjnych sfinansowanej przez EFS i wys³uchali krótkiej
prelekcji pedagoga szkolnego i koordynatora projektu „Ka¿dy ma prawo
do sukcesu” p. M. Purê.
Nastêpnie byli uczestnikami zajêæ z muzyki u p. Z. Chmielewskiego, podczas
których przygl¹dali siê nauce gry na flecie prostym. Uczniowie wykonali
utwór „Kurki trzy” przy akompaniamencie akordeonu i metalofonu.
Goœcie zwiedzili szko³ê, pomieszczenia lekcyjne, bibliotekê, sto³ówkê
i oczywiœcie basen.
Na zakoñczenie wizyty w szkole zaprezentowa³y siê zespo³y artystyczne
REEPLAY i RYTM, oraz chór szkolny „ALLEGRO”.
Podczas pobytu w Chojnowie goœcie z Danii spotkali siê z burmistrzem
p. J. Serkiesem w Urzêdzie Miejskim, zwiedzili Bibliotekê Miejsk¹,
Muzeum Regionalne, koœció³ pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a. 
Trzeba przyznaæ, ¿e Duñczycy byli zachwyceni naszym miastem, szko³¹
oraz ró¿nymi formami zajêæ, w które bardzo chêtnie siê w³¹czali. 
Na pami¹tkê spotkania ze spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹ otrzymali drobne 

upominki przygotowane przez dzieci ze œwietlicy oraz Samorz¹d Uczniowski. 
Efektem tej wizyty jest zaproszenie delegacji nauczycieli z naszej
szko³y do Nykobing w Danii. 

Anna Denisiak, Dorota Chopkowicz

Duñczycy w „Czwórce”

Ks. Jaros³aw Górecki z parafii pw. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Chojnowie zaprasza do udzia³u
w II Konkursie Ró¿añcowym “Mój w³asny
ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie”.

Regulamin II Konkursu Ró¿añcowego „Mój
w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie”
odbywaj¹cego siê pod patronatem:
Ks. Kanonika Marka Osmulskiego - dziekana
Dekanatu Chojnów
Jana Serkiesa - Burmistrza Miasta Chojnów
Mieczys³awa Kasprzaka - Wójta Gminy Chojnów
* Konkurs przeprowadzany jest na terenie
miasta i gminy Chojnów oraz gmin oœciennych -
Zagrodno, Mi³kowice, Chocianów, Gromadka -
i bêdzie rozstrzygniêty w trzech kategoriach
wiekowych: uczniowie nauczania zintegro-
wanego (kl. I - III), szkó³ podstawowych 
(kl. IV-VI) oraz gimnazjum (kl. I-III).
* Celem konkursu jest o¿ywienie modlitwy
ró¿añcowej wœród dzieci i m³odzie¿y i ukazanie

jej przyjaznej formy m³odemu pokoleniu.
* Konkurs polega na wykonaniu ró¿añców 
z ró¿nych dostêpnych materia³ów (np. plasteliny,
kasztanów, jarzêbiny, guzików, suchych owoców,
makaronu). Podczas oceny prac bêd¹ brane
pod uwagê: wiernoœæ zbli¿ona do oryginalnego
ró¿añca, innowacyjnoœæ wykorzystanych mate-
ria³ów, samodzielnoœæ oraz jakoœæ wykona-
nych prac.
W tym roku wykonanie pracy mo¿na powi¹zaæ
z osob¹ b³. Jana Paw³a II (np. wykorzystanie
w ró¿añcu tajemnic œwiat³a, umieszczenie
wizerunku b³ogos³awionego, i inne).
Spoœród wykonanych prac katecheci przy
wspó³udziale innych nauczycieli wy³oni¹ po
2 ró¿añce z ka¿dej kategorii wiekowej i prze-
ka¿¹ ks. Jaros³awowi Góreckiemu (katechecie
w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka
w Chojnowie) do 12 paŸdziernika 2012 r. 
Prace przekazane po tym terminie nie wezm¹
udzia³u w konkursie. Prace mo¿na dostarczyæ
tak¿e na adres: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. œw. App. Piotra i Paw³a, ul. Ks. Œciegien-
nego 4, 59-225 Chojnów.
Ka¿da praca ma byæ podpisana: imiê i nazwisko
ucznia, klasa, szko³a, imiê i nazwisko nauczyciela

prowadz¹cego. Autorzy prac musz¹ z³o¿yæ
zgodê na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie danych osobowych
mojego syna/córki …………..na potrzeby
konkursu/podpis rodzica lub opiekuna uczest-
nika konkursu).

