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Na kwietniowej Gildii

Pasjonuj¹ca droga na szczyty
Mont Blank - nie mog³em uwierzyæ, ¿e tego dokona³em.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Zaprezentowali siê
Prezentacja dru¿yny kolarskiej na sezon 2015 i 5.lecie funkcjonowania klubu sta³y siê przyczynkiem niecodziennego spotkania.

Projekt ¿³obka miejskiego - wizualizacja

Powiatowy Zespól Szkó³ w Klastrze Edukacyjnym
List intencyjny o wspó³pracy w ramach Klastra podpisa³o ponad 50 partnerów.
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Nadchodzi Noc
Tegoroczn¹ chojnowsk¹ Noc w Muzeum
zaplanowano na 22 maja. Trwaj¹ gor¹czkowe przygotowania obiektu i atrakcji
dla wybieraj¹cych siê na Noc. Organizatorzy - Muzeum Regionalne i Partnerstwo Doliny Skory nie zdradzaj¹ jeszcze
szczegó³ów, ale uda³o nam siê ustaliæ, ¿e
bêdzie równie ciekawie jak w latach
ubieg³ych. Tematem przewodnim jest
nadanie praw miejskich naszemu miastu.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ bêdzie "¿ywy obraz"
ilustruj¹cy moment przekazania praw
i najwa¿niejszego, miejskiego dokumentu,
który niedawno dyrektor muzeum przet³umaczy³ na jêzyk polski. Poznamy jego
treœæ i okolicznoœci nadania praw.
Jak co roku, organizatorzy zachêcaj¹ do
przebierania siê w stroje z dowolnej epoki.
Po raz pierwszy kostiumy bêd¹ nagradzane.
Przewidziano nagrody dla najlepszego
stroju indywidualnego i nagrodê dla przebranej rodziny.
W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszamy. Wiêcej szczegó³ów, mamy
nadziejê, podamy w kolejnym wydaniu
Gazety Chojnowskiej.

Autobus energetyczny
18 kwietnia do Chojnowa przyjedzie
"Autobus energetyczny - mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdzia³ania zmianom klimatu".
Niecodzienny pojazd zatrzyma siê w centrum miasta i bêdzie parkowaæ w Rynku
w godz. 9.00 - 17.00. Wszystkich zainteresowanych przyczynami zachodz¹cych
zmian klimatu serdecznie zapraszamy.

Muzyczne œwiêtowanie
Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie zaprasza na Koncert z okazji
Œwiêta Konstytucji 3 Maja, które
odbêdzie siê 30 kwietnia 2015r. o godz.
16.00 w Sali Edukacyjnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej.

Zagraj¹ "Niewinni"
Popularny w Chojnowie bluesrockowe
trio "Niewinni" po d³u¿szej przerwie
zagra w kawiarni "Jubilatka". Impreza
bêdzie mia³a miejsce 18 kwietnia (sobota).
Pocz¹tek 20.30, cena biletów 15,00 z³.
Szczegó³owe informacje pod numerem
telefonu 76 818-85-61.
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Zapraszamy
na majówkê

3 maja
11.30 - W ho³dzie Patriotom - z³o¿enie kwiatów pod obeliskiem
przy ul. Chmielnej;
12.00 - Msza œw. w intencji Ojczyzny - koœció³ pw. œw. Ap. Piotra
i Paw³a;
17.00 - Muzyka w Rynku
Zespó³ Trend Music; Wykonawcy ze Studia FAME

******************************************

9 maja
Festyn majowy z udzia³em motocyklistów
(plac zielony przy Gimnazjum nr 1)

13.00 - Msza œw. w intencji motocyklistów - koœció³ pw. NPNMP
14.30 - Parada motocykli ulicami miasta
15.45 i 17.00 - Kuwarajama Band
16.30 - Pokaz pierwszej pomocy
18.00 - Konkurencje motocyklowe

19.00 - Gwiazda festynu - The Mofo Party Band z Kalifornii

Kalendarz imprez w mieœcie
kwiecieñ-maj

kwiecieñ - "Moje otoczenie moje inspiracje". Wystawa w Baszcie Tkaczy
kwiecieñ - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta Seniorów
03.05. - Festyn majowy;
09.05. - Festyn majowy z udzia³em motocyklistów
21.05. - Jarmark z pocz¹tku XX wieku
22.05. - Noc w muzeum
23.05. - X Przegl¹d Teatralny SILEBIA
26-28.05. - Olimpiada lekkoatletyczna szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimanzjalnych
maj - Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Biegach Prze³ajowych
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych
maj - Turniej szachowy
maj - Wojewódzki Turniej Pi³ki Rêcznej Ch³opców klas V
maj - czerwiec - Muzyczna wywiadówka - pracownia wokalna
maj - czerwiec - Skarb z G³ogowa". Wystawa archeologiczna
ze zbiorów Muzeum w G³ogowie
maj-czerwiec - "1000 lat jazdy polskiej". Rysunki Lecha Wagla.
Wystawa w Baszcie Tkaczy
maj - czerwiec - "Holony II" - wystawa kola¿y Urszuli Kwiatkowskiej-Sznerch

Muzeum
UKS 1
MOKSiR
MOKSiR
PZS
Muzeum
MOKSiR
PZS
SP 4
MOKSiR
UKS 1
MOKSiR
Muzeum
Muzeum
MBP

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
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Pity w urzêdzie
21 i 28 kwietnia, to ostatnie dwa dni, kiedy
mamy szansê z³o¿yæ zeznanie podatkowe
w Chojnowie, w siedzibie Urzêdu
Miejskiego.
W pokoju nr 3 (parter), pracownik Urzêdu
Skarbowego przyjmuje zeznania podatkowe za 2014r.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni
u¿ytkowej 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m 2
po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej, w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr LE1Z/00023597/5.

Cena wywo³awcza - 234 500,00 z³.
Wadium - 46 900,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.

Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na
specjalnie przygotowanym stanowisku.

OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta
Chojnowa
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów
w mieœcie Chojnów.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.
z 2015r. poz. 199), zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Chojnowa uchwa³y nr XLIII/216/14 z dnia 28 sierpnia
2014 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieœcie
Chojnów, zmienionej uchwa³¹ nr
VI/22/15 z dnia 29 stycznia 2015r.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235
z póŸn. zm.) informujê o jednoczesnym
przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹dzanej wraz z projektem planu
miejscowego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski
do wy¿ej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
21 dni od dnia ukazania siê niniejszego
obwieszczenia na adres siedziby Urzêdu
Miejskiego:
Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów
Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko lub nazwê wnioskodawcy, jego
adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
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Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje
siê pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich
ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu
(nie dotyczy drzew, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bram¹
wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych
przez dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji
i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r.
nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem 245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 maja 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 15 maja 1015 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 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 (j.t. 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¿ 2 345,00 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
(j.t. 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
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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Miejskie inwestycje
MOKSiR

Wnêrze kwarta³u

Zakoñczono prace remontowe w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji. Swoje odbiory w obiekcie przeprowadzi³a
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna oraz Sanepid, a tak¿e, co najwa¿niejsze, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Inwestor oczekuje teraz na wydanie decyzji pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu.

Trwaj¹ prace przy zagospodarowaniu wnêtrza kwarta³u miêdzy
ulicami Kolejowa-Witosa-Koœciuszki-Plac Dworcowy.
Powstaj¹ tu drogi wewnêtrzne, chodniki, miejsca parkingowe,
w przysz³oœci nasadzona bêdzie zieleñ oraz zamontowany plac
zabaw dla dzieci.

