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Fiesta w Chojnowie
Ekspresja, piêkne seniority, d³ugie „tañcz¹ce” suknie, barwne chusty i dynamiczna
choreografia - to wszystko wzbudza³o niecodzienne emocje.

Gimnazjum nr 2 na warsztatach jêzykowych w Londynie
Uczniowie podczas pobytu w Anglii byli zakwaterowani u rodzin
brytyjskich zró¿nicowanych kulturowo i etnicznie.

Ferie w mieœcie

Lata dwudzieste, lata trzydzieste
9 edycja programu Szlakiem Epok Literackich w PZS.

Chojnów kocha recykling
14 lutego grupa gimnazjalistów w asyœcie misia, królika
i Tabalugi, rozdawa³a lizaki, a na du¿ym czerwonym sercu
wpisywa³a iloœci zebranych

Inwestycje 2014
Teren znany mieszkañcom Chojnowa pod nazw¹ „Morskiego Oka” ma szansê staæ siê jednym z atrakcyjniejszych plenerów w naszym mieœcie.
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Pity w urzêdzie
Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z naczelnikiem legnickiego Urzêdu Skarbowego, w Chojnowie uruchomiony
zostanie punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
Ju¿ od 27 lutego 2014 roku, w ka¿dy czwartek, od godz. 8.00 do 15.00,
do dnia 24 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie (pokój nr 3-parter), pracownik Urzêdu Skarbowego
bêdzie przyjmowaæ zeznania podatkowe za 2013 rok.
Druki PIT mo¿na pobieraæ w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na wys³anie swojego zeznania
drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie
przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibe Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ swoje zeznanie
oraz skorzystaæ z pomocy pracownika urzêdu skarbowego.

Podobny punkt funkcjonuje ju¿ tak¿e w siedzibie Urzêdu Skarbowego
w Legnicy przy ul.N.M.Panny 3 w Sali Obs³ugi Klienta (parter).
Naczelnik Urzêdu Skarbowego pragnie poleciæ Pañstwa uwadze
mo¿liwoœci sytemu e-deklaracje i liczy, i¿ wszyscy podatnicy przyst¹pi¹
do realizacji ca³oœci obowi¹zków, w³aœnie w ten sposób, a fakt, ¿e
jeszcze tego nie uczynili, wynika tylko z braku informacji o takiej
mo¿liwoœci.
Korzyœci wynikaj¹ce ze z³o¿enia deklaracji w formie elektronicznej:
* ³atwoœæ wype³nienia,
* szybszy zwrot nadp³aty,
* gwarancja poprawnoœci sk³adanej deklaracji,
* bezpieczeñstwo przesy³ania danych.

V kadencja MRM

Wydzia³ GGiOŒ informuje

W pi¹tek 14 lutego w Gimnazjum nr 2 i trzech
placówkach Powiatowego Zespo³u Szkó³ wybrano
radnych do V kadencji M³odzie¿owej Rady
Miejskiej Chojnowa. Tego samego dnia Miejska
Komisja Wyborcza przyjê³a protoko³y, wed³ug
których Radnymi M³odzie¿owej Rady
Miejskiej Chojnowa na lata 2014-2016 zosta³o
10 uczniów szkó³ ponadpodstawowych naszego
miasta.
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie:
Natalia Smoleñ
Kamila Chocho³owicz
Anita Smoleñ
Kacper Dudek
W Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie,
ul. Witosa 1 ze wzglêdu na zarejestrowanie
trzech kandydatów na radnych (liczba mandatów do obsadzenia - 4) wybory nie zosta³y
przeprowadzone, a radnymi zostali uczniowie
zarejestrowani przez Szkoln¹ Komisjê Wyborcz¹:
Aleksandra Haniecka
Jagoda Krzywda
Aleksandra Stroceñ
W Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie,
ul. Wojska Polskiego 16 ze wzglêdu na zarejestrowanie dwóch kandydatów na radnych (liczba
mandatów do obsadzenia - 4) wybory nie zosta³y
przeprowadzone, a radnymi zostali uczniowie
zarejestrowani przez Szkoln¹ Komisjê Wyborcz¹:
Jaros³aw Wiœniewski
Karol Biernacki
W Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie,
ul. PoŸniaków 2 ze wzglêdu na zarejestrowanie
dwóch kandydatów na radnych (liczba mandatów do obsadzenia - 4) wybory nie zosta³y
przeprowadzone, a radnymi zostali uczniowie
zarejestrowani przez Szkoln¹ Komisjê Wyborcz¹:
Anna Gerke
B³a¿ej Wojtala
Pierwsze posiedzenie nowo wybranych przedstawicieli chojnowskiej m³odzie¿y zaplanowano
na 6 marca. Na inauguracyjnej sesji m³odzie¿
otrzyma nominacje, wybior¹ tak¿e spoœród
siebie prezydium czyli przewodnicz¹cego
Rady, jego zastêpcê i sekretarza. Opiekunem
MRM w tej kadencji jest pani Anna Œwidurska.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 07.02.2014 r. do 28.02.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 21/24, po³o¿onej przy
ul. Adama Mickiewicza w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r.).
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2) w dniach od 07.02.2014 r. do 28.02.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 209/87, po³o¿onej przy
ul. Tadeusza Koœciuszki w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r.).

Dobra woda
5 lutego Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Legnicy wystawi³ ocenê jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
za II pó³rocze 2013r. W tym okresie PPIS
pobra³ z wodoci¹gów sieciowych do badañ
laboratoryjnych 76 próbek wody, w których

Kalendarz imprez w mieœcie
luty - marzec
Luty
24.02 - 28.02. - „Ferie z Bibliotek¹”; Miejska Biblioteka Publiczna (szczegó³y str 5);
tel. 76 818-83-46
Marzec
06.03. - Pegazik - konkurs recytatorski; Dom Schrama; tel. 512 680 388
06.03. - Fina³ Strefy Legnickiej w Mini Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych;
hala sportowa SP4; tel. 784-902-180
07.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne + Wielkanoc; Dom Schrama; tel. 512 680 388
08.03. - Dzieñ Kobiet; Dom Schrama; tel. 512 680 388
08.03. - Turniej Pi³ki Siatkowej Kobiet; hala sportowa SP4; tel. 784-902-180
20.03. - Mistrzostwa Miasta w P³ywaniu Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych;
basen miejski; tel. 784-902-180
21.03. - Wiosna, wiosna…, ach to ty…- rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
(witra¿e); Dom Schrama; tel. 512 680 388
21.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne - wiosna; Dom Schrama; tel. 512 680 388
27.03. - Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem; Miejska Biblioteka Publiczna;
tel. 76 818-83-46
28.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama; tel. 512 680 388
marzec - kwiecieñ - „Silver Meetings - srebrne spotkania” - wystawa srebra
ze zbiorów Galerii Sztuki w Legnicy; Muzeum Regionalne; tel. 76 818-83-53
marzec - kwiecieñ - „Barwy folkloru” - wystawa prac plastycznych Kamili
Wiœniewskiej; Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 76 818-83-46

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/806
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³¹cznie zbadano 1086 parametrów. Próbki pobrane z chojnowskiego wodoci¹gu nie wykaza³y
zanieczyszczeñ mikrobiologicznych i wodê
uznano jako dobr¹, o jakoœci zgodnej z wymogami rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie
jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia.

Dy¿ury aptek
-w lutym i w marcu niedzielne
dy¿ury, w godzinach 10 - 18
pe³ni apteka w Intermarche.
ul. Kiliñskiego 42, tel.(76) 818 76 36

1. Apteka ,,Pod S³oñcem” tel. 076 81-88-452:
19.06.2014,

2. Apteka ,,Salix” tel. 076 81-88-301:
03.05.2014, 25.12.2014.

3. Apteka ,,Melisa” tel. 076 81-91-658:
08.06.2014, .

4. Apteka ,,Farmed” tel. 076 81-81-136:
01.05.2014, 11.11.2014.

5. Apteka ,,Stokrotka” tel. 076 819-66-49:
20.04.2014, 18.08.2014.

6. Apteka Intermarche: tel. 076 818-76-36
21.04.2014, 01.11.2014.
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz
17:00 - 18:00,
- w dni ustawowo wolne i œwiêta:
9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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Uwaga wêdkarze!

Country-rock w Jubilatce

Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów-Miasto zaprasza
na Zebranie sprawozdawcze Ko³a. Zebranie
odbêdzie siê dnia 02.03.2014r. (niedziela)
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie,
Plac Zamkowy o godz. 8.45. Drugi termin godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy.

22 lutego (sobota) w kawiarni Jubilatka odbêdzie
siê kolejny wieczorek muzyczny. Tym razem
zagraj¹ lokalne zespo³y m³odzie¿owe - White
Hat (country) i Polisch Fiction (rock alternatywny). Cena biletów 10 z³. Pocz¹tek godz. 20.
Szczegó³owe informacje pod nr. tel. 76 818-85-61.

