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Studniówka PZS
Uczniowie Technikum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego chojnowskiego PZS
wspólnie zorganizowali studniówkow¹ zabawê taneczn¹.

"Malujemy samodzielnie i z pomoc¹"
Ró¿norodnoœæ technik i kompozycji tworzy niepowtarzalny
obraz talentów m³odych artystów amatorów.

Artystyczna wra¿liwoœæ
Autorski kalendarz Moniki Chmielewskiej

Charytatywna kolêda
W Domu Schrama odby³ siê piêkny koncert kolêd,
w wykonaniu chóru z Gimnazjum nr 1.

Ferie w mieœcie
Zimowe ferie rozpoczêto z bohaterami ksi¹¿ki
"Doktor Dolittle i jego zwierzêta".

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
41 wolontariuszy kwestowa³o w Chojnowie na rzecz diagnostyki (pediatrii, onkologii, kardiochirurgii) i godnej opieki ludzi w podesz³ym wieku.
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Przypominamy
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina
o obowi¹zku wnoszenia op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu.
Op³atê nale¿y uiszczaæ corocznie, bez wezwania w terminie do 31 marca. Wp³at
mo¿na dokonywaæ w kasie urzêdu lub na
konto: Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
13 8644 0000 0001 4906 2000 0020.
Informacjê o wysokoœci op³aty zainteresowani uzyskaj¹ pod numerem telefonu
76 8186684 b¹dŸ w kasie urzêdu.

Chojnowianka bez Zarz¹du
W czwartek, 15 stycznia chwilê po
godzinie 17 w Domu Schrama rozpoczê³o
siê Walne Zebranie Sprawozdawczo-
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sezonu pod okiem trenera Ireneusza
Chrzanowskiego, któremu w grudniu
wygas³a umowa zawarta z klubem.
Gor¹co zachêcamy wszystkich mieszkañców naszego miasta, którym nie
jest obojêtny los Chojnowianki do
wziêcia udzia³u w Walnym Zebraniu
29 stycznia o godzinie 17 w Domu
Schrama!

Badania
diagnostyczne
NS ZOZ “Diagnostyk” 18 lutego br.
zaprasza mieszkanki Chojnowa na
badania mammograficzne refundowane przez NFZ. Tego dnia na
parkingu sklepu “Biedronka“, przy
ul. Legnickiej stacjonowaæ bêdzie
mammobus, gdzie dokonywane
bêda badania.

Ferie na basenie
W okresie ferii zimowych (17-31 stycznia) miejska kryta p³ywalnia zaprasza
wszystkich chêtnych od poniedzia³ku do
soboty w godzinach 10:00 - 22:00,
w niedzielê od 8.00 do 22.00. Bilet dla
osób doros³ych kosztuje 8 z³/h, dla
dzieci, m³odzie¿y i studentów do 25 roku
¿ycia 6 z³. Bilety rodzinne (minimum 3
osoby "2+1" lub "1+2") 6 z³/h, a pakiet
basen plus SPA - sauna fiñska i parowa
oraz ³¹ka solarna i prysznic wra¿eñ - 12 z³/h.

Spotkanie z Dionisosem

Wyborcze Klubu Sportowego Chojnowianka i... trwa do tej pory.
Na spotkaniu pojawi³a siê 1/3 czynnych
cz³onków klubu (31 spoœród 90
zapisanych do stowarzyszenia). Bardzo
szybko, niemal jednog³oœnie zgromadzenie przyjê³o proponowany porz¹dek
obrad. Po udzieleniu absolutorium
Zarz¹dowi i Komisji Rewizyjnej za
okres od 07.2013-31.12.2014r. obrady
stanê³y w martwym punkcie, poniewa¿
w miejsce ustêpuj¹cych w³adz nie
znalaz³ siê ani jeden ochotnik do wejœcia
w sk³ad nowego Zarz¹du KS Chojnowianka. Tym samym, po gor¹cej
dyskusji Walne Zgromadzenie podjê³o
decyzjê o dokoñczeniu porz¹dku obrad
za dwa tygodnie, tj. w czwartek 29 stycznia, o godzinie 17 w Domu Schrama.
Miejmy nadziejê, ¿e do tej pory znajd¹
siê w Chojnowie osoby gotowe do objêcia sterów nad naszym klubem. Wiadomo
równie¿, ¿e do 29 stycznia, IV-ligowy
zespó³ bêdzie przygotowywaæ siê do
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23 lutego Miejska Biblioteka Publiczna
serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem.
Pisarz, reporter TOK FM, bêdzie promowa³ swoj¹ kolejn¹ ksi¹¿kê “Gdziekolwiek mnie rzucisz. Wyspa Man
i Polacy. Historia spl¹tania”.
Chojnowianin by³ ju¿ goœciem naszej
biblioteki, w paŸdzierniku 2013r., kiedy
to opowiada³ o debiutanckiej ksi¹¿ce
“Grecja. Gorzkie pomarañcze” - pozycji
nominowanej do nagrody im. Ryszarda
Kapuœciñskiego za reporta¿ literacki.
Serdecznie zapraszamy na to niecodzienne
spotkanie - Miejska Biblioteka Publiczna;
poniedzia³ek 23.02. godz.18.00.

Biblioteka on-line
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie s¹ skomputeryzowane
w programie MAK+.
Czytelnik mo¿e przeszukiwaæ katalog
biblioteki, sprawdziæ stan swojego konta
oraz zarezerwowaæ wybrane pozycje (maksymalnie 3 egzemplarze) korzystaj¹c ze strony
internetowej biblioteki:
www.biblioteka.chojnow.eu
- zak³adka: Katalog on-line

Partnerstwo Doliny Skory
* opracowuje kolejny "Kalendarz miejskich imprez" na 2015 rok.
Organizatorów otwartych imprez zainteresowanych umieszczeniem wydarzenia
w kalendarium prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 8186683.
* zamierza zorganizowaæ w okresie letnim festyn pod nazw¹ "Hobbyœci z Doliny
Skory", na którym m.in. swoje zbiory mogliby zaprezentowaæ mieszkañcy miasta
i gminy Chojnów. Je¿eli masz w domu kolekcje, które do tej pory nie widzia³y
œwiat³a dziennego, serdecznie zapraszamy. Nie stawiamy ¿adnych ograniczeñ - to
mo¿e byæ zbiór ka¿dego rodzaju. Zapewnimy miejsce i organizacjê ekspozycji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 8186683.
Zg³oszenia przyjmujemy tak¿e drog¹ meilow¹ na adres gazeta@chojnow.net.pl
i poczt¹ tradycyjn¹ - Redakcja Gazety Chojnowskiej, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Czekamy do koñca lutego.
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Og³oszenie S¹du
Rejonowego
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
postêpowanie o stwierdzenie nabycia
spadku po Jacku Marku ¯adkowskim
urodzonym dnia 12 lipca 1959 r. w Chojnowie, zmar³ego dnia 24 wrzeœnia 2009 r.
w Chojnowie, synu Karola i Krystyny
z domu Styczeñ ostatnio stale zamieszka³ego w Chojnowie przy ul. Paderewskiego 16D m 4. S¹d wzywa wszystkich
spadkobierców, aby w terminie 6 miesiêcy
licz¹c od 09.01.2015r. stawili siê w tut.
S¹dzie i udowodnili swoje prawa do
spadku, w przeciwnym razie mog¹ zostaæ
pominiêci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
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Sekcja Tañca Towarzyskiego
w Chojnowie zaprasza na
Charytatywny Bal Karnawa³owy,
który odbêdzie siê
24 stycznia 2015r. o godz. 20.00
w Domu Schrama.
Wiêcej informacji pod nr tel. 602-15-11-35

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym,
wielolokalowym, czêœciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerami geodezyjnymi 306/11 i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00029338/4:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne i handel. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek
mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 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 5 lutego 2015 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani
s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany 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
/t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
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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¿ 1.900,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.01-05.02.2015 r. w godz. 10.00
do 14.00 – klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
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.