Miejski ¿³obek

Miejskie Przedszkole nr 1
Rozpoczêto prace przy wymianie pokrycia dachu budynku
Przedszkola Miejskiego nr 1.
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Chojnowski samorz¹d ubiega siê o dofinansowanie budowy
miejskiego ¿³obka. "Maluch", to projekt og³oszony przez
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, który ma na celu wsparcie
dzia³añ na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad
dzieæmi w ramach resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3. Projekt dofinansowuje
m.in. inwestycje typu ¿³obek czy klub dzieciêcy. Chojnowski
samorz¹d z³o¿y³ ju¿ wniosek i projekt ¿³obka, którego budowê
w naszym mieœcie zaplanowano na rok bie¿¹cy. 22 kwietnia
dowiemy siê, czy pozytywnie rozpatrzono nasz¹ aplikacjê.
Ministerstwo przewiduje nawet 80% dofinansowania.
Tymczasem og³oszono przetarg nieograniczony na budowê
placówki, która powstanie u zbiegu ulic Gen. St. Maczka i ul.
Sikorskiego.
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Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Klastrze Edukacyjnym
9 kwietnia w PWSZ w Legnicy powo³ano Klaster Edukacyjny
LSSE SA. Pod t¹, nie dla wszystkich zrozumia³¹ nazw¹, kryj¹
siê kompleksowe dzia³ania maj¹ce na celu prognozowanie
zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejêtnoœci,
zawody oraz zwiêkszenie dostêpnoœci do praktycznej nauki
zawodu. Dziêki jego powstaniu mo¿liwe bêdzie jeszcze lepsze
skoordynowanie dzia³añ szkó³ i firm, aby umo¿liwiæ im
nawi¹zanie wspó³pracy w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijanie idei kszta³cenia dualnego na potrzeby przedsiêbiorstw.

List intencyjny o wspó³pracy w ramach Klastra podpisa³o ponad
50 partnerów, w tym firmy, szko³y zawodowe i techniczne, uczelnie wy¿sze, samorz¹dy lokalne i w³adze województwa, izba
rzemieœlnicza oraz kuratorium oœwiaty. Wœród nich znalaz³ siê
Powiatowy Zespó³ Szkó³ z Chojnowa. List intencyjny podpisa³
dyrektor Mariusz Kowalczyk oraz, z ramienia Starostwa
Powiatowego, Kazimierz Burtny.
Przedmiotem wspó³pracy w ramach Klastra jest wykreowanie
innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych,
wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego
Klastra w oparciu o potencja³ i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzglêdnieniem synergii pomiêdzy potrzebami zg³aszanymi przez pracodawców,
a systemem edukacji i formami pozaszkolnymi.
Po³¹czenie potencja³ów: gospodarczego, edukacyjnego,
naukowego na rzecz kszta³cenia zawodowego korzystnie wp³ynie
na proces kszta³towania œwiadomoœci oraz wykreowania szkolnictwa zawodowego na szkolnictwo pozytywnego wyboru
z mo¿liwoœci¹ realizowania œcie¿ki kariery zawodowej.
opr. eg
•Ÿród³o http://www.portalsamorzadowy.pl

Szlak „Chojnowska” w Commentr y
Kilka tygodni temu, nasi francuscy przyjaciele z Commentry zorganizowali kolejny
rajd pieszy dedykowany naszemu miastu. „Chojnowska” - tak nazwano imprezê przyci¹ga wielu mi³oœników pieszych wêdrówek. Relacjê z tego wydarzenia
odnotowano w lokalnej prasie. Otrzymaliœmy jeden egzemplarz czasopisma
i dzielimy siê treœci¹ artyku³u z naszymi Czytelnikami.

Na rajdzie Chojnowska
spotka³o siê 200 piechurów.
Pomimo bogatej oferty szlaków, jakie
mamy do dyspozycji w naszej okolicy, rajd
“Chojnowska” (nazwa pochodzi od mieszkañców Chojnowa, naszego partnerskiego
miasta), zgromadzi³ na swojej 8, 12 i 16kilometrowej trasie a¿ 200 wêdrowców.
Szlak 12-kilometrowy okaza³ siê najczêœciej wybieranym przez uczestników.
Przybyli oni z daleka, miêdzy innymi
z Bourges, Riom czy z Creuse. Oko³o stu
z nich wyruszy³o wczesnym popo³udniem w kierunku Parku Kopalni, Torche
i Pourcheroux.
Pozostali zdecydowali siê przebyæ 8 kilometrów, a ci najodwa¿niejsi 16.
Niestety, pogoda nie dopisa³a. Trzeba wiêc
by³o przyspieszyæ kroku, posiliæ siê na
trasie i jak najszybciej dotrzeæ do lokalu
u¿yczonego nam przez Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej. Tam mo¿na by³o zasi¹œæ
przy sto³ach, przygotowanych na tê okazjê
przez Komitet Miast Partnerskich.
Przyjêcie strudzonych wêdrowców okaza³o
siê równie starannie przygotowane, co
oznakowanie tras. Na ka¿dego czeka³y
gor¹ce napoje oraz talerz po¿ywnych
specja³ów polskiej kuchni. Delektowano
siê nimi w przyjacielskiej atmosferze.
Zziêbniêci i zmêczeni uczestnicy szóstej
ju¿ edycji “Chojnowskiej” szybko odzyskali
si³y, delektuj¹c siê polskimi wêdlinami
oraz deserami.

Komitet organizacyjny w oczekiwaniu na
uczestników Rajdu.

Przewodnicz¹cy komitetu podziêkowa³
wszystkim organizatorom za ich obecnoœæ oraz zaanga¿owanie w organizacjê
tego niecodziennego popo³udnia, podczas
którego mieliœmy okazjê poznawaæ okolice
Commentry, wêdruj¹c tym razem po
b³otnistych szlakach.
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Pasjonuj¹ca droga na szczyty
Jakiœ czas temu Muzeum Regionalne zaprosi³o zainteresowanych na spotkanie z Marianem
Bochynkiem, podró¿nikiem i alpinist¹ z Janowic Wielkich. Pisaliœmy o tym w naszej Gazecie. Kilka
dni po publikacji artyku³u, do redakcji zadzwoni³a Czytelniczka informuj¹c nas o chojnowianinie,
który bez w¹tpienia mia³by równie wiele do powiedzenia o wyprawach na szczyty. Zainteresowaliœmy
siê tematem i wkrótce nawi¹zaliœmy kontakt z Panem Andrzejem Kaczmarkiem. Wywiad, jaki z nim
przeprowadziliœmy, jest niezwykle ciekaw¹ opowieœci¹, potwierdzaj¹c¹ powiedzenie "chcieæ to móc".
Gor¹co zachêcamy do przeczytania zajmuj¹cej historii Andrzeja Kaczmarka.
Gazeta Chojnowska - Kiedy i w jakich okolicznoœciach narodzi³ siê pomys³ zdobywania
szczytów?
Andrzej Kaczmarek - Pewnego pi¹tkowego
wieczoru (7 lat temu ), ogl¹daj¹c na National
Geographic program o ociepleniu klimatu, pojawi³ siê w¹tek o œniegach Kilimand¿aro, ¿e te legendarne œniegi mog¹ ca³kowicie znikn¹æ z Dachu
Afryki. Ta wiadomoœæ sta³a siê dla mnie niesamowit¹ inspiracj¹. Niemal natychmiast zapragn¹³em zobaczyæ œniegi Kilimand¿aro. Nie
wiedzia³em jak mój organizm zachowa siê na
tej wysokoœci, czy dam radê. Postanowi³em,
dochodziæ do tej wysokoœci poprzez zdobywanie
kolejnych pomniejszych szczytów. Zapisa³em
siê na zimowy kurs alpinistyczny, który odby³
siê w Tatrach Zachodnich na Hali G¹sienicowej.
Zaraz po kursie zadzwoni³em do Polskiego
Klubu Alpejskiego z chêci¹ zapisania siê na
najwy¿szy szczyt Austrii , le¿¹cy w Wysokich
Taurach, mierz¹cy prawie 4 tysi¹ce metrów .
Uzyska³em odpowiedŸ - stary to jest bardzo
wymagaj¹cy szczyt zanim siê z nami
wybierzesz na tê trudn¹ wyprawê to musisz
zdaæ test… - zimowa wyprawa na Lodowy
Szczyt (2627m.) znajduj¹cy siê w Tatrach
S³owackich. Tak te¿ zrobi³em. Kiedy byliœmy
wraz z ekip¹ u podnó¿a szczytu nast¹pi³o
za³amanie pogody, œnie¿yca, widocznoœæ spad³a
niemal¿e do zera i byliœmy zmuszeni zawróciæ
do schroniska, ku mojej uciesze, poniewa¿
znacznie odstawa³em kondycyjnie od innych.
Pomimo nieudanej wyprawy wiedzia³em, ¿e
to jest to! Zachwyci³em siê wolnoœci¹, któr¹
odczu³em na wielkich po³aciach œnie¿nych
górskich dolin i majestatycznych strzelistych
szczytów oœnie¿onych i okutych lodem. Jeszcze