Konferencja dla pracodawców

Starosta Powiatu Legnickiego oraz Dyrektor Filii Urzêdu Pracy w Chojnowie zaprasza
pracodawców z terenu miasta i gminy Chojnów na konferencjê pn " PRACODAWCY NA
LOKALNYM RYNKU PRACY - OCZEKIWANIA I PERSPEKTYWY", która odbêdzie siê
dnia 04 marca 2014 r. o godz. 11.00 w "Domu Schrama" przy ul. Rynek 20 w Chojnowie.
Celem konferencji jest prezentacja projektów realizowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy
w Legnicy Filia w Chojnowie w latach 2008 - 2013 wspó³finansowanych ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz analiza potrzeb pracodawców pod k¹tem mo¿liwoœci ich zaspokojenia przy u¿yciu œrodków oferowanych
z Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w obecnej jak
i przysz³ej perspektywie finansowej.
Pracodawców zainteresowanych udzia³em w konferencji prosimy o zg³aszanie uczestnictwa
do dnia 21 lutego 2014 roku w jednej z mo¿liwych form do pracownika Filii Urzêdu Pracy
w Chojnowie Marka Górnickiego:
* drog¹ elektroniczn¹ na adres mgornicki@praca.gov.pl
* faxem. 76/818 85 25 lub tel. 76/ 818 69 78
* osobiœcie w siedzibie Filii Urzêdu Pracy w Chojnowie ul. Rynek 20 pok. Nr 4
Potwierdzeniem przyjêcia zg³oszenia bêdzie przes³any do Pañstwa do dnia 28 lutego br.
szczegó³owy program konferencji.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
dziewi¹ty 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:

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
25 marca 2014 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
20 marca 2014 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
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(ze wskazaniem 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 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia 2012 r.,
drugi 6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia 2013 r., czwarty 26 marca 2013 r.,
pi¹ty 14 maja 2013 r., szósty 9 lipca 2013 r., siódmy 27 sierpnia 2013 r.,
ósmy 8 stycznia 2014 r. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Inwestycje 2014
tegorocznym bud¿ecie miasta Chojnowa ponad 11 milionów 621 tysiêcy z³ zarezerwowano na miejskie inwestycje.
W planach na 2014 rok samorz¹d ma m.in. kontynuacjê
przebudowy Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji, modernizacjê sali gimnastycznej w SP 4, budowê i modernizacjê oœwietlenia
ulicznego i parkowego, przebudowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami
i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza, Bohaterów Getta
Warszawskiego, Witosa, Ma³achowskiego i Niemcewicza, budowê
k³adki ³¹cz¹cej ul. Rac³awick¹ i Brzozow¹ oraz rewaloryzacjê terenów
zielonych przy ul. Kiliñskiego. To ostatnie zadanie z pewnoœci¹ wzbogaci ofertê wypoczynkow¹ miasta. Obok dwóch parków, terenowej
si³owni, krytej p³ywalni, kortów tenisowych, wielofunkcyjnych boisk,
bêdzie stanowiæ wspania³¹ bazê rekreacyjn¹. Teren znany mieszkañcom Chojnowa pod nazw¹ „Morskiego Oka” ma szansê staæ siê jednym z atrakcyjniejszych plenerów w naszym mieœcie. Wykonany ju¿
projekt zak³ada powstanie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego.

W

Centralnym punktem
bêdzie istniej¹cy zbiornik wodny. Zabezpieczony ogrodzeniem, ze
sztuczn¹ pla¿¹, przyci¹gaæ bêdzie dodatkowo
p³ywaj¹c¹ fontann¹.
Nieopodal ogrodzone
boisko do pla¿owej pi³ki
siatkowej oraz plac
zabaw dla dzieci.
Nowy deptak prowadziæ
bêdzie do trzech niewielkich ogrodów - zielonych
azyli z ³aweczkami.
Teren oœwietlaæ bêd¹ parkowe lampy i ciekawe instalacje iluminacyjne.
Inwestycja zaplanowana,
zaprojektowana, odby³ siê
przetarg.
Wed³ug specyfikacji na wykonanie zadania jest kilka miesiêcy.
Liczymy, ¿e pod koniec tegorocznego lata mieszkañcy Chojnowa
odkryj¹ wspania³e, atrakcyjne miejsce wypoczynku.
Wielu mieszkañców ucieszy tak¿e fakt, ¿e wkrótce z krajobrazu
naszego miasta zniknie nieciekawy „z³amany most”. Ju¿ na pocz¹tku
marca rusz¹ prace monta¿owe estetycznego po³¹czenia ul. Rac³awickiej
z Brzozow¹. Nad Skor¹ rozci¹gaæ siê bêdzie nowa, bezpieczna k³adka
dla pieszych o konstrukcji stalowo - drewnianej.

Bêd¹ tu nowe œcie¿ki i trawniki, przeprowadzone zostan¹ nasadzenia
drzew i krzewów, ozdob¹ bêd¹ pergole i pn¹cza.

eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r.,
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej), oznaczonej numerem geodezyjnym 22/74 o pow. 4801 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 86.000,00 z³.
Wadium - 17.200,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez
dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacyjna,
gazowa, energetyczna). Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
ujêta jest jako tereny o funkcji przemys³owej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59225 Chojnów do dnia 20 lutego 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
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Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu,
z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 860,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 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 8 paŸdziernika 2013 r., drugi 9 stycznia 2014 r.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Walentynkowy
konkurs plastyczny
tegorocznym plastycznym konkursie
walentynkowym „Coœ dla Niej, coœ
dla Niego” przygotowanym przez
MOKSiR, wziê³o udzia³ 11 osób. Najwiêcej
prac wp³ynê³o od uczniów gimnazjów, choæ
byli te¿ reprezentanci szkó³ podstawowych
z Chojnowa i okolic. Dostaliœmy te¿ prace
z Zimnej Wody z województwa podkarpackiego
i z D¹browy Górniczej. Bawili siê z nami:
Ewa Wiêcek - Chojnów, Konrad Puciato Okmiany, Kamila Bania - Okmiany, Weronika
Matwiejewa - Chojnów, Oliwia Dziurbiel Okmiany, Martyna Bek - Zimna Woda,
Kamila Gajda - Zimna Woda, Natalia Ba³aj Chojnów, El¿bieta Banach - D¹browa Górnicza,
Micha³ Siemczuk - D¹browa Górnicza,
Aleksandra Micha³-kiewicz - Go³ocin. Wszystkim
dziêkujemy za udzia³; dla wszystkich te¿
przygotowaliœmy drobne nagrody - niespodzianki.
moksir

W

Nareszcie ferie
oczekali siê w koñcu nasi uczniowie
zimowej przerwy. Dwa tygodnie
odpoczynku od nauki nale¿y im siê
bez w¹tpienia. Ju¿ pierwszego dnia ferii
MOKSiR zaprosi³ na zajêcia pn. P³ytoteka
czyli drugie ¿ycie p³yt CD. W miniony wtorek
spod zrêcznych r¹k uczestników wychodzi³y

D

w które maj¹ zwykle zajêcia na basenie, wchodz¹
bezp³atnie od godziny 10:00 do 15:00 za
okazaniem legitymacji szkolnej, a ich opiekunom przys³uguje prawo do ulgowego biletu.
Szczegó³owy cennik zainteresowani znajd¹
na stronie chojnow.eu w zak³adce Basen
Miejski.

Od 24 lutego na spotkania zaprasza
Miejska Biblioteka Publiczna.

Kurczaki-Pomponiaki, a w œrodê dziewczynki
i ch³opcy te¿, zajmowali siê tworzeniem dredowych bransoletek. Kolejny dzieñ przebiega³
pod has³em „Ma³pi gaj”, pi¹tkowe zajêcia
nazwano „W kamieniu zaklête”, a w sobotnie
przedpo³udnie to ju¿ by³ „Kolorowy zawrót
g³owy”.
Relacje z poszczególnych dni zajêæ œledziæ mo¿na
na stronie chojnow.eu w zak³adce MOKSiR.
Wszystkich aktywnych zapraszamy te¿ do korzystania z miejskiej p³ywalni. W okresie ferii
zimowych basen czynny bêdzie od godziny
10:00 do 22:00. Uczniowie chojnowskich
szkó³ podstawowych i gimnazjów w dni,
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Fiesta w Chojnowie
eszcze nie przebrzmia³ karnawa³owy koncert orkiestry Piotra
Koziara, a w tym samym miejscu, kilkanaœcie dni póŸniej, publicznoœæ oklaskiwa³a grupê flamenco z Legnicy, w której od lat
uczestnicz¹ tak¿e dwie chojnowianki. Tancerze pobieraj¹cy naukê
w Klubie Tañca Farida, pod kierunkiem Lili Bochenkiewicz goœcili
w Chojnowie po raz drugi. Prezentowany przez nich styl tañca tak
bardzo podoba siê naszym mieszkañcom, ¿e 8 lutego, salê widowiskow¹ wype³ni³ t³um fanów flamenco.
To zjawisko kulturowe, jak mówi definicja, zwi¹zane jest z folklorem
andaluzyjskich Cyganów, obejmuj¹ce muzykê, œpiew, taniec, strój
i zachowania. £¹czy w sobie elementy kultury hinduskiej, perskiej,
¿ydowskiej, arabskiej, mauretañskiej, egipskiej oraz œredniowiecznej
muzyki gregoriañskiego chora³u. Tañcem opowiada siê historiê,
a ruchy cia³a i gesty wyra¿aj¹ pewne stany emocjonalne tancerza lub
podkreœlaj¹ znaczenie s³ów i charakteru melodii, która im towarzyszy.
Wcielanie teorii w praktykê mogliœmy ogl¹daæ podczas wystêpu
tancerzy-amatorów. Pasja w muzyce, œpiewie, tañcu i w ¿yciu. Gor¹ce
klimaty, ekspresja, piêkne seniority, d³ugie „tañcz¹ce” suknie, barwne
chusty i dynamiczna choreografia - to wszystko wzbudza³o niecodzienne
emocje.