Fina³ konkursu z wrêczeniem nagród odbêdzie
siê w Domu Schrama w Chojnowie (dawny
Dom Chemika w rynku) 17 paŸdziernika 2012 r.
o godz. 10.00 (œroda), a ekspozycja prac
bêdzie przygotowana w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Prace fina³owe pozostaj¹ w³as-
noœci¹ organizatorów konkursu.
Spoœród wytypowanych z poszczególnych szkó³
prac zostan¹ przez 5-osobowe jury wy³onieni
zwyciêzcy w ka¿dej kategorii wiekowej.
Komisja konkursowa bêdzie mog³a przyznaæ
tak¿e wyró¿nienia.
Wszyscy uczestnicy fina³u konkursu otrzymaj¹
pami¹tkowe dyplomy oraz s³odki poczêstunek.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce przebiegu
konkursu mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu:
(76)8548507, b¹dŸ drog¹ elektroniczn¹:
jarekgorecki@poczta.onet.pl

Ró¿añcowy konkurs
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Biblioteczna Akademia Malucha zainauguro-
wa³a trzeci rok zajêæ dla najm³odszych czytel-
ników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Œrodowe
spotkanie - 19 wrzeœnia - tradycyjnie rozpo-
czêliœmy przywitaniem na chuœcie animacyjnej
do melodii ”Panie Janie…”. Po krótkiej insceni-
zacji wiersza „Chory kotek” Stanis³awa Jacho-
wicza przyszed³ czas na ma³y egzamin 
z wiadomoœci o zdrowym stylu ¿ycia. Dzieci
wspaniale potrafi³y wymieniæ, ¿e trzeba piæ
du¿o wody, myæ rêce, zdrowo siê od¿ywiaæ,
ograniczaæ jedzenie s³odyczy, nie zara¿aæ
innych i nie martwiæ siê. A kiedy ju¿ zacho-
rujemy, jak nasz kotek, to trzeba pójœæ do
lekarza. Okaza³o siê, ¿e uczestniczki zajêæ
œwietnie poradzi³y sobie z leczeniem pluszowych
maskotek. Banda¿owa³y, robi³y zastrzyki,
os³uchiwa³y brzuszki, podawa³y lekarstwa, 

jednym s³owem to wzorowe pielêgniarki. 
Potem, po odœpiewaniu piosenki „Wlaz³ 
kotek na p³otek”, przyszed³ czas na pierwsze
zadania - zabawy Kot jest, kota nie ma, Kotki
œpi¹, Kocia gimnastyka, Kotki wylizuj¹ prze-
pyszne jedzonko oraz wykonywanie prac pla-
stycznych, m.in. rysowanie do wierszyka:

G³owa kota jest kó³eczkiem,
Na niej stercz¹ uszka dwa.
Pyszczek z noskiem, w¹sikami, skoœnymi oczêtami.
Cztery ³apki, ma³y brzuszek oraz ogon ma
nasz Puszek.
Te rysunki mo¿na podziwiaæ w Dziale dla Dzieci
i M³odzie¿y. Zapraszamy do ogl¹dania oraz
na nastêpne zajêcia w Bibliotecznej Akademii
Malucha w paŸdzierniku.

M.L.

Chory kotek

Podró¿e kszta³c¹ - takim has³em kierowali siê cz³onkowie
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich
jad¹c do Bautzen i Drezna.

21-go sierpnia wybraliœmy siê do Bautzen - miasta oddalonego 
ok. 50km od granicy polsko-niemieckiej. Po krótkiej podró¿y przy
piêknej pogodzie rozpoczêliœmy zwiedzanie miasta. Nasz przewodnik
- pan Kosel (Serbo³u¿yczanin) oprowadzaj¹c nas po mieœcie ciekawie
opowiada³ jego historiê. Zachwyci³y nas piêknie odrestaurowane
kamienice, urokliwe zau³ki. W muzeum musztardy mogliœmy skosztowaæ

tego specja³u w ró¿nych smakach. W po³udnie udaliœmy siê na obiad,
który przygotowa³a dla nas pani Kosel. Po posi³ku, przy kawie 
i pysznym cieœcie, pan Kosel opowiedzia³ nam o serbo³u¿yckiej mniejszoœci
narodowej zamieszkuj¹cej te tereny. Potem dalej zwiedzaliœmy miasto.
Bautzen (Budziszyn) jest piêknym zadbanym miastem. Postanowiliœmy
jeszcze kiedyœ tam pojechaæ.

25-go wrzeœnia wybraliœmy siê do Drezna, które jest stolic¹ kraju
zwi¹zkowego Saksonia. Miasto liczy obecnie 528 tys. mieszkañców.
Na pocz¹tku, kierowani przewodnikiem, zwiedzaliœmy miasto z autobusu.
Od czasu do czasu zatrzymywaliœmy siê, ¿eby wiêcej us³yszeæ i lepiej
siê przyjrzeæ niektórym zabytkom - operze (Semperoper), katedrze
(Hofkirche), skarbcowi (Grünes Gewölbe) i in. Po ponad godzinnej
jeŸdzie po mieœcie podjechaliœmy pod Landtag (parlament kraju zwi¹zko-
wego). Pieszo udaliœmy siê do Zwingeru. Zwinger to piêkny barokowy
zespó³ pa³acowy, który wybudowa³ August II Mocny w celach presti¿owych
gdy zosta³ królem Polski. Tutaj wys³uchaliœmy historii pa³acu, dowie-