tej samej zimy wybra³em siê na najwy¿szy
szczyt Tatr, Gerlach 2640m.n.p.m. Zdoby³em
go bez wiêkszych trudnoœci, wiêc tym samym
zda³em test i mog³em w maju wybraæ siê z PKA
na Grossglcokner 3895m, najwy¿szy szczyt
Austrii.
Na drugi rok ponownie wybra³em siê na Grossa,
z braæmi - Krzyœkiem i £ukaszem. Niestety,
z powodu z³ych warunków atmosferycznych
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musieliœmy zawróciæ, od szczytu dzieli³y nas
tylko 62 metry w pionie. To by³a dla mnie najtrudniejsza wyprawa, poniewa¿ w jej trakcie
zgubiliœmy drogê. Z piêknej s³onecznej pogody,
nagle powsta³a zamieæ œnie¿na, a na domiar
z³ego zacz¹³ wiaæ przenikliwy lodowaty wiatr.
Po tej wyprawie, bardzo czêsto w nocy œni³o
mi siê, jak wiszê na w¹skiej pó³ce skalnej znajduj¹cej siê nad otch³ani¹ 350 metrow¹ i rozpaczliwie próbujê znaleŸæ bezpieczn¹ drogê
dla siebie i moich kolegów z liny. Mój sen by³
dok³adnym odzwierciedleniem sytuacji, któr¹
prze¿y³em tam pod szczytem. Kiedy po paru
miesi¹cach wszed³em na szczyt Grossglockner, horrory senne skoñczy³y siê …
Po zaliczeniu Grossa mog³em kontynuowaæ
drogê w kierunku Kilimand¿aro.
W 2012r. wybra³em siê na Dach Europy z m³odszym o 20 lat koleg¹. Okaza³o siê, ¿e Krzyœka na
ostatnim stromym œnie¿nym podejœciu
musia³em wci¹gaæ na linie. Ju¿ wtedy poza
intensywnym p³ywaniem, zmieni³em sposób
od¿ywiania siê i do³¹czy³em do swojego menu
suplementy diety. Na szczycie Mont Blanc
4810 m.n.p.m. zatañczyliœmy taniec radoœci.
Nie mog³em uwierzyæ, ¿e tego dokona³em,
a kiedy zadzwoni³em do ¿ony ze szczytu, emocje
nie pozwoli³y mi wypowiedzieæ s³owa.

G.Ch. - Jakie niebezpieczeñstwa czekaj¹
na uczestników wypraw?
A.K. - O powodzeniu wyprawy w wysokich
górach decyduje przede wszystkim doœwiadczenie i rozs¹dek, no i oczywiœcie bardzo du¿a
zmiennoœæ warunków atmosferycznych. W drodze na Mont Blank przechodzi siê przez owiany
z³¹ s³aw¹ Kuluar Œmierci, zwany Rolling Stones
(spadaj¹ce kamienie ). W³aœnie w trakcie przechodzenia tego Ÿlebu nagle nade mn¹ w odleg³oœci oko³o 200m od grani skalnej oderwa³
siê olbrzymi kamieñ wielkoœci lodówki i zacz¹³
lecieæ z szybkoœci¹ b³yskawicy wprost na mnie.
Stan¹³em jak wryty i têpym wzrokiem gapi³em
siê na niego oczekuj¹c dalszego rozwoju…
Przelecia³ obok mnie oko³o 1,5 metra.
W trakcie pokonywania kuluaru zdarza³o siê
wiele wypadków, nawet œmiertelnych.

G.Ch. - Kiedy podj¹³ Pan decyzjê o próbie
zdobycia Kilimand¿aro?
A.K. - By³ rok 2013. Zacz¹³em od poszukiwania w Internecie agencji turystycznej, dziêki
której móg³bym siê wybraæ na tê gór¹. Po trzech
miesi¹cach bezowocnych prób (oferty by³y
zbyt drogie) postanowi³em za³atwiæ wszystko na
miejscu w Tanzanii. Polecia³em samolotem
do Kenii, stamt¹d autobusem do Tanzanii i na
miejscu wynaj¹³em przewodnika, który zgodzi³
siê za 1100 $ pójœæ ze mn¹ na szczyt. To by³a
najciekawsza wyprawa. Stawia³a przede mn¹
wiele wyzwañ. Musia³em nauczyæ siê w formie komunikatywnej j. angielskiego, by³em
zdany sam na siebie, no i przede mn¹ by³ najwy¿szy szczyt Afryki. Wybra³em jedn¹ z najtrudniejszych i najd³u¿szych tras, ale za to bardzo
malownicz¹ i nie zat³oczon¹, poniewa¿ na niej
nie ma schronisk górskich. Œpi siê w namiotach zazwyczaj taszczonych przez wynajêtych
tragarzy. Ale nie w moim przypadku, mój
ekwipunek wa¿y³ 27 kilogramów, które musia³em nieœæ przez 100 kilometrów. Ka¿dy dzieñ
wspinaczki na Kilimand¿aro to inne krajobrazy. Wilgotny tropikalny las, rozleg³e wrzosowisko z wielkimi, kaktusowatymi lobeliami,
w koñcu nie ma ju¿ nic poza polem lawy. Przed
samym wierzcho³kiem szczytowym pojawia
siê lodowiec. Ogromne œciany lodowo-œnie¿ne,
zrobi³y na mnie niesamowite wra¿enie. W koñcu
moje wieloletnie marzenie zosta³o spe³nione.
Poczu³em siê szczêœliwy, spe³niony. Chcia³em na
szycie nagraæ film ze swoj¹ wypowiedzi¹, próbowa³em kilkukrotnie, ale za ka¿dym razem ³zy
szczêœcia blokowa³y moje s³owa.
Po udanej wyprawie na Kili, wiedzia³em ju¿,
¿e ca³y œwiat stoi przede mn¹ otworem. Postawi³em sobie bardzo ambitny cel, zdobyæ Koronê
Ziemi, wejœæ na wszystkie najwy¿sze szczyty
kontynentów. Wiêc poszed³em za ciosem
i w 2014r. wybra³em siê na najwy¿szy szczyt
Ameryki Po³udniowej Aconcagua 6960 m.n.p.m.
Zacz¹³em trenowaæ bieganie i braæ udzia³
w imprezach biegowych, takich jak Szlakiem
Wygas³ych Wulkanów czy Bieg Icemana.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e bieganie sta³o siê, po
górach, moj¹ drug¹ pasj¹. Mój wysi³ek zosta³