3

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
Zebraliœmy 15.258,70 PLN
23. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Chojnowie przeszed³ do historii.
41 wolontariuszy na placach i ulicach miasta kwestowa³o na rzecz diagnostyki
(pediatrii, onkologii, kardiochirurgii) i godnej opieki ludzi w podesz³ym wieku.

Dziêkujemy zespo³om G£OS ROZS¥DKU, EPICENTRUM i POLISH FICTION,
bo to ich energetyczne dŸwiêki dodawa³y nam si³.
Dziêkujemy tym, którzy wziêli udzia³ w licytacji i tym wszystkim, którzy do
puszek wrzucili bodaj grosz.
Dobrze mieæ œwiadomoœæ, ¿e potrafimy byæ razem!
Stanis³aw Horodecki
fot. eg, sh, am

Porywisty wiatr i zacinaj¹cy deszcz skutecznie odstraszy³ wiele osób od tego, by
po godz. 16.00 w Rynku miasta wzi¹æ udzia³ w koncertach i licytacjach na rzecz
Orkiestry. Mimo tego nie zabrak³o gor¹cych serc ani na scenie, ani te¿ wœród
widzów.
Muzycznie rozgrzewali nas: przekorny G£OS ROZS¥DKU z Wroc³awia, rockowe
EPICENTRUM z Krotoszyc i punkowe POLISH FICTION z Chojnowa.
Licytacje przynios³y skromny wynik 763 z³, ale zliczona skrupulatnie w sztabie
ca³oœæ wygl¹da naprawdê nieŸle - w sumie z puszek i licytacji uda³o siê tym razem
zebraæ 15.258,70 z³!
Wielkie brawa i wielkie podziêkowania kierujemy do wszystkich wolontariuszy
i szefowej sztabu, któr¹ w tym roku zosta³a pani Anna Œwidurska, darczyñców
gad¿etów na licytacje, wœród których oprócz Fundacji WOŒP by³y tak¿e cz³onkinie
Gildii Artystów Chojnowa, panie Anna Wójcik i Monika Chmielewska, zespó³
POLISH FICTION, Wiktoria Kacperska, wêdkarze z lokalnego ko³a "Skora"
i Urz¹d Miejski w Chojnowie!

Dziêkujemy panu Andrzejowi Urbanowi, dyrektorowi Gimnazjum nr 2,
w którym w tym roku ulokowa³ siê sztab, pani Bogus³awie Mrozik, Prezes Banku
Spó³dzielczego w Chojnowie, która oddelegowa³a do pomocy w liczeniu swoje
pracownice, wyposa¿aj¹c je w maszynê do liczenia bilonu, co znacznie
przyspieszy³o prace.
Dziêkujemy harcerzom, którzy w sztormowych niemal warunkach postawili nam
przy scenie namiot.
Dziêkujemy Policji, która dba³a o bezpieczeñstwo.
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Studniówka PZS
Okres stu dni przed matur¹ to czas organizowania bali studniówkowych. Tak te¿ uczynili uczniowie Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie.
W Domu Schrama oko³o 50 maturzystów bawi³o siê wraz z osobami
towarzysz¹cymi.

Uczniowie Technikum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego chojnowskiego PZS-u wspólnie zorganizowali studniówkow¹ zabawê
taneczn¹. Jest to pierwsze takie wydarzenie, gdy¿ do tej pory
szko³y œwiêtowa³y osobno. Po tradycyjnym przemówieniu
powitalnym i odœpiewaniu Gaudeamus Igitur, uczniowie z nauczycielami oraz dyrekcj¹ szko³y odtañczyli poloneza. Przy muzyce
na ¿ywo wszyscy wspólnie bawili siê do póŸnych godzin nocnych. Teraz pozostaje ju¿ uczniom czekaæ na pomyœlne zdanie
matury i start w doros³e ¿ycie.
A. Markiewicz; fot. M. Rybczyñski

GOŒÆ Z ANTYPODÓW
W œrodê 6 stycznia Gimnazjum nr 2 odwiedzi³ goœæ z dalekiej
Australii. Pan Rod Ginniff jest z zawodu nauczycielem historii, polityki i filozofii, obecnie na emeryturze. W tej chwili jest w trakcie
podró¿y swojego ¿ycia - 7 lat temu przeszed³ na emeryturê, sprzeda³
mieszkanie i zwiedza œwiat. By³ ju¿ w 61 pañstwach na ca³ym
œwiecie. W Indiach pozna³ Polaków z Wroc³awia, z którymi siê
zaprzyjaŸni³ i tak trafi³ do naszego kraju. W Polsce jest ju¿ drugi raz,
po raz pierwszy by³ w roku 2007. Bardzo podoba mu siê Polska, jej
historia i ludzie. Pan Rod Ginniff zna bardzo wiele faktów z naszej
historii i pomimo du¿ej odleg³oœci jaka dzieli nasze kraje jest “na
bie¿¹co” w tym co siê u nas dzieje. Opowiada³ gimnazjalistom nie
tylko o Australii, ale równie¿ o najnowszej historii, upadku Muru

Berliñskiego i komunizmu w Europie. Na tyle spodoba³o mu siê
u nas, ¿e po powrocie z Hiszpanii, do której siê w³aœnie wybiera,
ponownie zawita w Chojnowie w kwietniu. Po odwiedzinach
w Gimnazjum nr 2 Pan Ginniff wraz z Pani¹ Paulin¹ Rajczakowsk¹,
pe³ni¹c¹ rolê t³umacza, udali siê do chojnowskiego muzeum, gdzie
dyrektor Pan Jerzy Janus zapozna³ goœcia z histori¹ miasta.
Australijczyk spotka³ sie tak¿e z burmistrzem.
W naszej szkole zawsze chêtnie goœcimy przybyszów z innych krajów,
mieliœmy u siebie przyjació³ z Francji, Niemiec, Danii, Szkocji, a teraz
doszed³ równie¿ przybysz z Australii. Nic tak nie mobilizuje uczniów
do nauki jêzyka jak bezpoœredni kontakt z rozmówc¹, który nie zna
jêzyka polskiego, dziêki czemu ³atwo mo¿na w praktyce weryfikowaæ
swoje lingwistyczne umiejêtnoœci.
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Charytatywna kolêda
Okres œwi¹teczny to nie tylko czas radoœci, lecz tak¿e szczególny moment kiedy nale¿y pomagaæ bliŸnim. Okazjê do tego
mieliœmy w czwartek 8 stycznia o godzinie 17.00. W Domu
Schrama odby³ siê piêkny koncert kolêd, w wykonaniu chóru
z Gimnazjum nr 1. Wys³uchanie tradycyjnych polskich pieœni
bo¿onarodzeniowych nie by³o jedynym celem. Chodzi³o przede
wszystkim o zebranie pieniêdzy dla 9. letniego Oliwiera Rynkala,
brata jednej z uczennic, zmagaj¹cego siê z ciê¿k¹ chorob¹
- nowotworem koœci udowej.
Wstêp na koncert by³ teoretycznie wolny, ale ka¿dy ofiarowa³
datek od serca.

zapowiedzia³ prezentacjê œwi¹tecznych teledysków, autorstwa
gimnazjalistów. Mogliœmy wiêc obejrzeæ trzy najlepsze filmy,
które zwyciê¿y³y w Szkolnym Konkursie Filmowym. Podczas
krótkich przerw prezentowano po jednym, w kolejnoœci od
miejsca trzeciego do pierwszego. W trakcie koncertu podziwialiœmy tak¿e goœcinny wystêp m³odego skrzypka, Wiktora Cieœli,
ucznia Spo³ecznego Ogniska Muzycznego. Wœród publicznoœci
- nauczyciele, rodzice uczniów, burmistrz Jan Serkies i przedstawiciele Rady Miejskiej. Wszyscy szybko przy³¹czali siê do
radosnego kolêdowania.
Na koniec g³os ponownie zabra³a pani dyrektor, dziêkuj¹c ofiarodawcom za wsparcie, a m³odzie¿y i ich opiekunom za przygotowanie koncertu.
To nie pierwsza inicjatywa naszej spo³ecznoœci na rzecz osób
potrzebuj¹cych. Chojnowianie chêtnie w³¹czaj¹ siê w tego typu
akcje organizuj¹c je b¹dŸ wspieraj¹c finansowo.
Maciej Kanabrocki

Punktualnie o 17.00 goœci powita³a dyrektor Gimnazjum nr 1,
pani El¿bieta Fa³at. Podziêkowa³a wszystkim za przybycie
oraz zaprosi³a do wys³uchania oraz wspólnego œpiewania
kolêd. M³odzie¿ szkolna zapewni³a godzinê pe³n¹ piêknych,
œwi¹tecznych dŸwiêków. Oprócz znakomitych chórzystek,
wyró¿niæ nale¿y doskona³¹ grê gimnazjalnych gitarzystek oraz
akordeonisty. W przerwie miêdzy utworami, pan Tomasz
Susmêd, nauczyciel muzyki oraz opiekun m³odych muzyków,

Balowy czas
Spotkanie op³atkowe zorganizowane przez
chojnowski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, otworzy³ karnawa³owy okres
zabaw i potañcówek.
10 stycznia w sali Domu Schrama bawili
siê sympatycy naszych emerytów, którzy
od lat doceniaj¹ wydarzenia organizowane
przez zwi¹zkowców. Trudno siê dziwiæ
- emeryci podchodz¹ powa¿nie nawet do
zabawy. Dbaj¹ o duszê i cia³o. Zapewniaj¹
ciep³¹, pyszn¹ strawê, doskona³¹ muzykê
na ¿ywo, sprawn¹ obs³ugê i wspania³¹
atmosferê. Ich taneczne imprezy ciesz¹ siê
nies³abn¹c¹ popularnoœci¹.
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Tak te¿ by³o i tym razem. Spotkanie, mimo
¿e zabawowe, to mia³o g³ównie charakter
op³atkowy. Rozpoczêto je zatem modlitw¹,
poœwiêceniem op³atków i noworocznymi
¿yczeniami. Potem by³o wspólne ³amanie
siê op³atkiem sk³adanie serdecznych
powinszowañ i kolêdowanie. Uwieñczeniem by³y pl¹sy niemal do bia³ego rana.
Porywaj¹cy na parkiet, rodzinny zespó³
Laszkiewiczów przez kilka godzin bawi³
doskonale dobranym repertuarem, doprowadzaj¹c nad ranem do “buntu” uczestników
domagaj¹cych siê przed³u¿enia imprezy.
Zabawa zatem by³a udana. Przed nami kolejne,
mniejsze lub wiêksze, karnawa³owe bale przedszkolne, szkolne, w lokalach i prywatne.

Rozpocz¹³ siê te¿ sezon studniówkowy.
Ostatnia sobota karnawa³u przypada na 14 lutego. Jest wiêc jeszcze trochê czasu na szaleñstwo przed Wielkim Postem. Korzystajmy!
eg

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/827

Malujemy samodzielnie i z pomoc¹
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie, Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w Chojnowie, Œrodowiskowy Dom Samopomocy "Lilia" w Chojnowie, Warsztat Terapii Zajêciowej
w Chojnowie oraz Zespó³ Placówek Specjalnych w Legnicy,
ponownie wystawi³y w Galerii M³odych MBP prace swoich
podopiecznych. Obejrzeæ mo¿na tu dorobek kilkumiesiêcznej
pracy twórczej.
Ró¿norodnoœæ technik i kompozycji tworzy niepowtarzalny
obraz talentów m³odych artystów amatorów. Dla tej spo³ecznoœci to niecodzienna okazja do podzielenia siê tym, co w artystycznej
duszy gra. I jest co podziwiaæ. Wœród kilkudziesiêciu prac
znajdziemy rysunki, malunki, wyklejanki, ozdoby œwi¹teczne,
lalki - wszystko stworzone samodzielnie lub z niewielk¹ pomoc¹
opiekunów.
Wernisa¿ planowany jest na pocz¹tku lutego. Wtedy te¿ zaprezentuj¹ siê artyœci - recytatorzy.
To ju¿ czwarta edycja chojnowsko-legnickiego przedsiêwziêcia.
Zapraszamy do Galerii
- wystawa bêdzie dostêpna do koñca lutego.

MIEJSKA BIBLIOTEKA POLECA
Dzia³ dla Doros³ych
Jolanta Krysowata - „Skrzyd³o anio³a: historia
tajnego oœrodka dla koreañskich sierot”.

kowicach w pobli¿u Wroc³awia mieszka³o i uczy³o
siê 1270 dzieci pod opiek¹ koreañskich i polskich
wychowawców. W tej wielow¹tkowej opowieœci
szczególnie porusza historia niezwyk³ej wiêzi,
jaka wytworzy³a siê miêdzy polskim lekarzem a œmiertelnie chor¹ koreañsk¹ dziewczynk¹.
Kiedy po kilku latach przysz³a decyzja o likwidacji oœrodka i okaza³o siê, ¿e dzieci musz¹
wróciæ do zapomnianej ojczyzny, po obu stronach
- wychowanków oraz polskiego personelu - pop³ynê³o wiele ³ez.

wistych. Drugi: ka¿dy fakt mo¿e zyskaæ now¹
interpretacjê.
A drwina z “ma³ych szarych komórek” Herkulesa Poirot nikomu nie ujdzie na sucho!