dzieliœmy siê, jakie zbiory siê tu znajduj¹ (do Zwingeru postanowiliœmy
przyjechaæ nastêpnym razem), podziwialiœmy architekturê zespo³u
pa³acowego i jego bogate zdobienia oraz zwiedziliœmy fontannê (Nimpfen-
bad). Z Zwingeru pieszo udaliœmy siê do Landtagu. Zostaliœmy tu
zaproszeni przez deputowan¹ pani¹ Kathrin Kagelmann, która zaspon-
sorowa³a dla nas obiad. Po posi³ku rozmawialiœmy z pani¹ Kagelmann
o wspólnych problemach. Wynikiem tej dyskusji s¹ zaplanowane dwa 
seminaria, które postanowiliœmy zorganizowaæ wspólnie ze stowa-
rzyszeniem “Frauen auf dem Weg nach Europa” z Görlitz. Jedno na temat
oœwiaty w naszych krajach, drugie o pomocy niepe³nosprawnym. Potem
zwiedziliœmy budynek Landtagu.
Na wiosnê przysz³ego roku postanowiliœmy ponownie wybraæ siê do Drezna
i zwiedziæ galeriê obrazów starych mistrzów, skarbiec, zbiory porcelany.
Dziêkujemy kole¿ankom ze stowarzyszenia “Frauen auf dem Weg nach
Europa” z Görlitz, które pomog³y nam zorganizowaæ obie wycieczki.

E.K.

Dziêki wspó³pracy 
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Wystawê pod takim tytu³em mo¿na ogl¹daæ w chojnow-
skim muzeum. 
Wp³ywy tej szko³y, która ma odzwierciedlenie tak¿e 
w rzemioœle œl¹skim, odnajdujemy równie¿ na naszych
ziemiach. Prywatne zbiory Marka Wojtczaka, to nie tylko
eksponaty w formie rzeŸb i p³askorzeŸb, nie tylko
fotografie, ale tak¿e spisane dzieje szko³y, historie jej
za³o¿ycieli, wyk³adowców. Na potrzeby wystawy
wydano publikacjê pod redakcj¹ Stanis³awa Firszta,
fragmenty której cytujemy, zapraszaj¹c jednoczeœnie
do obejrzenia czasowej wystawy. 

Ka¿dy region Europy ma swoj¹ tradycjê kulturow¹ opart¹, w du¿ej
mierze, na sztuce ludowej, która kszta³towa³a siê przez setki lat na
danym obszarze. Ta europejska wielokulturowoœæ, widoczna tak¿e na
obszarze dzisiejszej Polski, jest najwiêkszym skarbem naszego kraju.
Obecnie, niestety na wielu terenach, niegdyœ bardzo wyrazistych w swoim
regionalnym charakterze, zanik³y prawie ca³kowicie elementy, które
jeszcze nie tak dawno by³y ich wyró¿nikiem, swego rodzaju “kart¹
to¿samoœci”, tj.: jêzyk (gwara), strój, budownictwo, a przede wszystkim
szeroko rozumiana sztuka, w tym charakterystyczne zdobnictwo. S¹
jednak obszary, które do dzisiaj staraj¹ siê, choæ w ograniczonym zakresie,
podtrzymywaæ swoj¹ lokaln¹ odrêbnoœæ.
W 1898 roku minister handlu powierzy³ dyrektorowi Niemieckiej Szko³y
Zawodowej Tokarzy i Snycerzy w Lipsku, profesorowi Walde zadanie
zbadania sytuacji w powiecie jeleniogórskim i stwierdzenia, w jakim
zakresie snycerstwo w powiecie jeleniogórskim mo¿e staæ siê przemys³em
cha³upniczym i czy w zwi¹zku z tym zasadne jest tworzenie tam
zawodowej szko³y snycerskiej. Jego sprawozdanie datowane jest na 
22 listopada 1898r.; podkreœla w nim, ¿e w 25 miejscowoœciach
Karkonoszy i Gór Izerskich snycerstwo i przemys³ drzewny s¹ silnie
zakorzenione i zaleca “w celu wspomo¿enia pilnoœci, twórczego zapa³u 
i gospodarnoœci tutejszych mieszkañców oraz powsta³ej z ludowej tradycji
i zakorzenienia tu drobnej wytwórczoœci utworzenie szko³y zawodowej”.
Prace budowlane powierzono mistrzowi murarskiemu Walterowi. 
7 listopada 1902 r. mia³o miejsce uroczyste otwarcie Szko³y Snycerskiej.
Od 1 kwietnia 1922 r. nast¹pi³a istotna zmiana w zarz¹dzaniu Szko³¹
Snycersk¹. Podczas wojny zarz¹d szko³y musia³ pokonywaæ ogromne
trudnoœci. Problemy uros³y jeszcze po zakoñczeniu wojny, ich przyczyn¹
by³a ca³kowita zmiana stosunków gospodarczych, postêpuj¹ca dro¿yzna
i zwi¹zane z tym podwy¿ki pensji urzêdniczych i p³ac.
Crillo dell’ Antonio przeprowadzi³ szko³ê przez trudne lata wielkiego
kryzysu w Niemczech. Uda³o mu siê pozyskaæ wiele zleceñ dla szko³y, 
która opanowa³a w ten sposób czêœæ rynku pami¹tkarskiego w Niemczech

i Czechach. Ta dzia³alnoœæ przysporzy³a mu wielu wrogów. W Hitlerze
i jego partii widzia³ nadziejê dla szko³y. Uwa¿a³ bowiem, ¿e NSDAP 
i jej wódz stwarzaj¹ nowe mo¿liwoœci dla funkcjonowania szko³y.
Spodziewa³ siê te¿ pomocy materialnej, m.in. przy zakupie nowych maszyn
do warsztatów szkolnych. W tym celu zmieni³ wystrój sal lekcyjnych
zgodnie z “duchem czasu”. W tym myœleniu nieco siê przeliczy³.
W 1935 roku uczniowie szko³y pod opiek¹ nauczycieli (C. dell’ Antonio
i E. Rülke), rozpoczêli ozdabianie p³askorzeŸbami przedstawiaj¹cymi
epizody z dziejów Jeleniej Góry sali rajców miejskiego ratusza. Do
1944 r. wykonano 13 przedstawieñ, które istniej¹ do dzisiaj.
Szko³a zosta³a opuszczona w 1945 roku. Pozosta³y w niej: ca³e wypo-
sa¿enie, maszyny w warsztatach szkolnych, pomoce naukowe, liczne
projekty, szkice, a tak¿e prace wykonane przez nauczycieli i uczniów.
W lutym 1946 r. przejê³y j¹ w³adze polskie. (...)