uwieñczony sukcesem. Stan¹³em na najwy¿szym
szczycie obu Ameryk. Mam to szczêœcie, ¿e
moja ¿ona podziela moj¹ górsk¹ pasjê i na
dodatek motywuje mnie. Nie ma zatem
¿adnych przeszkód w realizacji mojego bardzo
ambitnego celu.
G.Ch. - ¯yczymy powodzenia i czekamy na
kolejne relacje.
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Rosswijaj¹cy TeamGim1
Ekipa z Gimnazjum nr 1 ma za sob¹ ju¿
dwa zadania konkursowe. "Rosswijaj¹cy
TeamGim1" podczas akcji flash mob
w Rynku i preznetacja nowych przek¹sek
dla uczniów. To II zadanie polega³o na
wymyœleniu zdrowych i dot¹d nie bêd¹cych w sprzeda¿y przek¹sek, po które
siêgnêliby z chêcia m³odzi ludzie. Gimnazjaliœci wymyœlili przek¹ski, zrobili ich
opakowania i wykonali zdjêcia. Sklepik
Spó³dzielni Uczniowskiej "Rosswój"
prezentuje seriê przek¹sek o nazwie
"Niebieska linia". Byæ mo¿e ich pomys³y
zainspiruj¹ producentów ¿ywoœci i niebawem podobne "przegryzki" znajdziemy na pó³kach. Póki co, s¹ jedynie
na zdjêciach na stronie "rossnet-u".
Do wykonania zosta³o ostatnie zadanie
w formie testu on-line. Na dwa wczeœniejsze mo¿na g³osowaæ do 20 kwietnia
na stronie
www.rossnet.pl/1000wakacji/galeria

Filmik z pierwszego zadania nosi tytu³
"Higieniczny odjazd", mini-galeria
z drugiego - Sklepik Spó³dzielni
Uczniowskiej "Rosswój".
Gimnazjaliœci jako jedyni z naszej gminy
(prawdopodobnie te¿ z powiatu) walcz¹
o wyjazd na 10 dni do stolicy.

Jury konkursu wybierze
50 najlepszych zespo³ów.
Zachêcam wszystkich do g³osowania.
Pomó¿my naszemu zespo³owie znaleŸæ
siê w gronie piêædziesiêciu najlepszych.

TERMINARZ
REKRUTACJI
DO GIMNAZJUM 2015/2016
Wsz ystkim rodzicom szóstoklasistów

przypominamy o zmianach w kalendarzu
rekrutacji do gimnazjów, które nast¹pi³y
ju¿ w ubieg³ym roku.
*podania o przyjêcie do klasy pierwszej
gimnazjum sk³adamy od 2 do 25 czerwca
2015 r.
* kopie œwiadectwa ukoñczenia szko³y
podstawowej i kopie zaœwiadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz
innych dokumentów sk³adamy od 26 do
29 czerwca 2015 r.
* og³oszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
gimnazjum - do 2 lipca 2015 r.
* orygina³y œwiadectw i zaœwiadczeñ o wynikach sprawdzianu i innych wymaganych
dokumentach sk³adamy do 6 lipca 2015 r.
* og³oszenie ostatecznej listy przyjêtych
uczniów - do 7 lipca 2015 r.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

RUCH ROZWIJAJ¥CY - METODA DLA KA¯DEGO
Moja fascynacja Metod¹ Ruchu Rozwijaj¹cego rozpoczê³a siê oko³o
10 lat temu na pewnym kursie pedagogicznym. Urzek³a mnie
wówczas jej prostota i ³atwoœæ stosowania -zw³aszcza wœród
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Ruch Rozwijaj¹cy jest metod¹ terapii wspieraj¹cej rozwój dzieci ,
jak równie¿ terapii dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie i fizycznie.
Æwiczenia Metody Ruchu Rozwijaj¹cego mog¹ wykonywaæ równie¿
osoby doros³e.
Metoda zosta³a zapocz¹tkowana przez Weronikê Sherborne, angielsk¹
nauczycielkê tañca i ruchu. W Polsce jest ona znana od lat siedemdziesi¹tych. Æwiczenia Metod¹ Ruchu Rozwijaj¹cego jako pierwsze zaczê³y stosowaæ: Maria Przasnyska i Izabela Korsak.
Równie¿ w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie odbywaj¹ siê zajêcia bazuj¹ce na Metodzie Ruchu Rozwijaj¹cego wg Weroniki Sherborne.
Powstaj¹ pytania - ,,Po co wykonywaæ æwiczenia Ruchu Rozwijaj¹cego?", ,,Jak wygl¹daj¹ te æwiczenia?".
Æwiczenia Ruchu Rozwijaj¹cego ucz¹ dziecko œwiadomoœci w³asnej
osoby oraz innych osób, wiedzy o budowie jego cia³a, kszta³tuj¹
zwi¹zek dziecka z otoczeniem fizycznym, ucz¹ zwi¹zku z drugim
cz³owiekiem. W toku zajêæ , które mog¹ odbywaæ siê w towarzystwie
rodziców, dzieci wykonuj¹ ró¿norodne æwiczenia.
Æwiczenia wstêpne takie jak: powitanie innych osób za pomoc¹ palców,
przekazywanie uœcisku d³oni maj¹ na celu rozwijanie œwiadomoœci osoby.
Wiedza o budowie cia³a i jego mo¿liwoœciach (œwiadomoœæ cia³a) jest
przekazywana w czterech grupach æwiczeñ:
I. Æwiczenia wyczuwania brzucha i pleców
II. Wyczuwanie r¹k i nóg.
III. Wyczuwanie twarzy.
IV. Æwiczenia wyczuwania stawów.
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Kszta³towanie zwi¹zku dziecka z otoczeniem fizycznym (œwiadomoœæ przestrzeni) odbywa siê miêdzy innymi poprzez: przechodzenie od æwiczeñ wymagaj¹cych ca³kowitej stycznoœci z pod³o¿em
(le¿enie na plecach, le¿enie na brzuchu) do æwiczeñ , w których
zmniejsza siê stopniowo kontakt z pod³o¿em (pe³zanie, czo³ganie
siê, raczkowanie, czworakowanie, chodzenie, podskoki).
Uczenie dziecka zwi¹zku z drugim cz³owiekiem nastêpuje poprzez
æwiczenia relacji:
- opiekuñczej(relacja ,,z");
- mocy i energii (relacja ,,przeciwko");
- relacji ,,razem".
Podczas æwiczeñ relacji opiekuñczej zaspokajana jest potrzeba poczucia
bezpieczeñstwa dziecka (rodzic przytula dziecko, ko³ysze je, przetacza je
delikatnie po pod³odze i wykonuje inne æwiczenia w zakresie tej relacji).
W relacji mocy i energii dziecko ma mo¿liwoœæ wypróbowania swojej
mocy oraz nauczenia siê ,na czym polega stosowanie si³y bez agresji.
Æwiczenia w tej relacji polegaj¹ na wyczuwaniu ciê¿aru i si³y drugiej
osoby oraz przeciwstawianiu siê naciskom .
G³ównym celem æwiczeñ w relacji ,,razem" jest nabycie przez dziecko
umiejêtnoœci wspó³pracy i rozwijania wzajemnych kontaktów.
Podstawowe æwiczenia: opieranie siê o drug¹ osobê, przyci¹ganie,
podpieranie, równowa¿enie, wspó³dzia³anie.
Dzieci spragnione ruchu bardzo chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach
prowadzonych wed³ug za³o¿eñ metody Weroniki Sherborne.
W trakcie zajêæ maj¹ mo¿liwoœæ decydowania o swojej aktywnoœci.
Rodzice przekonuj¹ siê, ¿e æwiczenia Ruchu Rozwijaj¹cego s¹
mo¿liwe do wykonania przez osoby doros³e, co wiêcej - daj¹
równie¿ czas na relaks.
El¿bieta Prociów-Miko³ajczak
pedagog w PPPP w Chojnowie
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Testy TESTICO
TESTICO to nowoczesne narzêdzie
u³atwiaj¹ce proces nauczania oraz
sprawdzania kompetencji uczniów.
Ogromn¹ zalet¹ zestawu jest mo¿liwoœæ
otrzymania przeanalizowanych danych,
wraz z uzyskan¹ punktacj¹ ju¿ w kilka
sekund po zakoñczeniu testu.
W ten sposób sprawdzaj¹ swoj¹ wiedzê
z jêzyka angielskiego uczniowie z klasy
5a i 5c Szko³y Podstawowej nr 4.
Szko³a otrzyma³a program TESTICO
w ramach projektu "Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie". Interaktywny
System Testowania "Testico Edu", to
zestaw do szybkiego tworzenia i wygodnego przeprowadzania testów wielokrotnego wyboru z u¿yciem bezprzewodowych pilotów na komputerach w pracowni szkolnej lub za poœrednictwem
Internetu. Pytania testowe wraz z wariantami odpowiedzi wyœwietlane s¹ na
ekranie za pomoc¹ rzutnika multimedialnego, a uczniowie udzielaj¹ odpowiedzi,
wciskaj¹c przyciski pilotów. Ka¿dy ma
indywidualnie przypisany numer pilota.
Prosty interfejs u¿ytkownika pozwala na
szybkie tworzenie bazy danych uczniów
z mo¿liwoœci¹ ich szyfrowania. System
zbiera odpowiedzi od ca³ej grupy i mo¿e
od razu wyœwietliæ wyniki.