J

6

Ten wspania³y spektakl poprzedzi³a niemniej ciekawa prezentacja
duetu Paraluzja. Zupe³nie odmienny styl, zupe³nie inne klimaty, które
nawiasem mówi¹c trudno zdefiniowaæ. Poetycki przekaz jazzoworockowo-etniczny, nieco awangardowy, ale zmys³owy i poruszaj¹cy.
Zapewne za spraw¹ g³osu wokalistki i instrumentalnych umiejêtnoœci
gitarzysty.
Farida i Paraluzja da³y publicznoœci kilka godzin zapomnienia, transformuj¹c s³uchaczy w obszary ma³o lub zupe³nie nieznane.
Odmienne style, inne klimaty, ale wspólna mi³oœæ do muzyki i pasja,
któr¹ zapewne zarazili wielu goszcz¹cych tego dnia w Domu
Schrama.
eg
*************

Klub Tañca Farida zaprasza wszystkich zainteresowanych
nauk¹ tañca flamenco na zajêcia - w Legnicy lub we Wroc³awiu. O szczegó³ach najlepiej rozmawiaæ z instruktork¹
Lil¹ Bochenkiewicz, pod numerem telefonu 607-235-610.
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Œwiatowy Dzieñ Chorego
Ju¿ od kilku lat Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie
na Rzecz Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych
„Niebieski Parasol” w Chojnowie, wspólnie ze
swoimi pensjonariuszami celebruje Œwiatowy
Dzieñ Chorego.
13 maja 1992 roku Jan Pawe³ II ustanowi³ dzieñ 11 lutego œwiêtem
wszystkich cierpi¹cych i chorych. Data wyznaczona przez papie¿a nie
jest przypadkowa. Przypomina o dniu wspomnienia pierwszego
objawienia Maryi w Lourdes.
Wzorem poprzednich lat, uroczystoœci rozpoczê³a Msza œw. w kaplicy
sprawowana przez proboszcza Parafii Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny w Chojnowie ks. dra Miros³awa Makowskiego
oraz ks. Jaros³awa Góreckiego.
W homilii ks. proboszcz, mówi³ o objawieniach Bernadety i o Ÿróde³ku
posiadaj¹cym uzdrawiaj¹c¹ moc. Treœæ kazania by³a nawi¹zaniem do
obchodzonego œwiêta - œwiêta ludzi wymagaj¹cych szczególnej troski,
na co dzieñ borykaj¹cych siê z przykrymi dolegliwoœciami i bólem.
Modlitwa i sakrament namaszczenia, dodaj¹ im si³ê w walce z chorob¹,
wzmacniaj¹ wiarê w poprawê stanu zdrowia. Tego typu spotkania jednocz¹

chorych, daj¹ im nadziejê. Jednoczeœnie s¹ okazj¹ do podziêkowañ
wszystkim tym, którzy w ró¿ny sposób wspieraj¹ chorych.
Tegoroczne obchody by³y wyj¹tkowe. 11 lutego pensjonariusze i pracownicy Parasola razem z w³adzami miasta Chojnowa, byli uczestnikami Mszy œw. i wspólnego obiadu. Chorych odwiedzi³a te¿ chojnowska m³odzie¿. Cz³onkinie szkolnego klubu cheerleaderek SP 3,
zawita³y w Oœrodku, by wrêczyæ chorym w³asnorêcznie wykonane
kartki z ¿yczeniami. Uczniowie SP 4, skupieni w Eucharystycznym Ruchu
M³odych wystawili w Parasolu krótki spektakl pt. „Gdyby grzechy
by³y kamieniami”. Pensjonariusze obejrzeli tak¿e przejmuj¹cy film
o australijskim kaznodziei funkcjonuj¹cym z wrodzonym brakiem
koñczyn. Na pami¹tkê spotkania uczniowie obdarowali chorych
samodzielnie wykonanymi, kolorowymi obrazkami.
Skromne obchody nios³y w sobie wiele szczeroœci i troski. By³y chwil¹
oderwania od codziennej udrêki i okazj¹ do wyra¿enia wszystkim osobom
przewlekle chorym najlepszych i najcieplejszych myœli, kierowanych
w Ich stronê ka¿dego dnia.
eg

Spo³ecznie Stowarzyszenie
Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski
Powo³ane zosta³o w dniu 2 kwietnia 1993 roku, a wiêc istniejemy od 20 lat.
Celem Stowarzyszenia jest opieka nad dzieæmi z ró¿nymi schorzeniami. Obecnie
w Stowarzyszeniu jest ich 24 i z roku na rok jest nas coraz wiêcej. S¹ to dzieci
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, z autyzmem, z zespo³em Dawna i innymi
genetycznymi chorobami.
Wychodz¹c z inicjatyw¹ pomocy organizujemy dla naszych podopiecznych zajêcia
rehabilitacyjne, terapeutyczne i spotkania integracyjne takie jak: Miko³aj, Dzieñ
Dziecka, i wiele innych. Dzieci ze stowarzyszenia wyje¿d¿aj¹ na turnusy rehabilitacyjne
organizowane nad morzem. Dziêki uprzejmoœci Burmistrza Miasta Pana Jana Serkiesa
maj¹ mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z chojnowskiego basenu.
Nasi podopieczni s¹ to dzieci pe³ne chêci do ¿ycia, weso³e, pragn¹ce zrozumienia
i mi³oœci. Potrzebuj¹ jednak pomocy. Pomocy najbli¿szych w ¿yciu codziennym,
ale przede wszystkim pomocy
specjalistów, dziêki którym ³atwiej im bêdzie zrozumieæ otaczaj¹cy je œwiat i przystosowaæ
siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie,
kiedy stan¹ siê ju¿ doros³e.
Dlatego Pañstwa pomoc jest
tak wa¿na.
Je¿eli chcia³byœ przekazaæ
1% swojego podatku
na nasze stowarzyszenie
bêdziemy bardzo wdziêczni.
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Szanowni Pañstwo,
zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie finansowe
dla naszej córeczki Blanki Kuliniak, która zmaga siê
z chorob¹ nowotworow¹.
Blanka ma obecnie 3 latka i od pó³ roku jest
leczona w Klinice Hematologii we Wroc³awiu. Przesz³a
operacjê chirurgiczn¹ i jest w trakcie chemioterapii.
Aby leczenie by³o skuteczne konieczne jest
stosowanie kosztownego i nierefundowanego
przez NFZ leku. Jeœli zechc¹ Pañstwo pomóc naszemu dziecku bardzo prosimy o przekazywanie 1%
podatku dla Blanki.
Aby przekazaæ 1% podatku:
1) Trzeba odliczyæ 1% podatku dochodowego
nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu.
2) W zeznaniu na rok 2013 wpisaæ Nr KRS
0000086210 - jest to Fundacja NA RATUNEK
Dzieciom z Chorob¹ Nowotworow¹, Wroc³aw,
ul. Bujwida 42.
3) W nastêpnej rubryce wpisaæ obliczon¹ kwotê
1% podatku.
4) W czêœci „Informacje uzupe³niaj¹ce” w rubryce
Cel szczegó³owy wpisaæ:
Blanka Kuliniak

Z góry dziêkujemy wszystkim
ofiarodawcom za okazanie
dobrego serca
Rodzice Ania i Przemek
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CHOJNÓW KOCHA RECYKLING
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie od wielu lat promuje ochronê œrodowiska
w naszym mieœcie. Tym razem koordynowa³o ogólnopolsk¹ akcjê
„KOCHAM RECYKLING”. Nie bez powodu fina³ dzia³añ zosta³
zaplanowany na 14 lutego bo przebiega³ pod has³em “EKOWALENTYNKI”, których g³ównym partnerem jest firma Samsung.
Do udzia³u w³¹czy³o siê 70 miast w ca³ej Polsce. W ramach akcji mieszkañcy Chojnowa zamieniali stare i zu¿yte baterie na lizaki-czerwone
serca. Ju¿ w styczniu, gimnazjaliœci z klasy I a pod kierunkiem pani
Ma³gorzaty Potacza³y, przygotowali warsztaty na temat recyklingu.
Tym razem postanowili skierowaæ je do najm³odszych mieszkañców
naszego miasta. Warsztaty odby³y siê w szko³ach podstawowych
i przedszkolach. Ciekawa forma zajêæ z udzia³em g³ównej bohaterki
„Ziemi” spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników.
14 lutego do szkó³ i przedszkoli przyby³a grupa gimnazjalistów
w asyœcie misia, królika i Tabalugi. Rozdawali lizaki, a na du¿ym czerwonym sercu wpisywali iloœci zebranych baterii. Po raz kolejny okaza³o
siê, ¿e gdy starsi ucz¹ m³odszych efekty s¹ doskona³e. Dowodem s¹
wyniki zbiórki baterii. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu koordynatorów w szko³ach i przedszkolach uda³o siê zebraæ powy¿ej 6000
sztuk, zu¿ytych baterii, które trafi¹ do recyklingu. Do akcji w³¹czy³y
siê: Szko³a Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej z koordynatorem
pani¹ Miros³aw¹ Spes, Szko³a Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka z koordynatorem pani¹ Bo¿en¹ Szarek, Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole
Miejskie nr 3, Ochronka Sióstr S³u¿ebniczek. Sprawny przebieg akcji
w Gimnazjum nr 2 zapewnili gimnazjaliœci tworz¹cy kapitu³ê Zielonej
Flagi oraz Samorz¹d Uczniowski pod opiek¹ pani Barbary Karasek.
Aby zachêciæ mieszkañców miasta do udzia³u w akcji gimnazjaliœci
nakrêcili reklamê oraz filmik edukacyjny. Zu¿yte baterie powinny byæ
segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach. Sta³¹ zbiórkê
baterii prowadzi Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.