    
Rodzina œle Ci ¿yczenia,
zdrowia, szczêœcia, w mi³oœci powodzenia,
by siê spe³ni³o o czym marzysz,
byœ czu³a w serduszku t¹ mi³oœæ, któr¹ przyjació³
darzysz.
Niech ten dzieñ bêdzie szczególnie piêkny
ten dzieñ i ca³y nastêpny rok uœmiechniêty. 
Z okazji urodzin kochanej  Angelice  Krajnik  -
Ami, Domi i rodzice.

    
Dla Ciebie wszystkie cuda tego œwiata,
Dla Ciebie ciep³o s³onecznego lata,
Dla Ciebie gwiazdki, co b³yszcz¹ na niebie,
Dla Ciebie nutki w ptaszków œpiewie,
Dla Ciebie kwiatki kolorowe,
I marzenia deserowe.

Dla Ciebie wszystko, co zapragnie dusza,
Bo jesteœ Anio³kiem, który do radoœci nas zmusza!
Uwa¿nych oczu, które dostrzeg¹ sprawy ¿ycia
codziennego,
Takich uszu, które wy³owi¹ wszelkie przemilczenia,
Takich r¹k, które bêd¹ zawsze chêtne do pomocy,
M¹drych s³ów wypowiedzianych we w³aœciwym
momencie,
Kochaj¹cego serca, któremu pozwolisz
poprowadziæ siê przez ¿ycie
Aby tam, gdzie Ty, by³a Twa mi³oœæ.
Z okazji urodzin, Tomciowi  - Karolcia.

    
Chwil beztroskich, jak podczas zabawy na ³¹ce,
doznañ gor¹cych, jak w samo po³udnie s³oñce,
odnalezienia drogi, któr¹ pragniesz kroczyæ,
si³ i wytrwa³oœci, aby z niej nie zboczyæ,
uœmiechu na twarzy, kiedy rano wstajesz,

radoœci, kiedy komuœ swoj¹ d³oñ podajesz,
odkrycia dobra w ka¿dym cz³owieku, braku
ko¿ucha na porannym mleku, dreszczyku emocji
na karuzeli, s³odkiej b³ogoœci, gdy œpisz 
w poœcieli, spadaj¹cej gwiazdy ujrzenia, 
wszystkich pragnieñ i marzeñ spe³nienia -
Karolinie  W. ¿yczy Amelia.

    
„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
siê z innymi”. (Jan Pawe³ II)
Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Chojunowie sk³ada
panu Grzegorzowi  Fijo³kowi serdeczne 
podziêkowania za bezp³atne doposa¿enie
biura oddzia³u. 

Szko³a Snycerstwa w Cieplicach (1902 - 1945)

Kronika  Towarzyska

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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MOKSiR zaprasza
DIETA CUD - spektakl 15.X.2012- godz. 18.00
- sala widowiskowa MOKSiR - bilety: 60 z³

Akcja sztuki dzieje siê w ci¹gu dwóch ostatnich dni na
planie reality show “W domu Slim Brothera”. Trzy fina-
listki walcz¹ o wielk¹ wygran¹, która oprócz pokaŸnej
kwoty przynieœæ ma zwyciê¿czyni s³awê, status gwiazdy 
i dostatnie ¿ycie. Regulamin programu najwiêcej szans
daje uczestniczce, która straci³a najwiêcej kilogramów.
Jesteœmy œwiadkami heroicznej walki ka¿dej z nich o stratê
choæby kilku gramów. Wiêcej informacji o spektaklu
na stronie www.dieta-cud.info Bilety ju¿ do nabycia 
w biurze MOKSiR. ZAPRASZAMY!

Powiatowy Zespó³ Szkó³ jak ¿adna inna
placówka dba o swoich uczniów. Nauczy-
ciele nie poprzestaj¹ na codziennej, mo-
zolnej pracy dydaktycznej, ale robi¹
wszystko, ¿eby ich szko³a pod ka¿dym
wzglêdem stawa³a siê coraz bardziej
atrakcyjna dla uczniów. W ubieg³ym
roku szkolnym pracowali nad projektem
w ramach programu Comenius Partnerskie
Projekty Szkó³ - Uczenie siê przez ca³e
¿ycie, wspó³finansowanym przez Komisjê
Europejsk¹. Ich wysi³ek op³aci³ siê -
projekt uzyska³ akceptacjê Narodowej
Agencji i od tego roku szkolnego wchodzi
w ¿ycie. W dzia³aniach weŸmie udzia³
oœmiu partnerów: z Polski, Francji,
Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, W³och,
Turcji i Belgii. 
Projekt ma na celu ukszta³towanie w naszych
uczniach poczucia wspólnoty i obywa-
telstwa europejskiego, a dziêki skoncen-
trowaniu siê na zrównowa¿onym rozwoju -
uwra¿liwienie ich na wielkie problemy
jutra. Pod has³em Zrównowa¿ona edu-
kacja dla zrównowa¿onego rozwoju we
wszystkich krajach prowadzone bêd¹
badania i dzia³ania praktyczne na ten
sam, okreœlony temat ekologiczny.  