Br¹z dla WTZ
9 kwietnia o godzinie 10:00 rozpocz¹³
siê regionalny Turniej Rozgrywek Umys³owych w Œwierzawie. Reprezentacja chojnowskiego WTZ w sk³adzie: Barbara
Siwak, Agnieszka Bieniek, Eryk Ziembikiewicz, Daniel Kazanecki i Daniel
Witkowski zajêli bardzo dobre III miejsce.

Organizatorzy przygotowali 10 zadañ,
z którymi bardzo dobrze poradzili sobie

nasi uczestnicy, o czym œwiadczyæ mo¿e
wysoka iloœæ uzyskanych punktów.
Poziom by³ bardzo wyrównany, a o miejscach na podium decydowa³y minimalne
ró¿nice.
Poczêstunek przed og³oszeniem wyników,
œwietna, integracyjna atmosfera, doborowe
towarzystwo, a wszystko to przenios³o
siê na zauwa¿alny uœmiech rywalizuj¹cych
tego dnia miêdzy sob¹ okolicznych reprezentantów WTZ.

Zaproszenie do udzia³u
w Jarmarku z pocz¹tku XX wieku
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych
do w³¹czenia siê w obchody
i organizacjê

Jarmarku sprzed stu lat.
Tego wyj¹tkowego dnia
- 21 maja o godz. 15.30 Rynek Chojnowa
zamieni siê w magiczne miejsce.
Spróbujemy odtworzyæ
sceneriê i klimat sprzed prawie 100 lat.

Po zakoñczonym teœcie program sam
sprawdza odpowiedzi, oblicza wyniki
i wystawia oceny. W trakcie projekcji
testu, na ka¿de z pytañ jest okreœlony
czas na udzielenie odpowiedzi . Po jego
up³ywie program automatycznie przechodzi do nastêpnego pytania.
W wersji komputerowej istnieje mo¿liwoœæ okreœlenia czasu na rozwi¹zanie
ca³ego testu, bez odmierzania czasu na
poszczególne pytania. Istnieje te¿ wiele
dodatkowych opcji usprawniaj¹cych
przebieg testu.
Czy ta forma wyprze tradycyjne kartkówki?
Z pewnoœci¹. Póki co, system jest testowany.

Przewidziane atrakcje:
kawiarenki retro, wystêpy chóru, orkiestry, stroje z epoki,
pokaz dawnych zawodów, stragany, ¿ywy inwentarz,
zabawy dla dzieci…
Wszystkich zainteresowanych - artystów, rzemieœlników, ludzi
z pomys³ami i wyobraŸni¹, pragn¹cych pochwaliæ siê swoimi
dokonaniami, wystawiæ swoje prace, zaprezentowaæ swoj¹ twórczoœæ
- gor¹co zachêcamy do udzia³u i zg³aszania swoich propozycji.
Zdob¹dŸ siê na odwagê i wsi¹dŸ z nami do wehiku³u czasu!
Kontakt:
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. PoŸniaków 2; tel. 76 8196515

anon
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Kwietniowa Gildia
Kwietniowe spotkanie Gildii rozpoczê³o
siê trochê nietypowo, bo prezentacj¹
multimedialn¹ fotografii Rafa³a
Wyciszkiewicza. Przez ok. 15 minut
ogl¹daliœmy portretowe zdjêcia dzieci
wykonane przez Rafa³a na przestrzeni
kilkunastu lat.

Po prezentacji fotografii nast¹pi³o otwarcie wystawy prac plastycznych Kamili
Wiœniewskiej. Przez ca³y kwiecieñ osoby
odwiedzaj¹ce "KuŸniê" bêd¹ mia³y okazjê
ogl¹daæ rysunki i malarstwo tej m³odej
chojnowskiej artystki.

tylko mieæ nadziejê, ¿e uda siê go zrealizowaæ przy zaanga¿owaniu chojnowskich twórców oraz ewentualnych sponsorów tego przedsiêwziêcia.
W dalszej czêœci swoje prace rêkodzielnicze zaprezentowa³y panie: Teresa
Wójcik - frywolitkow¹ serwetkê i kartki
œwi¹teczne, Ludwika Suchecka - obraz

oraz bukiety z papierowych kwiatów,
Ma³gorzata Krzywda - drzewko w doniczce wykonane m.in. z origamowych
tulipanów, a Lilla Konieczna - haft krzy¿ykowy. Miros³aw Zatorski przedstawi³
portret wykonany pastelami, który przygotowa³ do planowanej na maj wystawy.
Tradycyjnie Edmund Chamera zilustrowa³ poprzednie spotkanie Gildii satyrycznymi rysunkami, które wywo³a³y
uœmiechy na twarzach gildian.

Portrety

naszych artystów
Miros³aw
Andrzej
Zatorski

Urodzony w 1956 r., mieszka i pracuje
w Chojnowie. W jego rodzinnym mieœcie
narodzi³a siê pasja do malowania, która
objawi³a siê ju¿ w okresie dzieciñstwa.
Jego pierwszym nauczycielem i odkrywc¹
by³a nauczycielka zajêæ plastycznych Pani
Kazimiera Dul. To ona zachêca³a go do
udzia³u w ró¿nych konkursach - szkolnych
i pozaszkolnych, dziêki czemu nabra³
pewnoœci siebie i chêci do dalszego rozwoju.
W doros³ym ¿yciu maluje martwe natury,
pejza¿e, a przede wszystkim portrety, które
maj¹ swoich odbiorców w kraju i za
granic¹.

Andrzej Markiewicz oraz Bogdan Misikiewicz uwiecznili spotkanie na fotografiach .
Dyrektor MOKSiR-u przedstawi³ pokrótce
wydarzenia kulturalne planowane w najbli¿szym czasie.
Na spotkanie Gildii Artystów Chojnowa
przyszed³ z pewn¹ ofert¹ Andrzej Bobik.
Ten znany chojnowski drukarz, wydawca
i spo³ecznik zaproponowa³ wydanie
kalendarza na przysz³y rok, na którego
kartach mia³yby byæ zaprezentowane
prace plastyczne oraz byæ mo¿e tak¿e
teksty poetyckie cz³onków Gildii.
Pomys³ bardzo siê spodoba³ i pozostaje
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W maju spotykamy siê tu¿ po d³ugim
weekendzie, czyli w œrodê 6 maja.
Ju¿ dzisiaj SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do naszego grona wszystkie twórcze osoby
z terenu miasta i gminy Chojnów.
Wiêcej informacji na temat Gildii Artystów
Chojnowa znajduje siê tutaj:
http://gildia.chojnow.eu/
oraz na:
www.facebook.com/gildia.artystow.chojnowa
eMKa

Od 1999 roku bierze udzia³ w licznych
wystawach zbiorowych. Wiele wykonanych przez niego rysunków i karykatur
by³o zamieszczanych na ³amach Gazety
Chojnowskiej.
W latach 2010-2014 pope³ni³ oko³o 20
obrazów zwi¹zanych z zabytkami naszego
miasta, które namalowa³ w technice olejnej
na p³ótnie i pastel olejny na kartonie.
Razem z Mariuszem G³odem przygotowuje du¿¹ wystawê pt. “Emocje w portrecie",
której wernisa¿ ju¿ wkrótce.
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 marca 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks
wyborczy (Dz.U.2011.21.112 ze zm.) podaje siê do publicznej
wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja 2015 r.