Za pomoc w organizacji „EKOWALENTYNEK” dyrekcja Gimnazjum nr 2 sk³ada serdeczne podziêkowania Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu: Szko³y Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej, Szko³y
Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka, Przedszkola Miejskiego nr 1,
Przedszkola Miejskiego nr 3, Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek, Pani
Danucie P³atek - menad¿erowi sklepu „EKO” w Chojnowie.
Pomys³odawc¹ i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest podró¿nik i ekolog Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu).
Recykling zebranych baterii zapewniaj¹ firmy Remondis Electrorecycling
i Electro-System, Organizacja Odzysku. Relacje ze zbiórki znajdziemy
tak¿e na stronie Samsunga www.recykling.samsung.com.
Samsung kocha recykling
mp

Lutowa Gildia
Sceptycy kiedyœ twierdzili, ¿e powo³ana blisko
2 lata temu Gildia Artystów Chojnowa, nie
przetrwa nawet pó³ roku. Ogarnie ten projekt
„s³omiany zapa³’ i ca³oœæ zniknie w mroku
historii. Na szczêœcie, obawy okaza³y siê nies³uszne. Nawet remont MOKSiRu, który
sprawi³, ¿e GAC musia³a sobie poszukaæ nowego
tymczasowego lokum, sprawi³ ¿e ten kulturalny
projekt jeszcze bardziej siê skonsolidowa³.
Na lutowym spotkaniu gildian frekwencja zaskoczy³a wszystkich. Pojawili siê bowiem nowi
chojnowscy twórcy. Ta pierwsza œroda lutego
z pewnoœci¹ zapadnie im w pamiêæ. Artystyczna
atmosfera KuŸni Talentów sprawia, ¿e gildianie systematycznie, z miesi¹ca na miesi¹c
przygotowuj¹ swoje nowe prace. I tak m.in.
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Jadwiga Stopa przedstawi³a nowy wiersz,
a Miros³aw Zatorski mile zaskoczy³ wiadomoœci¹ o zwiêkszonym zainteresowaniu wœród
chojnowian jego obrazami.
Nie zawiód³ Edmund Chamera, który ka¿de
spotkania dokumentuje satyryczn¹ ilustracj¹.
Jego dowcipny obrazek obrazuj¹cy styczniowe
spotkanie kolejny raz wywar³ ogromne wra¿enie - szacunek dla uchwycenia sytuacji i œmiech
z karykaturalnych wizerunków.
Kolejne spotkanie lokalnych twórców 5 marca
w restauracji KuŸnia o godz. 18.00. Zapraszamy.
Od tego numeru chcemy, na ³amach G.Ch.
prezentowaæ Pañstwu krótkie „portrety”
naszych lokalnych artystów.
Zaczynamy od:

Tomasz Kapral - przysz³y farmaceuta
Specjalizuje siê w malarstwie. Inspiracje czerpie
z epok baroku i œredniowiecza. Znawca muzyki
organowej. Lubi te¿ s³uchaæ wykonawców
muzyki celtyckiej i ba³kañskiej.
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Gimnazjum nr 2 na warsztatach jêzykowych w Londynie
³ównym celem nauki pos³ugiwania siê jêzykiem jest doskonalenie zdolnoœci komunikacji. W przypadku uczenia siê jêzyka
obcego, bardzo wa¿nym jest kontakt z jêzykiem i mo¿liwoœæ
sprawdzania swoich umiejêtnoœci w realnych sytuacjach.
Aby uzmys³owiæ uczniom jak zdobyta w szkole wiedza przydaje siê
w ¿yciu codziennym, nauczycielka jêzyka angielskiego w Gimnazjum
nr 2 im. M. Kopernika - pani Paulina Rajczakowska, zabra³a grupê
gimnazjalistów na praktyczne æwiczenia jêzykowe do samego serca
Anglii. W dniach 28.01-02.02.2014 uczniowie wziêli udzia³ w warsztatach jêzykowych po³¹czonych ze zwiedzaniem Londynu. Wyjazd
ten by³ uzupe³nieniem programu nauczania jêzyka angielskiego ale
równie¿ historii i geografii. W programie zwiedzania znajdowa³y, siê
bowiem znakomicie wyposa¿one interaktywne Muzeum Historii
Naturalnej oraz Muzeum Brytyjskie posiadaj¹ce zbiory z ca³ego œwiata
dziêki licznym podbojom Imperium Brytyjskiego. Na szczególn¹
uwagê zas³ugiwa³ kamieñ z Rosetty, który odegra³ kluczow¹ rolê
w drodze do odczytania egipskich hieroglifów.
Uczniowie mieli mo¿liwoœæ zobaczenia najpopularniejszych miejsc
w Londynie, takich jak: Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s
Cethedral, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Pa³ac
Buckingam oraz najbardziej rozpoznawalny element architektury
Londynu czyli dzwon Big Ben na Wie¿y Zegarowej. Przespacerowali
siê równie¿ po Millenium Bridge znanym chocia¿by z popularnego
filmu o Harrym Potterze. W Muzeum Figur Woskowych Madame
Tussaud’s oprócz okazji do zrobienia sobie zdjêæ z podobiznami
wa¿nych osobistoœci i gwiazd muzyki i sportu, uczniowie doœwiadczyli niezwyk³ych wra¿eñ w Tunelu Strachów i obejrzeli film 4D
z superbohaterami Marvella. Wyjazd nie móg³ siê równie¿ obejœæ bez
drobnych zakupów na s³ynnej Oxford Street.
Ostatniego dnia pobytu w Londynie uczestnicy cieszyli siê piêkn¹
pogod¹, która umo¿liwi³a zrobienie wielu przepiêknych zdjêæ panoramy podczas przeja¿d¿ki London Eye, oraz w przyjemnej atmosferze
odby³ siê rejs statkiem po Tamizie do Greenwich gdzie uda³o siê
odnaleŸæ po³udnik „0”.

