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Zdrowych, radosnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy,
pe³nych wiary, nadziei
i wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkañ
w gronie bliskich ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Burmistrz Miasta
Jan Skowroñski
Jan Serkies

Nasze laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki "Rozœpiewane Nutki"

1. Ma³gorzata Szklarz - I miejsce
(szko³y ponadgimnazjalne)

2. Danuta Leonhardt - III miejsce
(szko³y ponadgimnazjalne)

3. Dominika Paw³owska - III miejsce
(szko³y podstawowe)
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 08.04.2014 r. do 29.04.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 271/4, po³o¿onej przy
ul. Grodzkiej w Chojnowie (targowisko
miejskie) - Zarz¹dzenie Nr 37/2014 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Dwójka najlepsze
na Dolnym Œl¹sku!
14 kwietnia we Wroc³awiu odby³y siê Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Aerobiku. W finale
wziê³o udzia³ 15 szkó³ gimnazjalnych z terenu ca³ego Dolnego Œl¹ska. Nasze miasto
reprezentowa³y dziewczêta z Gimnazjum nr 2,
w sk³adzie: Katarzyna Brzozowa, Kamila
Chocho³owicz, Alicja Malik, Natalia
Mamczarek, Julia Silldorff, Karolina Ziomek
pod opiek¹ i kierunkiem Pani Marzeny Anton.

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

larstwa, którego na spotkanie z dzieæmi zaprosi³a wychowawczyni Dorota Chopkowicz.
Zajêcia rozpoczyna³y siê wystêpem „œwietlicowych pszczó³ek”, które zabawnymi i weso³ymi wierszykami wita³y goœcia.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ zajêæ by³a prezentacja ula
demonstracyjnego z ¿ywymi pszczo³ami
oraz degustacja pysznego i zdrowego miodu.

Literackie spotkanie
Zapraszamy na spotkanie z Joann¹ MuellerLiczner, poetk¹, redaktork¹ i krytykiem literackim,
które poprowadz¹ Urszula i Tadeusz Sznerchowie. Program spotkania: 1. Prezentacja najnowszej ksi¹¿ki „Powlekaæ rosn¹ce” - zawieraj¹cej
eseje poœwiêcone g³ównie macierzyñstwu oraz wierszy z przygotowywanego do druku
tomiku ”Intima thule”. 2. Wybrane tendencje
i nurty w poezji polskiej ostatniego æwieræwiecza.

Pan Jerzy w bardzo interesuj¹cy sposób przedstawi³ uczniom ¿ycie pszczó³, funkcjonowanie
„rodziny pszczelej” w ulu i pracê pszczelarza.
Omówi³ i pokaza³ budowê ula, narzêdzia
u¿ywane w pszczelarstwie oraz wytwory pracy
pszczó³ - mód, kit, wosk i py³ek pszczeli.
Podkreœli³ zdrowotne w³aœciwoœci miodu, jak
równie¿ py³ku i kitu pszczelego oraz ich zastosowanie.
Kalendarz imprez w mieœcie
kwiecieñ - maj

Kwieceñ
24.04. - „Œmiechoterapia” recital Krystyny Sienkiewicz; godz. 18; Dom Schrama (impreza biletowana)
25.04. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne, godz. 17.00; Dom Schrama
27.04 - Kanonizacja Jana Paw³a II - misterium, godz. 19.00; koœció³ pw. œw. ap. Piotra i Paw³a,
kwiecieñ - Baœnie i bajki Europy - konkurs plastyczny; Dom Schrama
kwiecieñ - Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; MBP - Sala Edukacyjna
kwiecieñ - Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych w p³ywaniu; Basen Miejski
Jak na fina³ dolnoœl¹ski przysta³o poziom
zawodów by³ bardzo wysoki. Komisja
sêdziowska sk³adaj¹ca siê z pracowników
Katedry Gimnastyki AWF we Wroc³awiu
z dr Ann¹ Tomaszewsk¹ - Sêdzin¹ G³ówn¹
przyzna³a I miejsce Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, przed Gimnazjum nr 2 ze Œwidnicy.
Trzecie miejsce zajê³a reprezentacja Gimnazjum z Leœnej. To ju¿ drugi z³oty medal naszego
gimnazjum na tej imprezie, w swoim dorobku
szko³a ma tak¿e jeden srebrny i dwa br¹zowe
medale. Dziêki szerokiej ofercie szko³y uczennice "dwójki" na co dzieñ maj¹ mo¿liwoœæ,
w ramach zajêæ wychowania fizycznego, poznawania wspó³czesnych form aerobiku jak
i bawiæ siê na zajêciach zumby; jak widaæ
z sukcesami! Gratulujemy!

Miód to zdrowie…
Z okazji Œwiatowego Dnia Zdrowia w grupach
œwietlicowych I-III Szko³y Podstawowej nr 4,
w dniach 07-09 kwietnia odby³y siê zajêcia
pod has³em: „Miód to zdrowie, ka¿da pszczó³ka
Wam to powie”.To kolejne zajêcia promuj¹ce
zdrowe od¿ywianie.
Tym razem przekonywa³ o tym zaproszony
goœæ, Jerzy Poznar - chojnowski mistrz pszcze-
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Maj
01 - 03.05. - Weekend Majowy - szczegó³y str. 3
09.05. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama
10.05. - Stonoga - przegl¹d taneczny; Szko³a Podstawowa nr 4
10.05. - Rap Melan¿ - koncert; park przy „Niebieskim Parasolu”
16.05. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama
17.05. - Majowy Festyn „Trójki”, Szko³a Podstawowa nr 3
23.05. - NOC w Muzeum; Muzeum Regionalne, Partnerstwo Doliny Skory
24.05. - Festyn majowy - impreza œrodowiskowa Gimnazjum nr 2
24.05. - SILEBIA - przegl¹d teatralny; PZS ul. PoŸniaków
26.05. - Dla Ciebie Mamo - plenerowy koncert chóru Skoranta; Rynek
27.05. - Dzieñ Mamy; Dom Schrama
maj - Tydzieñ bibliotek 2014; Miejska Biblioteka Publiczna
maj - X lat Unii Europejskiej
maj - Zawody bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
maj - Festyn majowy
maj - Turniej szachowy; miejsce - Dom Schrama
maj - Mistrzostwa Miasta w LA
maj - czerwiec - „W krainie Syjamu - relacja z podró¿y do Tajlandii” - wystawa fotograficzna
Wojciecha Drzewickiego i Micha³a Derenia; Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93
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WEEKEND MAJOWY W CHOJNOWIE
29 kwietnia 2014 r. - Dom Schrama - otwarcie wystawy prac przedszkolaków
BAŒNIOWA EUROPA po³¹czone z wystêpem teatralnym grupy PCHE£KI
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci
niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

01 maja 2014 r. - PIKNIK EUROPEJSKI z okazji X rocznicy
wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej - Stadion Miejski
godz. 10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego.
godz. 14.00 - RAZEM W EUROPIE - biegi prze³ajowe dla szkó³ podstawowych
godz. 15.00 - HERKULES CHOJNOWSKI - konkursy si³owe dla doros³ych
godz. 16.00 - Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Chojnowa
godz. 18.00 - MELODIE EUROPY - europejskie szlagiery œpiewaj¹ laureaci konkursów szkolnych
godz. 19.00 - BLUE BAND
03 maja 2014 r. - ŒWIÊTO KONSTYTUCJI 3. maja - Rynek
godz. 11.30 - z³o¿enie kwiatów pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.
Wyst¹pienie Burmistrza Miasta Chojnowa.
godz. 12.00 - w intencji Ojczyzny - msza œw. w koœciele
pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
godz. 17.00 - wystêp zespo³u ROCK STARSI
godz. 18.30 - wystêp legnickiej grupy PHOTONY

Szczegó³y na plakatach

Pity w urzêdzie
Jeszcze tylko dwa czwartki zosta³y na z³o¿enie
w Chojnowie rozliczenia podatków za ubieg³y rok
Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z naczelnikiem legnickiego
Urzêdu Skarbowego, w Chojnowie uruchomiony zosta³ punkt przyjmowania zeznañ
podatkowych.
W ka¿dy czwartek, od godz. 8.00 do 15.00, do dnia 24 kwietnia 2014 roku, w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 3-parter), pracownik Urzêdu Skarbowego
przyjmuje zeznania podatkowe za 2013 rok.
Druki PIT mo¿na pobieraæ w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym w siedzibe Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Podobny punkt funkcjonuje tak¿e w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Legnicy przy
ul. N.M.Panny 3 w Sali Obs³ugi Klienta (parter).
Naczelnik Urzêdu Skarbowego pragnie poleciæ Pañstwa uwadze mo¿liwoœci sytemu edeklaracje 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.
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury technicznej
(telekomunikacyjna). 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 odbêdzie siê w dniu 20 maja 2014 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 14 maja 2014 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹-pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 320,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 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 w dniu
26 lutego 2014 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 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wielkanocne bogactwo
ak ka¿dego roku, krótko przed œwiêtami,
miejskie placówki, zorganizowa³y dla
doros³ych i dla dzieci wielkanocne warsztaty,
kiermasze, wystawy. Mnogoœæ ozdób, ró¿norodnoœæ technik, form i barw mo¿e przyprawiaæ o zawrót g³owy. Wydaje siê, ¿e ka¿dego
roku nowinek przybywa i trudno ju¿ zdecydowaæ siê na wybór czy zakup najpiêkniejszej
ozdóbki.