G³osowanie odbêdzie siê w lokalach wyborczych
w dniu 10 maja 2015r. od godz. 7.00 do godz. 21.00,
a w przypadku drugiego g³osowania (II tura)
w dniu 24 maja 2015r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego (dot. uprawnionej grupy
wyborców) nale¿y zg³osiæ Burmistrzowi Miasta Chojnowa w terminie do dnia 27 kwietnia 2015r., a przez pe³nomocnika do dnia 4
maja 2015r.
Burmistrz Miasta Chojnowa
(...) Jan Serkies
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Nasza ziemia, nasz dom
– pamiêtnik pokoleñ
Z okazji 70. rocznicy przy³¹czenia Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych do Polski, Starostwo
Powiatowe w Legnicy og³asza konkurs literacki dla dzieci i m³odzie¿y zamieszkuj¹cej
w gminach powiatu.
„Nasza ziemia, nasz dom – pamiêtnik
pokoleñ”, to nie tylko tytu³ konkursu, ale byæ
mo¿e i wydawnictwa, które stworzyæ maj¹
najlepsze nades³ane prace. Warto wzi¹æ
udzia³, bo wygraæ mo¿na rower, tablet czy
aparat fotograficzny. Rozstrzygniêcie jeszcze
przed koñcem roku szkolnego.
– Ta inicjatywa ma co najmniej dwa zasadnicze aspekty – zauwa¿a Janina Mazur,
Starosta Legnicki. – Po pierwsze chcemy
zmobilizowaæ m³odzie¿ do pog³êbienia, a byæ
mo¿e dopiero poznania historii w³asnego
pochodzenia, swoich korzeni. Po drugie, jako
staroœcie i mieszkance tych ziem zarazem,
osobiœcie zale¿y mi na zgromadzeniu mo¿liwie
najwiêkszej iloœci informacji o pierwszych
osadnikach i losach ich rodzin przyby³ych,
po 1945 roku, na tereny zamykaj¹ce siê
administracyjnie w granicach dzisiejszego
Powiatu Legnickiego.
Powiat Legnicki zamieszkuje dziœ ok. 55 tys.
osób, z czego zdecydowana wiêkszoœæ to
potomkowie pierwszych osadników. Ca³e
rodziny osiada³y w opustosza³ych wsiach,
miasteczkach i miastach. Zdezorientowani
i doœwiadczeni wojenn¹ traum¹ ludzie
w poœpiechu zajmowali gospodarstwa ma³e
i du¿e, wprowadzali siê do mieszkañ w murowanych kamienicach. Wielu z nich wci¹¿
¿yje i pamiêta. Historia pierwszych dni,
miesiêcy i lat na ziemiach, które dziœ my
sami uwa¿amy za w³asne ma³e ojczyzny
i które sta³y siê ju¿ nasz¹ ojcowizn¹, kryje
siê we wspomnieniach naszych dziadków
i pradziadków. Nie pozwólmy, aby na
zawsze zabrali ze sob¹ nasze dziedzictwo,
nasze dolnoœl¹skie, polskie ju¿ DNA.
Chwyæmy dyktafony i pióra, pos³uchajmy
o swoich korzeniach, odkrywajmy rodzinne
tajemnice, rozpocznijmy fascynuj¹c¹ podró¿
w czasie.
Nak³oñmy dziadków, ¿eby odszukali czêsto
zakurzone i zapomniane rodzinne albumy
z fotografiami, niech zajrz¹ w g³¹b siebie
i wpuszcz¹ tam tak¿e nas. A my s³uchajmy
i skrupulatnie notujmy, razem z nimi na
nowo zagl¹daj¹c do znanego nam od zawsze
rodzinnego domu, wówczas obcego, opustosza³ego i potencjalnie wrogiego. Jak wygl¹da³, co, a mo¿e kogo w nim zastali, jak pachnia³o powietrze, czy mieli co jeœæ, jak wspominaj¹ pierwsze ¿niwa? A mo¿e znaleŸli
poniemiecki skarb, bo o podobnych historiach us³yszeæ mo¿na na wielu wsiach...
Warto spisaæ swój w³asny pamiêtnik pokoleñ
i staæ siê czêœci¹ historii tego powiatu.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad
uczestnictwa w konkursie dostêpne s¹
w regulaminie konkursu na stronie
www.powiat-legnicki.eu.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA POLECA...
Szymon Nowak
"Dziewczyny wyklête"

Dzia³ dla doros³ych
Richard Hargreaves
" Ostatnia twierdza Hitlera
Breslau 1945"
W styczniu 1945 roku Armia Czerwona ze
straszliw¹ furi¹ przyst¹pi³a do d³ugo oczekiwanego ostatecznego ataku na Rzeszê, zdobywaj¹c kolejne tereny i wielkie miasta okupowanej Polski oraz wschodnich Niemiec.
Breslau, stolica Œl¹ska, licz¹cy przed wojn¹
600 tysiêcy mieszkañców, stawi³ jednak
zaciêty opór i zosta³ og³oszony przez Hitlera
twierdz¹. "Ostatnia twierdza Hitlera" powsta³a na podstawie skrupulatnych badañ
ogromnej liczby oficjalnych dokumentów,
gazet, listów i dzienników oraz wstrz¹saj¹cych relacji œwiadków.

Pierwsza taka ksi¹¿ka o dziewczynach
z antykomunistycznego podziemia o tych
bardzo znanych i niemal zupe³nie zapom-

nianych. O tych, które nie zawaha³y siê, by
oddaæ krajowi sw¹ m³odoœæ, a niejednokrotnie i ¿ycie.
Szesnaœcie porywaj¹cych opowieœci o walce,
dramatycznych wyborach, ucieczkach,
upokorzeniach i wiêziennej wegetacji.
Ksi¹¿ka bogato ilustrowana, zawiera niepublikowane wczeœniej zdjêcia.
Dzia³ dla dzieci
"Pan Robótka
- niezwyk³e projekty plastyczne"
Fantastyczny zbiór projektów niezwykle
pomys³owego Pana Robótki. Ksi¹¿ka jest
pe³na œwietnych pomys³ów, zagadek oraz
wskazówek przydatnych ma³ym artystom.
Wystarczy odrobina wyobraŸni, by wyczarowaæ wspania³e dekoracje oraz zabawki
i spêdziæ czas na kreatywnej zabawie.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
po³o¿onej przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ka jest czêœciowo zakrzaczona.
Znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym
bez przy³¹czy na dzia³ce. Nabywca nieruchomoœci niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny
koszt. Dostêp do drogi publicznej ul. Wincentego
Witosa zapewniony jest przez dzia³kê nr 467/4
(wydzielon¹ jako drogê wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 maja 2015 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 15 maja
2015 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
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dodatkowo wyci¹g z w³a-œciwego 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 (j.t. 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¿ 780,00 z³. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000
0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy.

Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê w dniu 26.03.2014 r., drugi 20.05.2014 r.,
trzeci 4.08.2014 r., czwarty 24.09.2014 r.,
pi¹ty 19.11.2014 r., szósty 21.01.2015 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. 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. 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.

11

Zaprezentowali siê
Prezentacja dru¿yny kolarskiej na sezon 2015 i 5.lecie funkcjonowania klubu sta³y siê przyczynkiem niecodziennego spotkania,
jakie zaplanowano na 7 kwietnia w auli Gimnazjum nr 2.
Uczniowski Klub Kolarski "Oriens" skupiaj¹cy na chwilê obecn¹
14 zawodników zaprosi³ na ten dzieñ wszystkich w mniejszym lub
wiêkszym stopniu zwi¹zanych z klubem.

Miejsce spotkania nie by³o przypadkowe. Nasi kolarze od wielu lat
korzystaj¹ z uprzejmoœci gimnazjum. Tu maj¹ swoj¹ siedzibê,
magazyn na sprzêt i si³owniê - mówi¹c krótko idealne warunki
i wsparcie. Dyrektor Andrzej Urban nie jest jedyn¹ osob¹, która
chêtnie pomaga m³odzie¿y. Jej rozwój maj¹ na wzglêdzie tak¿e
w³adze samorz¹dowe i lokalni przedsiêbiorcy, wielkie znaczenie
ma tak¿e zaanga¿owanie rodziców. Wtorkowe spotkanie by³o
zatem, miêdzy innymi, okazj¹ do z³o¿enia podziêkowañ wszystkim,
którzy maj¹ swój wk³ad w kilkuletni¹ dzia³alnoœæ klubu.
Wyj¹tkowym goœciem wydarzenia by³ wiceprezes Polskiego Zwi¹zku
Kolarskiego i zarazem szef Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Bogdan Rzepka,
który dziêkowa³ dzia³aczom i w³adzom miasta za propagowanie
kolarstwa. Burmistrz Chojnowa natomiast - Jan Serkies wskaza³
ogromn¹ rolê spo³eczników, dziêki którym ró¿nego typu œrodowiska
w naszym mieœcie aktywizuj¹ siê, anga¿uj¹ w obywatelskie
sprawy i mobilizuj¹ kolejnych mieszkañców. Tak jest te¿ w przypadku
sportu, a kolarstwa w szczególnoœci. Ta dyscyplina od wielu lat
promuje Chojnów na arenie krajowej - kiedyœ za spraw¹ “mastersów”, dziœ
m³odego pokolenia skupionego wokó³ dwóch chojnowskich klubów.
UKK Oriens szkoli m³odych kolarzy od 5 lat. W zasobach klubu
s¹ dziesi¹tki pucharów, medali, a zawodnicy d³ugo mogliby
wymieniaæ zdobyte tytu³y. Dotychczas specjalizowano siê tu w kolarstwie prze³ajowym, teraz jednak treningi obejmuj¹ tak¿e szosê.
Prezentacjê dru¿yny kolarskiej na sezon 2015 otworzyli Juniorzy Konarzewski Jan i Rokus Karol. Kategoriê Junior m³odszy
tworz¹ Ho³odowski Karol i Ho³odowski Dawid, ¿eñski team w tej
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grupie to Baranowska Aleksandra i Pawlikowska Nikola.
M³odziczki reprezentuj¹ Konarzewska Hanna, Ma³ek Anita,
D¹browska Milena, Miszczuk Monika, M³odzików - Musia³
Szymon, Zwoliñski Kamil, K¹dzio³ka Micha³, Fu³awka
Gracjan. Najm³odszym zawodnikiem kadry UKK Oriens jest
¯ak Kondzio³ka Gabriel. Do miana zawodnika chojnowskiego
klubu pretenduje kolejna generacja - szeœcioletni Igor Konobrodzki i jego m³odszy kolega Kacper Schmidt.
Silna, m³oda reprezentacja naszego miasta ma ogromne ambicje i zapa³.
Ten potencja³ pielêgnuje zarz¹d klubu. Zawodnicy to podstawa,

ale bez logistyki, marketingu i sprawnego steru, ¿aden klub nie ma
racji bytu. Dziêki kilku aktywnym i zaanga¿owanym osobom,
Oriens funkcjonuje, rozwija siê i umacnia. Prezesem Klubu jest
Jerzy Turowski, jego zastêpc¹ i jednoczeœnie trenerem kolarzy
Waldemar £ysyganicz. Emilia Zwoliñska zajmuje siê finansami,
a Agata Schmidt pe³ni funkcjê sekretarza. Zarz¹d uzupe³niaj¹
cz³onkowie - Dariusz Fu³awka, Stanis³aw Rokus i Janusz Jasiñski,
który tak¿e szkoli naszych zawodników.
Prezentacjê klubu zakoñczy³a multimedialna projekcja - przegl¹d
imprez z udzia³em naszych zawodników i migawki z przygotowañ
do zawodów. Obrazy szczególnie mi³e dla ich bohaterów. O¿y³y
wspomnienia, porównywano tak¿e zdobyte umiejêtnoœci.
Sympatycy chojnowskiego klubu licz¹ w tym sezonie na wiele
emocji i kolejne sukcesy, a my na sta³e relacje i ciekawe materia³y
z tegorocznych wyœcigów.
Wiatru w plecy!
eg

Zawodników UKK Oriens wspieraj¹ m.in. :
Pawe³ Apanasewicz - firma Bike-Centrum
Bartosz Dziwieñka -w³aœciciel firmy Zawisza Trawel
Zenona Hajtko - Prezes firmy Komerc
Krystiana Kachniarz - wspó³w³aœciciel firmy Serwis Kachniarz
Adrian Konobrodzki - w³aœciciela firmy Adi-Moto
Jan Kryszczuk - w³aœciciel firmy Kryszczuk
Robert Kwiatkowski - w³aœciciela firmy Euro-Clean
Marcin Marciniszyn - w³aœciciel firmy Globus
Zdzis³aw Ragan - w³aœciciel firmy PHU "OLA"
Andrzej Sajnóg - w³aœciciel firmy Sajnóg
Jaros³aw Szczêsny - w³aœciciela firmy Szczêsny-Perfekt
Jacek ¯urawski - prokurent firmy Höcker
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 3 po³o¿onego
w budynku przy ul. Jaros³awa D¹browskiego nr 11 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 277/4 o pow. 420 m2 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do
dnia 17-10-2102 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020438/2.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza
op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
gruntu wynosi 25 % u³amkowej ceny gruntu,
op³aty roczne wynosz¹ 1 % u³amkowej ceny
gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku.
Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT
wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie
powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym oraz us³ugi
komercyjne. Dopuszcza siê wykorzystanie
budynków pod mieszkalnictwo wielorodzinne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 maja 2015 r.
o godz. 1230 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 14 maja 2015 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
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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¿ 840,00 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
(j.t. 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.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
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 20.04.- 14.05.2015 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 22 grudnia 2014 r.
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.

Pi³ka no¿na
W wyjazdowym meczu z Granic¹ Bogatynia znów mieliœmy nadziejê, ¿e Chojnowianka powiêkszy dorobek punktowy z 7
na 10. Gdy jednak w dniu spotkania
trener Chrzanowski ma do dyspozycji
tylko 11 zawodników, to jak mo¿na osi¹gn¹æ pozytywny wynik? Mimo takich
przeciwnoœci jedenastka Chojnowianki
w tym spotkaniu pokaza³a hart ducha.
Widaæ to by³o szczególnie w pierwszych
minutach gry, gdy objê³a prowadzenie.
Potem mog³o byæ jeszcze lepiej. Có¿
z tego, skoro pi³ka nie chcia³a wpaœæ do
bramki. Gdyby by³o 2:0 mog³o byæ po
meczu. Cudu jednak nie by³o. Bia³oniebiescy zaczêli opadaæ z si³. Gospodarze
dostali wiatr w ¿agle i zaczêli odrabiaæ
stratê, skutecznie doprowadzaj¹c do wyniku
2:1 w pierwszej po³owie.