G

Poza oczywistymi walorami turystycznymi wyjazdu, uczestnicy zmagali siê z w³asnymi barierami odnoœnie wykorzystywania swoich
umiejêtnoœci jêzykowych w codziennych sytuacjach. Uczniowie podczas pobytu w Anglii byli zakwaterowani u rodzin brytyjskich zró¿nicowanych kulturowo i etnicznie, co umo¿liwi³o im æwiczenie jêzyka
w codziennych, naturalnych sytuacjach. Taka niestandardowa nauka
jêzyka odbywaj¹ca siê w terenie, sta³a siê dla uczniów doskona³¹
mobilizacj¹ do dalszej nauki.
Podsumowaniem warsztatów jêzykowych by³y æwiczenia wype³niane
przez uczniów w trakcie wyjazdu. Zawiera³y one ró¿norodne zadania
sprawdzaj¹ce wiadomoœci na temat odwiedzanych obiektów, jak
równie¿ elementów kulturowych Wielkiej Brytanii.
Wra¿enia uczniów:
Weronika Szu³a, klasa 1 a: „W tak krótkim czasie zobaczy³am wiele
ciekawych miejsc. Chcia³abym jeszcze raz zwiedziæ to miasto.”
Emilia Bartyzel, klasa 1 a: „Przydzielono nam niesamowicie mi³e
rodziny, które opiekowa³y siê nami przez trzy dni. Je¿eli w przysz³oœci
bêdê mog³a raz jeszcze odwiedziæ to miejsce, to na pewno tam pojadê.”
Natalia Guœciora, klasa 1 a: „Warsztaty jêzykowe podoba³y mi siê,
a najbardziej to, ¿e mieszkaliœmy u angielskich rodzin, poniewa¿
mogliœmy æwiczyæ swój angielski.”
Damian K³os, klasa 1 a: „Pozna³em wiele nowych s³ów w jêzyku
angielskim, a pomys³ z mieszkaniem u rodzin by³ bardzo dobry,
bo mog³em poznaæ równie¿ zwyczaje Anglików.”
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Natalia Ma³ecka, klasa 1 a: “Na warsztatach jêzykowych w Londynie
by³o bardzo ciekawie. Widzieliœmy piêkne zabytki. Podoba³y mi siê te¿
œrodki transportu miejskiego, poniewa¿ dzia³a³y bez opóŸnieñ. Piêkne
miejsca i niezwykle mili ludzie to znak rozpoznawalny Londynu.
Cudowne widoki, które widzia³am z Oka Londynu (London Eye)
zostan¹ w mojej pamiêci na zawsze.”
Natalia Smoleñ, klasa 2 e: „Najbardziej w pamiêæ zapad³o mi
„London Eye” i „Museum Madame Tussaud’s”. Bardzo spodoba³o
mi siê i zainteresowa³o mnie Muzeum Historii Naturalnej, piêkne
i niezwyk³e miejsce.
Justyna Samaszko, klasa 2 e: „Nasze panie, które siê nami opiekowa³y, pilnowa³y nas pilnie, ale te¿ bawi³y siê razem z nami. Ca³a
wycieczka bardzo mi siê podoba³a. Mam nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze
okazja, aby znów tam pojechaæ.”
Justyna Jaruszewska, klasa 1 a: „Wizyta w Londynie podoba³a mi
siê bardzo. Ulubionym punktem warsztatów by³a przeja¿d¿ka London
Eye. Podoba³o mi siê tak¿e poznawanie kultur ludzi nie tylko z Anglii,
ale - jak w przypadku mojej rodziny - kultury Bangladeszu.”
Weronika Grudzieñ, klasa 1 c: „Moje wra¿enia z wycieczki jêzykowej
do Londynu s¹ jak najbardziej pozytywne. Mog³am odwiedziæ najciekawsze miejsca, które przyci¹gaj¹ uwagê wielu ludzi. Dowiedzieæ siê
np. co zamieszkiwa³o nasz¹ planetê tysi¹ce lat temu, czy zaobserwowaæ kulturê i zwyczaje Anglików. Chcia³abym jeszcze raz odwiedziæ to
miasto, które jest jednym z najwspanialszych miast Europy.”
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„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” w PZS
11 paŸdziernika 1918 roku we francuskim Compiegne podpisano zawieszenie broni miêdzy
aliantami a Niemcami. By³o to zakoñczenie
I wojny œwiatowej i te¿ pocz¹tek nowego
rozdzia³u w historii Europy i œwiata - rozdzia³u
krótkiego, ale b³yskotliwego, pe³nego przemian.
To czas jazzu, radia i kina, królami masowej
wyobraŸni staj¹ siê Charlie Chaplin czy Rudolf
Valentino. W Stanach Zjednoczonych to czas
prohibicji i s³awnych gangsterów takich jak
Al Capone. W sztuce panuje awangarda.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym pojawiaj¹
siê: telewizja, magnetofon i antybiotyki, ale
te¿ wiele milionów ludzi umrze z g³odu w bolszewickiej Rosji. To okres bardzo silnie zwi¹zany z polityk¹ - z jednej strony groza dopiero
co zakoñczonej I wojny œwiatowej, z drugiej
cieñ II wojny, która lada moment wybuchnie.
Jak w tej epoce czuje siê cz³owiek?
Prób¹ odpowiedzi na to pytanie by³a 9 edycja
programu Szlakiem Epok Literackich pod has³em
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” zorganizowana w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie. Konkurs przebiega³ w dwóch etapach.
W pierwszym, pisemnym etapie wziê³o udzia³
69 uczniów, w drugim - finale 15 osób.
W konkursie wiedzy o dwudziestoleciu miêdzywojennym I miejsce zajê³a dru¿yna z klasy
IV Technikum Samochodowego w sk³adzie:
Tomasz Biernacki, Pawe³ Piotrowski, Symeon
Natkaniec, II miejsce dru¿yna z klasy III a
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w sk³adzie:
Aleksandra Pud³o, Daria Pogoda, Agnieszka
Andreasik i III miejsce Szymon Homêtowski,
Karol Turczyñski, Jakub Najda z klasy III b
równie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Wszyscy
uczestnicy fina³u reprezentowali wysoki poziom

wiedzy na temat dwudziestolecia miêdzywojennego. Uczniowie naszej szko³y wziêli te¿
udzia³ w konkursie plastycznym pod sztandarowym has³em epoki „Zobaczyæ œwiat
inaczej”, w którym I miejsce zajê³a Kamila
Urszulak z II klasy Technikum ¯ywienia za
pracê pod tytu³em „Milczenie”. Wyró¿nienie
otrzyma³a Justyna Mazurkiewicz z klasy III a
Liceum Ogólnokszta³c¹cego za pracê pt „ Zgaga”
i Damian Kuczyñski z klasy I Technikum
Samochodowego za pracê pt. „Prawda i fa³sz”.
Wszystkim uczestnikom i zwyciêzcom gratulujemy. Zapraszamy do wziêcia udzia³u
w kolejnej edycji „Szlakiem epok literackich”.
pzs

Sting-u w Jubilatce
Niespodziewane zastêpstwa, na ogó³ nios¹ za
soba nowe sytuacje. Tak by³o z ostatni¹, karnawa³ow¹ zabaw¹ w kawiarni „Jubilatka”. Pierwotnie mia³ tu zagraæ znany Viper jednak z powodu
choroby jednego z muzyków zasz³a potrzeba
znalezienia zastêpstwa. Dla organizatorów,
na krótko przed zabaw¹, taka sytuacja zdawa³a
siê byæ patowa. Okaza³o siê jednak, ¿e najlepsze
s¹ najprostsze rozwi¹zania. Muzyczn¹ obs³ugê
zabawy karnawa³owej zaproponowano Niewinnym - czêstym goœciom jubilatkowych
wieczorków muzycznych. Ci, mimo, ¿e „do
tañca” raczej nie graj¹, bez wahania podjêli siê
wyzwania. Inny rodzaj imprezy, inni odbiorcy...
powia³o ciekaw¹ imprez¹.
Wroc³awska formacja stanê³a na wysokoœci
zadania i zaserwowa³a znane, lubiane i rytmiczne
kawa³ki - big-bit, rock’n’roll, blues-rock, polskie
przeboje rockowe, ba nawet s³ynn¹ Ba³canicê.
Oj by³a zabawa i dzia³o siê …Tego wieczora,
wszyscy do utraty tchu imprezowali.
Grupê Niewinnych, w Jubilatce wspomóg³
gitarzysta Marek „Stingu” Popów. Ten znany
muzyk o fizjonomii legendarnego Stinga gra³
przez pewien czas w Recydywie Blues Band,
a w duecie z Carlosem Johnsonem zdoby³
Fryderyka w 2010r. Udzieli³ siê te¿ na p³ycie
basisty Mietka Jureckiego „12 sprawiedliwych”.
Ostatnio wspomaga³ na koncertach w USA
„Ich Troje”.
pm

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia
05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej), oznaczonej numerem
geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego jednokondygnacyjnego o pow. u¿ytk. 75 m2
oraz dwóch zbiorników ¿elbetowych (podziemnych) o pow. zabudowy 241,5 m2 i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00036684/6.
Cena wywo³awcza - 92.100,00 z³.
Wadium - 18.400,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako teren o funkcji przemys³owej. Dzia³ka
nieuzbrojona w przy³¹cza infrastruktury technicznej i komunalnej. Nieruchomoœæ poroœniêta jest pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka mo¿e
nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy
drzew, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew owocowych). Zbiorniki
¿elbetowe zalane s¹ wod¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 marca 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 20 marca 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207,
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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¿ 930,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Jem smacznie i zdrowo
Zaproszeniem do „Restauracji pod Witamink¹”
rozpoczê³y siê zajêcia œwietlicowe w SP4 pod has³em:
„Jem smacznie i zdrowo” przeprowadzone w dniach
11-12.02.2014 r. wœród uczniów klas I-III.
Na pocz¹tku spotkania uczniowie zapoznali siê
z zasadami spo¿ywania posi³ków w oparciu o piramidê zdrowego ¿ywienia. W tym celu zosta³a wy³oniona grupa uczniów - kucharzy, którzy uczyli
siê przyrz¹dzaæ owocowo - warzywne sa³atki. Pozostali
uczniowie - goœcie restauracji w oczekiwaniu na
kulinarne przysmaki rozwi¹zywali krzy¿ówkê

zwi¹zan¹ z tematem zajêæ i nabywali umiejêtnoœci
kulturalnego zachowania siê przy stole. Dziêki sprawnej obs³udze kelnerów zbieraj¹cych zamówienia,
przyszed³ czas na degustacjê sa³atek: wiosennej,

Spotkajmy siê w czwórce
29 stycznia i 05 lutego Szko³a Podstawowa nr 4 goœci³a przedszkolaków z grup zerowych z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3.
Dzieci ze œwietlicy z klas drugich i trzecich
pod kierunkiem wychowawczyni p. Bo¿eny
Szarek przygotowa³y teatrzyk pt. „Co s³ychaæ w lesie”.
Nastêpnie przedszkolaki zwiedza³y szko³ê.
W pracowni przyrodniczej pod kierunkiem
p. Ma³gorzaty Mormul bra³y udzia³ w doœwiadczeniach, ogl¹da³y pod mikroskopem
oraz malowa³y na tablicy interaktywnej.
W sali matematycznej wys³ucha³y bajki
o figurach matematycznych w wykonaniu

p. Justyny Dziubak-Sobiechowskiej, obejrza³y
prezentacjê pt. ”Figury geometryczne” przygotowan¹ przez p. Marzenê Kupczyñsk¹
oraz uk³ada³y z figur geometrycznych
kolorowe obrazki.
W sali j. polskiego pod kierunkiem polonistki
p. Anny Denisiak „bawi³y siê literkami”,
m.in. z ruchomego alfabetu uk³ada³y swoje
imiona.
Na koniec ka¿dy przedszkolak otrzyma³
gad¿ety odblaskowe, s³odki upominek
oraz papierowe zwierz¹tka origamii, które
wykona³y dzieci ze œwietlicy na „Kó³ku
origamii” pod kierunkiem p. Aleksandry
Halikowskiej.