J

czy w Domu Schrama prowadz¹c Rodzinne
Warsztaty Plastyczne, uczy³a m.in. robienia
pisanek metod¹ karczochow¹ lub filcow¹,
koszyczków z filcu i innych oryginalnych
technik.

Tu te¿, w holu obiektu, wyeksponowane s¹
prace uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej, które mo¿na nabyæ i ozdobiæ nimi mieszkanie, wspieraj¹c jednoczeœnie placówkê.

***

Muzeum Regionalne proponowa³o trzydniowe
warsztaty, podczas których mo¿na by³o zapoznaæ siê i samemu wykonaæ, oryginalne stroiki,
tradycyjne i nowoczesne pisanki, kraszanki,
palmy oraz œwi¹teczne dekoracje z bibu³y czy
w³óczki. Wielkanocne warsztaty zakoñczy³
pokaz wydmuchiwania i formowania szk³a na
gor¹co.

Kilka warsztatowych spotkañ przeprowadzi³a
dla mieszkañców Elwira K¹dzio³ka - instruktorka Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji, która z dzieæmi w szko³ach, w ramach Wêdruj¹cych Warsztatów Plastycznych,

Doroczny kiermasz œwi¹tecznych dekoracji
zorganizowa³ tak¿e MOKSiR. W Domu Schrama
swoje prace wystawia³y chojnowskie artystki,
prezentuj¹c misterne serwety, a¿urowe pisanki,
piêkne kartki i szyde³kowe kurczaczki.
eg

Niemniej owocne by³o spotkanie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, gdzie w ramach zajêæ
„Dekoracje œwi¹teczne”, dzieci wspólnie
z opiekunami stworzy³y plastyczne pisanki
i kolorowe palmy.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie:
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¿ 660,00 z³ - dot. dz. 467/2
i 780,00 z³ - dot. dz. 467/3. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmio- wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska
tem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
Dzia³ki s¹ czêœciowo zakrzaczone, na dzia³ce nr 467/2 znajduj¹ siê pozo- umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
sta³oœci ogrodzenia.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym. Dostêp do drogi pub- Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 marca 2014 r.
licznej ul. Wincentego Witosa zapewniony jest przez dzia³kê nr 467/4 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
(wydzielon¹ jako drogê wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy 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 usprawiedliMiejskiej Chojnów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 20 maja wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu,
2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zam- o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e
kowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 14 maja 2014 r. (ze wskazaniem Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Comenius - uczy, bawi, integruje
Od 2012 w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie
realizowany jest projekt ekologiczny pt. „Zrównowa¿ona edukacja dla zrównowa¿onego rozwoju naszych
miast” w ramach programu Comenius Partnerskie
Projekty Szkó³ - Uczenie siê przez ca³e ¿ycie, wspó³finansowany przez Komisjê Europejsk¹. W dzia³aniach
bierze udzia³ osiem szkó³ z ró¿nych krajów europejskich Polski, Francji, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, W³och,
Turcji i Belgii. W dniach od 30 marca do 4 kwietnia
PZS przyj¹³ uczestników projektu siedmiu pañstw.
Wizyta w Polsce jest kolejn¹ i przedostatni¹ ju¿ wizyt¹, podczas której
przedstawiciele wszystkich krajów spotykaj¹ siê, aby realizowaæ zadania
projektu. Projekt „Zrównowa¿ona edukacja dla zrównowa¿onego rozwoju naszych miast” zak³ada rozwój postaw obywatelskich uczniów.
Koncentruje siê na zrównowa¿onym rozwoju i ekologii, rosn¹cych
problemach œrodowiska naturalnego, na gospodarowaniu naturalnymi
zasobami. Poprzez projekt poznajemy kulturê, historiê i codziennoœæ
krajów partnerskich, æwiczymy umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem
angielskim oraz budujemy wzajemne wiêzi w wymiarze europejskim.
Poniedzia³ek 31 marca to pierwszy dzieñ wizyty. W tym dniu nasi goœcie
poznawali szko³ê i miasto. Oficjalne przywitanie goœci mia³o miejsce
w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy ul. PoŸniaków. Po serdecznych
s³owach dyrektora Mariusza Kolwalczyka przedstawione zosta³y wszystkie delegacje. By³ to równie¿ czas wzajemnego poznania siê i próby
zapamiêtania bardzo trudnych imion naszych goœci. Historiê pañstwa
polskiego w pigu³ce nasi nowi znajomi poznali dziêki filmowi pt. „Animowana historia Polski”. Nastêpnie obejrzeliœmy dwie prezentacje przedstawiaj¹ce system edukacji w Polsce oraz nasze wspomnienia z podró¿y
i spojrzenie na realizowany projekt. Dla lepszego poznania pracy szko³y
delegacje wziê³y udzia³ w zajêciach jêzyka angielskiego, wiedzy
o spo³eczeñstwie, obs³ugi konsumenta i w zajêciach praktycznych
w pracowni ¿ywienia. Bardzo mi³ym i podnios³ym momentem tego dnia
by³o przyjêcie ca³ej grupy przez burmistrza, pana Jana Serkiesa, w miejskim
ratuszu. Informacje o dziejach Chojnowa przedstawi³ dyrektor Muzeum
Regionalnego, który tego samego dnia przyj¹³ goœci w progach Zamku
Piastów i pokaza³ im Chojnów z Baszty Tkaczy.
Po obiedzie uczniowie europejskich szkó³ uczyli siê narodowego tañca
polskiego - poloneza. Wspólny taniec by³ okazj¹ do poznania siê i wykorzystania umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim. Pracowity
dzieñ zakoñczyliœmy konkursow¹ prezentacj¹ filmów, które przywieŸli
ze sob¹ przedstawiciele wszystkich szkó³ partnerskich. Filmy promowa³y
zachowania ekologiczne zwi¹zane z oszczêdzaniem wody, energii oraz
ochron¹ œrodowiska przed zanieczyszczeniami i zaœmieceniem. Publicznoœci
najbardziej podoba³ siê film przygotowany przez uczniów szko³y hiszpañskiej i to oni otrzymali g³ówn¹ nagrodê i kosz polskich s³odyczy.

zachwyci³y piêknem i bogactwem wzornictwa, rêcznie malowanych
naczyñ. Nasi goœcie nie mogli siê oprzeæ urokowi boles³awieckich
i z³otoryjskich produktów i w obu sklepach zakupili liczne pami¹tki.
W Legnicy goœcie spotkali siê ze starost¹ Powiatu Legnickiego panem
Jaros³awem Humennym. Przygotowana prezentacja pokaza³a historiê
i walory ziemi legnickiej. Goœcie zainteresowani byli problemami zwi¹zanymi z ekologi¹, ale równie¿ pytali o bezrobocie i mo¿liwoœci rozwoju
regionu. Dziêki uprzejmoœci dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy, pana Jacka G³omba i pani Joanny Rostkowskiej zwiedzili
budynek teatru, scenê, garderoby, kulisy oraz us³yszeli ciekawostki
o jego historii. Legnica oczarowa³a przybyszów, bardzo ¿a³owali, ¿e
maj¹ tak ma³o czasu i nie mog¹ w tym mieœcie spêdziæ go wiêcej.
Stwierdzili zgodnie, ¿e bardzo chêtnie powróc¹ do nas na wakacje.
Kulminacyjnym punktem przedostatniego dnia wizyty by³a po¿egnalna
kolacja, która odby³a siê w Domu Schrama. Uczniowie, nauczyciele i rodzice
przygotowali potrawy typowe dla kuchni polskiej. Nie mog³o zabrakn¹æ
barszczu, pierogów, serników, miodowników i szarlotek oraz oczywiœcie
bigosu, sa³atek i krokietów. Goœciom najbardziej smakowa³y pierogi
i ciasta. Uroczyst¹ atmosferê spotkania podkreœli³o wyst¹pienie zespo³u
folklorystycznego „Legnica”. Po¿egnaniom nie by³o koñca, pojawi³y
siê ³zy i s³owa nadziei, ¿e nie jest to nasze ostanie spotkanie.
Dobieg³ koñca czas wizyty, wspólnych wypraw, wzruszeñ i zachwytów. Do
zobaczenia w Rumunii, gdzie odbêdzie siê ostatnie spotkanie i podsumowanie projektu.
pzs