Os³abiona Chojnowianka, w drugiej
po³owie nie da³a rady, trac¹c kolejnego
gola i ulegaj¹c ostatecznie 3:1.
Gdyby w tym spotkaniu trener móg³
ustawiæ taktykê gry w oparciu o pi³karzy
z podstawowego sk³adu, rzeczywistoœæ
mog³aby byæ o wiele milsza.
A tak - jest jak jest.
pm
fot.chojnow.pl
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Og³oszenia 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 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 mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie o pow. 63,2 m2, parter, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, osobno wc, balkon, piwnica, cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 603-248-304 lub
721-331-603.
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.
Sprzedam mieszkanie w kamienicy, IIp., bezczynszowe, o pow. 84 m2, 2 pokoje, kuchnia, 2 ³azienki, spi¿arnia, garderoba, swoje ogrzewanie na gaz,
po kapitalnym remoncie, wszystko ocieplone.
Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544
lub 533-145-301.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow. 58,9 m2
z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia, przy oœrodku zdrowia, blisko jezioro i lasy. Zapraszamy
do obejrzenia, cena 95 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.
Do wynajêcia mieszkanie w centrum o pow. 50 m2,
w pe³ni wyposa¿one, cena 600 z³/m-c + op³aty.
Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.
Posiadam mieszkanie 2. pokojowe do wynajêcia,
ko³o du¿ego parku. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne, w nowym domku jednorodzinnym o
pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, p.
pokój, ganek + piwnica o pow. 36m2. Obrze¿e
Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie, w centrum Chojnowa, o pow.
22,20 m2 sk³adaj¹ce siê z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i ³azienki na 2.pokojowe w³asnoœciowe
w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel.
723-363-725.
Zamieniê mieszkanie, w starym budownictwie,
o pow. 36 m2 (pokój z kuchni¹) na wiêksze.
Wiadomoœæ: tel. 887-333-381.
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.

Praca

Szukam osoby do opieki nad psem na kilka dni
w miesi¹cu, chêtnie kogoœ z w³asnym podwórkiem, ¿eby pies mia³ pe³n¹ swobodê. Sunia jest
spokojna, bardzo grzeczna i wysterylizowana.
Wiadomoœæ: tel. 783-175-385.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
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 dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie przy
ul. Konopnickiej 22, wszystkie media, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 663-493-622
lub 76 818-88-01.
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.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. Kiliñskiego, pow. 21 m2,
brama podnoszona, cena 20 tys. z³. Wiadomoœæ: tel.
604-993-209.

Przyjmê do pracy w lodziarni - Chojnów, praca
od kwietnia do wrzeœnia. CV proszê przesy³aæ na
mr-lodzik@o2.pl. Wiadomoœæ: tel. 571-394-998.

Sprzedam gara¿ przy ul. D¹browskiego 16, teren
ogrodzony, spory plac przed gara¿em (teren by³ej
siedziby zak³adu energetycznego). Wiadomoœæ:
tel. 667-310-001 po godz. 15.00.

Syndyk masy upad³oœci Anbud
Firma Remontowo-Budowlana
w Witkowie
sprzeda z wolnej rêki :

Wa¿ne numery
telefonów

1. Nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w miejscowoœci Mogilno, dzia³ka nr geod. 117/6 o pow. 0,5810ha
2. Nieruchomoœæ niezabudowan¹
po³o¿on¹ w miejscowoœci Bojanowo dzia³ka nr geodezyjny 512/2
o pow. 0,4022 ha
3.Nieruchomoœæ niezabudowan¹
wraz ze z³o¿em kruszywa naturalnego po³o¿on¹ w miejscowoœci
Okmiany gm. Chojnów dzia³ka
o numerze geod.358/8 i 358/9
o pow. 6,25ha

Informacje o w/w nieruchomoœciach
mo¿na uzyskaæ w biurze syndyka
ul. Kolska 3A pok. 25,
62-500 Konin,
tel. 63 228 10 68 lub 609 136 989,
e-mail

hn.syndykbiuro@gmail.com.
Pisemne oferty nale¿y sk³adaæ
w terminie do dnia 02.05.2015r.
na adres biura syndyka.
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Praca dla Opiekunki osoby starszej w Niemczech
i Anglii. Zadzwoñ i zapytaj o super bonusy
wiosenne. Wiadomoœæ: tel.506289100.

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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA WOLNE URZÊDNICZE STANOWISKO
Podinspektora ds. inwestycji
i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Plac Zamkowy 1; 59-225 Chojnów
I. Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze budowlane.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz
korzystanie z pe³ni praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe.
6. Znajomoœæ obs³ugi komputera.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza specjalistyczna i umiejêtnoœæ stosowania odpowiednich
przepisów z zakresu zadañ realizowanych w Wydziale Rozwoju
Gospodarczego m in.:
a) ustawy prawo budowlane,
b) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
c) ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego,
d) ustawy prawo zamówieñ publicznych.
2. Zdolnoœæ i sk³onnoœæ do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
3. Dobra organizacja pracy.
4. Praktyczna znajomoœæ programów komputerowych EXEL,
Word.
5. Znajomoœæ zasad planowania i realizowania inwestycji.
III. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. Prowadzenie inwestycji i remontów realizowanych przez
Urz¹d.
2. Pomoc w sporz¹dzaniu i sk³adaniu wniosków na dotacje, po¿yczki.
3. Koordynowanie prac zwi¹zanych z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie œrodków przez poszczególne wydzia³y i jednostki podleg³e.
4. Planowanie strategii rozwoju inwestycyjnego miasta przy
wspó³pracy z innymi wydzia³ami i jednostkami organizacyjnymi
gminy.
5. Przygotowywanie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ofert inwestycyjnych w celu
pozyskania inwestorów (wspó³praca z Wydz. GR).
6. Za³atwianie spraw przedsiêbiorców dot. wpisu, zmiany
wpisu do CEIDG .
7. Gromadzenie informacji o mo¿liwoœciach pozyskiwania œrodków finansowych ze Ÿróde³ zewnêtrznych, w tym zakresie
œrodków pomocowych Unii Europejskiej i przekazywanie
ich podmiotom z terenu miasta.
8. Prowadzenie ewidencji instytucji finansuj¹cych i funduszy pomocowych dotycz¹cych realizacji przedsiêwziêæ
inwestycyjnych.
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IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys - curriculum vitae.
3. Potwierdzona kserokopia dyplomu.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopie œwiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
potwierdzaj¹ce sta¿ pracy.
6. Inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych kwalifikacjach
i umiejêtnoœciach.
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi¹zany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru).
8. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych
i korzystaniu z pe³ni praw publicznych.
9. Oœwiadczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci ( w przypadku
kandydata, który zamierza skorzystaæ z uprawnienia, o którym
mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz¹dowych).
10. Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 30
kwietnia 2015r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Plac Zamkowy 1, pok. Nr 6 z dopiskiem "Dotyczy
naboru na wolne stanowisko urzêdnicze Podinspektora ds.
inwestycji i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych".
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okreœlonym wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach
naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1.
Wymagane dokumenty powinny byæ opatrzone klauzul¹
"Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do
realizacji przebiegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada pracownikach samorz¹dowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202).
Informacje dodatkowe o naborze mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie.
Osob¹ upowa¿nion¹ do kontaktu jest Brygida Mytkowska Sekretarz Miasta 768188285.
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Chojnowskie Dzieciaki

Ala Sieniek - 15 miesiêcy
Lubi s³uchaæ polskiej muzyki rockowej,
ogl¹daæ bajki i spêdzaæ czas na huœtawce.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji

