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Doroczny konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów,
kolejny raz odby³ siê w naszym mieœcie.

Dwie ods³ony “Pegazika”
Chojnów w tym roku nie pojawi siê w K³odzku. Szkoda,
ale czasami trzeba daæ te¿ szansê innym.

Flash mob w Rynku
Gimnazjaliœci walcz¹ o nagrodê od Rossmanna.

Najpopularniejszy sportowiec
Chojnowa
Dziêkujê wszystkim, którzy na
mnie g³osowali i pomogli mi
w tak wielkiej dla mnie wygranej.

Znaj¹ swój powiat
Reprezentacje chojnowskich szkó³
nagrodzone w Starostwie.

Panie, Panny i Panienki
Jedynka gospodarzem siatkarskiego Dnia Kobiet.
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518
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 11.03.2015 r.
do 01.04.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci oznaczonej numerami geodezyjnymi dzia³ek 471/2 i 471/4
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie
przetargu, po³o¿onej w obrêbie 4 miasta
Chojnowa przy ul. Baczyñskiego - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
Nr 25/2015 z dnia 11 marca 2015 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
22.04.2015 r.
2) w dniach od 16.03.2015 r.
do 06.04.2015 r.:
wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy
znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 16 marca 2015 r. Nr 27/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
27.04.2015 r.

Nielegalne wypalanie
Wraz ze zbli¿aj¹c¹ siê wiosn¹ pojawia siê
odwieczny problem wypalania traw. Jako
tania, ³atwa i skuteczna metoda na pozbycie siê chwastów i ich nasion, stanowi jednoczeœnie zagro¿enie po¿arowe i ma negatywny
wp³yw na biosferê.
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do rowu s¹siaduj¹cego z dzia³k¹ uczestników
Warsztatu Terapii Zajêciowej i wdar³ siê na
jej teren. Czêœæ traw oraz krzewów uleg³a
spaleniu, co gorsza p³omieñ przedosta³ siê
w okolice altany i jedynie interwencja stra¿y
po¿arnej uratowa³a j¹ od spalenia.
Niedoinformowanym przypominamy, ¿e tego
typu proceder jest nielegalny i podlega karze.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
880) okreœla:
Art. 124. Zabrania siê wypalania ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (...) wypala ³¹ki, pastwiska,
nieu¿ytki, rowy, pasy przydro¿ne, szlaki
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega
karze aresztu albo grzywny.

Przyjacielski rajd
Nasi przyjaciele z Commentry zorganizowali
dedykowany naszemu miastu pieszy rajd.
Imprezê pod nazw¹ "Chojnowska" zaplanowano na 22 marca. Chêtni maj¹ do wyboru trzy
trasy - 8, 12 i 16 kilometrow¹. Ka¿da z nich dostosowana jest do mo¿liwoœci uczestników
i obfituje w szereg atrakcji. Jedna z nich czeka
tak¿e na finiszu. Organizatorzy nagradzaj¹ uczestników polskimi przysmakami - wêdlinami
i ciastami.
To, jak siê dowiedzieliœmy, cykliczna impreza
przygotowywana przez tamtejszy Komitet
Miast Partnerskich. W rajdzie zawsze udzia³
bierze ponad 100 osób w wieku od 10 do
83 lat. Wspania³a, sympatyczna inicjatywa
- dla ducha, cia³a i francusko-polskich relacji.

Zmieniamy czas
W nocy z soboty (28 marca) na niedzielê
(29 marca) nast¹pi zmiana z czasu zimowego na letni. Przejœcie z czasu astronomicznego na letni skutkuje skróceniem
naszego czasu na sen o godzinê - zegarki
przestawiamy z godziny 2 na 3 w nocy.
Koniecznoœæ dostosowania wskazañ zegarków jest, na szczêœcie, coraz mniej k³opotliwa. W wiêkszoœci urz¹dzeñ elektronicznych takich jak telefony komórkowe,
tablety, komputery, czy zegarki elektroniczne, godzina przestawiana jest w sposób
automatyczny i budz¹c siê w niedzielê rano
nie musimy siê tym martwiæ.
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi postêpowanie z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa w³asnoœci nieruchomoœci rolnej zabudowanej stanowi¹cej dzia³ki gruntu o numerach: 320, 321, 1102, 1143, 1145 po³o¿onej w Bia³ej nr 10, gmina Chojnów o powierzchni ³¹cznej 4,4700 ha, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
nr LE1Z/00004761/7, zapisanej jako w³asnoœæ Anieli £ochañskiej z domu Tymburska,
córki Bart³omieja i Katarzyny, urodzonej w dniu 12 wrzeœnia 1911r. w Susznie, zmar³ej
dnia 28 grudnia 1992 roku w Bia³ej, ostatnio stale zamieszka³ej w Bia³ej 10, na rzecz
aktualnych posiadaczy nieruchomoœci Józefa i Zdzis³awy £ochañskich.
S¹d wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesiêcy od daty publikacji
niniejszego og³oszenia stawili siê w tut. S¹dzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomoœci,
w przeciwnym bowiem razie mog¹ zostaæ pominiêci.
W momencie œmierci bliskiego
Uderza cz³owieka œwiadomoœæ
Niczym nie daj¹cej siê zape³niæ pustki
J.S. Tischner

Pani Sekretarz Brygidzie Mytkowskiej
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

MATKI
Nie tak dawno umyœlne zaprószenie ognia
przez nieodpowiedzialnego cz³owieka, który
swoim czynem chcia³ pozbyæ siê k³opotu
z wykaszaniem przydzia³owych rowów
mog³o doprowadziæ do niema³ej tragedii.
Ogieñ nios¹cy siê po suchej trawie dotar³
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oraz wszystkim bliskim Zmar³ej
sk³ada
Burmistrz Miasta Jan Serkies,
w imieniu radnych Rady Miejskiej Przewodnicz¹cy Jan Skowroñski
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
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Pity w urzêdzie
Dziêki porozumieniu w³adz miasta
z kierownictwem Urzêdu Skarbowego,
w Legnicy, podobnie jak w latach poprzednich,w Chojnowie uruchomiony zosta³
punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
Od 10.03.2015r. do 28.04.2015r.,
w ka¿dy wtorek
od godz. 8.00 do 15.00,
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój nr 3-parter), pracownik
Urzêdu Skarbowego przyjmuje zeznania
podatkowe za 2014r.
Druki PIT wy³o¿one s¹ w holu 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 siedzibie Urzêdu
Miejskiego, gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ
swoje zeznanie oraz skorzystaæ z pomocy
pracownika urzêdu skarbowego.
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Informacje Urzêdu Skarbowego
W celu wype³nienia i wys³ania zeznañ za 2014 rok
przez Internet nale¿y posiadaæ:
1. Dokument to¿samoœci (dowód osobisty);
2. Informacje o dochodach za 2014 rok sporz¹dzone i przekazane nam przez p³atników:
PIT-11, PlT-11A, PIT-40A, PIT-8C, PIT-R;
3. Kwotê przychodu z zeznania lub rocznego
obliczenia podatku za rok 2013.
Jako kwotê przychodu za rok 2013 nale¿y
rozumieæ, w przypadku:
* PIT-28 (17) zeznania o wysokoœci uzyskanego przychodu, wysokoœci dokonanych
odliczeñ i nale¿nego rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych za rok 2013 - poz. 42 lub
* PIT-36 (19) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 86 albo poz. 133, je¿eli
podatnik w zeznaniu za rok 2013 wystêpuje
jako ma³¿onek lub
* PIT-36L (9) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 13 albo poz. 18 lub
* PIT-37 (19) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku

marzec-kwiecieñ

21.03. - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne"
21,03. - Wieczorek poetycko muzyczny - “...a jednak s³owem wci¹¿ piszê ¿ycie...”
25.03. - "Tydzieñ z Internetem 2015"
28.03. - XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI;
marzec - "Wyprawa na KIlimand¿aro". Wystawa fotogramów Mariana Bochynka -

MBP
Muzeum
MBP
MOKSiR
Muzeum

16.04. - Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
kwiecieñ - "Emocje". Wystawa fotografii i pasteli D. G³oda i M. Zatorskiego
kwiecieñ - "Moje otoczenie moje inspiracje". Wystawa w Baszcie Tkaczy
kwiecieñ - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta Seniorów
kwiecieñ - Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Biegach Prze³ajowych
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych

MBP
Muzeum
Muzeum
UKS 1
SP 4

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

GAZETA CHOJNOWSKA NR 06/831

W przypadku, gdy za rok 2013 nie zosta³o
z³o¿one ¿adne z w/w zeznañ/rozliczeñ, w
polu kwota przychodu za rok 2013 nale¿y
wpisaæ wartoœæ "O" (zero).
Wyd³u¿one godziny pracy
Urzêdu Skarbowego
w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r.
do godz. 18.00.

WeŸ udzia³ w konkursie!!
•Wygraj nagrodê !!!

Kalendarz imprez w mieœcie

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

podatkowym 2013 - poz. 64 albo poz. 95,
je¿eli podatnik w zeznaniu za rok 2013 wystêpuje jako ma³¿onek lub
* PIT-38 (9) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 24 lub
* PIT-39 (5) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 20 lub
* PIT-40(19) rocznego obliczenia podatku od
dochodu uzyskanego przez podatnika w roku
podatkowym 2013 - poz. 53 lub
* PIT-40A (17) rocznego obliczenia podatku
przez organ rentowy za rok podatkowy 2013poz. 33.

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

KONKURS NA KARTKÊ
WIELKANOCN¥ ORAZ
"JAJKO WIELKANOCNE"

M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa oraz
Burmistrz Miasta Chojnowa zapraszaj¹
uczniów szkó³ podstawowych (kl. IV-VI)
oraz gimnazjalnych do udzia³u w konkursie.
Regulamin konkursu znajdziesz na stronie
www.chojnow.eu
- miejsce dostarczenia pracy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
- termin dostarczenia pracy:
02.04.2015 r.
- rozstrzygniêcie konkursu:
do 17.04.2015 r.
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Konwent w Chojnowie
Doroczny konwent wójtów, burmistrzów
i prezydentów, kolejny raz odby³ siê
w naszym mieœcie. 11 marca do Chojnowa zjechali przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych powiatu legnickiego.
Goœciem spotkania by³ cz³onek Zarz¹du
Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego
Tadeusz Samborski.

duszy skierowanych na organizacje pozarz¹dowe, opiekê spo³eczn¹, pomoc osobom
niepe³nosprawnym, edukacjê i kulturê.
Zachêca³ te¿ do wspólnych inicjatyw
zwi¹zanych z tegorocznymi wydarzeniami
kulturalnymi. Wspomnia³ o 70. rocznicy
powrotu ziem zachodnich do macierzy, a
tak¿e o 90. rocznicy œmierci noblisty
W³adys³awa Reymonta.
Poruszy³ tak¿e temat kresowian - najbli¿szy jego sercu i wielu mieszkañcom
naszego powiatu. Liczy na szczególne
zainteresowanie tym tematem i rozpowszechnianie w lokalnych œrodowiskach
kultury kresowej.
eg

Tego typu spotkania maj¹ s³u¿yæ wymianie
doœwiadczeñ, planowaniu zbiorowych
przedsiêwziêæ i rozstrzyganiu wspólnych
problemów.
Obecnoœæ przedstawiciela w³adz wojewódzkich zapowiada œciœlejsz¹ wspó³pracê
miêdzy stolic¹ Dolnego Œl¹ska a jednostkami naszego powiatu.
Tadeusz Samborski zobowi¹za³ siê do
pomocy w pozyskiwaniu unijnych fun-

Wsparcie dla bezrobotnych,
którzy nie ukoñczyli 30 roku ¿ycia
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
Chojnów w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oœ priorytetowa I
Osoby m³ode na rynku pracy Dzia³anie 1.1
Wsparcie osób m³odych pozostaj¹cych bez
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe, Poddzia³anie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi m³odych og³asza nabór wniosków na
nastêpuj¹ce formy: 6 miesiêczne sta¿e (stypendium sta¿owe wynosi 997,40 z³ netto miesiêcznie); szkolenia; bony sta¿owe; bony na zasiedlenie; bony szkoleniowe; jednorazowe œrodki
na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Do programu mog¹ zostaæ zakwalifikowane
osoby bezrobotne spe³niaj¹ ³¹cznie trzy nastêpuj¹ce warunki:
nie pracuj¹ (tj. s¹ osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo), nie kszta³c¹ siê (tj. nie
uczestnicz¹ w kszta³ceniu formalnym w trybie
stacjonarnym), nie szkol¹ siê (tj. nie uczestnicz¹
w pozaszkolnych zajêciach maj¹cych na celu uzyskanie, uzupe³nienie lub doskonalenie umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy).
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w PUP
Leginca Filia Chojnów ul. Rynek 20:
sta¿e i bon sta¿owy - p. nr 3; tel. 76/8188525
wew. 23,
szkolenia i bon szkoleniowy; jednorazowe œrodki
na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej – p. nr 6
tel.76/8188525 wew. 26,
bon na zasiedlenie – p. nr 2 tel.76/8188525
wew. 22.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na najem
lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym przy
ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C w Chojnowie o pow. 66,28 m2
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m 2
pow. u¿ytkowej netto, wynosi 6,00 z³. + podatek VAT 23%
Wadium - 100,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 01 kwietnia o godz 10:00 w sali
nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 30 marca
2015r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
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Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany
bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹
nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
od 23.03.2015r. do 27.03.2015r. w godz. 8:00 - 14:00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30
tel. 76 8 188 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut.
Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Z okazji Dnia Kobiet
Jest ju¿ mi³¹ tradycj¹, ¿e z okazji Dnia
Kobiet MOKSiR organizuje niezwyk³¹
imprezê (nie) tylko dla pañ.
W pi¹tek 7 marca, w przeddzieñ kobiecego œwiêta, sala balowa Domu Schrama

przyjació³ek, cz³onków rodziny b¹dŸ
znajomych.
Inicjatorzy wydarzenia zaproponowali
dwa artystyczne bloki.
W pierwszej ods³onie wyst¹pi³a chojnowska grupa teatralna "Antykwariat"
dzia³aj¹ca przy domu kultury. Publicznoœæ
bawi³a siê przy kabaretowych skeczach
dotycz¹cych relacji damsko-mêskich,

¿eñskich nastrojów i rodzinnego ¿ycia
w nieco krzywym zwierciadle. Brawura
w grze aktorów - amatorów, czêsto ostry
jak pieprz sznyt i ciêty dowcip z³o¿y³y
siê na zabawny spektakl.

wype³ni³a siê g³ównie p³ci¹ piêkn¹, w liczbie, której organizator z pewnoœci¹ nie
przewidzia³. Blisko 170 osób spêdzi³o
tego dnia sympatycznie czas w gronie

W drugiej czêœci zaprezentowa³ siê legniczanin Pawe³ Or³owski. W repertuarze
utalentowanego solisty dominowa³y piosenki Micha³a Bajora. By³o wiêc sentymentalnie i nastrojowo. Barwa g³osu m³odego wokalisty idealnie pasowa³a do tych
nostalgicznych, niezapomnianych utworów.
Publicznoœæ nagrodzi³a wystêp rzêsistymi brawami i owacj¹ na stoj¹co, domagaj¹c siê jednoczeœnie bisu.
Komentarze po imprezie sprowadza³y siê
do jednego stwierdzenia - "chcemy wiêcej
i czêœciej".
To najlepszy komplement dla organizatorów i wykonawców.
pm; fot. Mark.A

Ju¿ wkrótce X Przegl¹d Teatralny SILEBIA
23 maja br. o godz. 10.00 rozpocznie siê jubileuszowy, bo X Przegl¹d Teatralny "Silebia".
Zapraszamy chêtne grupy teatralne do wziêcia udzia³u w imprezie, a tak¿e wszystkich
sympatyków amatorskich grup teatralnych.
Do udzia³u zapraszamy wszystkie teatry nieprofesjonalne dzia³aj¹ce przy szko³ach,
oœrodkach kultury, placówkach integracyjnych itp.
Forma teatralna jest dowolna (teatr aktorski, lalki, maski, pantomima, inna…)
Przegl¹d ma na celu prezentacjê spektakli powstaj¹cych w ramach dzia³alnoœci a.r.a. domów
i oœrodków kultury, szkó³, placówek integracyjnych; ma byæ te¿ okazj¹ do promocji i rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego.