W nastêpnych dniach wizyty goœcie odwiedzili Wroc³aw, Karpacz, Z³otoryjê,
Boles³awiec i Legnicê. Z³otoryja zafascynowa³a Europejczyków blaskiem
bombek i ozdób choinkowych. Zak³ady Ceramiczne „Boles³awiec”
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Gimnazjum nr 2 w Danii - is also happy
W dniach 31.03. - 04.04. uczniowie Gimnazjum nr 2 i. M. Kopernika w Chojnowie
wyjechali do zaprzyjaŸnionej duñskiej szko³y
Baunebjergskolen w miejscowoœci Humlebaek
w Danii. To ju¿ drugi wyjazd naszych uczniów
do ojczyzny Andersena i klocków LEGO.
Kontakt obu szkó³ zacz¹³ siê ju¿ w 2009 r.,
kiedy nasza nauczycielka angielskiego Paulina
Rajczakowska przebywa³a w Danii na stypendium. Od tego czasu mieliœmy niejednokrotnie przyjemnoœæ goszczenia Duñczyków
w Chojnowie.
Nasza szko³a stawia na praktyczn¹ naukê jêzyka,
dziêki wycieczkom poza granice pañstwa,
uczniowie zyskuj¹ dodatkow¹ motywacjê do
pracy nad swoimi umiejêtnoœciami jêzykowymi. Ciekawy program zwiedzania wspó³gra
z mo¿liwoœci¹ æwiczeñ jêzykowych, które prowadzone s¹ w terenie w naturalnych, codziennych sytuacjach. Kolejny wyjazd by³ dla
uczniów doskona³¹ okazj¹ do wypróbowania
swoich umiejêtnoœci jêzykowych oraz mobilizacj¹ do dalszej nauki angielskiego zarówno
dla polskich jak i duñskich uczniów.
Wyjazdy zagraniczne s¹ uzupe³nieniem programu nauczania jêzyka angielskiego, a w przypadku tego wyjazdu, tak¿e sztuki poprzez
zwiedzanie œwiatowej s³awy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej - Lousiana i historii dziêki wizycie w Muzeum Narodowym z bogatymi zbiorami i ciekawymi ekspozycjami dotycz¹cymi
s³ynnych Wikingów.
Uczniowie mogli zapoznaæ siê z systemem
duñskiego szkolnictwa zwiedzaj¹c szko³ê
goszcz¹c¹ i skonfrontowaæ tê wiedzê z w³asn¹
szkoln¹ rzeczywistoœci¹. Uczestnicy wyjazdu
przygotowali krótkie prezentacje multimedialne
dotycz¹ce Polski, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie oraz naszego regionu, jednak najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê film jaki
uda³o nam siê nagraæ podczas naszej zesz³orocznej wymiany i integracyjne zajêcia popo³udniowe w szkolnej hali sportowej gdzie ostatecznie zosta³y prze³amane bariery jêzykowe.
Najwiêkszym atutem pobytu na wyspie by³a
mo¿liwoœæ nadmorskich spacerów i zwiedzanie malutkich miasteczek portowych takich
jak Humlebaek czy Helsingør, w którym
mieœci siê s³ynny zamek Kromborg znany
z szekspirowskiej sztuki - Hamlet.

6

Podczas dwóch wyjazdów do oddalonej o 35
kilometrów Kopenhagi uczniowie mogli
zobaczyæ budynki Parlamentu Duñskiego
oraz uroczyst¹ zmianê warty pod pa³acem
królewskim Amalienborg. Z du¿ym zainteresowaniem spotka³ siê równie¿ spacer i zakupy
w stolicy na g³ównej ulicy Stroeget.
Podczas piêciodniowego wyjazdu, korzystaj¹c
z piêknej pogody, odwiedziliœmy równie¿
malownicze miasteczko portowe Hälsingborg
w Szwecji. Dodatkowo zakwaterowanie
u duñskich rodzin by³o dla naszych Gimnazjalistów œwietn¹ okazj¹ do poznania zwyczajów panuj¹cych w Danii. Wszystko to
pozwoli³o nam zasmakowaæ kultury krajów
skandynawskich. Ciekawostk¹ jest, ¿e wed³ug
rankingu stworzonego na zlecenie Organizacji
Narodów Zjednoczonych, który mierzy poziom
szczêœcia i dobrobytu na œwiecie, to w³aœnie
Dania znajduje siê na pierwszej pozycji.
W zwi¹zku z tym postanowiliœmy uwieczniæ
nasz pobyt w Danii krêc¹c nasz¹ w³asn¹ wersjê
teledysku do piosenki Pharrella Williamsa
„Happy”. Efekt koñcowy mo¿na ju¿ ogl¹daæ
w Internecie.
Daria Drozd (klasa 3d):
Dania? Najlepsza moja wycieczka odk¹d pamiêtam! Piêkna pogoda, cudowne towarzystwo i jeszcze lepsza atmosfera. Rodziny goszcz¹ce dawa³y z siebie wszystko, ¿eby nam
by³o jak najlepiej. Ja osobiœcie mieszka³am
w samym centrum u pani, która p³ynnie mówi
po polsku, jednak nie dawa³a mi tego u³at-

wienia i wiêkszoœæ rozmów toczy³a siê w jêzyku
angielskim. Zwiedziliœmy Kopenhagê, okolice
przy porcie w Szwecji i oczywiœcie Humlebaek,
w którym mieœci³a siê szko³a. Mieliœmy okazjê
zobaczyæ zmianê warty przy zamku królewskim, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, porty
i wiele ró¿nych ciekawych miejsc. Fajnym pomys³em by³o krêcenie „teledysku” do piosenki
Happy; gdzie tylko by³o to mo¿liwe, w³¹czaliœmy muzykê i tañczyliœmy. Bêdê bardzo mile
wspominaæ ten wyjazd i mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci uda mi siê pojechaæ tam jeszcze raz.
Edyta Grz¹dziel (klasa 3d):
31 marca by³ przez nas bardzo wyczekiwany.
Tego dnia bowiem 15 osób uda³o siê busem
na wymianê do Danii. Podró¿ by³a d³uga,
lecz ka¿dy podczas niej dobrze siê bawi³, tym
bardziej gdy w radiu lecia³a piosenka “Happy”,
do której nagraliœmy teledysk. Gdy dojechaliœmy
na miejsce zostaliœmy ciep³o przywitani przez
Karin - nauczycielkê z Danii oraz uczniów,
u których mieszkaliœmy podczas pobytu. Ca³e
5 dni spêdzone w Danii by³o niesamowitym
doœwiadczeniem, które na pewno bêdziemy
pamiêtaæ. Wymiana pozwoli³a sprawdziæ nasze
umiejêtnoœci z jêzyka angielskiego. Ka¿da osoba
trafi³a do œwietnej rodziny, która siê nami bardzo
dobrze zajmowa³a. Wycieczki do Kopenhagi
by³y bardzo ciekawe, zobaczyliœmy zmianê
warty, oraz s³ynn¹ dzielnicê “Christiania”,
o której opowiedzia³a nam Karin. Ponadto
ka¿dy zwi¹za³ siê ze swoj¹ “duñsk¹ rodzin¹”
oraz osobami, które tam poznaliœmy, co da³o
nam mo¿liwoœæ zawarcia nowych przyjaŸni,
byæ mo¿e na ca³e ¿ycie.
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Wybrzmia³y Rozœpiewane Nutki
Rekordowa liczba 45 m³odych wokalistów
zg³osi³a chêæ udzia³u w XII Ogólnopolskim
Konkursie Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI,
który 5 kwietnia 2014 roku odby³ siê w sali
widowiskowej Domu Schrama. Co prawda
do Chojnowa dotar³o ostatecznie o kilka osób
mniej, ale i tak jury - Wojciech Kyc (przewodnicz¹cy), Elwira K¹dzio³ka i Piotr Koziar mia³o uszy pe³ne roboty. W najliczniejszej,
blisko 30. osobowej grupie wykonawców ze

szkó³ podstawowych, postanowiono nagrodziæ
a¿ 9 solistów! Dwa I miejsca ex aequo wyœpiewa³y: Zuzanna Jurkiewicz z ¯agania i Aleksandra Kinal z Ruszowa. Równie¿ II miejsca
by³y dwa: Weronika W¹sowska ze Œwidnicy
i Ewa Kobielska z Jeleniej Góry. Miejscem
III nagrodzono Dominikê Paw³owsk¹ z Chojnowa, a wyró¿nienia powêdrowa³y do: jedynego mê¿czyzny w tym gronie, Mateusza
B³aszczyka z Rokitnicy, Soni Nieruchalskiej
z Legnicy, Katarzyny Kasprzak z Jeleniej Góry
i Leny Szyd³owskiej ze Œwidnicy. Wœród
uczniów klas gimnazjalnych I miejsce jurorzy
przyznali Natalii Sikorzyñskiej z Ruszowa,
II miejsce Kindze Wróbel ze Z³otoryi, III miejsce Annie Chowaniec z Legnicy. Wyró¿nienie
powêdrowa³o do legniczanki Julii ¯¹d³o. Najlepsz¹ w kat. ponadgimnazjalnej by³a chojnowianka Ma³gorzata Szklarz. Na II miejscu
znalaz³a siê Eni Haliloviæ z Rudnej, na III miejscu
Danuta Leonhardt, zg³oszona przez II LO
w Legnicy, ale przecie¿ chojnowianka! Wyró¿nienie w tej kategorii trafi³o w rêce Barbary
Zawady z Legnicy.

Od oœmiu lat uczestnicy „Rozœpiewanych Nutek”
mog¹ tak¿e liczyæ na nagrodê specjaln¹ chojnowskiej radnej Krystyny Czapskiej. Pani
Krystyna wyró¿niaj¹c „swoje typy”, honoruje
je nagrodami pieniê¿nymi i publikacjami
o naszym mieœcie. W tym roku nagrody od radnej
odebra³y dwie chojnowienaki - Ma³gorzata
Szklarz i Dominika Paw³owska oraz Anna
Chowaniec z Legnicy.
Organizator - Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji - dziêkuje wszystkim uczestnikom
i ich opiekunom, gratuluje zwyciêzcom
i zaprasza za rok, na trzynast¹ edycjê
NUTEK... Pecha nie przewidujemy...:)

Przedszkolaki w urzêdzie
Takich goœci ratusz dawno ju¿ nie mia³. 10 kwietnia, kilka grup dzieci
z Przedszkola nr 3, odwiedzi³y siedzibê chojnowskich w³adz miasta.
Dzieci przyjrza³y siê nieco pracy urzêdników i samego burmistrza, ale
czy zainteresowa³a ich dzia³alnoœæ samorz¹dowa, trudno orzec.
Wizytacja poszczególnych wydzia³ów, gabinetu burmistrza, sali posiedzeñ rady i oczywiœcie redakcji Gazety Chojnowskiej, dla wiêkszoœci
by³a pierwszym pobytem w murach urzêdu, ale z pewnoœci¹ nie ostatnim w ich ¿yciu.
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Dla Blanki
Zaczê³o siê od ³ez, ³ez wzruszenia. Jak tylko pojawi³a
siê ma³a Blanka, dziêkuj¹ca razem z mam¹ organizatorkom za wspania³¹ inicjatywê, ma³o kto móg³ powstrzymaæ ciskaj¹ce siê do oczu ³zy. Chwilê potem jednak mobilizacja i wulkan energii wybuch³ nie trac¹c
na swej sile przez trzy intensywne godziny.
12 kwietnia, z inicjatywy chojnowskiej grupy trenuj¹cej zumbê,
na hali sportowej Powiatowego Zespo³u Szkó³, po raz pierwszy w naszym
mieœcie, odby³ siê „Maraton zumby”, z którego dochód przeznaczono
na rzecz trzy i pó³ letniej chojnowianki Blanki Kuliniak.
Pomys³ bez zastanowienia wspar³y grupy zumby ze Z³otoryi, Legnicy,
Jawora, Strzegomia, Lwówka Œl¹skiego oraz wiele mieszkanek Chojnowa.
Ponad 200 maratonek z werw¹ i niegasn¹cym uœmiechem na ustach
oddawa³y ca³¹ swoj¹ energiê na rzecz chorej Blanki, która od kilku miesiêcy
zmaga siê z nowotworem, bólem, cierpieniem i przykrymi, wielotygodniowymi pobytami w szpitalach. Blanka Kuliniak i jej rodzice nie poddaj¹
siê. Walcz¹ z chorob¹, ciesz¹c siê ka¿d¹, najdrobniejsz¹ popraw¹
wyników. Bywaj¹ radosne chwile, dni, ale nie jest ich tak wiele. A przecie¿
uœmiech z buzi trzylatka nie powinien znikaæ nigdy.
Ma³o kto mo¿e ul¿yæ w cierpieniu, ale nie znaczy to, ¿e nie mo¿na rodzinie
pomóc. Mo¿na i st¹d pomys³ na tak¹ formê wsparcia - mentalnego
i finansowego.
Akcja z zumb¹ w tle, zaowocowa³a niebagateln¹ kwot¹ ponad 12 tys. z³,
dodatkowo te¿ poczuciem wielkiej ludzkiej ¿yczliwoœci.
Wspania³a impreza, wspania³y cel i wspaniali ludzie - w tym przypadku
g³ównie p³eæ piêkna, bo na parkiecie nie odnotowaliœmy nikogo reprezentuj¹cego p³eæ przeciwn¹. Mimo, ¿e akcja mia³a niezwykle powa¿n¹
misjê, nie da siê ukryæ, ¿e wszyscy wspaniale siê bawili. Dynamiczna
muzyka, energiczne instruktorki, oddane uczestniczki - to wszystko
z³o¿y³o siê na udan¹ imprezê. W podziêkowaniu za zaanga¿owanie,
tañcz¹ce rumbê uhonorowano drobnymi upominkami od sponsorów
i medalami ufundowanymi przez naszego burmistrza.
Z deklaracj¹ pomocy wysz³o tak¿e Miejskie Przedszkole nr 1, w którym
odby³ siê wielkanocny kiermasz, a dochód ze sprzeda¿y ozdób przedszkolaki zaplanowa³y przekazaæ chorej kole¿ance.
eg

Jako rodzice pragniemy gor¹co podziêkowaæ wszystkim
uczestnikom akcji charytatywnej “Zumba dla Blanki”
i za wsparcie finansowe jakie zosta³o przekazane na
konto Fundacji “Na ratunek dzieciom i choroby nowotworowej”, której podopieczn¹ jest nasza córcia.
Wsparcie to by³o uwieñczeniem ogromnego zaanga¿owania instruktorek i organizatorek Zumby.
Panie poœwiêci³y wiele prywatnego czasu i do³o¿y³y
wszelkich starañ w to, aby akcja odnios³a tak wielki
sukces, ale przede wszystkim zainteresowa³y siê zdrowiem naszego najwiêkszego Skarbu.
Wyrazy uznania i podziêkowania kierujemy
tak¿e do sponsorów, którymi byli:

Burmistrz Miasta Chojnów, Wójt Gminy Chojnów, Dyrektor
Powiatowego Zespó³u Szkó³, firma “Höcker” Chojnów”, firma
“Solo” Z³otoryja, biuro podró¿y “Gromad”, biuro podró¿y
“Zawisza Travel” przewóz osób, portal chojnów.pl, Spo³eczne Ognisko Muzyczne, firma “Olsen - Bud”, ksiêgarnia
“Alfa” ul. Ry-nek 41, salon “Finezja” ul. Legnicka 38, Foto Studio Tadeusz Bijak ul. Legnicka 13, MOKSiR Chojnów,
zak³ad Fryzjerski “Justyl” ul. Chmielna 1, studio mul-timedialne
“Rivendell” ul. Legnicka 23, drukarnia “Krzyœ” ul. Legnicka 30,
Sklep “Mega” ul. Rynek 6, drukarnia “Unifot” Andrzej Bobik
ul. Okrzei 2, sklep z bielizn¹ “Wiolex”, sklep wielobran¿owy
“U Kasi” ul. Rynek 29, pizzeria “Piccolo Mondo”, Pasmanteria
Andrzej Sajnóg ul. Legnicka 45, Cukiernia Stanis³aw Kryszczuk,
Si³ownia Alan Iwañski, biuro “Plus” Zielona Góra, PPUH Jan
Kryszczuk ul. Okrzei 6, Eko-Kolor Spó³ka Cywilna ul. Okrzei 6,
firma “Apis” ul. Okrzei 6, PHU “D.S” Dariusz Sywak ul. Lubiñska 38, sklep meblowy “Ina” ul. Koœciuszki 28D, sklep
wielobran¿owy “Dobry Kolor”, “Rudziak” sprzeda¿ hurtowa
i detaliczna jaj, FHU “Justyna” Justyna Wojciechowicz,
Ireneusz i Izabela Krzyœków, firma “Atut” Spar Okmiany
Rafa³ Tokarz, firma “Gresbud” Krzysztof £ukasiewicz, OVB
Karolina Koz³owska + Instruktorki Tañca Zumby.
SERDECZNIE DZIÊKUJEMY!
Rodzice Ania i Przemek
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Portrety

naszych artystów
Miros³aw Zatorski
- mieszkaniec Chojnowa.
Maluje od dziecka. Specjalizuje siê w pastelach
i uwiecznianiu pejza¿y.
Zafascynowany surrealizmem. Na ³amach Gazety
Chojnowskiej publikowa³ karykatury. Jego
prace s¹ doceniane w kraju i zagranic¹.