Po³¹czenie efektów pracy wszystkich
uczestników nast¹pi podczas wizyt
(mobilnoœci). W sumie na dwa lata trwa-
nia projektu przewidziano osiem tematów
i osiem mobilnoœci. Wizyty w ró¿nych
krajach maj¹ równie¿ s³u¿yæ zmotywo-
waniu uczniów do wspólnej pracy w pro-
jekcie, wzbogacaniu ich wiedzy ekologicz-
nej, rozwijaniu w nich postawy otwartoœci
kulturowej oraz poznawaniu rzeczywi-
stoœci dnia codziennego w krajach partner-
skich. Partnerzy porozumiewaæ siê bêd¹
poprzez komunikatory (e-mail, skype, blog). 
Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w projekcie
przyczyni siê nie tylko do wzbogacenia
wiedzy i umiejêtnoœci ekologicznych,
ale da nam wiele wspania³ych wra¿eñ,
którymi bêdziemy dzieliæ siê na ³amach
Gazety Chojnowskiej oraz na stronie
internetowej naszej szko³y.

uczestnicy projektu

Comenius w Powiatowym Zespole Szkó³

Policja poszukuje
Komisariat Policji w Chojnowie poszukuje œwiad-
ków wypadku drogowego, który mia³ miejsce 
w dniu 23.08.2012 r. oko³o godz. 19.00 na drodze
krajowej nr 328 w Rokitkach (w okolicach skrzy-
¿owania z drog¹ prowadz¹c¹ do miejscowoœci
Biskupin) w wyniku, którego kierowca motocykla
m-ki „HONDA SHADOW” o nr rej. DLE-N 706
straci³ panowanie nad w/w pojazdem i wjecha³ do
przydro¿nego rowu. Osoby posiadaj¹ce jakiekol-
wiek informacje w powy¿szym zakresie proszone
s¹ o zg³aszanie siê do Komisariatu Policj i  
w Chojnowie do pok. 22.

***
Komisariat Policji w Chojnowie poszukuje œwiad-
ków wypadku drogowego, który mia³ miejsce 
w dniu 23.08.2012 r. oko³o godz. 17.40 na ul. Z³o-
toryjskiej w Chojnowie ( droga za cmentarzem
prowadz¹ca do Z³otoryi) w wyniku, którego dosz³o
do zetkniêcia siê jad¹cego w stronê Chojnowa
autobusu m-ki „AUTOSAN” o nr rej. DLU X919 
(PKS Lubin) oraz jad¹cego w kierunku Z³otoryi
motocykla m-ki „YAMAHA” o nr rej. DLE MF 66, 
w wyniku, którego kierowca motocykla straci³
panowanie nad w/w pojazdem i wjecha³ do przy-
dro¿nego rowu. Osoby posiadaj¹ce jakiekolwiek
informacje w powy¿szym zakresie proszone 
s¹ o zg³aszanie siê do Komisariatu Policj i  
w Chojnowie do pok. 22.

1 - Dawid £ukaszczyk, Szymon Saja, 
Patryk Krische (g³osów:4)

2 - Dominika Popiacka (g³osów: 63)
3 - Kabaret - Byle do przodu 

(g³osów: 2290)
4 - Piotr Misikiewicz (g³osów: 2589)
5 - Norbert P³ociñski (g³osów: 7)
6 - Rafa³ Wyciszkiewicz (g³osów: 7)
7 - Trójka Akrobatyczna I (g³osów: 157)
8 - Aleksandra Siwak (g³osów: 1)
9 - Trójka Akrobatyczna II (g³osów: 2)

10 - Karolina Haniecka (g³osów: 102)
11 - Aleksandra Korba (g³osów: 29)
12 - Ola Kruk (g³osów: 294)
13 - Patrycja Malik (g³osów: 1661)

14 - Gabriela Zenka (g³osów: 3649)
15 - Jurand Kowalski (g³osów: 23)
16 - Mariusz Jureczko (g³osów: 25)
17 - Agata Zykowska (g³osów: 3)
18 - Trójka Akrobatyczna III (g³osów: 1)
19 - Anna Cieœla (g³osów: 1)
20 - Ma³gorzata Szklarz (g³osów: 7007)
21 - Sandra Krische (g³osów: 2)
22 - Agata Zykowska, Karolina 

Czerniawska (g³osów: 2)
23 - Danuta Leonhardt (g³osów: 3477)
24 - Roman Wolski (g³osów: 6874)
25 - Ewelina P³achta (g³osów: 1)
26 - Zbigniew Misikiewicz (g³osów: 116)

Nasze talenty
Wielkie internetowe g³osowanie na “Talenty znad Skory” dobieg³o koñca.