Szczegó³y na www.chojnow.eu

GAZETA CHOJNOWSKA NR 06/831
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Moje œwiata postrzeganie
Hobbysta, mi³oœnik, entuzjasta, wielbiciel,
pasjonat. Wszystkie te okreœlenia pasuj¹
jak ula³ do Rafa³a Wyciszkiewicza, który
od lat z pasj¹ oddaje siê rowerowym
wêdrówkom i muzyce, najwiêcej uwagi
poœwiêca jednak fotografii. W Chojnowie niewiele jest chyba osób, które nie
kojarz¹ d³ugow³osego faceta z reportersk¹
torb¹ na ramieniu.
Rafa³ swoim aparatem utrwala nie tylko
lokalne wydarzenia, miejsk¹ architekturê

pokazaæ kunszt i pasjê. Coraz czêœciej
jego prace doceniaj¹ profesjonaliœci wyró¿niaj¹c lub nagradzaj¹c pojedyncze zdjêcia.
Wernisa¿ wystawy zatytu³owanej "Moje
œwiata postrzeganie" mia³ miejsce 6 marca.
Wystawione w Galerii fotosy by³y jedn¹
ze sk³adowej oficjalnego otwarcia.
Uzupe³nieniem by³a multimedialna, godzinna
prezentacja, na któr¹ z³o¿y³o siê ok 800
slajdów i niespodzianka imprezy, jak¹ by³

"Moje postrzeganie œwiata", to barwny
obraz miejsc, zdarzeñ i ludzi. Wycinek
tego, czego przez lata doœwiadcza³ autor
i jego bohaterowie. Osobista opowieœæ
o wieloletniej fascynacji wszystkim tym,
co wprawia nas w zachwyt, podziw i radoœæ.
Szkoda, ¿e tak niewielu potrafi dostrzegaæ
i doceniaæ to, co ofiaruje nam ka¿dy dzieñ…
eg
fot. Piotr Kuziak, MBP, Mark.A
Autor wystawy serdecznie dziêkuje
sponsorom:
P.H.U Jan Wengrzyn
oraz drukarni Unifot.

czy okoliczn¹ faunê i florê. Wyda ostatnie
pieni¹dze by dotrzeæ tam, gdzie dzieje
siê coœ interesuj¹cego, gdzie mo¿e odkryæ
fascynuj¹ce obiekty, gdzie natura tworzy
niebanalne pejza¿e. St¹d w jego zbiorach
ponad 17 tysiêcy wywo³anych zdjêæ na
papierze i kilkadziesi¹t tys. cyfrowych.
Wœród nich ludzie (artyœci, politycy i zwykli
mieszkañcy polskich miast), zabytki (te
popadaj¹ce w ruinê i te odrestaurowane),
znacz¹ce obiekty (kultowe dla lokalnej
spo³ecznoœci), przyroda (fascynuj¹ca,
zaskakuj¹ca, tajemnicza) i setki zdjêæ
chojnowskich dzieci oraz m³odych modelek.
Niewielki u³amek fotograficznej kolekcji
R. Wyciszkiewicza mo¿na podziwiaæ do
koñca kwietnia w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej. To jego trzecia
indywidualna wystawa. Wybór szeœædziesiêciu zdjêæ spoœród kilkunastu tysiêcy
z pewnoœci¹ by³ trudny. Autorowi uda³o
siê jednak, w tym niewielkim fragmencie

koncert zespo³u, którego od kilku tygodni Rafa³ jest frontmanem. Warto zaznaczyæ, ¿e by³ to jego debiut w zespole
jako wokalisty. Muzyka bowiem jest
drug¹ s³aboœci¹ fotografika. Debiutowa³
jako perkusista. W 1990 roku na festi-

walu w Jarocinie, z zespo³em Maria
Nefeli zdoby³ nagrodê publicznoœci, a z grup¹
Stan Spoczynku wygra³ na trzeciej scenie tego¿ festiwalu. Wielokrotnie sprawdza³ siê tak¿e jako wokalista. Wystêpem
podczas wernisa¿u dowiód³, ¿e z mikrofonem w d³oni czuje siê równie dobrze
jak z aparatem fotograficznym. Potwierdzi³a to reakcjach publicznoœci, która po
wystêpie domaga³a siê bisu.
Kiedy chce uciec od codziennoœci wsiada na
rower i przemierza Polskê wzd³u¿ i wszerz,
przywo¿¹c ze sob¹ wspania³e wspomnienia, nowe znajomoœci i nastêpnych
kilkaset zdjêæ.
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Rafa³ "Ciany" Wyciszkiewicz
- chojnowski fotografik, muzyk, mi³oœnik
wypraw rowerowych.
Nale¿y do Gildii Chojnowskich Artystów.
Pierwszy kontakt z aparatem mia³ w 8 klasie
Szko³y Podstawowej. Jako fotoreporter, by³
wspó³pracownikiem Gazety Chojnowskiej,
Tygodnika Konkrety oraz Panoramy Legnickiej,
od 15 lat wspó³pracuje jako dokumentalista
przy Festiwalu Folklorystycznym “Œwiat pod
Kyczer¹”. Z sukcesami wystawia³ swoje zdjêcia
w konkursach fotograficznych. Najczêœciej
publikuje na forach fotograficznych, gdzie
prace jego s¹ wysoko oceniane. Publikowane
by³y tak¿e na plakatach reklamowych, pocztówkach, planie miasta, ulotkach wyborczych,
a tak¿e ksi¹¿kach i pismach fotograficznych.
Na koncie ma dwie wystawy indywidualne i szeœæ
zbiorowych. Fotografuje wszystko godne jego
uwagi, choæ najczêœciej wykonuje sesje modelek.
W drugiej swojej pasji, jak¹ jest muzyka, najwiêkszy sukces osi¹gn¹³ na festiwalu w Jarocinie. Z zespo³ami, w których gra³ na perkusji
da³ kilkadziesi¹t koncertów w ca³ej Polsce.
Od kilku tygodni wystêpuje w nowej roli, jako
wokalista w jednym z chojnowskich zespo³ów
bluesowych.
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Poetycki kalejdoskop
W marcu jak w garncu, ró¿ne temperatury.
Wzrost zachorowañ na grypê i obowi¹zki zawodowe sprawi³y, ¿e na marcowym spotkaniu gildian frekwencja nie
by³a zbyt zadowalaj¹ca. Nie znaczy to
jednak, ¿e wia³o nud¹. Wprost przeciwnie.
Jak w kalejdoskopie zmienia³y siê emocje.
Wraz z nimi pojawia³y siê tematy. Wzbudza³y one o¿ywione dyskusje. Wszystko
za spraw¹ wa¿nych i mi³ych goœci. Powiatowy Zespó³ Szkó³ reprezentowali Ewa
Humenna – wicedyrektor i Mariusz
Kowalczyk – dyrektor. Celem wizyty by³o

m. in. zapocz¹tkowanie wspó³pracy miêdzy
m³odzie¿¹ szkoln¹ a Gildi¹. G³ównym
tematem by³ jednak scenariusz pewnej historycznej imprezy. Zaplanowanay na 21
maja "Jarmark jak za dawnych lat" (nazwa
robocza) ma mieæ charakter i wymowê
miêdzynarodow¹. Tyle na razie mo¿emy
zdradziæ. Na pewno o tej niezwyk³ej imprezie, bêdziemy informowaæ na bie¿¹co
na ³amach gazety.

podczas najbli¿szej wizyty chojnowian
w Egelsbach, bêd¹ wœród nich nasi artyœci
– gildianie. Mi³o by³o s³uchaæ takich s³ów.
Z zaproszenia oczywiœcie skorzystamy.
To bêdzie swoisty rejs na szerokie wody
do zachodnich s¹siadów.