Marcowa Gildia
Z miesi¹ca na miesi¹c, powiêksza siê grono
chojnowskich twórców skupionych w GILDII
ARTYSTÓW CHOJNOWA. W zwi¹zku
z tym faktem, nasz nadworny Stañczyk czyli
Edmund Chamera, ma pe³ne rêce roboty.
Jego prace karykaturalne s¹ ju¿ w formie
tryptyka. Kto wie czy nie warto, na stronie
internetowej gildii, stworzyæ specjalny profil
dotycz¹cy samych prac pana Edmunda.
Gildian w szczególnoœci jednak interesowa³y
nowe informacje jakie przygotowa³ jeden
z opiekunów i przewodników tego kulturalnego gremium dyr. MOKSiR-u - Stanis³aw
Horodecki. Pierwsz¹ spraw¹ by³o sfinansowanie i zakup ram do obrazów. Plany i dzia³ania s¹ rozwojowe. Pomaga w tym m.in.
pracownia plastyczna Joanny i Ireneusza
Józefczuków. Na fina³, prace artystyczne
bêd¹ wystawione w restauracji KuŸnia. Czy
powstanie jakiœ gad¿et jako pami¹tka dla
turystów? Ów przedmiot musi byæ kojarzony
z Chojnowem. Propozycje by³y ró¿ne. Okolicznoœciowa moneta, statuetka miastowego
tkacza, kubek z chojnowskim herbem. Rzecz

godna do dalszych przemyœleñ i dyskusji.
Sporo o¿ywienia wprowadzi³ redaktor
Andrzej Markiewicz z portalu intrnetowego
e-legnickie. Idea przemianowania GILDII
w stowarzyszenie, wywo³a³a temperaturê
wrzenia. Ciekawe jak potocz¹ siê losy tego
projektu. Dozê wyczekiwanego humoru, wprowadzi³ limeryk Ma³gorzaty Krzywdy i utwór
poetycki plastyka Juliana Pamu³y. Wszystkich jednak zaskoczy³ Tomek Kapral. Przedstawi³ bowiem mapê z odczynnikami chemicznymi. Wykonana jest z p³ótna. Jak na farmaceutê wiêc przysta³o - wyobraŸnia nie zna
granic.

Kolejne spotkanie naszych twórców
7 maja w KuŸni Talentów
o godz 18.00.
W majow¹ œrodê znów bêdzie ciekawie.
Zapraszamy do naszego grona
chojnowskich artystów.
pm

Bajkopisarz Kasdepke
4 kwietnia o godzinie 9.00, w budynku chojnowskiej biblioteki odby³o
siê spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke - dziennikarzem,
twórc¹ s³uchowisk radiowych, autorem scenariuszy programów oraz
seriali telewizyjnych (Ciuchcia, Budzik, Podwieczorek u Mini i Maxa),
ale przede wszystkim autorem ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkó³ podstawowych SP3 i SP4. Jeszcze
przed wyst¹pieniem pisarza, mo¿na by³o nabyæ ksi¹¿ki popularnego
autora, który wyda³ wiele, ciekawych pozycji adresowanych do m³odych
czytelników. Dzieci, znaj¹ce nazwisko pisarza wy³¹cznie z ok³adki
ulubionych tytu³ów, by³y tak podekscytowane, ¿e dos³ownie nie mog³y
usiedzieæ na miejscach. Wreszcie pan Grzegorz pojawi³ siê przed m³od¹
publicznoœci¹. Oprócz prezentacji nowych ksi¹¿ek, autor zaprezentowa³ poprzednie oraz prowadzi³ rozmowê z dzieæmi. Jego pytania jak
siê okaza³o by³y wstêpem do prezentacji kolejnych ksi¹¿ek. Pan
Grzegorz uraczy³ swoich s³uchaczy fragmentami opowiadañ, pe³nych
humoru i barwnych postaci. Nastêpnie odda³ g³os publicznoœci. Uczniowie
mog¹c wczuæ siê w rolê dziennikarzy, zasypali pisarza pytaniami. Pan
Kasdepke z cierpliwoœci¹ i nieskrywan¹ radoœci¹ odpowiada³ na nie.
Zapytany o jakim zawodzie marzy³ jako dziecko, bez wahania
powiedzia³, ¿e pisarza - by móc pisaæ szczêœliwe zakoñczenia. Dzieci by³y
te¿ ciekawe, kto by³ inspiracj¹ dla poszczególnych postaci z ksi¹¿ek.

Jak siê okazuje osobiste prze¿ycia autora ( ksi¹¿ka “Kacper i Ada”)
oraz dzieci znajomych (“Kuba i Buba”). Wspomnia³ te¿ o pierwszej
ksi¹¿ce „Kacperiadzie”, któr¹ napisa³ dla syna. - Od tej ksi¹¿ki wszystko siê
zaczê³o, jestem do niej bardzo przywi¹zany - wyjaœni³. Oprócz
utworów czysto familijnych, pan Grzegorz jest autorem krymina³ów,
których bohaterem jest Detektyw Pozytywka, który nied³ugo doczeka
siê ekranizacji. Na zakoñczenie spotkania, pisarz rozdawa³ autografy.
Dla wiêkszoœci m³odych czytelników, to by³a pierwsza osobista
dedykacja. Spotkanie z autorem i jego odrêczny podpis zapadn¹ zatem
w pamiêci na d³ugo. Zachêc tak¿e z pewnoœci¹ do uczestnictwa
w kolejnych tego typu spotkaniach i siêgania po wiele innych ksi¹¿kowych pozycji.
m.k.
Urodzony w 1972 r. w Bia³ymstoku. Ukoñczy³ studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych . Autor ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.
Twórca s³uchowisk radiowych. W latach 1995-2000 redaktor naczelny
magazynu dla dzieci . Autor scenariuszy programów oraz seriali
telewizyjnych (Ciuchcia, Budzik, Podwieczorek u Mini i Maxa).
Laureat Nagrody imienia Kornela Makuszyñskiego (za ksi¹¿kê
"Kacperiada..."), zdobywca - dwukrotnie - Nagrody Edukacyjnej XXI
(za ksi¹¿ki "Co to znaczy..." oraz "Bon czy ton"), autor bestsellerów
wielokrotnie honorowanych laurami (wyró¿nienie Polskiej Sekcji
ibBY za ksi¹¿kê "Horror, czyli sk¹d siê bior¹ dzieci", wyró¿nienie w konkursie na najlepsz¹ ksi¹¿kê roku za ksi¹¿kê "Rózga", "Ma³e pióro" za
cykl ksi¹¿ek o Kubie i Bubie). Wspó³pracuje z wydawnictwami: Nasza
Ksiêgarnia, Literatura, Dwie Siostry, G+J, Egmont, Wydawnictwo
Literackie, Wilga. Mieszka w Warszawie.
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Klasa dziennikarska w chojnowskim ogólniaku
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Chojnowie od wielu lat dzia³aj¹
klasy o profilu dziennikarskim.
W klasie tej nie sposób siê nudziæ.
My, szkolni dziennikarze, uczymy siê poznawaæ, rozumieæ i oceniaæ otaczaj¹cy nas œwiat. Wcielamy siê w rolê dziennikarzy, stawiamy pierwsze kroki na medialnej scenie, uczymy siê jêzyków
obcych, co umo¿liwia nam dzielenie siê swoimi opiniami z wieloma ludŸmi. “Dlaczego akurat
dziennikarstwo? Dlaczego taki
a nie inny kierunek?” Na te pytanie
niech odpowiedz¹ uczennice chojnowskiego ogólniaka. Oddajmy
im g³os: - Wybra³am tê klasê,
poniewa¿ daje wiele mo¿liwoœci
rozwoju. Dziêki niej poznajemy
specyfikê pracy dziennikarza,
realizujemy swoje pasje i zainteresowania - mówi Ania.
- Wybra³am klasê dziennikarsk¹
ze wzglêdu na moj¹ ciekawoœæ pragnê zg³êbiaæ otaczaj¹cy mnie
œwiat. Nauka w tej klasie pozwala
mi na poznanie go, zwiedzenie,
a tak¿e zgromadzenie wielu infor-

macji na temat ró¿nych spraw aktualnie dziej¹cych siê w naszym kraju
i nie tylko - to wypowiedŸ Natalii.
Ania i Natalia s¹ uczennicami
klasy I chojnowskiego ogólniaka
Przed nimi dziennikarska droga
dopiero siê otwiera. Pisz¹ pierwsze
teksty, tytu³uj¹ je, tworz¹ leady,
komentuj¹ wydarzenia z kraju
i ze œwiata. Ale o szczegó³ach tego
wymagaj¹cego zawodu uczniowie
tej klasy mogli dowiedzieæ siê
„z pierwszej rêki”. 3 kwietnia, dziêki uprzejmoœci Pani Emilii Grzeœkowiak, mieliœmy mo¿liwoœæ odbycia wycieczki do redakcji Gazety
Chojnowskiej. Podczas wizyty
dowiedzieliœmy siê, jak fascynuj¹ca, ale i jak trudna mo¿e byæ
praca dziennikarza. Redaktor
naczelna opowiedzia³a nam, na
czym tak naprawdê polega ten
zawód, jak tworzyæ gazetê i zbieraæ
materia³y do wydania. Mieliœmy
równie¿ okazjê do zadawania
w³asnych pytañ, dziêki czemu dowiedzieliœmy siê o plusach i minusach tego zawodu.
Zapraszamy do naszej klasy!

Miejska Biblioteka Publiczna...
...poleca
"Rozk³ad jazdy: Dwadzieœcia lat literatury
Dolnego Œl¹ska po 1989 roku"
Redakcja: Jacek Bierut, Wojciech Browarny,
Grzegorz Czekalski.
Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im.
Tymoteusza Karpowicza przygotowa³a przewodnik po Dolnym Œl¹sku, jakiego jeszcze
nie by³o. Jedyne w swoim rodzaju vademecum po ostatnich dwudziestu latach literackiego ¿ycia okrêgu. Na niemal¿e 800 stronach
znajdziemy m.in. syntetyczne szkice poœwiêcone wspó³czesnej dolnoœl¹skiej prozie,
poezji i dramaturgii; sylwetki kilkudziesiêciu
autorów; teksty o œrodowisku literackim 12
miast regionu i dolnoœl¹skich czasopismach.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Mo Yan - "Obfite piersi, pe³ne biodra"
Podró¿ w przesz³oœæ bohatersk¹ i plugaw¹.
Chiny XX wiek. Poznajemy dzieje wiejskiej
rodziny Shang-guan na tle przemian historycznych, pocz¹wszy od powstania bokserów
w 1900 roku, poprzez upadek dynastii Qing,
inwazjê japoñsk¹, walki Kuomintangu z komunistami, "rewolucjê kulturaln¹", a¿ do reform
gospodarczych.
Ksi¹¿ka Mo Yana to tygiel, w którym piêkno
miesza siê z brzydot¹, wznios³oœæ z upadkiem,
odruchy dobroci z okrucieñstwem, namiêtnoœæ z nianawiœcia. Ta przejaskrawiona, czasem
magiczna, czasem zdeformowana rzeczywistoœæ
w miarê czytania sprawia wra¿enie coraz mniej
przetworzonej, a coraz bardziej - prawdziwej.
Mo Yan - Laureat Literackiej Nagrody Nobla
2012 r. Naprawdê nazywa siê Guan Moye,
a jego pseudonim oznacza "Ten, który nie mówi".
W kraju i za granic¹ cieszy siê opini¹ najwiêkszego talentu wspó³czesnej literatury chiñskiej.

Jest skierowana nie tylko do dzieci, ale przede
wszystkim do rodziców i nauczycieli.
Eliza Piotrowska - "A ja jestem Polak Ma³y"
Choæ nie bra³am udzia³u w ¿adnej bitwie o Polskê,
choæ dziesiêæ lat mieszka³am w Rzymie,
gdzie mówi³am po w³osku, a teraz mieszkam
w Brazylii, gdzie mówiê po portugalsku,
JESTEM POLK¥, a do tego PATRIOTK¥ !
Przeczytajcie tê ksi¹¿kê i zadecydujcie.
¯yczê wam wspania³ej zabawy! I jeszcze ¿ebyœcie nie bali siê nieznanego !
Eliza Piotrowska

Dzia³ dla Dzieci
Fulvia Degl'Innocenti - "Dlaczego tatuœ
krzyczy ?"
Seria "Wielkie problemy naszych dzieci" prezentuje historyjki terapeutyczne, s³u¿¹ce zwerbalizowaniu problemu, a tym samym sprzyjaj¹ce
zrozumieniu lêków, obaw, niepowodzeñ oraz
pokazuj¹ce, jak nale¿y sobie z nimi radziæ.
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Konkurs o s³u¿bach ratownictwa
Pe³nych spokoju
i nadziei Œwi¹t
Wielkanocnych
oraz dobrego
wypoczynku
i wiosennego nastroju
¿yczy swoim Klientom
Rada, Zarz¹d
oraz Pracownicy
Banku Spó³dzielczego
w Chojnowie

“Ludzie w mundurach, czyli s³u¿by ratownictwa i inne instytucje odpowiedzialne
za bezpieczeñstwo”
Pod takim tytu³em odby³ siê 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w NiedŸwiedzicach Miêdzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Bezpieczeñstwie
dla uczniów klas I-III szkó³ podstawowych.
Szko³ê Podstawow¹ nr 3 reprezentowa³a dru¿yna z klasy IIa w sk³adzie: Piotr Bielecki, Natalka Mazur
i Kuba Kucharski. Uczestnicy opowiadali o pracy ludzi w mundurach
zwi¹zanych z górami, czyli Górskim
Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Ich wyst¹pienie zosta³o wysoko ocenione przez komisjê, bo zajêliœmy I miejsce, a nagroda wie¿aradiomagnetofonowa powêdrowa³a
do klasy IIa. Piotr Bielecki otrzyma³
równie¿ nagrodê Wójta Gminy
Chojnów jako najaktywniejszy
uczestnik konkursu.
Dziêkujemy organizatorom z SP
NiedŸwiedzice za zaproszenie naszej
szko³y na ten konkurs oraz mi³¹
atmosferê i dobr¹ zabawê.
Helena Malak-Fotiadis
SP3

*** tekst sponsorowany *** tekst sponsorowany *** tekst sponsorowany *** tekst sponsorowany ***

Sukces jest sum¹ ma³ych rzeczy

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie od blisko siedmiu dekad
ws³uchuje siê w potrzeby swoich
Klientów. Jest polskim bankiem
³¹cz¹cym tradycjê z nowoczesnoœci¹, w którym ka¿dy Klient
mo¿e liczyæ na indywidualn¹
obs³ugê. Bank stawia na jakoœæ
i wysoki standard us³ug dbaj¹c
o dialog partnerski z ka¿dym
Klientem. S³u¿y równie¿ fachowym doradztwem i pomoc¹. Rekomendacj¹ dla jego dzia³alnoœci
jest coraz wiêksza liczba zadowolonych Klientów.
Podstawowym celem
powstaj¹cych na ziemiach polskich
przed 150 laty spó³dzielni i towarzystw po¿yczkowych, których
dzia³alnoœæ kontynuuj¹ banki spó³dzielcze by³a wzajemna pomoc
finansowa cz³onków spo³ecznoœci
lokalnych, wzajemne zaspakajanie
ich potrzeb - z jednej strony na lokowanie oszczêdnoœci za godziw¹

zap³at¹ a z drugiej na kredyt umo¿liwiaj¹cy najczêœciej prowadzenie
dzia³alnoœci.

Bank wyró¿nia na lokalnym rynku
us³ug finansowych bliskie i pe³ne
zrozumienia relacje z Klientami.

Dzisiejsze banki spó³dzielcze kontynuuj¹ tê tradycjê.
W ich dzia³alnoœci oprócz wymiernych zysków widoczna jest realizacja misji wspieraj¹cej lokalne
spo³ecznoœci, czyli oparcie swego
dzia³ania na marketingu relacyjnym - z ludŸmi i dla ludzi. Dobra
znajomoœæ klientów zarówno dla
Zarz¹du Banku jak i pracowników
oraz indywidualne podejœcie do
klienta, niezale¿ne od zasobnoœci
jego portfela, umo¿liwia podejmowanie decyzji ju¿ przy pierwszej wizycie w placówce. Klient
w banku spó³dzielczym przestaje
byæ anonimowy, a co za tym idzie
relacje z nim s¹ bardziej osobiste.

Jesteœmy Bankiem uniwersalnym, obs³uguj¹cym zarówno jednostki samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorców, rolników
jak i osoby fizyczne. Zgromadzony
kapita³ jest filarem bezpiecznego
i stabilnego dzia³ania w s³u¿bie
lokalnej spo³ecznoœci. Atutem jest
równie¿ sposób dostarczania produktów i us³ug bankowych - uczciwy i nastawiony na d³ugotrwa³e
relacje. Staramy siê byæ jak najbli¿ej naszych Klientów oferuj¹c
im komfortowe warunki obs³ugi
poprzez przyjazne lokalizacje placówek i bankomatów. Posiadamy
dwa oddzia³y, dwie filie i punkt
kasowy oraz sieæ w³asnych bankomatów. Nowoczesny system informatyczny, zapewnia bezpieczn¹
i nieprzerwan¹ pracê wszystkich
placówek, zaœ scentralizowana sieæ
komputerowa pozwala na obs³ugê
Klienta niezale¿nie od miejsca
zamieszkania.

Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie dzia³a na rzecz lokalnego œrodowiska oraz uczestniczy
w ¿yciu mieszkañców miast i gmin.
Swoje zaanga¿owanie przejawia
wsparciem imprez sportowych oraz
inicjatyw kulturalno - oœwiatowych.
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Dziêki dobrej znajomoœci
rynku mamy mo¿liwoœæ szybkiego
reagowania na potrzeby Klientów.
Oprócz tradycyjnych produktów
bankowych, takich jak rachunki,
depozyty, kredyty, gwarancje
i rozliczenia poœredniczymy równie¿ w sprzeda¿y ubezpieczeñ.
Dbamy tak¿e o elastycznoœæ oferty skierowanej dla Klientów
o szczególnych wymaganiach
i preferencjach.
Nasz Bank zakresem
i poziomem us³ug nie odbiega od
banków komercyjnych. Pracujemy
nad rozbudow¹ funkcjonalnoœci
bankowoœci internetowej. Posiadamy pe³n¹ obs³ugê rachunków
dewizowych oraz us³ugê sms
banking, która zyska³a w ostatnim
roku na popularnoœci.
Cenimy sobie naszych
d³ugoletnich Klientów, dbaj¹c na
co dzieñ o ich stabilnoœæ finansow¹
i mo¿liwoœæ rozwoju - bo przecie¿
sukces jest sum¹ ma³ych rzeczy.
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Kajakowa szko³a… znów wios³uje na sucho
Gimnazjum nr 1 ponownie propaguje wioœlarstwo w naszym mieœcie.
2 kwietnia do szko³y przybyli goœcie, m³odzi zawodnicy z Mi³kowic
i Œcinawy, uczniowie SP 3 i Gimnazjum nr 2 oraz m³odzie¿ z Powiatowego Zespo³u Szkó³.
O 9.00 rozpoczê³a siê II Gimnazjada Wioœlarska i choæ znaleŸli siê tacy,
wed³ug których formu³a przejad³a siê, to uczestnicy gotowi byli walczyæ
do utraty tchu.
Impreza odbywa³a siê w ramach podejmowanego co roku projektu
„Kajakowa szko³a”. Zabawa by³a przednia, a emocje momentami
prawie olimpijskie.
Startowano w trzech kategoriach wiekowych, osobno dziewczêta
i osobno ch³opcy, w sumie 18 dru¿yn. Tego roku, ze wzglêdu na
ograniczenia czasowe, nie by³o rywalizacji indywidualnej. Atrakcj¹
zaœ dla m³odszych zawodników by³a wizyta chojnowskiego rycerza
Krzysztofa. To przewrotne zestawienie rywalizacji sportowej ze zmaganiami turniejowymi rycerzy dowodzi tylko, ¿e ka¿da rywalizacja
wymaga od uczestników szacunku do przeciwników i przestrzegania
ustalonych regu³.
Ergometry, podobnie jak w zesz³ym roku, po¿yczono od zaprzyjaŸnionej
Œcinawy, gdzie szko³a znalaz³a wielkiego sympatyka, Burmistrza
Œcinawy, pana Andrzeja Holdenmajera.
Fundatorami medali i pucharów dla najlepszych dru¿un byli Urz¹d
Miejski Chojnowa i Starostwo Powiatowe, które objê³o imprezê swoim
patronatem.
Wiosenna rywalizacja na ergometrach dla wielu m³odych zawodników
by³a przedsmakiem wielkiej przygody na ma³ej rzece, a mianowicie
przygotowaniem do sp³ywu kajakowego po Skorze.

Sp³yw uczniowski zaplanowany jest na 14 czerwca i ju¿ teraz wzbudza
wiele emocji. Gimnazjaliœci z „Jedynki” zapraszaj¹ równie¿ swoich
rodziców i wszystkich amatorów kajakarstwa na sp³yw rodzinny 21 czerwca. Start planowany jest spod „garbatego mostu” w Uniejowicach (je¿eli znaki na niebie i ziemi bêd¹ nam przychylne), a meta
oczywiœcie w Chojnowie.
Sp³ywy to przedsiêwziêcie, które nie mo¿e odbyæ siê bez silnej grupy
wspieraj¹cej (ju¿ od 3 lat), której przewodniczy George Wielkie Wios³o
z Mokrym Heniem i Szalonym Pawe³kiem Migawk¹ w drugim rz¹dzie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy !
Bona Szaban
Wyniki gimnazjady
Najlepsze dru¿yny:
Szko³y Podstawowe (dziewczêta)
1. SP 3 Chojnów
2. SP Mi³kowice

Gimnazja (dziewczêta)
1. Gimnazjum Mi³kowice
2. Gimnzjum Œcinawa
3. Gimnazjum nr 1 Chojnów

(ch³opcy)
1. SP 3 Œcinawa
2. SP Mi³kowice
3. SP 3 Chojnów
(ch³opcy)
1. Gimnazjum Œcinawa
2. Gimnazjum Mi³kowice
3. Gimnazjum nr 2 Chojnów

Medale i Puchary dla Najlepszych dru¿yn ponadgimnazjalnych pozosta³y w Chojnowie.
Gratulujemy!
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Udany turniej taekwondo
Sobotni poranek 12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4, przywita³
ponad 150 m³odych zawodników Taekwondo z Boles³awca,
Chojnowa, Chrz¹stawy Wielkiej, Opola, Wroc³awia i Zgorzelca.
Dzieci i m³odzie¿ od 4 do 14 roku ¿ycia konkurowa³y miêdzy sob¹
podczas II Turnieju Taekwondo Chojnów dla Dzieci, który ju¿ drugi
rok z rzêdu zorganizowa³ LMKS “SFORA” Chojnów. Ponad 10
godzin wytê¿onej pracy wolontariuszy i organizatorów tej wspania³ej
imprezy sportowej przynios³y w efekcie mnóstwo uœmiechów na
twarzach dzieci. M³odzi adepci TKD rywalizowali w takich konkurencjach jak dwubój techniczny sk³adaj¹cy siê z kopniêæ na czas oraz
kopniêæ wyskokowych, uk³adów formalnych oraz w zale¿noœci od
wieku bezkontaktowej formy pojedynku przy u¿yciu potocznie nazywanego piankowego “makaronu” lub w przypadku starszych roczników
w konkurencji walk.
W klasyfikacji generalnej kluby zdoby³y nastêpuj¹ce miejsca:
1. Opolski Klub Taekwondo 348 pkt
2. Ludowy Miêdzyszkolny Klub Sportowy “SFORA” Chojnów 309 pkt
3. Ludowy Miêdzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS Boles³awiec 277 pkt
4. Uczniowski Klub Sportowy ORL TA Wroc³aw 270 pkt
5. Uczniowski Klub Sportowy WARIORR Zgorzelec 200 pkt
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HANSU Chrz¹stawa Wielka 67 pkt
Ka¿dy uczestnik zdoby³ zas³u¿ony medal i dyplom.
By³a to równie¿ doskona³a okazja do podziêkowañ i wyró¿nieñ, a tak¿e
do odœpiewania 100 LAT!!! jubilatom obchodz¹cym niedawno
urodziny, poniewa¿ sport, to równie¿ budowanie niesamowitych wiêzi
spo³ecznych i przyjaŸni, które trwaj¹ czêsto przez ca³e ¿ycie.
Symbolicznymi statuetkami podziêkowano partnerom wspieraj¹cym imprezê
i chojnowski klub Taekwondo. Odznaczony zosta³ Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies, Dyrekcja i Pracownicy SP nr 4 w Chojnowie
im. Janusza Korczaka oraz Portal informacyjny gminy i miasta chojnów.pl.
Podziêkowania za wsparcie powêdrowa³y równie¿ do Dolnoœl¹skiego
Zrzeszenia Ludowych Zwi¹zków Sportowych, firmy Kolor-Graf i sklepu
Daedo.pl, si³owni Hardcore Fitness, Pana Roberta Jastrzêbskiego, sklepu
Fighting Empire, Fotografii Aleksandra Zofia Wy¿ga oraz Pana
Artura Kurpischa. Nie sposób opisaæ jak bardzo cieszê siê, ¿e proœba
o pomoc w organizacji naszego turnieju, która zosta³a puszczona w eter

Pi³ka no¿na
Czy mo¿na by³o spodziewaæ siê emocji, gdy
przyje¿d¿a rywal z szóstej pozycji w tabeli
ligi okrêgowej? 5 kwietnia chojnowski lider
podejmowa³ Odrê Œcinawê. Do przerwy - 0:0.
Wszyscy odczuwali lekki zawód. W drugiej
po³owie meczu obraz gry nabra³ rumieñców.
Gdy siê ma w szeregach Chrystiana Serkiesa
i odpowiednio siê go zagospodaruje, ten bezlitoœnie wykorzysta ka¿d¹ sytuacjê. Tak by³o
w 51 min. spotkania (1:0) oraz w 68 min. (2:1).
W 67 min. na moment Chojnowianka zwolni³a
tempo gry. Rywal przeprowadzi³ groŸne kontry.
Jedna z nich zakoñczy³a siê niestety bramk¹.
OdpowiedŸ naszej dru¿yny by³a jednak b³yskawiczna. Kropkê nad i postawi³ w 88 min. Baszczak (3:1). Po takich dryblingach w polu karnym
goœci zakoñczonym celnym trafieniem widaæ,
¿e nasz zawodnik podpatruje ligê angielsk¹.
13 kwietnia (niedziela) wcale nie musia³ przynieœæ pecha Chojnowiance. Tego dnia przysz³o
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oko³o pó³tora miesi¹ca temu spotka³a siê z takim odzewem.
Najwiêksze jednak podziêkowania, których nie opisz¹ ¿adne s³owa
nale¿¹ siê rodzicom, cz³onkom klubów z Boles³awca, Chojnowa,
Chrz¹stawy Wielkiej, Opola, Wroc³awia i Zgorzelca, którzy bezpoœrednio
przyczynili siê do sukcesu tego przedsiêwziêcia. Ka¿demu z Was
nale¿y siê ogromny Puchar, dziêkujê.
A jak nasi m³odzi podopieczni zdobywali punkty w konkurencjach
indywidualnych, nie raz w znoju, pocie czo³a, ze smakiem krwi w
ustach i ³zach w oczach, ju¿ wkrótce bêdzie mogli zobaczyæ na profilu
naszego klubu, na który serdecznie Was zapraszamy.
Taekwondo Chojnów

siê bowiem zmierzyæ w wyjazdowym meczu
z KS Legnickie Pole. Przed tym spotkaniem
trener Paluch, jasno precyzowa³ plany: pewne
3 punkty. Takie zapowiedzi lidera musz¹ parali¿owaæ rywali. Tak te¿ siê sta³o. Gospodarze
wystraszyli siê chojnowskich goœci. Pierwsza
ods³ona meczu to niemal koncertowa gra
naszych pi³karzy. Zakoñczona jednak tylko
jedn¹ bramk¹ Chrystiana Serkiesa. W drugiej
po³owie zawodnicy gospodarzy wyszli z parali¿u. Zaczêli graæ sk³adniej. Ale to Chojnowianka zdobywa³a kolejne bramki. Jak siê ma
w sk³adzie duet zawodników, a reszta dru¿yny
zagêszcza œrodek boiska, recepta na sukces
gotowa. Kluczem s¹ te¿ dok³adne podania. Wykorzysta³ to Fabian Ga³aszkiewicz (56 i 59 min.).
Zwyciêstwo przypieczêtowa³ po raz kolejny
Serkies z rzutu karnego (88 min.).
Dru¿yna trenera Palucha pewnie pokonuje kolejn¹ przeszkodê. Szykuje siê teraz tydzieñ przerwy w rozgrywkach lig okrêgowych. Chojnowianka jednak nie bêdzie pró¿nowaæ.
W czwartek - 17 kwietnia rozegrany zostanie
sparing z Soko³em Krzywa. Pocz¹tek spotkania zaplanowano na godz. 18.00.

A 26 kwietnia (sobota) kolejnym rywalem
bêdzie Konfeks Legnica. Swój ostatni ligowy
mecz wyjazdowy z Chrobrym II G³ogów
przegrali a¿ 0:6. ZAPRASZAMY!
pm
Tabela
1. Chojnowianka Ch. 20
2. KP II Polkowice 20
3. Iskra Kochlice
20
4. Zamet Przemków 20
5. Arkon Przemków 20
6. Stal Chocianów
20
7. Konfeks Legnica 20
8. KS Legnickie Pole 20
9. Chrobry II G³ogów 20
10. Górnik Z³otoryja 20
11. Odra Œcinawa
20
12. Sparta Grêbocice 20
13. Odra Chobienia 20
14. Zryw Kotla
20
15. Mewa Kunice
20
16. Czarni Rokitki
20

44
40
35
35
31
31
29
29
28
28
27
25
23
19
17
16

53-34
55-28
38-21
36-31
51-34
35-33
33-33
28-29
46-42
34-30
33-36
35-45
19-46
43-57
29-52
27-43

Nastêpna kolejka (26.04); Zamet P - G³ogów,
Kunice - Grêbocice, Z³otoryja - Chobienia,
Polkowice - Rokitki, Chocianów - Œcinawa,
Chojnów - Legnica, (27.04): Kotla - Arkon P,
Kochlice - Legnickie Pole.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny, pow. u¿yt.
140 m 2 , gara¿, piwnica. Dzia³ka 1500 m 2 .
Atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 793-328-070.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, strych, piwnica, IIp. w starym budownictwie, niskie op³aty, ogrzewanie gazowe,
pow. 65,0 m2, bez poœredników. Atrakcyjna
cena. Wiadomoœæ: tel. 602-851-726; 667-044-001.
Sprzedam piêkn¹ posiad³oœæ w miejscowoœci
Groble, o pow. 2,5 ha, w której sk³ad wchodzi:
pole, ³¹ka oraz dom i pomieszczenia gospodarcze. Posiad³oœæ idealnie nadaje siê na rekreacjê
lub agroturystykê. Cena 120.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 502-042-483.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
49 m2, w Chojnowie przy ul. Paderewskiego,
parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
balkon. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 602-696-772.
Sprzedam mieszkanie w Rokitach o pow.
78 m2, 3 pokoje, po remoncie (Ip). Atrakcyjna lokalizacja, blisko lasy, woda, szko³a. Cena 98.000 z³,
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 733-857-689.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
68,9 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica,
strych, w starym budownictwie, IIp., ogrzewanie
gazowe. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 784-502-630.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe o pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia,

³azienka, wc osobno, ul. Gen. St. Maczka. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539,
608-287-451.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
85 m 2 , 3 pokoje, kuchnia, lub zamieniê na
mniejsze z dop³at¹. Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.
Wynajmê mieszkanie 3-pokojowe, przy ul.
Kiliñskiego w Chojnowie, IVp., czêœciowo umeblowane. Odstêpne 500 z³, czynsz 420 z³ + gaz,
energia, woda. Kaucja zwrotna 1000 z³. Wiadomoœæ: tel. 888-873-860, 696-487-433.
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.
Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 40 m2, (sala
sprzeda¿owa + wc) w Chojnowie na ul. Koœcuszki
/Zielonej (obok myjni, meblowego). Idealny pod
us³ugi, handel, magazyn. Cena 500 z³ + op³aty.
Wiadomoœæ: tel. 733 857 689.
Wynajmê lub sprzedam lokal u¿ytkowy o pow.
200 m2 na ul. Zielonej 4. Lokal idealny pod
handel, us³ugi produkcjê. Dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena - 2000 z³/mies. Wiadomoœæ:
tel. 733-857-689.
Wynajmê lokal o pow. 78 m2 w bardzo dobrej
lokalizacji, obok apteki „Stokrotka”, ul. Legnicka 15/1b Chojnów. Lokal wyposa¿ony jest
w rolety antyw³amaniowe. Wiadomoœæ:
tel. 606-620-231, 76/ 818-75-11.

Praca
Spó³dzielnia Handlowo-Produkcyjna zatrudni
cukiernika w piekarni w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel.76 878-33-46.
Opiekunki Niemcy, praca od zaraz, wysokie
zarobki! Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Inne
MAGIEL ELEKTRYCZNY ju¿ otwarty od
poniedzia³ku do pi¹tku od 10.00 do 18.00, ul. Broniewskiego 6. Wiadomoœæ: tel. 730-998-636.
Zapraszamy Serdecznie!
Sprzedam ma³o u¿ywane urz¹dzenia: termobindownica - Ibico, obcinarka Ideal - gilotyna
1058, bindownica Kombo, drukarka 24 ig³owa
Oki z du¿ym wa³kiem - nowa nie u¿ytkowana.
Ceny do uzgodnienia - ni¿ej 50% aktualnych
wartoœci. Wiadomoœæ: tel. 698-965-014.
Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne,
grzejniki CO. Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolektorów i kot³owni. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999,
696-473-721.
Sprzedam kabinê prysznicow¹ (nowa) GEO
6 kwadratowa 90 + brodzik. Wiadomoœæ:
tel. 660 745 539.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
dziesi¹ty 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
20 maja 2014 r. o godz. 13.00 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
14 maja 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 (ze
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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., dziewi¹ty 25 marca 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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Na dzia³ce znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 17 kwietnia 2014 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
600,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

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

tel. 533-983-483
czynne: 8.00 - 16.00 (pon.-pt.)
ul. Tadeusza Koœciuszki 28
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Klientom
Drukarni Unifot
- by³ym i obecnym
- radosnych i weso³ych
Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa
oraz zdrowia
i serdecznej atmosfery
przy œwi¹tecznym stole
¿ycz¹
Gizela i Andrzej
Bobik

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

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

Nikola Paluszek - 3,5 roku.
Uwielbia jak jej siê czyta
bajeczki. Lalki mog¹ dla niej
nie istnieæ. Lubi uk³adaæ
puzzle, zabawy z pluszakami
i malowaæ plakatówkami.

Dla Blanki
Zaczê³o siê od ³ez, ³ez wzruszenia. Chwilê potem wulkan energii wybuch³ nie trac¹c na swej sile przez trzy
intensywne godziny.

Kajakowa szko³a…
znów wios³uje na sucho
Wiosenna rywalizacja na
ergometrach dla wielu m³odych
zawodników by³a przedsmakiem
wielkiej przygody na ma³ej rzece.

Bajkopisarz Kasdepke
4 kwietnia w chojnowskiej bibliotece odby³o siê spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
- autorem ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.

Comenius - uczy, bawi, integruje
W dniach od 30 marca do 4 kwietnia PZS przyj¹³ uczestników
projektu siedmiu pañstw.

Gimnazjum nr 2 w Danii - is also happy
W dniach 31.03. - 04.04. uczniowie Gimnazjum nr 2 wyjechali
do zaprzyjaŸnionej duñskiej szko³y Baunebjergskolen w miejscowoœci
Humlebaek w Danii.

Przedszkolaki w urzêdzie
Wizytacja poszczególnych wydzia³ów, gabinetu burmistrza, sali posiedzeñ rady i oczywiœcie redakcji Gazety Chojnowskiej, dla wiêkszoœci by³a
pierwszym pobytem w murach urzêdu, ale z pewnoœci¹ nie ostatnim w ich ¿yciu.