Audiobooki

Skrzyd³o anio³a to reporta¿ literacki przedstawiaj¹cy niezwyk³e wydarzenia sprzed pó³
wieku. Autorka przeprowadzi³a dziennikarskie
œledztwo zainspirowane odnalezieniem zadziwiaj¹cego grobu na jednym z wroc³awskich
cmentarzy - grobu trzynastoletniej Koreanki pochowanej w 1955 r. Ten trop doprowadzi³ j¹ do odkrycia sensacyjnej, a skrywanej przez dziesiêciolecia,
wielow¹tkowej historii.
W „tajnym” oœrodku wychowawczym dla koreañskich dzieci zorganizowanym w 1953r. w P³a-
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Agata Christie - “Morderstwo w zau³ku” czyta Danuta Stenka
To zbiór czterech opowiadañ, w których pierwsze skrzypce gra Herkules Poirot.
Morderstwo w zau³ku - ma³o wiarygodne
samobójstwo, a mo¿e jednak morderstwo?
Niewiarygodna kradzie¿ - kto chcia³ skompromitowaæ lorda, kradn¹c dokumenty pañstwowe?
Lustro nieboszczyka - kto zabi³ ekscentrycznego
arystokratê?
Trójk¹t na Rodos - czemu s³u¿¹ wieloramienne
trójk¹ty wieloma³¿eñskie?
Wnioski s¹ dwa. Pierwszy: nie ma faktów oczy-

Dzia³ dla Dzieci
Beata Ostrowicka - „Franuœ, gdzie ty masz
g³owê? I inne opowiadania”
Œwiat ma³ego dziecka jest prostszy od œwiata doros³ych. Smutek jest smutkiem, i nikt siê wtedy nie
uœmiecha. Jest zapa³ i energia, finezja i fantazja.
I zaufanie, ¿e bêdzie dobrze, ¿e ludzie s¹ uczciwi,
¿e dobro zwyciê¿a. Opowiadania Beaty Ostrowickiej dla najm³odszych s¹ emocjonuj¹ce, wszak
dzieciêcy œwiat to g³ównie emocje. Mali czytelnicy
j¹ lubi¹ i rozumiej¹. To dla nich jest ten zbiór.
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Artystyczna wra¿liwoœæ
Po sukcesie w konkursie fotograficznym
na temat boles³awieckich Glinoludów,
Monika Chmielewska, nale¿¹ca do Gildii
Artystów Chojnowa, nie powiedzia³a jeszcze
ostatniego s³owa. Grafika to kolejna domena,

Kompozycje graficzne umieszczone w tym
kalendarzu przyci¹gaj¹ uwagê, maj¹ swój
niepowtarzalny wizerunek. S¹ bardzo
kolorowe, przypominaj¹ trochê ok³adki
p³yt, amerykañskiej grupy Garbage, lub
twórczoœæ Witkacego. Nie jest to masowa
produkcja, warto zatem taki unikat mieæ
w domu. Kalendarz Moniki by³ licytowany
podczas ostatniego chojnowskiego fina³u
WOŒP. Z takimi produktami promocyjnymi
mo¿na wyp³yn¹æ na szerokie wody. Czego
serdecznie ¿yczymy naszej artystce.
A kto jest zainteresowany zakupem oryginalnego kalendarza i wsparciem przy okazji ma³ej
Laury mo¿e skontaktowaæ siê z autork¹
drog¹ meilow¹:
evolia.art@gmail.com

Szkolni Mistrzowie
Wiktoria Rybczyñska i Marcel Bijak zostali
Mistrzami Szko³y w Turnieju w warcabach
klasycznych Szko³y Podstawowej nr 4.
W klasyfikacji pierwszego pó³rocza tego
roku szkolnego prym wiod¹ dziewczêta.
Na pierwszym miejscu jest Wiktoria, tu¿
za ni¹, na drugiej pozycji ex aequo Hanna
Chopkowicz i Julia Ka³wak. Trzecie miejsce
zajmuje Marcel Bijak. Wszystkim zawodnikom gratulujemy wspania³ej pasji dotycz¹cej jednej z najstarszych gier planszowych, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi - kszta³ci pamiêæ, umiejêtnoœæ
abstrakcyjnego i logicznego myœlenia, rozwija wyobraŸniê przestrzenn¹. Wp³ywa
na rozwój intelektu, zwiêksza aktywnoœæ
umys³ow¹, rozbudza twórcze zdolnoœci.

która te¿ wype³nia artystyczn¹ duszê uroczej
gildianki. Jakiœ czas temu, Monika wys³a³a
swoje propozycje grafik do firm, które wydaj¹
kalendarze. Pozytywny odzew jest taki, ¿e
kilka z nich rozpoczê³o negocjacje w temacie wydania kalendarza na przysz³y rok.
Autorka sama te¿ wyda³a taki produkt na
rok bie¿¹cy, sprzeda¿ kalendarza ma
pomóc w sfinansowaniu leczenia ciê¿ko
chorej 5. letniej Laury Dzioby.

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
ul.Rynek 20 (Dom Schrama)
* terapeuta ds. uzale¿nieñ Wojciech Machnik przyjmuje:
- I œroda miesi¹ca godz. 13.30 - 16.30
- II œroda miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
- III wtorek miesi¹ca w godz. 15.00 - 19.00
- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.00 - 19.00
TERAPIA DLA OSÓB UZALE¯NIONYCH
prowadzona jest w ka¿d¹ I œrodê miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.00
oraz ka¿d¹ III œrodê miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
Osoba prowadz¹ca terapiê: Wojciech Machnik
Miejsce terapii: Chojnów, ul. Rynek 20 (Dom Schrama)
TERAPIA DLA OSÓB WSPÓ£UZALE¯NIONYCH
prowadzona bêdzie w 2015r. w nastêpuj¹ce soboty:

10, 17, 24 styczeñ;
7, 14, 21, luty;
7, 14, 21, marzec;
11, 18, 25 kwiecieñ;
9, 16, 23 maj;
13, 20, 27 czerwiec;

4, 11, 18 lipiec;
1, 8, 22 sierpieñ;
5, 12, 19 wrzesieñ;
3, 10, 17 paŸdziernik;
7, 14, 21 listopad;
5, 12, 19 grudzieñ

Osoba prowadz¹ca terapiê:
Maria Barbara Wojciechowska Miejsce terapii: Chojnów,
ul. Rynek 20 (Dom Schrama)
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Ferie w mieœcie
Ferie z Doktorem Dolittle
i jego przyjació³mi
19 stycznia MBP rozpoczê³a ferie
z bohaterami ksi¹¿ki "Doktor Dolittle
i jego zwierzêta". Po przeczytaniu
wybranych fragmentów powieœci
dzieci z wielkim zapa³em zabra³y
siê do pracy. Powsta³o wiele piêknych ilustracji, bêdzie z nich specjalna
wystawa.

zwierzêcych postaci. A przed-stawieniem "Doktor Dolittle i przyjaciele"
w wykonaniu aktorów Studia Ma³ych
Form Teatralnych Art-Re z Krakowa
zakoñczymy nasze zajêcia. Na teatralny
fina³ ferii, który odbêdzie siê 23 stycznia o godz. 11.00, serdecznie zapraszamy.
Wstêp wolny.
ml

Kolejny dzieñ to wykonywanie - pod
has³em "Purpurowy Rajski Ptak" oryginalnych prezentów dla babci
i dziadka z okazji ich œwiêta. Potem
zaplanowaliœmy spotkanie z mi³oœniczk¹ zwierz¹t, wolontariuszk¹
Aleksandr¹ Najd¹ i przygotowywanie
plakatów "Ratujemy zwierzêta".
Pojawi siê te¿ w bibliotece parada

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski

Szanowni Pañstwo!
Podobnie jak w ubieg³ym roku tak
i w tym zwracamy siê do Pañstwa z ogromn¹ proœb¹ o wsparcie terapii
naszego synka £ukasza, który od
2008r. ma stwierdzony autyzm
wczesnodzieciêcy. Specjalistyczne
leczenie i wszechstronna terapia
przez ostatnich 5 lat przynios³y
bardzo du¿¹ poprawê co jeszcze
bardziej motywuje nas do dalszej
pracy z dzieckiem. Œrodki zgromadzone z jednego procenta
bardzo nam pomog³y, za co sk³adamy serdeczne podziêkowania
wszystkim odpisuj¹cym 1 % swojego podatku dla £ukasza!
W tym roku znów zwracamy siê
do was z t¹ proœb¹. Wystarczy
wype³niæ 3 pola w formularzu PIT.

Jest to Dolnoœl¹ska Fundacja
Rozwoju Ochrony Zdrowia we
Wroc³awiu.
2. W nastêpnej rubryce wyliczon¹
kwotê 1%.
3. W czêœci <Informacje uzupe³niaj¹ce> w rubryce <Cel szczegó³owy 1%> wpisujemy:
PROSZÊ PRZEKAZAÆ 1%
DLA £UKASZA WILKA;
HAS£O: "LUKIAN"

1. W czêœci <Wniosek o przekazanie 1% podatku nale¿nego na
rzecz OPP> w rubryce <Nr KRS>
wpisujemy numer KRS fundacji:
0000050135
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WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
JU¯ DZIŒ Z SERCA DZIÊKUJEMY!!!
Albina i Krzysztof Wilk

Powo³ane zosta³o w dniu 2.04.
1993r., a wiêc istniejemy ju¿
ponad 20 lat. Celem Stowarzyszenia jest opieka nad dzieæmi z ró¿nymi schorzeniami.
Obecnie w Stowarzyszeniu jest
ich 28 i z roku na rok jest nas coraz wiêcej.
S¹ to dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, z autyzmem,
z zespo³em Dawna i innym genetycznymi chorobami. Wychodz¹c
z inicjatyw¹ pomocy organizujemy dla naszych podopiecznych
zajêcia rehabilitacyjne, teapeutyczne 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 nasze dzieci maj¹
mo¿liwoœæ bezp³atego korzystania z chojnowskiego basenu.

Nasi podopieczni, to dzieci pe³ne
chêci do ¿ycia, weso³e, pragn¹ce zrozumienia i mi³oœci.
Potrzebuj¹ jednak naszej 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 w przysz³oœci 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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Gildiañski
pocz¹tek sezonu
Po sylwestrowych szaleñstwach a przed karnawa³owymi zabawami, w pierwsz¹ styczniow¹ œrodê,
7 stycznia po raz pierwszy w tym roku spotkali siê chojnowscy twórcy, skupieni w Gildii
Artystów Chojnowa(G.A.C). Miejsce? Oczywiœcie “KuŸnia Talentów”. Tradycj¹ jest od
kilku miesiêcy, ¿e w goœcinnej restauracji
“KuŸnia”, poszczególni gildianie, maj¹ swoje
wystawy - co miesi¹c inny autor. Tym razem,
swoje dokonania przedstawia Ludwika
Suchecka.
Jej obrazy powstaj¹ technik¹: farby, o³ówek,
kredki. Tematy prac s¹ naprawdê ró¿ne. Co jednak przykuwa uwagê laika, to fantastyczny
dobór barw, a te z kolei, nastawiaj¹ na pozytywny odbiór wszechœwiata. Pani Ludwika to
jedna z nestorek chojnowskich plastyków.

Wci¹¿ aktywna i pe³na pomys³ów. Na co
dzieñ mi³a i skromna. Jak zauwa¿y³ dyrektor
MOKSiRu Stanis³aw Horodecki podczas
oficjalnego otwarcia wystawy, “pogoda
ducha artystki niech bêdzie swoistym drogowskazem dla innych”.
Potem przyszed³ czas na czêœæ dyskusyjn¹. Jeœli
ktoœ myœli, ¿e tu ka¿dy ka¿dego poklepuje po
ramieniu i wymienia siê uprzejmoœciami, to jest
w b³êdzie. Godzina minê³a na merytorycznej,
ale te¿ krytycznej dyskusji. G³ównym tematem
by³y plany na rok bie¿¹cy w temacie “nowego”
MOKSiRu, jak i kilku wydawnictw, które
maj¹ szansê ujrzeæ œwiat³o dzienne ju¿ za kilka miesiêcy. Wiadomo te¿ ¿e G.A.C. nie bêdzie
Stowarzyszeniem. Nie ma ku temu takich aspiracji. O innych zamierzeniach, które w tym roku
byæ mo¿e bêd¹ wcielone w ¿ycie, bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
Ostatnim punktem programu spotkania by³a
prezentacja dorobku fotograficznego Rafa³a
Wyciszkiewicza. Za pomoc¹ dobrodziejstw
zaawansowanej techniki XXI w. na okaza³ym
ekranie mo¿na by³o podziwiaæ wspomnienia np.
z miêdzynarodowych spotkach “Kyczera”, jakie
maj¹ miejsce w Legnicy.
Kolejne spotkanie chojnowskich twórców
4 lutego w “KuŸni Talentów” o godz. 18.00.
Do wystawy szykuje siê ju¿ Monika Chmielewska fotografik i grafik.
Zapraszamy te¿ do internetu: gildia.chojnow.eu,
facebook.com/gildia.artystow.chojnowa
pm
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Chojnowski felietonik

Wêdrówki 10-cio z³otówki
Traf chcia³, ¿e podczas zakupów, kasjerka
pozby³a siê uszkodzonego banknotu 10-cio
z³otowego. Zamyœlony klient nie zauwa¿y³
“trefnisia”, a to poci¹gnê³o za sob¹ konsekwencje. Uszkodzenie nomina³u by³o doœæ
powa¿ne. Banknot by³ w znacznym stopniu
zniszczony. Œwiadomy konsument wie jednak
o istnieniu przepisu, który mówi, ¿e jeœli uszkodzenie wynosi co najmniej 75 procent, mo¿na
ubiegaæ siê o jego wymianê w równej wartoœci.
Z dusz¹ na ramieniu klient postanowi³ wiêc
feraln¹ 10-cio z³otówkê wymieniæ w banku,
w którym posiada konto. Pani z okienka, gdy
zobaczy³a stan banknotu, oœwiadczy³a, ¿e ich
placówka nie zajmuje siê akurat takimi wymiennymi operacjami. Poradzi³a pójœæ gdzie indziej.
W Banku nr 2, wydawa³o siê, ¿e problem
zostanie za³atwiony od rêku, okaza³o siê jednak,
¿e w kasie nie ma ani jednego banknotu o nominale 10-cio z³otowym. Procedury przy takiej
transakcji s¹ jasne: banknot za banknot.
W grê wchodzi³y wiêc popo³udniowe
odwiedziny tej¿e placówki. Irytacja w zaistnia³ej sytuacji zaczê³a narastaæ, a ta pobudza³a
do dzia³ania. Dalsza czêœæ pielgrzymki wiod³a do
oddzia³u kolejnego Banku. I znowu nic.
Wewnêtrzne przepisy kolejny raz by³y na
niekorzyœæ obywatela. Wytrwale nasz klient

Gildia

wêdrowa³ dalej - w Banku nr 4 te¿ klapa. Za
du¿e uszkodzenie i takie tam - bla,bla,bla.
W grê wchodzi³a jeszcze placówka Banku nr 5.
Tam uprzejma pracownica, na widok nieszczêsnej 10-cio z³otówki wyda³a z siebie
skromne “ojej” i wyjaœni³a, ¿e wymiana jest
mo¿liwa, jednak wy³¹cznie pod nadzorem
kierownika placówki, a ten jest w³aœnie na
urlopie. Zaprosi³a naszego Czytelnika za kilka
dni. Niezra¿ony zaistnia³ymi zrz¹dzeniami
losu, w godzinach popo³udniowych, ponownie
zawita³ w Banku nr 2. Pracownice drugiej zmiany, by³y ju¿ chyba poinformowane o kliencie
z nietypowym problemem. Banknocik, (w³aœciwie to, co z niego zosta³o) zmierzono linijk¹
by nastêpnie z³o¿yæ w harmonijkê. Wartoœciowy papierek spe³nia³ kryteria uszkodzenia
w 75 procentach. Co za radoœæ! W koñcu dosz³o
do wymiany. Uf.
Tak dobieg³a koñca kilkugodzinna epopeja
bankowa. Drodzy czytelnicy: przy zakupach
sprawdzajcie, co wydaje wam kasjerka. Taka
ma³a rada - na wszelki wypadek.
pm

Twórczoœæ naszych artystów
Danuta Schmeling z d. Stefanicka urodzi³a siê w 1959 roku w Chojnowie.
Ukoñczy³a studia humanistyczne: filologiê polsk¹ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Czêstochowie, a tak¿e pedagogikê resocjalizacyjn¹ w Kolegium Karkonoskim (PWSZ) w Jeleniej Górze. Mieszka w Legnicy.

Poezja
1.
“Je suis Charlie”
Kilometry myœli
tocz¹ siê przez ¿ycie
odwrócone plecami do fikcji.
Nie s¹ oszala³e –
maj¹ twarz zamaskowanego intelektualisty.
Szukaj¹ dobra,
choæ s¹ ca³kowicie umoczone w z³u.
Zbroczone krwi¹ niewini¹tek.
Ironia to czy ma³a apokalipsa?
2.
„ (…) jak krople czarnego atramentu”
S³owa sp³ywaj¹ po mnie jak krople czarnego
atramentu.
Uk³adaj¹ siê w wersy,
puentuj¹ myœl banalnym - czasem gorzkim
rymem.

Z rozbitych luster czasu, z m¹droœci¹ i bez
m¹droœci,
uk³adaj¹ rzeczywistoœæ XXI wieku.
3.
Drzewa - wynios³e i dostojne
- spogl¹daj¹ (od wieków) na œwiat
i cz³owieka oczyma Boga.
B³ogos³awi¹ ¿yciu,
a gdy znu¿eni drog¹ pod Nieba górê ludzie
znajd¹ siê w potrzebie,
daj¹ schronienie!
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Tr ó j k o w e w i e œ c i
Na zaproszenie sklepu Intermarche
uczniowie klas m³odszych obejrzeli w Domu
Schrama przedstawienie przygotowane

Z okazji Dni Babci i Dziadka uczniowie
klasy IIa SP3 wspólnie z wychowawczyni¹
i rodzicami zaprosili swoich seniorów na

St. aspirant Marcin Kêdzierski oraz sier¿ant
sztabowy Adrian Ziêba zwrócili uwagê
na bezpieczeñstwo najm³odszych przy
poruszaniu siê pieszo i rowerami po
mieœcie oraz obowi¹zku posiadania elementów odblaskowych przy wyjœciu z domu
po zmroku. Szkolna pedagog mówi³a
równie¿ o zasadach korzystania ze œlizgawek
i lodowisk.

specjalnie dla nich przez duet artystów.
Oprócz spektaklu, za zorganizowane krótkie
konkursy, najlepsi otrzymali cenne nagrody
ufundowane przez organizatora. To kolejna

Obserwuj¹c jednak aurê i kilkudniowe
prognozy pogody o sannie raczej mowy
nie ma. Przyswojona wiedza, mimo to
z pewnoœci¹ siê przyda, zw³aszcza tym,
którzy ferie spêdz¹ w górach, gdzie œniegu,
mamy nadziejê, nie zabraknie.

artystyczn¹ uroczystoœæ. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie na motywach
baœni J. Ch. Andersena o choince, przygotowali specjalne prezenty oraz zaprosili
na s³odki poczêstunek. Babcie i dziadkowie nagrodzili wnuczêta gromkimi
brawami, uœciskami i uœmiechami, które
pojawi³y siê na ich twarzach. I to by³o
chyba najpiêkniejsze podziêkowanie.

***

akcja tej sieci skierowana do uczniów,
którzy serdecznie dziêkuj¹ dyrekcji sklepu
za mi³¹ niespodziankê.

***

O przepisach bezpiecznego poruszania
siê po drogach, korzystania z uroków
zimy oraz zasadach zaufania w stosunku do
innych osób przypomnieli uczniom policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego KMP
w Legnicy. Spotkanie z funkcjonariuszami,
tu¿ przed rozpoczêciem zimowej przerwy
w nauce by³o ze wszech miar zasadne.

Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy ...
... informuje, ¿e w dniu 14 lutego br. planuje rozpocz¹æ szkolenie podstawowe
stra¿aków ratowników OSP.
Wymagania wstêpne:
- ukoñczone 18 lat, nie przekroczone 55 lat;
- zaœwiadczenie lekarskie;
- ubezpieczenie;
- co najmniej wykszta³cenie podstawowe.
Termin sk³adania wniosków mija 31-01-2015r.
Program szkolenia stra¿aków ratowników OSP obejmuje 104 godz. zajêæ teoretycznych i praktycznych,
zakoñczonych egzaminem.
Zainteresowanych odsy³amy do najbli¿szej jednostki, gdzie mo¿na bêdzie uzyskaæ szczegó³owe informacje.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/827
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KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK 613003
NAUKA NA KURSIE JEST BEZP£ATNA
Kwalifikacja:
PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ R.3

„Organizacja i prowadzenie przedsiêbiorstwa w agrobiznesie R6” uzyskaæ dyplom TECHNIKA AGROBIZNESU.

Cele kszta³cenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:
Absolwent jest przygotowany do wykonywania nastêpuj¹cych
zadañ:
1) wykonywania prac zwi¹zanych z prowadzeniem produkcji
roœlinnej i zwierzêcej;
2) prowadzenia i obs³ugi pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ
stosowanych w produkcji roœlinnej i zwierzêcej;
3) prowadzenia sprzeda¿y produktów rolnych i zwierz¹t
gospodarskich;
4) obliczania op³acalnoœci produkcji rolniczej.

S³uchacz po ukoñczeniu kursu mo¿e wykonywaæ prace zwi¹zane z prowadzeniem produkcji roœlinnej i zwierzêcej, prowadziæ i obs³ugiwaæ pojazdy, maszyny i urz¹dzenia rolnicze,
prowadziæ sprzeda¿ produktów rolnych i zwierz¹t gospodarskich.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:
* okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajêcia odbywaj¹
siê systemem zaocznym dwa lub trzy razy w miesi¹cu - sobota,
niedziela.
Uczestnikami kursu mog¹ byæ osoby, które ukoñczy³y 18 lat,
ukoñczy³y 8-letni¹ szko³ê podstawow¹, gimnazjum, zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹, œredni¹ lub posiadaj¹ wykszta³cenie
wy¿sze, a chc¹ zdobyæ nowe kwalifikacje.
Po kursie otrzymasz: zaœwiadczenie ukoñczenia kursu.
Dodatkowe kwalifikacje:
Ukoñczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umo¿liwia
przyst¹pienie do egzaminu zewnêtrznego potwierdzaj¹cego
kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma
œwiadectwo potwierdzaj¹ce dan¹ kwalifikacjê.
S³uchacz po uzupe³nieniu kwalifikacji: „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej R16” oraz wykszta³cenia
œredniego/je¿eli nie posiada*/mo¿e uzyskaæ tytu³
TECHNIKA ROLNIKA lub po uzupe³nieniu kwalifikacji:

ZJAZD

ABSOLWENTÓW

SP 1

Z

1980 R.

We wrzeœniu 1972 roku naukê w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnowie rozpocz¹³ rocznik 65.
Przez osiem lat dzielnie znosi³ dole i niedole ¿ywota uczniowskiego,
z generalnym remontem szko³y w³¹cznie, by w 1980 r ., w czerwcu z dum¹
odbieraæ œwiadectwa ukoñczenia szko³y.
By³o nas sporo, ró¿nie - raz dwie, czasem trzy klasy. Z pocz¹tków naszej
kariery szkolnej zachowa³y siê nieliczne zdjêcia. Mo¿na je zobaczyæ
na profilu „nk” i na „facebook-u”. W ³awkach siedz¹ maluchy, dzisiaj
mocno doroœli ludzie. Dumnie prezentuj¹ siê w mundurkach zuchów,
robi¹ powa¿ne i mniej powa¿ne miny fotografuj¹c siê w przebraniu.
Obok najwa¿niejsze osoby, pierwsze panie wychowawczynie - Alicja
Hanuszczak i Helena Odrobina. Cudne to by³y czasy... Aby choæ na
chwilê wspomnienia tamtych dni wróci³y, chcemy spotkaæ siê z kole¿ankami i kolegami ze szkolnych ³aw. Na pocz¹tku lipca planujemy
zorganizowaæ zjazd rocznika 65.
Zapraszamy wszystkich chêtnych absolwentów SP 1 z 1980 roku.
Gdziekolwiek jesteœcie, przyjedŸcie na to spotkanie! To nasz podwójny jubileusz i ostatni taki. Czekamy na Was! Szczegó³owe infor-
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Kszta³cenie w zawodzie: rolnik uznane jest za wykszta³cenie
zasadnicze zawodowe rolnicze zgodne z Rozporz¹dzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r.
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby
wykonuj¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹ (Dz. U. z 2012r., poz. 109).
Po zdaniu egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje
zawodowe Absolwent bêdzie posiada³ prawo do
korzystania ze œrodków unijnych.

Aby uczestniczyæ w kursie nale¿y dope³niæ nastêpuj¹cych
czynnoœci:
- dostarczyæ do szko³y zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ do wykonywania zawodu rolnika, od lekarza
medycyny pracy (op³ata we w³asnym zakresie)
- dostarczyæ do szko³y kopiê prawa jazdy kat. T (na ci¹gnik)
lub kat.B+E
Je¿eli ktoœ nie posiada prawa jazdy nale¿y:
- udaæ siê do lekarza posiadaj¹cego uprawnienia do badania
kierowców, który wyda zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ do
otrzymania prawa jazdy kat.T, z tym zaœwiadczeniem nale¿y udaæ
siê do Wydzia³u Komunikacji swojego Starostwa Powiatowego
w celu wydania numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcê)
dla kat.T . Otrzymany numer PKK oraz kopiê zaœwiadczenia
lekarskiego nale¿y dostarczyæ do szko³y wraz z dokumentacj¹.

Ruszamy 31 stycznia 2015r. o godz. 9.00, ul. Witosa 1
macje znajdziecie na wspomnianych stronach w Internecie lub
dowiecie siê wszystkiego od nas, pomys³odawców tego spotkania Bonki Szaban (£ysyganicz) i Krzyœka Pisarskiego.
Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia!

GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/827

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 16 stycznia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2015 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z póŸn. zm.),
§ 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku, w sprawie
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia
6 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015r. (Dz. U. z 2014r. , poz. 1595) podajê do wiadomoœci co nastêpuje:
1. W okresie od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwalifikacja
wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
* mê¿czyzn urodzonych w 1996 roku;
* mê¿czyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej;
* osoby urodzone w latach 1994-1995, które:
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli
okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej
niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art. 28 ust.4 i 4”b” Ustawy z dn. 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej przed
zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
* kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 koñcz¹ naukê w szko³ach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
* osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej do koñca roku kalendarzowego, w którym koñcz¹ dwadzieœcia
cztery lata, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt sta³y lub pobyt czasowy trwaj¹cy ponad trzy miesi¹ce
na terenie Miasta Chojnowa winny obowi¹zek ten spe³niæ w terminie od 16.02 do 17.02 2015 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w DOMU
KULTURY „ATRIUM” ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica.
4.Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
* wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci;
- dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji wojskowej w terminie
okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe;
* powiatowej komisji lekarskiej – posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesiêcy przed dniem stawienia siê do kwalifikacji wojskowej;
*wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia g³owy) – nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego dokumentu osobistego;
- dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
- wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
5. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczêcia zmieni³y
miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w³aœciwego ze
wzglêdu na ich nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza
im miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczêciu
kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹c,
stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzêdu albo na
wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. Z 2004 r. Nr 241. poz 2416
z póŸn.zm), nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie
przez Policjê do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydent miasta), przed w³aœciw¹ komisj¹ lekarsk¹ lub
przed wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do wojskowej pracowni psychologicznej, albo nie
przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane, na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej wy¿ej ustawy, podlegaj¹ grzywnie
albo karze ograniczenie wolnoœci.
7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. „b” oraz w pkt 2.5, zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej sk³adaj¹ w³aœciwemu Wojskowemu
Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.

Wojewoda Dolnoœl¹ski
Tomasz Smolarz
GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/827
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi 23, 24/4 o ³¹cznej pow. 6181 m2,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00016601/5.

Cena wywo³awcza - 232.200,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 46.400,00 z³.
Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po³o¿ona jest w kompleksie terenów przemys³owych, uzbrojonych w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹, telekomunikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 7 lipca
1997 r., oznaczona symbolem 9 F 18.8 P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci
gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie
pogarszaj¹cej stanu œrodowiska, zieleñ izolacyjna, zieleñ ³êgowa.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami, nie
toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne
dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci
pod³o¿a gruntowego terenu. Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y
zapoznaæ siê z ekspertyz¹ geotechniczn¹ i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu,
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
nale¿y uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt, w oparciu o faktyczne
zapotrzebowanie okreœlone przez nabywcê. Gmina Miejska Chojnów
nie ponosi odpowiedzialnoœci za kolizje z niewidocznymi na podk³adach
geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko
inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej.
Do przetargu mog¹ tak¿e przyst¹piæ ich pe³nomocnicy oraz podmioty
finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce lub wydzier¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
W przypadku podmiotów finansuj¹cych inwestycjê firm posiadaj¹cych
zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿ oœwiadczenie o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym,
potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe i spó³ki
z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone za
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zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS
i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci.
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380).Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 4 lutego 2015 r. na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.330,00 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. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 27 maja 2014 r.,
drugi 14 lipca 2014 r.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa
umowa sprzeda¿y, albowiem Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile LSSE nie skorzysta
z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania przetargu z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z póŸn.zm.).
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.a
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê!

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
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80

“GAZETA CHOJNOWSKA”

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel. 76
818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl, http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/827

OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Us³ugi

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
o pow. 74,5m2, IIIp., 4 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc osobno, balkon, piwnica,
wymienione nowe okna PCV. Cena 2400/m2.
Wiadomoœæ: tel. 511-325-326 po godz. 15.00.

Korepetycje z fizyki i matematyki do
gimnazjum. Wiadomoœæ: tel. 768-187-231,
696-874-920.

Sprzedam mieszkanie o pow. 84 m , IIp., po
kapitalnym remoncie, wszystko ocieplone, w kamienicy bezczynszowej, swoje
ogrzewanie gazowe, z ogródkiem, przy
ul. Mickiewicza.
Wiadomoœæ: tel. 533-145-301.

Praca dla Opiekunki osoby starszej
w Niemczech/w Anglii. Szybkie wyjazdy, wysokie zarobki.
Wiadomoœæ: tel: 506-289-100.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie (ul. Kiliñskiego) o pow.
63,2m2. Wysoki parter, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, osobno wc, balkon, piwnica.
Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 721-331-603, 603-248-304.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
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Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Rokitkach o pow. 50,5 m2, w starym
budownictwie, Ip., 2 pokoje z kuchni¹,
³azienka, przedpokój, piwnica, po kapitalnym remoncie, przy szkole, blisko
jeziora. Cena 95.000 z³ (do negocjacji).
Wiadomoœæ: tel. 698-834-021.
Kupiê mieszkanie na parterze, blisko
dworca. Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Wynajmê mieszkanie w bloku przy ul. Paderewskiego 30 o pow. 58 m2, 3 pokoje,
kuchnia wc z ³azienk¹, IIIp. Mieszkanie
czêœciowo umeblowane do wynajêcia od
zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 695-678-085, 885-396-678.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
przy ul. Boh. Powstania Warszawskiego.
Lokal jest dwu - kondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji o pow. 95 m2. Do lokalu przylega
dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 170 m 2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Praca

Dzia³ki

Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹
w Bia³ej o pow. 11,5 ar. Cena 52.000,00 z³.
Wiadomoœæ: tel. 731 582 071.

Inne
Wynajmê gara¿ przy ul. Legnickiej
w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 663-914-424.
SKLEP DLA KLIENTÓW, KTÓRZY CENI¥
REGIONALNE PRZYSMAKI, WYTWARZANAE
TRADYCYJNYMI SPOSOBAMI

* Wspó³pracujemy ze sprawdzonymi, godnymi
zaufania producentami, cenionymi za dba³oœæ
o dochowanie wiernoœci tradycyjnym przepisom
i recepturom.
* W naszej ofercie znajduj¹ siê wyroby wpisane
na Listê Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
* Wiêkszoœæ z nich mo¿e poszczyciæ siê presti¿owymi certyfikatami, wyró¿nieniami oraz nagrodami w regionalnych konkursach tradycyjnej ¿ywnoœci.
* Atutem naszej oferty jest naturalne pochodzenie produktów, które nie zawieraj¹ konserwantów, sztucznych barwników oraz innych
szkodliwych substancji.
* Stawiamy na produkty organiczne.
* Oferujemy prawdziwe polskie rarytasy, które
powinny znaleŸæ siê wszêdzie tam, gdzie króluje
zdrowie, naturalny smak i urzekaj¹cy aromat.
To specja³y naszej ziemi od pokoleñ podawane
w ten sam sposób, wci¹¿ tak samo smaczne
i po¿ywne.
* Wiêkszoœæ tych produktów pochodzi z najwiêkszego kompleksu leœnego w Polsce - Borów
Dolnoœl¹skich.

59-225 CHOJNÓW; ul. LEGNICKA 37
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Chojnowskie Dzieciaki

Ania Kiwacz - 3,5 roku, Magdalena
Kiwacz 9 lat.
M³odsza lubi rysowaæ. Starsza
natomiast tañczy w grupie "Karambol 2". Ania godzinami
uk³ada puzzle, a Magdalenie
uœmiech nie znika z twarzy. Obie
œpiewaj¹ w domu karaoke.

WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ POMOCY