Pierwszaki w bibliotece szkolnej
4 lutego klasy Ia i Ib Szko³y Podstawowej nr 3
zosta³y zaproszone do biblioteki szkolnej.
By³ to dla uczniów bardzo wa¿ny dzieñ zosta³y uroczyœcie przyjête do grona szkolnych czytelników. Panie bibliotekarki
p. Maria Lis i p. Ewa Wiêcek wspólnie
z uczennicami z Ko³a Bibliotecznego przygotowa³y ciekawy program. Dzieci mia³y
okazjê zobaczyæ najstarsz¹ ksi¹¿kê w bibliotece, maj¹c¹ numer katalogowy 1. Zobaczy³y
te¿ ksi¹¿kê najwiêksz¹ oraz pozycje malutkie.

Dziewczynki z Ko³a przebrane w postacie
z bajek przedstawi³y inscenizacjê pt. „Zaczarowany œwiat bajek”. Dzieci pozna³y
zasady zachowania siê w bibliotece. Po
uroczystym pasowaniu klasa otrzyma³a
pami¹tkowy dyplom, a ka¿dy uczeñ obrazek
do pokolorowania oraz zapisane zasady
postêpowania z ksi¹¿k¹. Zadowolone
maluchy wróci³y do klas. Teraz bêd¹ ju¿
wiedzia³y, jak nale¿y wypo¿yczaæ ksi¹¿ki,
jak siê zachowaæ w bibliotece oraz jak siê
z ksi¹¿k¹ obchodziæ.
bk i ml

letniej i zimowej. Musia³y byæ smaczne, skoro
proszono o dok³adki.
Miejmy nadziejê, ¿e lekcja zdrowego od¿ywiania,
stanie siê lekcj¹ na ca³e ¿ycie.
Dorota Chopkowicz, Aleksandra Halikowska

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?
Warsztaty ekologiczne
10 lutego dzieci ze starszych grup wiekowych
wziê³y udzia³ w warsztatach ekologicznych
poprowadzonych przez uczniów Gimnazjum
Nr 2 w Chojnowie. M³odzie¿ pod kierunkiem
pani M. Potacza³y przygotowa³a przedstawienie o chorobach Ziemi, konkursy o ochronie
œrodowiska i doœwiadczenie pokazuj¹ce dzieciom, jak szkodliwe dla œrodowiska s¹ elektroœmieci. Serdecznie dziêkujemy za odwiedziny - dziêki Wam poszerzyliœmy nasze
wiadomoœci o recyklingu, a przy tym wspaniale siê bawiliœmy!

Wizyta przedszkolaków w SP3
12 lutego nasze „starszaki”, czyli „Krasnale”,
„S³oneczka” i „Biedronki” uda³y siê z wizyt¹
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do Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrza³y
wystêpy szkolnych zespo³ów Synkopa, Aja,
Trójeczka i Piramida. Przedszkolaki mia³y te¿
mo¿liwoœæ zapoznania siê z salami lekcyjnymi i pracowni¹ komputerow¹. Na pami¹tkê
pobytu dzieci otrzyma³y medale i s³odkie upominki. Dziêkujemy za bardzo ciep³e przyjêcie!

wiedz¹ o Walentynkach. Serca ros³y, kiedy
s³ysza³o siê niezwyk³e wypowiedzi dzieci na
temat przyjaŸni, mi³oœci, dobroci i szacunku
do drugiego cz³owieka. Nie zabrak³o konkursów, zabaw, wspólnych tañców i oczywiœcie w³asnorêcznie wykonanych kartek walentynkowych. Entuzjazm, radoœæ i weso³a muzyka sprawi³y, ¿e serduszka gor¹co bi³y,
a przedszkolaki wspaniale siê bawi³y!

Walentynki
„Dzieñ œwiêtego Walentego to dzieñ dobry
dla ka¿dego - w tym dniu wszyscy wyznaj¹,
¿e chc¹ kochaæ i kochaj¹!” 14 lutego obchodziliœmy Walentynki. Tego dnia ca³e przedszkole by³o piêknie przystrojone w czerwone
serduszka i zewsz¹d s³ychaæ by³o mi³e i ciep³e
s³owa. Okaza³o siê, ¿e przedszkolaki sporo
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnowie

Konfrontacja z krzywd¹
Kto z nas nie czu³ siê w dzisiejszych czasach
skrzywdzony? A mo¿e to mia³o miejsce du¿o
wczeœniej. Kto z nas zosta³ niesprawiedliwie
os¹dzony, Ÿle potraktowany na ulicy, w koœciele, w szkole, w pracy, w innej sytuacji
¿yciowej?
Skrzywdzenie jest odczuciem, do którego
niechêtnie powracamy. Szczególnie wówczas, kiedy by³a ona najbardziej dotkliwa,
dotyka³a najwa¿niejszych aspektów moralnych, duchowych czy cielesnych i nie mo¿na
ju¿ jej tak ³atwo zapomnieæ.
W niniejszym artykule bêdzie podejmowany
temat poczucia doznanej krzywdy oraz zdolnoœci do jej przebaczenia.
„Krzywda zapomniana ukryta w podœwiadomoœci jeszcze bardziej siê rozwija, kwitnie
i wydaje gorzkie owoce ci¹g³ego zmêczenia,
dra¿liwoœci na swoim punkcie, wrogoœci
wobec ludzi” (Augustyn, 2000) Praca nad
krzywd¹ wymaga d³ugotrwa³ego oddzia³ywania, wysi³ku duchowego, religijnego emocjonalnego czy te¿ psychicznego. Ka¿da z nich
potrzebuje wytrwa³oœci na swojej p³aszczyŸnie.
Zasadniczym elementem rozwi¹zania poczucia krzywdy jest g³êbokie pragnienie, silna
wola, wyjecie w poczucia skrzywdzenia.
Psycholodzy, terapeuci maj¹ do czynienia
w ca³ej swojej pracy z wieloma aspektami,
trudnoœciami ¿ycia ludzkiego. Staraj¹ siê
swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami pomóc
w ró¿nego rodzaju traumatycznych prze¿yciach.
„Jeœli w procesie pomagania przygl¹damy siê
dzieciñstwu osób potrzebuj¹cych pomocy, to
okazuje siê, ¿e czêsto wystêpowa³y w tym
okresie ró¿ne formy doœwiadczeñ traumatycznych, rani¹cych. To jest klasyczny nurt pomocy psychologicznej. Natomiast drugi, nies³ychanie wa¿ny, nurt dotyczy pomocy ludziom,
którzy s¹ krzywdzeni teraz, w chwili obecnej.”
(Mellibruda, 1999) Jak mo¿na zauwa¿yæ,
dopiero od niedawna zaczêto zajmowaæ siê
tym drugim nurtem pomocy. Po wielu wnioskach mo¿na zauwa¿yæ znacz¹ce zmiany
w dziedzinie niesienia pomocy osobom
bêd¹cym ofiarami przemocy. Wyró¿nia siê

kilka cech szczególnych:
Po pierwsze wiele osób, które doznawa³y
krzywdy w dzieciñstwie, jest krzywdzone
dalej w teraŸniejszoœci. Okazuje siê, ¿e „krzywdy
doznane w dzieciñstwie od osób najbli¿szych
wywieraj¹ wp³yw na to, w jaki sposób osoby zranione radz¹ sobie z aktualn¹ sytuacj¹ krzywdzenia.” (Mellibruda, 1995).
Kolejn¹ cech¹ jest rodzaj niesienia pomocy.
Inny rodzaj pomocy bêdziemy nieœli osobom,
które dozna³y krzywd i traumatycznych prze¿yæ
w dzieciñstwie i ma to odzwierciedlenie
w teraŸniejszoœci, a inny osobom, które
w chwili obecnej prze¿ywaj¹ ciê¿kie chwile
i nie potrafi¹ sobie z nimi poradziæ. A jeszcze
innym rodzajem pomocy bêdzie profilaktyka
dla osób, które mog¹ doznaæ krzywdy.
Chocia¿by jutro.
Ostatnim aspektem jest to, i¿ ludzie zajmuj¹cy siê pomoc¹ psychologiczn¹ i psychoterapi¹ mieli czêsto - i maj¹ nadal - pewn¹
sk³onnoœæ do koncentrowania siê na przesz³oœci osoby krzywdzonej obecnie. A to mo¿e
utrudniaæ skuteczne pomaganie w zmienianiu
aktualnej sytuacji. „Odkryto podstawow¹
prawdê, ¿e je¿eli spotykamy siê z cz³owiekiem, który dzisiaj jest ofiar¹ przemocy, to
trzeba siê zaj¹æ przede wszystkim sytuacj¹
bie¿¹c¹, nie przesz³oœci¹. Trzeba pomóc osobie krzywdzonej broniæ siê, unikaæ, wycofywaæ albo bezpoœrednio powstrzymaæ przemoc i dopiero, kiedy ustanie krzywdzenie,
mo¿na zaj¹æ siê œladami krzywd z przesz³oœci. Czêœæ profesjonalistów: psychologów
i psychoterapeutów dokonuje na bie¿¹co tego
odkrycia, czêsto ucz¹c siê na skórze swoich
podopiecznych; najpierw sprawdzaj¹, czy nie
uda siê czegoœ zrobiæ tradycyjnie i zaczynaj¹
z bitymi ¿onami rozmawiaæ o ich doœwiadczeniach z dzieciñstwa”(Tokarski, 2008).
Niestety, dopiero w póŸniejszym okresie,
okazuje siê, ¿e owo postêpowanie w takiej
sytuacji jest najmniej odpowiednie, powoduj¹ce os³abienie ofiary. Tymczasem osoby
te powinny mieæ wsparcie, aby mieæ si³ê, do
jak najlepszej obrony. „Utrwalone œlady