Przypomnijmy mo¿e: 3 marca br. w domu kultury odby³a siê g³ówna ods³ona
imprezy. Tego dnia na chojnowskiej scenie zaprezentowa³o siê 26 wykonaw-

ców. O kolejnoœci wystêpów decydowa³o jawne losowanie. Ca³oœæ zosta³a zareje-
strowana i sfilmowana. Wszystkie wystêpy zosta³y potem umieszczone na stronie
internetowej MOKSiRu. W po³owie marca, rozpoczê³o siê g³osowanie w sieci interne-
towej. Jeœli spojrzeæ na chojnowskich artystów, którzy stanêli w szranki tego
niezwyk³ego konkursu to mamy do czynienia z ró¿norodnoœci¹ kultury. Wokaliœci, grupy
kabaretowe, akrobatyczne, zespo³y taneczne i muzyczne. Do ostatecznego koñca g³oso-
wania walka by³a bardzo zaciêta. Kto wygra³? Na pewno Chojnów. Poprzez internet 
i sam¹ imprezê nasze miasto mia³o nieprawdopodobn¹ wprost reklamê w kraju i na
œwiecie. Nale¿y te¿ mieæ nadziejê, ¿e chojnowscy artyœci do samej rywalizacji podeszli
z rozs¹dkiem i na luzie. To tylko impuls do dalszego zapisywania smacznych potraw
na kartach “Almanachu artystyczno-kolturalnego Ziemi Chojnowskiej”. 
Wielki fina³ “Talentów” i oficjalne og³oszenie wyników 20 paŸdziernika w MOKSiR.
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Skora Jadwisin - Czarni II Rokitki 3:1 (1:1)
Iskra Ksiêginice - Sokó³ Krzywa 2:0 (1:0)
Olimpia Olszanica - Czarni Mi³kowice 6:2 (2:1)
Victoria Parchów - Iskra NiedŸwiedzice 3:0 (0:0) 
Orze³ Zagrodno - D¹b Stow. Siedliska 1:0 (1:0)
Konrad Konradówka - Chojnowianka Chojnów    0:3 (0:0)
Fenix Pielgrzymka - Wilkowianka Wilków 4:2 (3:0)
pauza- Relaks Szklary Dolne.

1. Skora Jadwisin 9 20 28-17
2. Chojnowianka Ch. 8 17 24-11
3. Iskra Ksiêginice 9 17 23-16
4. Victoria Pachów 8 16 19-9
5. D¹b Stow. Siedliska 8 16 21-12
6. Czarni II Rokitki 8 15 17-19
7. Orze³ Zagrodno 9 13 16-17
8. Fenix Pielgrzymka 9 12 17-24
9. Sokó³ Krzywa 8 11 14-13
10. Czarni Mi³kowice 8 10 19-20
11. Olimpia Olszanica 8 9 20-17
12. Wilkowianka W. 9 9 18-21
13. Relaks Szklary Dolne 8 7 15-23
14. Konrad Konradówka 9 3 19-30
15. Iskra NiedŸwiedzice 8 2 7-28

Pi³ka no¿na
Bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych spisuj¹ siê M³odziki Choj-
nowianki, których trenerem jest Piotr Seheniewicz. Ch³opcy wystê-
puj¹ od tego sezonu w lidze okrêgowej i po rozegraniu 5 meczy
zajmuj¹ pierwsz¹ lokatê w tabeli. 

Treningi odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu i ciesz¹ siê du¿¹ frek-
wencj¹, co ma prze³o¿enie na dobr¹ postawê na boisku. M³odzi
adepci futbolu rozegrali 5 meczy w tym sezonie osi¹gaj¹c
nastêpuj¹ce wyniki:
1. Chojnowianka-Górnik Z³otoryja 7:0
2. Prochowiczanka-Chojnowianka 1:4
3. Miedz Legnica-Chojnowianka 1:3
4. Chojnowianka-Amico Lubin 6:2
5. Chrobry G³ogów-Chojnowianka 2:6

Chojnowiankê reprezentuj¹: Rafa³ D¹browa - Pawe³ Zazulczak,
Kacper Jêdraszczyk, Damian Nosal, Bartosz Sobczak, Arkadiusz
Wiele¿ew, £ukasz Rudnicki, Konrad Cichoñ, Wojciech Niemczyk,
Kacper Laskowski, Sebastian Naro¿ny, Przemys³aw Ga³asz-
kiewicz, Jakub Jagielski, Jakub Wo³oszyn, Miko³aj Mietelski,
Patryk Lewicki, Aleksander Kotowicz. (rt)

Pierwsi w tabeli
Dlaczego zapowiadany mecz na
szczycie o fotel lidera w rozgryw-
kach II grupy pi³karskiej A klasy,
pomiêdzy Chojnowiank¹ a Skor¹
Jadwisin by³ niewypa³em? Z try-
bun wygl¹da³o to tak, jakby spacer-
kiem nasza dru¿yna chcia³a 
przejœæ przez ten pojedynek. Zlek-
cewa¿ono przeciwnika. Dlaczego
po przerwie prowadz¹c 2:1, jede-
nastka Rabandy nie rozjecha³a
goœci? Pokaza³aby charakter.
Mecz zakoñczy³ siê remistem 2:2.
Ten wynik nale¿y traktowaæ jako
pora¿kê. Ma³a rehabilitacja fut-
bolistów nast¹pi³a w rozgryw-
kach o Puchar Polski. Mecz od-
by³ siê na wyjeŸdzie w Siedli-
skach. Gospodarze, czyli D¹b Sto-
warzyszenie uleg³ Chojnowiance
1:4 (0:3). Czy regres formy na-
szych zawodników lub inne czyn-
niki sportowe, zosta³y prze³amane,
mia³o siê okazaæ w wyjazdowym

meczu ligowym z Konradem Kon-
radówk¹, dru¿yn¹ z koñca tabeli.
Do 70. minuty wynik by³ bez-
bramkowy. Iskrê, która zdetono-
wa³a ca³y wynik tego spotkania da³
debiutuj¹cy w barwach Chojno-
wianki - pomocnik Marcin Kardela.
To by³y jego chojnowskie otrzêsiny.
Debiut - marzenie. Zdobyta bram-
ka uskrzydli³a naszych futbolistów 
i Haniecki jeszcze dwukrotnie umieœ-
ci³ pi³kê w siatce gospodarzy. 
3:0 - odetchnêliœmy z ulg¹. 

W przypadku Choj-
nowianki, dwa remi-
sy pod rz¹d ozna-
czaj¹ przegran¹.
Dobrze wiêc, ¿e 
w koñcu klub zdecy-
dowa³ siê na wzmocnienia. Trochê
tej œwie¿ej krwi przybêdzie. Na razie,
oficjalnie ju¿ potwierdzonym zawod-
nikiem jest pomocnik Marcin Kardela
- rocznik 1989. Jako junior ogrywa³
siê m. in. w takich dru¿ynach jak :
Zag³êbie Lubin, MiedŸ Legnica,
Amica Wronki, Odra Wodzis³aw. 
O pozosta³ych nabytkach chojnow-
skiej jedenastki, poinformujemy ju¿
niebawem. 

pm

Œwie¿a krew

pm

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2

powierzchni u¿ytkowej, netto, wynosi 3,50 z³ +
podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 paŸdziernika 2012r.
o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli
wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do
dnia 10 paŸdziernika 2012r. Ustala siê post¹pienie
w wysokoœci  nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, pozosta³ym osobom. 
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹-
zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wy-
najmowan¹ nieruchomoœci¹. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 08.10.2012r. do
10.10.2012r. w godz. 8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, tel. 76  8 186  681.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut.
Urzêdu. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na najem lokali u¿ytkowych do remontu we w³asnym zakresie:
1. Gara¿u podwójnego zlokalizowanego przy ul. D¹browskiego 15  o powierzchni 39,64 m2
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie
na os. Wyspiañskiego po kapitalnym remoncie.
Dzia³ka zagospodarowana. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Sprzedam dom o pow. mieszkalnej 146m2

z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów Pade-
rewskiego, cena 450 tys. z³, do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 728-968-763.

Sprzedam dom przy ul. Boles³awieckiej 
w Chojnowie, o pow. 180m2. Wiadomoœæ: 
tel. 692- 102- 273.

Do sprzedania nowy dom po okazyjnej cenie
250 tys. z³. Dom parterowy z poddaszem
u¿ytkowym o pow. 140m2, na dzia³ce 11
arowej w miejscowoœci Go³aczów. Parter:
jadalnia z kuchni¹, salon z kominkiem, wc,
kot³ownia, pom. gospodarcze, gara¿. Pod-
dasze: 3 sypialnie, ³azienka. Elewacja ocieplona,
pokryta tynkiem silikonowym w kolorze,
wykoñczone sztukateri¹, parapety ceramiczne,
rolety antyw³amaniowe. Spokojna okolica.
Do wybory 3 domy po 250 tys z³. ka¿dy.
Wiadomoœæ: tel 788-318-564.

Sprzedam dom w Chojnowie o pow. 120 m2

dobra lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 606-391-044.

Sprzedam domek poniemiecki do remotu 
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñ-
skiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp.,
czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2.pokojowe,
o pow. 62m2, w kamienicy na Ip., przy 
ul. Kiliñskiego 3. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokit-
kach o pow. 38m2 + gara¿, Ip., w dobrej cenie
55tys. z³. Cena do negocjacji! Wiadomoœæ:
tel. 533-997-998.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w³asnoœ-
ciowe o pow. 60m2, w starym budownictwie,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, kot³ownia, niski
parter, przy ul. Chmielnej 17/1. Cena niska. 
Wiadomoœæ: tel. 697-909-590. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, IIp, 
o pow. 67,5m2,w starym budownictwie, 
do remontu, 3 pokoje, kuchnia, wc. Wiado-
moœæ: tel. 662-878-340.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, o pow. 42m2, w centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³-
dzielcze w Chojnowie przy ul. gen. St. Maczka, 
o pow. 63m2, IIp, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc osobno. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 660-745-539 lub 608-287-451.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 55m2, w centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 668-739-089.

Do sprzedania mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 46m2, w centrum Chojnowa, Ip., 
2 pokoje z kuchni¹, ³azienka, przedpokój, balkon,
piwnica, nowe budownictwo. Blok naprzeciwko
koœcio³a. Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.

Zamieniê du¿¹ kawalerkê w³asnoœciow¹, IIp.,
o pow. 33,70m2 , kuchnia, pokój, ³azienka,
wc, co na gaz, dodatkowo dwa malutkie
pokoiki, samodzielny korytarz, na malutk¹
kawalerkê na parterze, mo¿e byæ komunalne.
Wiadomoœæ: tel. 721-822-168.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, 3 pokoje,
na IIp., po remoncie w nowym budownictwie
na dwupokojowe. Wiadomoœæ tel.: 782- 917- 542.

Sprzedam nieruchomoœæ w Piotrowicach 16.
Teren pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz pod
zabudowê domku jednorodzinnego. Jest mo¿-
liwoœæ przekszta³cenia terenu rolnego i zrobie-
nia podzia³u na dzia³ki budowlane. Teren
ogólnie magazynowo-rekreacyjny. Wiado-
moœæ: tel. 697-909-590.

Dzia³ki
Do sprzedania dzia³ka rolna, 5 arów przy 
ul. Goleszañskiej w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 784-734-074.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 arów w Bia³ej
Ko³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie ul. Wrzosowa,
1104 m2. Wiadomoœæ: tel. 600-124-914.

Inne

UWAGA! Zaginê³y 2 albumy ze zdjêciami
rodzinnymi dwóch pokoleñ, œlubne i inne Pan
Tadeusz i puste albumy w czasie przepro-
wadzki z Chojnowa do innego miasta. Uczciwego
znalazce prosze o zwrot. WYSOKA NAGRODA.
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 77 436-11-35. 

Sprzedam wymurowany grobowiec, umiejsco-
wiony w pobli¿u grobu ksiêdza £añcuckiego.
Cena 1.900 z³. Wiadomoœæ: tel. 602-260-951.

Wynajmê gara¿ do prowadzenia dzia³alnoœci 
i pod gara¿owanie, Koœciuszki 28. Wiado-
moœæ: tel. 795-471-577

Odzie¿ dla Pañ Puszystych do roz. 64 - Lubin
os. Ustronie, Jana Paw³a II 86 A. Wiadomoœæ:
tel. 795-471-577.

Z dniem 12 wrzeœnia 2012r. Zak³ad pogrze-
bowy Józefa Chudziaka zosta³ przeniesiony 
z cmentarza na ul. Z³otoryjsk¹ 10D naprzeciw
cmentarza. Wiadomoœæ: tel. (76)818-76-89;
601-146-831; 887-986-687.

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony 
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ

Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonego
numerem geodezyjnym 30/3 (czêœæ dzia³ki) 

o pow. 557 m2, po³o¿onego przy ul. Parkowej 
w Chojnowie, z przeznaczeniem 

na zagospodarowanie jako teren zieleni.

Cena wywo³awcza rocznego czynszu dzier-
¿awnego - 111,40 z³ (netto).
Wadium - 50,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 paŸdziernika
2012 r. o godz 13.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym
siê w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Choj-
nowie, pl. Zamkowy 1.
Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Sobieskiego 4
w Chojnowie, gdy¿ dojœcie do dzier¿awionego
gruntu mo¿liwe jest od nieruchomoœci przy 
ul. Sobieskiego 4. Osoby zamierzaj¹ce uczest-
niczyæ w przetargu powinny zg³osiæ pisemne
uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 
17 paŸdziernika 2012 r. w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6) z dopiskiem
na kopercie „Przetarg-grunt przy ul. Parkowej”.
Do wylicytowanej ceny czynszu zostanie doli-
czony podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej
w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne 
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹  do kasy lub na konto
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci  do dnia 17 paŸdziernika  2012 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 10,00 z³. 
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier-
¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra
przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od  zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy
dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do:
- wykonania na w³asny koszt wejœcia-furtki 
w miejscu istniej¹cego przês³a ogrodzenia,
- postawienia na w³asny koszt ogrodzenia z siatki
o d³ugoœci ok. 40 m, oddzielaj¹cego teren dzier-
¿awiony od pozosta³ej czêsci dzia³ki nr 30/3,
- uiszczania nale¿nych podatków zwi¹zanych 
z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok,
pocz¹wszy od roku 2013, zgodnie ze wskaŸnikiem
inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim
przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                                         112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                   76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy  –                            606 779 172, 
Cmentarz (administrator) –             76 819 63 53, 502 219 315
Us³ugi pogrzebowe (Chudziak) – 601 146 831

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84;
fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie, nak³ad: 800 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz, 
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej
Bobik ul. Okrzei 2, Chojnów

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam 
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów nieza-

mówionych oraz zastrzega sobie prawo 
ich redagowania i skracania.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta -
paŸdziernik - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych

czynna jest apteka 
w Intermarche 

- w soboty do godz. 20, 
w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301:
01.11., 09.12., 01.01.2013.

2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658:
04.11., 16.12.

3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
07.10., 11.11., 23.12.

4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649
14.10., 18.11., 25.12.

5. Apteka Intermarche: 28.10., 02.12., 30.12.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie. Przez nieruchomoœæ
oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury technicznej (telekomunikacyjna).
Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej
dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego
na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 paŸdziernika
2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 17 paŸdziernika 2012 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie

nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 500,00 z³ - dot. dz. nr 340/5 
i 350,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 26 paŸdziernika  2011 r., drugi 19 kwietnia 2012 r., trzeci
24 lipca 2012 r. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
o g ³ a s z a czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:



Duñczycy  w  „Czwórce”