Portrety

naszych artystów

Kamila
Wiœniewska
Rocznik '90, absolwentka Uniwersytetu
Wroc³awskiego i Opolskiego, z zawodu
nauczyciel, z zami³owania plastyk.
Techniki malarskie, jakie najczêœciej
stosuje w swoich pracach to grafika,
pastel suchy, malarstwo akrylowe.

G³ównym jednak tematem marcowego
spotkania by³a "Kobieta z Mê¿czyzn¹ w tle".
W tym przypadku dominowali poeci.
P³eæ piêkna przewa¿a³a w stosunku do
mê¿czyzn 3:1. Wielkie wra¿enie zrobi³a
na wszystkich Ludwika Suchecka. Swój
wiersz wyrecytowa³a z pamiêci. Oczywiœcie ca³e spotkanie, jak œwierszcz zza
komina, obserwowa³ nasz nadworny satyryk
– karykaturzysta – Edmund Chamera.
Za miesi¹c znów bêdziemy podziwiaæ
ilustracje prac nt. obecnego spotkania...

W kwietniu – spotykamy siê w drug¹
œrodê miesi¹ca tj. 8 – go o godz. 18.00.
Oczywiœcie w "KuŸni Talentów".
Z zaprzyjaŸnionego z Chojnowem niemieckiego miasta Egelsbach, gdzie dzia³a
tamtejsze "Stowarzyszenie Artystów",
drog¹ internetow¹ przysz³y kolejne
informacje. Opiekun tego projektu
Konstadin Poleganow pisze w mailu m. in.
o tym ¿e: "bardzo podoba siê mu strona
internetowa Gildii, a sama G.A.C jest
dobrze rozwijaj¹cym siê projektem".
Nasz niemiecki przyjaciel jest pewien, ¿e
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Tematem kwietniowej zbiórki dru¿yny
artystycznej bêd¹ "Œwiêta Wielkanocne
i Wiosna".

Zapraszamy Gildian
i wszystkich chêtnych.
pm; fot. bm
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Wydarzenia w SP3
WYCIECZKA DO
BOLES£AWIECKEJ CERAMIKI
Pod koniec lutego klasy IIa i IIb z SP 3
odwiedzi³y Manufakturê Ceramiki
w Boles³awcu.

Uczniowie zostali oprowadzeni po zak³adzie produkcyjnym. Mieli okazjê
zobaczyæ, jak powstaj¹ naczynia w charakterystycznej kolorystyce i wzornictwie.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y warsztaty.
Ka¿de dziecko pod okiem fachowca
samodzielnie zdobi³o miseczkê i talerzyk.

przedszkolaków. Przez kolejne trzy dni
mia³y miejsce odwiedziny dzieci i ich
opiekunów z poszczególnych placówek.
Goœciliœmy maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3,
Przedszkola Niepublicznego "Skrzat" oraz
Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek. Dzieci
mia³y okazjê obejrzeæ przygotowane dla
nich wystêpy szkolnych zespo³ów: akrobatycznego "Piramida", tanecznego

"Trójeczka", teatralnego "Aja" oraz wokalnego "Synkopa".
Po obejrzeniu wystêpów przedszkolaki
podziwia³y sale szkolne. Mia³y krótkie
zajêcia z tablic¹ interaktywn¹, obejrza³y
sale, w których ucz¹ siê dzieci klas I-III.

Naczynia pozostawiono do wypalenia. Po
kilku dniach gotowe wyroby dostarczone
zosta³y do szko³y, zadowoleni uczniowie
zabrali je do domu.
ODWIEDZINY
PRZEDSZKOLAKÓW
W pierwszym tygodniu marca Szko³a
Podstawowa nr 3 otwarta zosta³a dla
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LAUREAT ZDOLNEGO ŒL¥ZAKA
GIMNAZJALISTY PO RAZ 16
W GIMNAZJUM NR 2!

Mia³y okazjê zobaczyæ, jak wygl¹daj¹
zajêcia w takich klasach, przywitaæ siê
ze swoimi kolegami oraz nauczycielami.
Dzieciom bardzo podoba³a siê szko³a,
wystêpy oraz kolorowe sale lekcyjne.
Do naszej placówki wp³ynê³o ju¿ ok.
100 podañ do klas pierwszych na kolejny
rok szkolny. Dziêkujemy rodzicom za
zaufanie i liczymy na dobr¹ wspó³pracê.
bk i ml

To ju¿ 16 tytu³ w historii naszej szko³y.
Wœród 23 laureatów Dolnoœl¹skiego
Konkursu Geograficznego Zdolny Œl¹zak
Gimnazjalista znalaz³a siê uczennica III
klasy - GABRIELA KUR - serdecznie
gratulujemy. Fina³ olimpiady geograficznej
odby³ siê 21 lutego we Wroc³awiu. Startowa³o
w nim 55 uczniów z ca³ego województwa,
którzy wygrali poszczególne szczeble eliminacji. Gabrysia zosta³a jednym z 23
Laureatów wykazuj¹c siê olbrzymi¹
wiedz¹ w tej dziedzinie.
- Jako nauczyciel Gabrysi mogê z ca³¹
pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e na obecnym
poziomie jej wiedzy z geografii zda³aby
maturê rozszerzon¹ z tego przedmiotu.
Wykaza³a siê olbrzymi¹ wiedz¹ z geografii
fizycznej œwiata, spo³ecznej, z geografii
regionalnej ró¿nych kontynentów i z geografii Polski. Dziêki uzyskaniu tytu³u
Laureata bêdzie zwolniona z zakresu przyrodniczego w czêœci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i wpisana

jej zostanie maksymalna liczba punktów.
Bardzo mi³o jest patrzeæ, jak nasi uczniowie
osi¹gaj¹ sukcesy, a ich wiedza wzrasta. To
w³aœnie jest prawdziwym sensem pracy
nauczyciela.
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Basen na finansowym plusie
Znany jest ju¿ wynik finansowy Basenu Miejskiego w Chojnowie
znajduj¹cego siê przy Szkole Podstawowej nr 4. Oddany do u¿ytku
w paŸdzierniku 2010 roku obiekt uchodzi za najnowoczeœniejszy
basen w regionie. Jak magnes przyci¹ga mi³oœników p³ywania z ca³ego
regionu. Nic dziwnego, ¿e czwarty rok funkcjonowania basen zakoñczy³
na plusie.
Dla lokalnych samorz¹dów baseny miejskie s¹ prawdziwym
przekleñstwem, swoist¹ studni¹ bez dna, w któr¹ trzeba wlewaæ
coraz wiêksze gminne pieni¹dze. W Chojnowie jest inaczej.
- Tajemnica finansowego sukcesu tkwi w efektywnej pracy zarówno
dyrekcji szko³y, jak i kierownika Daniela Osadkowskiego i pracowników basenu miejskiego - zachwala podw³adnych burmistrz Jan
Serkies. - Maj¹ pomys³y, nie s¹ nastawieni na drena¿ kieszeni, œwietnie
dzia³aj¹ marketingowo - to i s¹ efekty takiej polityki. Mnie jako
gospodarza miasta cieszy to, ¿e mimo up³ywu kilku lat na tym obiekcie
jest tak, jakby dopiero wczoraj go oddano do u¿ytku. Goœcie basenu
to zauwa¿aj¹ i... doceniaj¹.
Burmistrz Serkies zauwa¿y³, ¿e basen tylko w jednym roku by³
"pod kresk¹", ale wówczas zanotowano doœæ d³ug¹ przerwê techniczn¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ korzystanie z basenu. Ale faktem jest, ¿e
tak spory bilans na plus w 2014 roku jest mi³ym zaskoczeniem.
Kierownik basenu prowadzi na bie¿¹co badania marketingowe,
z których wynika, ¿e najczêœciej z obiektu korzystaj¹ mieszkañcy
miasta i gminy Chojnów. Drugie miejsce zajmuj¹ z³otoryjanie, co
nie dziwi, bo w z³otym miasteczku brak p³ywalni. Ku zaskoczeniu
basen w Chojnowie odwiedza bardzo du¿o mieszkañców Boles³awca, chocia¿ w tym mieœcie istnieje nowoczesny kompleks basenów.

- Odwiedzaj¹ Chojnów, bo jak twierdz¹ jest u nas du¿o taniej dodaje Daniel Osadkowski.
Sporo przyje¿d¿a legniczan i lubinian.
Furorê robi te¿ nowo oddana do u¿ytku hala do squasha. Czynna
codziennie od godziny 15 do 21 a w weekend od 10 do 21.
Basen, tak¿e nowa hala sportowa, to sprawia i¿ rodzice swoje
pociechy koñcz¹ce przedszkole chêtnie wysy³aj¹ do chojnowskiej
"czwórki".
Zbigniew Jakubowski
e-legnickie.pl

Flash mob w Rynku
W lutym sieæ drogerii Rossmann og³osi³a konkurs dla gimnazjalistów pod
nazw¹ „ROSSwijaj¹ce wakacje Rossmanna”. W konkursie bior¹ udzia³ 20
osobowe zespo³y, które maj¹ do wykonania trzy zadania. Pierwszym jest
zorganizowanie akcji typu „flash mob” poœwiêconej higienie osobistej
nastolatków. Drugie zadanie to wykonanie makiety sklepiku szkolnego
i ostatnie - udzia³ w quizie. W konkursowe szranki stanê³a dwudziestka
m³odych ludzi z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Na przerwach swoim
kole¿ankom i kolegom przypominali o higienie np. myj¹c zêby w doborowym towarzystwie. Kolejnym ich pomys³em by³ taneczny flash mob
w Rynku. Do tego zadania gimnazjaliœci przygotowywali siê ca³y tydzieñ.
Jak wysz³o mogli przekonaæ siê postronni obserwatorzy. Potem tancerzy
oceni konkursowe jury.

Do akcji w³¹czy³o siê tak¿e Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. O ich pomys³ach napiszemy w kolejnym numerze. Bêdziemy œledziæ przebieg
konkursu. Na zwyciêzców czekaj¹ super nagrody - wyjazdy w okresie
wakacyjnym! Trzymamy kciuki.
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Dwie ods³ony “Pegazika”
Po eliminacjach szkolnych, potem miejskich, 11 marca wy³oniono najlepszych
recytatorów, którzy bêd¹ reprezentowaæ
nasz powiat w 20. edycji Dolnoœl¹skiego
Konkursu Recytatorskiego "Pegazik".

Znany w naszym mieœcie konkurs,
w ostatnich latach traci nieco na swojej
popularnoœci. Od dawna m³odzi chojnowianie swobodnie przechodz¹ kolejne
etapy ocenianych prezentacji i niemal
ka¿dego roku s¹ przedstawicielami powiatu
legnickiego w wojewódzkim finale. Czêsto
ten szczebel okazuje siê tak¿e szczêœliwym dla naszych recytatorów - wracaj¹
z K³odzka w chwale z mniejszymi lub wiêkszymi nagrodami.

Od jakiegoœ czasu mo¿na jednak zaobserwowaæ spadek zainteresowania uczniów
chojnowskich podstawówek i gimnazjów
udzia³em w konkursie recytatorskim.
W tym roku na przyk³ad do konkursu miejskiego zg³osi³y siê tylko trzy uczennice ze
Szko³y Podstawowej nr 3 i dwie z Gimnazjum nr 1. Poziom prezentacji nie by³
powalaj¹cy, jury mia³o wiêc k³opotliw¹
sytuacjê. Zdecydowano nie przyznawaæ
pierwszego miejsca w kategorii szkó³
podstawowych. Drugim miejscem
nagrodzono Martê Klimczyk, a Karolina
Czerniawska i Wiktoria Piechowiak
wspólnie otrzyma³y trzeci¹ lokatê. Dodat-

kow¹ nagrod¹ dla laureatek by³a kwalifikacja ca³ej trójki do dalszego etapu konkursu.
W grupie gimnazjalistek jury nie przyzna³o ¿adnych miejsc. Uczestniczki otrzyma³y tylko dyplomy za udzia³ w konkursie.

11 marca w auli Powiatowego Zespo³u
Szkó³ o fina³ w K³odzku walczy³o 8 przedstawicieli powiatowych szkó³ podstawowych i 3 reprezentantów powiatowych
gimnazjów.
M³odsza grupa prezentowa³a siê w jednym utworze, starsi mieli nieco trudniejsze
zadanie - interpretowali wiersz i prozê.
Podobnie, jak kilka dni wczeœniej, na
tym etapie te¿ nie by³o ³atwo wy³oniæ
najlepszych.
Jednak nasze reprezentantki ponownie
stanê³y na podium. Karolina Czerniawska
zajê³a trzecie miejsce, a Wiktoria Piechowiak drugie. Powiat legnicki w finale
reprezentowaæ bêdzie uczeñ SP Kunice
Oskar Hoffman.
Jury w sk³adzie Elwira Kondzio³ka, Ma³gorzata Krzywda i Irena Urbaniak nie
przyzna³o pierwszego i drugiego miejsca
w kategorii gimnazjów. Trzecia lokata
Kamili £ysaków z Gimnazjum w Spalonej
nie daje awansu do etapu wojewódzkiego.
W tej kategorii wiekowej nie bêdzie zatem
reprezentanta powiatu legnickiego.
Chojnów w tym roku nie pojawi siê
w K³odzku. Szkoda, ale z drugiej strony
czasami trzeba daæ te¿ szansê innym.
eg;
fot. Mark.A
gorii wiekowej. Na pocz¹tek wszyscy musieli
odpowiedzieæ na pytania zawarte w teœcie,
nastêpnie dru¿ynowo rozpoznaæ dziesiêæ zdjêæ
przedstawiaj¹cych zabytki powiatu legnickiego
oraz przygotowaæ plakat. Powiatowe jury za
wykonane poszczególnych zadañ przyzna³o
naszej ekipie najwiêksz¹ liczbê punktów.

Znaj¹ swój powiat
W dziesi¹tej, jubileuszowej edycji konkursu
"Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom"
wziêli udzia³ uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ego
powiatu. Musieli uporaæ siê z testem krajoznawczym, wykonaæ pracê plastyczn¹ i rozpoznaæ
na zdjêciach obiekty z terenu powiatu. Has³o
tegorocznego konkursu brzmia³o "Poznaj
walory krajoznawcze gminy" i z nim zwi¹zana by³a tematyka prac plastycznych. Wœród
wielu uczestników nie po raz pierwszy znalaz³a
siê dru¿yna z chojnowskiego gimnazjum.
"Która z wymienionych rzek jest dop³ywem
Odry? Gdzie znajduje siê kopalnia haloizytu?"
- to najtrudniejsze, zdaniem uczennic z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie pytania, które znalaz³y
siê w tegorocznym teœcie. - Bardzo ³atwe by³o
rozpoznanie obiektów ze zdjêæ, czy wymienienie rezerwatów znajduj¹cych siê na terenie
powiatu - mówi¹ Gabrysia Kur i Natalia Stupak.
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Gratulujemy obu dru¿ynom.
- Do konkursu przygotowywa³yœmy siê kilka
dni, ale jesteœmy weterankami wiêc to by³a
tylko kwestia przypomnienia sobie.
Obie uczennice bior¹ udzia³ w konkursie od trzech
lat i zawsze plasuj¹ siê w pierwszej trójce. Tak
by³o i tym razem. Gabriela Kur, Natalia
Stupak i Weronika Kulka z IIIa z gimnazjum
zajê³y medalowe, trzecie miejsce.
Jeszcze lepiej wypadli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4. Rafa³ Codogni, Hanna Chopkowicz i Julia Ka³wa wykazali najwy¿szy poziom
wiedzy i zajêli pierwsze miejsce w swojej kate-

Ÿród³o lca.pl
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EGZAMINY ZAWODOWE
w Powiatowym Zespole Szkó³

NAUKA NIE POSZ£A W LAS…
m³odzie¿ PZSu ZNÓW ZDA£A CELUJ¥CO !!!
Rok szkolny 2014/2015 zosta³ og³oszony przez pani¹ minister edukacji Joannê
Kluzik-Rostkowsk¹ "ROKIEM SZKO£Y ZAWODOWCÓW".
W 2011 roku wesz³a w ¿ycie reforma szkolnictwa zawodowego. Najwiêksze zmiany
dotycz¹ nowych zasad egzaminów zawodowych. W starym systemie uczniowie
zdawali je po zakoñczeniu nauki w szkole, z ca³ej - tak teoretycznej jak i praktycznej wiedzy. Wed³ug nowych zasad ka¿dy zawód jest podzielony na kilka konkretnych
kwalifikacji i to ich znajomoœæ potwierdza siê pojedynczymi egzaminami w czasie nauki.
Wyniki sesji letniej egzaminów zawodowych w 2014 roku pozwalaj¹ nauczycielom
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie cieszyæ siê du¿ym sukcesem swoich uczniów.

Spo³eczne Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej
Troski
Istnieje 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 innymi
genetycznymi chorobami.
Wychodz¹c z inicjatyw¹ pomocy organizujemy
dla naszych podopiecznych zajêcia rehabilitacyjne, teapeutyczne i spotkania intgracyjne.
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.

"MOTYWACJA JEST TYM, CO POZWALA CI ZACZ¥Æ.
NAWYK JEST TYM CO POZWALA CI WYTRWAÆ"

Gimnazjalisto - wybierz zawód dla siebie!!!
A my pomo¿emy Ci wytrwaæ i osi¹gn¹æ sukces

Mocne strony Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie:
* DOBRZE PRZYGOTOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
* WSPÓ£PRACA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
I NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - WSZYSCY PRZYGOTOWUJ¥ UCZNIÓW DO EGZAMINU ZAWODOWEGO
* JASNO NAKREŒLONE CELE ZAWODOWE ZGODNE ZE STANDARDAMI
WYMAGAÑ EGZAMINACYJNYCH
* WYKORZYSTYWANE DOŒWIADCZENIE NAUCZYCIELI - EGZAMINATORÓW OKE, JURORÓW W KONKURSACH ZAWODOWYCH "NAJLEPSZY UCZEÑ W ZAWODZIE NA DOLNYM ŒL¥SKU"
* W£AŒCIWE RELACJE NAUCZYCIEL - UCZEÑ, MOTYWUJ¥CE UCZNIÓW
DO PODJÊCIA WYSI£KU W OSI¥GANIU ZA£O¯ONYCH CELÓW
* PRZEPROWADZANIE I ANALIZOWANIE PRÓBNYCH EGZAMINÓW
ZAWODOWYCH
* UDZIA£ UCZNIÓW W ZAJÊCIACH POZALEKCYJNYCH, KONKURSACH,
OLIMPIADACH SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH
* WYSOKA SAMOOCENA UCZNIÓW - POCZUCIE W£ASNEJ WARTOŒCI

Nasi podopieczni, to dzieci pe³ne chêci do ¿ycia,
weso³e, pragn¹ce zrozumienia i mi³oœci. Potrzebuj¹ jednak pomocy najbli¿szych i specjalistów,
dziêki którym ³atwiej im bêdzie zrozumieæ
otaczaj¹cy je œwiat i przystosowaæ siê do ¿ycia
w spo³eczeñstwie, kiedy stan¹ siê ju¿ doros³e.
Dlatego pañstwa pomoc jest tak wa¿na.

Je¿eli chcia³byœ przekazaæ 1%
swojego podatku
na nasze stowarzyszenie
bêdziemy bardzo wdziêczni.

CZEKAMY TYLKO NA CIEBIE !!!
GAZETA CHOJNOWSKA NR 06/831
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MIEJSKA BIBLIOTEKA POLECA...
Dzia³ dla Doros³ych

pe³ne pogodzenie z losem i powolne odchodzenie. I poruszaj¹c¹ w swej zwyczajnoœci
œmieræ." Ze wstêpu Bogus³awy Sochañskiej

Hans Christian Andersen
“Dzienniki 1825 - 1875"
"Dzienniki zaœwiadczaj¹ o ró¿nych aspektach osobowoœci pisarza, cz³owieka, jakim
by³: niejednowymiarowego, zmagaj¹cego
siê ze swoimi s³aboœciami i pe³n¹ amplitud¹ nastrojów, wra¿liwego, g³êboko etycznego, czasem irytuj¹cego, czasem zachwycaj¹cego - prawdziwego i niezwyk³ego.
S¹ œwiadectwem jego nietypowej drogi

Kate Atkinson - "Przys³uga"
(Czarna Seria)
Powieœæ wci¹gaj¹ca i trzymaj¹ca w napiêciu.
Wyj¹tkowe po³¹czenie thrillera i powieœci
obyczajowej.
W Edynburgu trwa s³ynny festiwal teatralny.
Czekaj¹cy w kolejce na spektakl s¹ œwiadkami wypadku i brutalnej napaœci. Kilka
osób rusza poszkodowanym na pomoc. Wœród
nich jest te¿ Jackson Brodie, by³y detektyw.
Wkrótce staje siê on g³ównym podejrzanym
w sprawie o morderstwo...
Kontynuacja serii z detektywem Jacksonem Brodiem: wczeœniej wydana "Zagadki
przesz³oœci"; wkrótce wydane zostan¹
"Kiedy nadejd¹ dobre czasy?" oraz "O œwicie
wziê³am psa i posz³am..." .

bohaterów ich ukochanych bajek. Ten
przypadek ma na imiê Cagliostro i jest
rudym kotem. Ju¿ pierwsza kryminalna
zagadka pokazuje, ¿e dziewczynki nie s¹
zwyk³¹ grupk¹ jedenastolatek. S¹ anio³kami
Cagliostra - rzymskiego dachowca o niezwyk³ych mocach, który ma sposób, ¿eby w razie
potrzeby œci¹gn¹æ je z daleka do W³och.

Micha³ Rusinek "Krakowski rynek
dla ch³opców i dziewczynek"
Jeœli zwiedzaæ krakowski rynek, to tylko
z Micha³em Rusinkiem. Przechadzkê okrasi
¿artem, poczêstuje obwarzankiem i nie
pominie w opisie go³êbia na Mickiewiczowskiej g³owie. Przedstawi znane postaci,
budynki nakreœli z wdziêkiem, wys³ucha hejna³u na nowo, wska¿e poblisk¹ studzienkê.
I najwa¿niejsze - odda nastrój tego miejsca.

Dzia³ dla Dzieci

Jaros³aw Miko³ajewski
"Uœmiech Bambola"
¿yciowej, a zarazem ukazuj¹ typowy ludzki
los - to poruszaj¹ca opowieœæ o cz³owieczeñstwie: o pragnieniach, zw¹tpieniach,
radoœciach, traumach, pora¿kach, zachwytach,
lêkach, spe³nieniach i niespe³nieniach. A¿ po

Helenka, Marta, Mary, Olga, Patricia, Rita...
Szeœæ dziewcz¹t z szeœciu ró¿nych krajów,
szeœæ charakterów. Pewnego s³onecznego
dnia spotykaj¹ siê przez przypadek w Rzymie,
¿eby rozwi¹zaæ tajemnicê kradzie¿y

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy 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
24 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
20 marca 2015 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
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Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz. U. Nr 207, poz. 2108
z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-conego 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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Najpopularniejszy Sportowiec Chojnowa
Wol¹ internautów i czytelników Gazety Legnickiej Kacper Jêdraszczyk zosta³ tegorocznym laureatem plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, og³aszanego przez
portal lca.pl i Gazetê Legnick¹. Poza sportowcami i trenerami z Legnicy uhonorowano
równie¿ zwyciêzców rywalizacji w oœmiu
gminach powiatu legnickiego. Wœród nich
znalaz³ siê zawodnik KS Chojnowianka,
uczeñ Gimnazjum nr 1 w Chojnowie Kacper
Jêdraszczyk. Informowaliœmy o tym w poprzednim wydaniu. Dziœ krótka rozmowa z laureatem.

Gazeta Chojnowska - Od kiedy trenujesz,
na jakiej pozycji, jak trafi³eœ do klubu?
Kacper Jêdraszczyk - Mam wra¿enie, ¿e
moja przygoda z pi³k¹ no¿n¹ zaczê³a siê od
najm³odszych lat. W Klubie Chojnowianki
trenujê od IV klasy szko³y podstawowej. Moim
pierwszym trenerem by³ pan Piotr Seheniewicz.
Na pocz¹tku gra³em na pozycji lewego obroñcy,
obecnie gram w ataku. Do klubu trafi³em dziêki
nauczycielowi wychowania fizycznego Panu.
Mariuszowi Nawrockiemu, który zauwa¿y³
moje umiejêtnoœci i dziêki kolegom, którzy
zaprosili mnie na pierwszy trening.
G.GCh. - Jak dowiedzia³eœ siê, ¿e jesteœ
jednym z kandydatów do tytu³u?
K.J. - Po jednym z treningów obecny trener
Dariusz Janiak poinformowa³, ¿e nominowa³
mnie do tytu³u Najpopularniejszego Sportowca Miasta Chojnowa. By³em bardzo mile

zaskoczony, ¿e moja gra w pi³kê no¿n¹ zosta³a
przez kogoœ zauwa¿ona. Nie liczy³em na wygran¹ choæ w skrytoœci marzy³em, ¿eby mi siê
powiod³o. I uda³o siê. By³em zaskoczony, ale
bardzo siê cieszy³em, ¿e jestem dobry w tym
co robiê.
G. Ch. - Jak myœlisz, dlaczego to w³aœnie
Ty zosta³eœ najpopularniejszym sportowcem
Miasta Chojnowa?
K.J. - Na nasze mecze przychodzi coraz wiêcej
fanów pi³ki no¿nej i widz¹ nasz¹ grê. Zawsze
wracaj¹c z meczów wyjazdowych mia³em na
swoim koncie kilka bramek. Myœlê, ¿e to
wszystko, co osi¹gn¹³em jest zas³ug¹ obecnego
trenera Janiaka i moich kolegów z dru¿yny.
W tym roku ja wygra³em plebiscyt i bardzo
siê z tego cieszê, ale wœród nas jest wielu, którzy
w równej mierze zas³uguj¹ na pochwa³ê.
G.Ch. - Czy wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ ze
sportem?
K.J. - Moim skrytym i cichym marzeniem jest
graæ w dobrym klubie. Po gimnazjum do
którego obecnie uczêszczam chcia³bym kontynuowaæ dalsz¹ naukê w szkole sportowej.
Czas poka¿e jak to bêdzie. Myœlê ¿e bêdê
kiedyœ dobrym zawodnikiem, o którym mo¿e
jeszcze kiedyœ mieszkañcy Chojnowa us³ysz¹.
G.C. - Czy pi³ka no¿na to Twoje jedyne
hobby?
K.J. - Oprócz pi³ki no¿nej interesujê siê innymi
dyscyplinami, takimi jak siatkówka czy pi³ka
rêczna. Jest jeszcze komputer, przed nim
spêdzam najwiêcej czasu, ale g³ównym zainteresowaniem jest jednak pi³ka no¿na.
G.Ch. - Serdecznie gratulujemy tytu³u i ¿yczymy kolejnych sukcesów - indywidualnych
i dru¿ynowych.
K.J. - Dziêkujê bardzo. A korzystaj¹c z okazji
pragnê te¿ podziêkowaæ za pomoc w moim
zwyciêstwie wszystkim, którzy na mnie g³osowali
i pomogli mi w tak wa¿nej dla mnie wygranej.

Pi³ka no¿na

W zwi¹zku z tym "uzupe³nienie" kadry pierwszego zespo³u bêd¹ stanowiæ g³ównie juniorzy.

W sobotê, 7 marca Chojnowianka rozegra³a
ostatni mecz kontrolny przed zbli¿aj¹c¹ siê
rund¹ wiosenn¹. Nasi pi³karze rywalizowali
w Siedliskach z A-klasowym Dêbem, prowadzonym przez by³ego zawodnika i trenera
Chojnowianki - Marcina Rabandê. Brzydki
mecz, w którym nie brakowa³o z³oœliwych
wejœæ, zakoñczy³ siê dla naszych zawodników
niekorzystnym rezultatem. Gospodarze,
którzy de facto koñczyli mecz w os³abieniu,
zwyciê¿yli na w³asnym terenie 1:0. Warto
dodaæ, ¿e miejscowi w drugiej czêœci meczu
nie wykorzystali jeszcze rzutu karnego.
Wiadomo te¿, ¿e szeregi bia³o-niebieskich
zasili tylko jeden zawodnik. Na zasadzie wolnego transferu, z nieistniej¹cego ju¿ klubu
z Budziwojowa do³¹czy do Chojnowianki
Konrad Lejda, natomiast próby œci¹gniêcia
pozosta³ych graczy spali³y na panewce.

A ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê Chojnowianka na
w³asnym boisku zainauguruje rundê wiosenn¹,
podejmuj¹c przedostatni¹ w tabeli Nysê Zgorzelec. Bêdzie to doskona³a okazja do tego, by
z³apaæ kontakt punktowy z innymi dru¿ynami
walcz¹cymi o utrzymanie. Miejmy nadziejê, ¿e
bez ¿adnej presji naszych zawodników staæ
bêdzie na równorzêdn¹ walkê i przyniesie to
korzystny rezultat.
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Panie, Panny i Panienki

Jedynka gospodarzem
siatkarskiego Dnia Kobiet!

Turniej, w którym p³eæ piêkna rywalizuje
przy siatce w sali Gimnazjum nr 1, to ju¿
chojnowska tradycja. Nie inaczej by³o w tym
roku. Zmagania siatkarek poprzedzi³ bardzo
mi³y akcent. Burmistrz Chojnowa Jan Serkies
z³o¿y³ wszystkim uczestniczkom ¿yczenia
z okazji Dnia Kobiet, wrêczy³ symbolicznego kwiatka i s³odk¹ niespodziankê.
PóŸniej nie by³o ju¿ miejsca na uprzejmoœci.
W meczu Pañ z Panienkami doœwiadczone
zawodniczki nie da³y m³odszym ¿adnych
forów i zwyciê¿y³y w dwóch krótkich setach.
Trema z pierwszego meczu szybko ust¹pi³a
i gimnazjalistki pokaza³y, ¿e w siatkówkê

graæ potrafi¹. Licealistki i Studentki musia³y
siê sporo namêczyæ, by odnieœæ zwyciêstwo.
Fina³ by³ wisieñk¹ na torcie. Panny i Panie
stoczy³y za¿arty pojedynek, mocno bij¹c siê
o ka¿dy punkt. Emocje posz³y w parze z widowiskowymi akcjami. Mecz obfitowa³ w asy
serwisowe, mocne smecze i techniczne kiwki.
Ró¿nic¹ tylko czterech punktów na przestrzeni trzech setów lepsze okaza³y siê Panie,
bior¹c rewan¿ za pora¿kê w turnieju przed
rokiem.

D¹b Siedliska 1:0 KS Chojnowianka
Sk³ad KS Chojnowianka:
Iwaniak, Kuczyñski, Œwiat³oñ, Jêdrusiak,
Ga³aszkiewicz, Ziembowski, Soko³owski,
Rajczakowski, Lejda, Snopek, Romanek,
zawodnik testowany.
gk
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OG£OSZENIA DROBNE

Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m2,
w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿, piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 9, ha,
dom wyposa¿ony, do zamieszkania od
zaraz o pow. 270 m2, czêœciowo umeblowany. Na wyposa¿eniu kompletny
sprzêt rolniczy, stajnie, stodo³y, wiaty.
Posiad³oœæ znajduje siê w miejscowoœci
Os³a, gmina Gromadka. Cena 499 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 795-340-456.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
45 m2 w Chojnowie, w centrum miasta, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y balkon.
Wiadomoœæ: tel. 76 754-07-13.

Wynajmê mieszkanie o pow. 58 m2, IIIp.,
w bloku przy ul. Paderewskiego 30,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. Czêœciowo umeblowane, do wynajêcia od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 695-678-085 lub
885-396-678.
Do wynajêcia mieszkanie w centrum o pow.
50 m2, w pe³ni wyposa¿one, cena 600 z³/m-c
+ op³aty. Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, dwukondygnacyjny (posiada
piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji
ma pow. 95 m2. Do lokalu przylega dzia³ka
w³asnoœciowa o pow. 170 m2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Dzia³ki
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe przy
ul. Kiliñskiego o pow. 57,5 m2, na parterze.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 692-257-367.

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

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
64 m2, w³asnoœciowe, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, okna po wymianie, pod³ogi po
remoncie, Ip., centralne ogrzewanie
w³asne. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-80-71 lub 604-062-195.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego
(boczna Bielawskiej), pow. 1036 m2. Dzia³ka
uzbrojona w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sanitarn¹ i deszczow¹.
Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.

Sprzedam kawalerkê o pow. 36,5 m 2,
IIp., ul. Samorz¹dowa. Wiadomoœæ:
tel. 696-475-412.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
1580 m2 w Go³aczowie. Dzia³ka uzbrojona (pr¹d, woda), pozwolenie na budowê,
projekt budowlany. Wykonane fundamenty,
ogrodzenie, wjazd na posesjê, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 692-668-449.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m 2 z komórk¹ 3,7 m 2, 2 pokoje,
jadalnia, przy oœrodku zdrowia, blisko
jezioro i lasy. Zapraszamy do obejrzenia,
cena 105 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.
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 90 tys. z³. (do negocjacji).
Wiadomoœæ: tel. 698-834-021.
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Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. Kiliñskiego, o pow.
21 m2, brama podnoszona, cena 20 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.
Posiadam do wynajêcia gara¿ w Chojnowie w okolicy du¿ego parku.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Dobre ubezpieczenia
w korzystnej cenie
AGNES Agnieszka Œliwiany
Chojnów; Rynek 42 (obok ksiêgarni)
tel. 512244 353
agnes.ubezpieczenia@wp.pl
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8.30 - 16.30.

W ofercie ubezpieczenia:
komunikacyjne, maj¹tkowe,
turystyczne, indywidualne
i grupowe, dla rolników,
na ¿ycie, zdrowotne.
Ponad 20 firm w jednym biurze.
Nowy wymiar ubezpieczeñ:
mi³a, elastyczna obs³uga.
Nowoœæ: porównywarka ubezpieczeñ
wyliczenie w kilka minut sk³adki
w 20 Towarzystwach!
Dogodne warunki p³atnoœci:
przelew, karta, gotówka,

Dla pierwszych klientów
gad¿ety reklamowe

Wynajmê plac
w Chojnowie
przy ul. Okrzei 10.
Teren utwardzony,
ogrodzony, przemys³owy.
Mo¿liwy dojazd pojazdami
o du¿ej ³adownoœci.
Na placu znajduje siê energia
elektryczna oraz toaleta.

Powierzchnia 2000 m2
Szczegó³y do ustalenia pod
numerem telefonu:

602 298 438
GAZETA CHOJNOWSKA NR 06/831

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci gruntowych
po³o¿onych w Chojnowie, zabudowanych stacjami transformatorowymi :

Wa¿ne numery
telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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Nieruchomoœci obci¹¿one s¹ umow¹ dzier¿awy, zawart¹ na czas nieoznaczony.
Znajduj¹ce siê na dzia³kach stacje transformatorowe stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci TAURON Dystrybucja S.A.
i nie s¹ przedmiotem sprzeda¿y (nie by³y
wyceniane). Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany
jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomoœci w terenie.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej,
dzia³ka nr 282 posiada dostêp do drogi publicznej poprzez dzia³kê nr 13/6 stanowi¹c¹
drogê dojazdow¹. Sieci uzbrojenia technicznego
znajduj¹ siê w otaczaj¹cych ulicach, bez przy³¹czy na dzia³ce. Przez dzia³ki przebiega sieæ
infrastruktury technicznej - energetyczna.
Na wniosek i koszt nabywcy zostanie dokonane
okazanie granic nieruchomoœci.
Przetarg odbêdzie siê 22 kwietnia 2015 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, na ka¿d¹ nieruchomoœæ oddzielnie.
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 16 kwietnia 2015 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wp³ata jednego wadium upowa¿nia do wziêcia udzia³u w przetargu na jedn¹ dzia³kê .
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ podmioty,
które wykonuj¹ zadania zwi¹zane z przesy³em
i dystrybucj¹ energii elektrycznej i zg³osz¹
siê w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do
godziny 14.00 w pokoju nr 12 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, z ni¿ej
wymienionymi dokumentami:
- dowodem wp³aty wadium,
- aktualnym odpisem z KRS lub innym dokumentem potwierdzaj¹cym, i¿ podmiot posiada
koncesjê na przesy³ i dystrybucjê energii elektrycznej,
- pe³nomocnictwem do udzia³u w przetargu.
W dniu 17 kwietnia o godzinie 15.00 zostanie wywieszona na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie lista uczestników zakwalifikowanych do 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.
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 2014 r. poz. 518), 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 nr
tel. 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
Uzasadnienie formy wyboru przetargu
Z uwagi na stan prawny i specyficzn¹ zabudowê przedmiotu przetargu jedynym trybem sprzeda¿y jest przetarg ustny ograniczony
do podmiotów, które wykonuj¹ zadania
zwi¹zane z przesy³em i dystrybucj¹ energii
elektrycznej.
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Chojnowskie Dzieciaki “ M o j e œ w i a t a p o s t r z e g a n i e ” - w e r n i s a ¿

Lucrezia Osti – 4 latka.
Urodzi³a siê we w³oskiej Ferrarze.
Od trzech lat mieszka w Chojnowie.
W wieku 2 lat zaczê³a perfecto
uk³adaæ puzzle. Lubi malowaæ,
p³ywaæ, czytaæ bajki, kocha pluszaki
i spacery z mam¹ w parku.