krzywd z przesz³oœci mog¹ mieæ bardzo
niekorzystny wp³yw na bieg ludzkiego ¿ycia.
Czasem mija dziesiêæ, dwadzieœcia, trzydzieœci lat od tych czasów, kiedy cz³owiek
doznawa³ ranienia, a mimo to œlady przesz³oœci zniekszta³caj¹ bie¿¹ce ¿ycie. Mog¹
utrudniaæ ¿ycie ludzi, którym aktualnie dzieje
siê nie najgorzej, nie maj¹ w zasadzie wiêkszych problemów poza tym, ¿e z³a przesz³oœæ
od czasu do czasu ich dopada. Jeœli jednak
¿ycie ludzi z utrwalonymi œladami przesz³oœci jest pe³ne k³opotów, ci¹g³ego stresu
albo te¿ s¹ uwik³ani w sytuacjê przemocy
w rodzinie, baga¿ przesz³oœci jest jeszcze
wiêkszym obci¹¿eniem. Wp³yw œladów krzywdzenia mo¿e byæ wa¿ny i dla zrozumienia
sytuacji bie¿¹cej, i dla uwolnienia siê z tej
sytuacji” (Mellibruda, 1995).
Niestety, decyzja, aby skonfrontowaæ siê
z poniesionymi stratami, a czasami i nawet
z samym oprawc¹, jest w wielu przypadkach
niezwykle trudna i dla niektórych wrêcz niewyobra¿alnie nie do przekroczenia. Ale, jak
siê okazuje, doœwiadczenie wielu osób wskazuje na to, i¿ mo¿na wynieœæ z przeprowadzenia tego procesu wyraŸne korzyœci. Jak
pisze Tokarski: ”Konfrontacja z sob¹ i doznanym zranieniem umo¿liwia ponowne otwarcie siê na szczere relacje z innymi ludŸmi,
w tym z osob¹, od której spotka³o nas cierpienie. To doœwiadczenie mo¿e poszerzaæ w nas
zakres wolnoœci i prowadziæ do pe³niejszego
korzystania z w³asnych zasobów, w drodze
do bardziej zdrowego i szczêœliwego ¿ycia
i czerpania radoœci z miêdzyludzkich wiêzi”
(Tokarski, 2008).
Wioletta Czy¿ewska-Miszczak
Pedagog PPPP w Chojnowie

Casting do filmu
22 lutego w siedzibie Towarzystwa Mi³oœników Legnicy “Pro Legnica”
(Rynek 5/6 I p.) odbêdzie siê otwarty Casting do filmu “Aska”.
Filmowcy poszukuj¹: osób w wieku 17-18 lat lub starszych o wygl¹dzie
nastolatków, energicznego i odwa¿nego ch³opca w wieku 12-13 lat,
14-15 letniej dziewczynki, a tak¿e osób powy¿ej 25 lat do postaci epizodycznych oraz statystów.

Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ siê mailowo na adres:
grupasproject@gmail.com
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Bryd¿owy turniej
7 lutego 2014 w Domu Schrama rozegrano doroczny turniej bryd¿a
sportowego par, który mi³oœnicy bryd¿a dedykuj¹ swym niegdysiejszym
partnerom od zielonego stolika. Tradycj¹ jest ju¿, ¿e inauguracj¹
turnieju jest wizyta na chojnowskiej nekropolii, gdzie poprzez zapalenie symbolicznych zniczy, uczestnicy oddaj¹ czeœæ swoim kolegom.
W Memoria³owym Turnieju Bryd¿owym Chojnów 2014 uczestniczy³o
12 par - z Legnicy, Mi³kowic, Piechowic i oczywiœcie Chojnowa.
Graczy przywita³ organizator turnieju Henryk Wiszniewski, a nad

przebiegiem czuwa³ sêdzia Marek Drecki. Rozgrywki trwa³y blisko
piêæ godzin. Oko³o godziny 22 og³oszono ostateczn¹ punktacjê.
Wed³ug niej najwy¿ej uplasowa³a siê para z KS Konfeks I Legnica
Piotr Krawczyk i Andrzej Janiak. Na drugiej pozycji znaleŸli siê
reprezentanci KBS Mi³kowice I Andrzej Bere³kowski i Bronis³aw
Grybel. Trzecie miejsce zajêli Boles³aw Grybel i Roman Siwiec
z KS Konfeks II Legnica.
Zwyciêzcy otrzymali z r¹k burmistrza Chojnowa puchary, a wszyscy
zawodnicy gratulacje i podziêkowania za udzia³ w chojnowskim turnieju.
eg

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

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Dzia³ki s¹ czêœciowo zakrzaczone, na dzia³ce nr 467/1
znajduje siê studnia, natomiast na dzia³ce nr 467/2 pozosta³oœci
ogrodzenia.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym. Dostêp do drogi
publicznej ul. Wincentego Witosa zapewniony jest przez dzia³kê nr
467/4 (wydzielon¹ jako drogê wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów. Przez dzia³kê nr 467/1 przebiegaj¹ sieci
infrastruktury technicznej (gazowa, ciep³ownicza-nieczynna).
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny
do nich dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
26 marca 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 20 marca 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
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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¿ 700,00 z³ - dot. dz. 467/1, 660,00 z³ - dot. dz. 467/2 i 780,00 z³
- dot. dz. 467/3. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Terminy wywozu odpadów z terenu Chojnowa
Podany ni¿ej harmonogram wywozu odpadów zmieszanych dotyczy nieruchomoœci jednorodzinnych
i bloków wielorodzinnych. Terminy dla firm zamieœcimy w kolejnym wydaniu.
Przedsiêbiorstwo ASA z Zabrza ustali³o odbiory ka¿dego dnia tygodnia, z wyznaczeniem
parzystych i nieparzystych tygodni roku.

*** Tygodnie parzyste ***
Poniedzia³ki
Bloki
Legnicka 8,9,16,18,20,22,
25,28,38,44,47,48,51,53,55,
59, 61,68,81,
£u¿ycka 1,6,
PoŸniaków naprzeciwko POLO,
Grottgera 3,
Witosa 12,13,
Komuny Paryskiej,
Rejtana 10,
Piotra Skargi,
Rynek 21,35,
Samorz¹dowa,
M³ynarska 1,
Spacerowa 1,2,7,8,
Z³otoryjska 4,13,13a,
Cicha, Chmielna 13,17,25,
Królowej Jadwigi 12,
Paderewskiego.
Domki
Legnicka, £u¿ycka.
Wtorki
Bloki
Pl. Dworcowy 5,
Kolejowa 2,5,6,7,11,14,17,
19,20,29,

Baczyñskiego 50,
Konstytucji 3 Maja 1,7,
Ma³achowskiego 1,4,5,
Witosa 3,4,5,6,22,18,
Mickiewicza,
Koœciuszki 4,11,16,22,29,
Drzyma³y 1,11,13,15,
Chopina 2,4.
Domki
Kolejowa, Ma³achowskiego,
Koœciuszki, Kwiatowa, D³ugosza, Szpitalna, Grodzka,
Krótka, Kazimierza Wielkiego,
Sk³odowskiej, Kiliñskiego,
Mickiewicza.
Œrody
Bloki
Legnicka, 9,38,48,67,81,
PoŸniaków naprzeciwko POLO,
Reja 4,5,11,13,
Grottgera 3,
Komuny Paryskiej,
Rejtana 10,
Piotra Skargi,
Samorz¹dowa,
Królowej Jadwigi 12,
Wolnoœci,

Sobieskiego 1,7,8,9.
Domki
Wojska Polskiego, Wolnoœci,
Sobieskiego, Rzemieœlnicza,
Parkowa, Paderewskiego,
Kochanowskiego, Grunwaldzka,
Okrzei, Lipowa, Akacjowa,
£okietka.
Czwartki
Bloki
D¹browskiego 2,6,8,12,15,
16,18,22,24,28,30,
Witosa,
M³ynarska 1,
Cicha,
Spacerowa 1,2,4,7,8,
Z³otoryjska 4,5,13,
Chmielna 13,17,25,
Ogrodowa 4,6,
Boles³awiecka 5,7,9,
Paderewskiego,
S³owackiego,
Krasickiego,
Sienkiewicza,
Kiliñskiego 1,3,4,5,7,9,11,16,
Wojska Polskiego 2,5,7,8,10,
12,17,22.

Domki
S³owackiego, Krasickiego,
Sienkiewicza, Kiliñskiego,
Spacerowa, M³ynarska,
D¹browskiego, Piotrowicka,
Paderewskiego, Asnyka, Po³udniowa, Leœna, Wrzosowa
6,8,10, Z³otoryjska, D¹browskiego 36.
Pi¹tki
Bloki
Baczyñskiego 50,
Pl.Dworcowy 5,
Kolejowa 2,7,11,17,19,29,
Grottgera 3,
Komuny Paryskiej,
Konstytucji 3 Maja 1,7,
Rejtana 10,
Piotra Skargi,
Rynek 5,17,35,21,

Samorz¹dowa,
Królowej Jadwigi 12,
Wolnoœci 5,7,
Reja 5,11,13,
PoŸniaków naprzeciwko POLO,
Grunwaldzka 4,
Witosa 3,12,13,22,
Koœciuszki 4,11,16,22,29,
Drzyma³y 11,13,15,
Chopina 2,4,
Legnicka: 9,14,38, 48,67,69,81
S.A.M dawny POHZ ,
Paderewskiego 30,
Kochanowskiego,
Sikorskiego,
Boh. Pow. Warszawskiego,
£okietka,
Maczka,
Kiliñskiego,
Grunwaldzka,
Paderewskiego.

*** Tygodnie nieparzyste ***
Poniedzia³ki
Bloki
Legnicka: 8,9,16,18,20,22,25,
28,38,44,47,48,51,53,55,59,
61,68,81,
£u¿ycka 1,6,
PoŸniaków naprzeciwko POLO,
Grottgera,
Witosa 12,13,
Komuny Paryskiej,
Rejtana, 10,
Piotra Skargi,
Rynek, 21,35,
Samorz¹dowa,
M³ynarska 1,
Spacerowa 1,2,7,8,
Z³otoryjska 4,13,13a,
Cicha,
Chmielna 13,14,17,25,
Królowej Jadwigi,
Sikorskiego,
Boh Pow.Warszawskiego,
£okietka,
Maczka,
Kiliñskiego,
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Grunwaldzka,
Paderewskiego.
Wtorki
Bloki
Pl. Dworcowy 5,
Kolejowa 2,5,6,7,11,14,17,
19,20,29,
Baczyñskiego 50,
Konstytucji 3 Maja 1,7,
Ma³achowskiego 1,4,5,
Witosa 3,4,5,6,22,18,
Mickiewicza,
Koœciuszki 4,11,16,22,29,
Drzyma³y 1,11,13,15,
Chopina 2,4
Domki
Lubiñska, Baczyñskiego,
Goleszowska, Nowa, ¯eromskiego, Kruczkowskiego,
Staffa, Broniewskiego, Tuwima,
Kiliñskiego, Kraszewskiego,
Przelot, Bielawska.

Œrody
Bloki
Legnicka 9,38,48,67,81,
PoŸniaków naprzeciwko POLO,
Reja 4,5,11,13,
Grottgera 3,
Komuny Paryskiej,
Rejtana 10,
Piotra Skargi,
Samorz¹dowa,
Królowej Jadwigi 12,
Wolnoœci,
Sobieskiego 1,7,8,9.
Domki
Wolnoœci
Czwartki
Bloki
D¹browskiego 2,6,8,12,15,
16,18,22,24,28,30,
Witosa,
M³ynarska 1,
Cicha,
Spacerowa1,2,4,7,8,
Z³otoryjska 4,5,13,

Chmielna 13,17,25,
Ogrodowa 4,6,
Boles³awiecka 5,7,9,
Paderewskiego,
S³owackiego,
Krasickiego,
Sienkiewicza,
Kiliñskiego 1,3,4,5,7,9,11,16,
Wojska Polskiego 2,5,7,8,
10,12,17,22,
Domki
Kopernika, Wyspiañskiego,
Boles³awiecka, Solskiego,
Orzeszkowej, Konopnickiej,
Zapolskiej, Æwikliñskiej,
Modrzejewskiej, Sempo³owskiej, Bogus³awskiego.
Pi¹tki
Bloki
Baczyñskiego 50,
Pl. Dworcowy 5,
Kolejowa 2,7,11,17,19,29,
Grottgera 3,
Komuny Paryskiej,

Konstytucji 3 Maja 1,7,
Rejtana 10,
Piotra Skargi,
Rynek 5,17,35,21,
Samorz¹dowa,
Królowej Jadwigi 12,
Wolnoœci 5,7,
Reja 5,11,13,
PoŸniaków naprzeciwko POLO,
Grunwaldzka 4,
Witosa 3,12,13,22,
Koœciuszki 4,11,16,22,29,
Drzyma³y 11,13,15,
Chopina 2,4,
Legnicka 8,9,14,38,48,67,69,81,
S.A.M dawny POHZ,
Paderewskiego 30,
Kochanowskiego,
Sikorskiego,
Boh. Pow. Warszawskiego,
£okietka,
Maczka,
Kiliñskiego,
Grunwaldzka,
Paderewskiego.
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Biuro rachunkowe
œwiadczy:
* Kompleksowe us³ugi ksiêgowe,
podatkowe i kadrowe
* Pomoc przy za³o¿eniu diza³alnoœci
* Rozliczenia PIT
* Deklaracje od spadków i darowizn

Kontakt:
tel. 889-765-709
e-mail: biuro@szachlarska.pl
www.szachlarska.pl

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne
- 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam nowo wybudowany dom jednorodzinny w ciekawej lokalizacji. Powierzchnia ca³kowita budynku ok. 250 m 2, gara¿,
piwnica, na parterze salon z wyjœciem na
du¿y taras, kuchnia, ³azienka, na piêtrze
3 pokoje, ³azienka. Atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.

Sprzedam lub wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w samym mieœcie, o pow.
124 m 2, doskonale nadaje siê na warsztat
samochodowy lub inny. Pr¹d 220V/360V,
plac utwardzony, oœwietlony, ogrodzony,
alarm, w dzielnicy przemys³owo-us³ugowomieszkalnej, ca³oœæ o pow. 400 m2. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Dzia³ki
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, IIIp.,
w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie,
pow. 63 m2, nowe okna, rolety, panele, kafelki,
drewniane drzwi, drzwi antyw³amaniowe,
ul. Sikorskiego, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028, 609-950-328.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
bezczynszowe, 4 pokoje, kuchnia z jadalni¹,
³azienka, przedpokój, gara¿, 2 piwnice, ogród
400 m 2 , ul. Sienkiewicza, Wiadomoœæ:
tel. 726-118-875.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie w Chojnowie,
o pow. 73 m2, Ip., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc osobno, balkon, nowe okna, panele
pod³ogowe, kafelki, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-86-40, 698-501-784.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona,
fundament domu, pe³na dokumentacja,
w Bia³ej, cena 60 tys. z³ - do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 665-849-101 lub 783-033-169.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 16 ar,
Bia³a - Ko³³¹taja, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 603-248-223.

Inne
Posiadam do wynajêcia gara¿ w Chojnowie przy ul. Sienkiewicza. Wiadomoœæ:
tel. 607-744-057.

Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe (43 m2)
w starym budownictwie, w cichej okolicy,
blisko centrum miasta - na wiêksze 3 pokojowe
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 504 109 904.
Zamieniê na mniejsze (kawalerka) mieszkanie 4.pokojowe w Rynku, o pow. 60 m2,
IIIp., balkon, zad³u¿one, do remontu. Wiadomoœæ: tel. 788-924-816.
Sprzedam lub wynajmê lokal gastronomiczny wraz z przyleg³ym pomieszczeniem
mieszkalnym na oœrodku wypoczynkowym
w Rokitkach + wyposa¿enie gastronomiczne,
cena 160 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 880-185-930.

Stacja paliw “Chojnówka”
ul. Fabryczna 1
zaprasza klientów.

W sprzeda¿y posiadamy ju¿
* LPG do samochodów,
* paliwa PB95, PB98, ON,
* oleje,
* akcesoria samochodowe
w atrakcyjnych cenach.
Informujemy równie¿
o nowej drodze dojazdowej.
Stacja czynna:
pon-pi¹t. 7 - 19, sobota 7 - 15
niedziele i œwiêta nieczynne

Zapraszamy
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Chojnowskie Dzieciaki

Œwiatowy Dzieñ Chorego

Michael Krakowski - 1,5l.

S³odki ³obuziak
planuj¹cy wyjazd
do USA.
Lubi majsterkowaæ,
a jego ulubion¹ zabawk¹
jest odkurzacz :)

OG£OSZENIE O PRACÊ
Firma „GB” w Chojnowie zatrudni osobê na stanowisko monter stolarki otworowej.
Wymagania:
* doœwiadczenie w bran¿y,
Zg³oszenia przyjmujemy
* prawo jazdy kategorii B,
do dnia 28.02.2014r. w biurze przy ul. Kiliñskiego 37
* dyspozycyjnoœæ,
od 8.30 do 17.00 lub na adres mailowy
* kultura osobista.
b.giersok@gbokna.pl

