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"Od bajki do bajki"

Wernisa¿ prac
i rozstrzygniêcie konkursu w MBP

Rob Tognoni
na chojnowskiej scenie

Uroczyste zamkniêcie wystawy

Alicja Niejska - "Akwarele - Pastele - Rysunki"

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Alicja Marciniec

Profesor Historii Sztuki
Jan Wiktor Sienkiewicz
w Chojnowie

Teatr w drodze - przystanek Chojnów

Z³ote Gody Pañstwa Litwin

Pieszo przez Wrzosow¹ Krainê
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Mianowani
Burmistrz Jan Serkies, we wtorek 26 wrzeœnia wrêczy³ nauczycielom akty nadania
stopnia nauczyciela mianowanego. To trzeci stopieñ awansu zawodowego. Mo¿e go
otrzymaæ nauczyciel kontraktowy po zdobyciu kolejnych doœwiadczeñ zawodowych
i zdaniu egzaminu. Tych wymaganych procedur wzorowo dope³ni³y - Pani Dorota
Chopkowicz i Pani Sylwia Ku³acz.

Awans zmienia podstawê zatrudnienia na
mianowanie, przynosz¹c nauczycielom
korzyœci wynikaj¹ce z Karty Nauczyciela,
ale tak¿e nowe obowi¹zki. Podnoszenie
kwalifikacji, to niezbêdny element w pracy
pedagoga. W momencie wdra¿ania nowej
reformy w szkolnictwie, kiedy przed oœwiat¹ wiele wyzwañ i zmian, doœwiadczenie
oraz zawodowe przygotowanie mo¿e okazaæ siê niezwykle pomocne.
Gratulujemy i ¿yczymy wielu kolejnych
sukcesów.

Wiata na dobry pocz¹tek
Na Placu Dworcowym stanê³a przystankowa wiata. Zamontowana w wyniku zg³oszenia do tegorocznego Bud¿etu Obywatelskiego, sta³a siê pierwszym elementem
zmian, jakie wkrótce zajd¹ w tym miejscu.
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Plan modernizacji Placu Dworcowego pojawi³ siê w momencie og³oszonego przez
Polskie Linie Kolejowe przetargu na przebudowê budynku dworca. Odnowiony obiekt,
wyremontowany plac, nowe stanowiska
komunikacyjne, miejsca postojowe i wiata
z pewnoœci¹ pozytywnie wp³yn¹ na estetykê i funkcjonalnoœæ tego miejsca.

Informacja dla osób
planuj¹cyh podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza osoby bezrobotne
zarejestrowane w tutejszym Urzêdzie do
sk³adania wniosków o przyznanie œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej w ramach realizowanego projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku ¿ycia w powiecie legnickim (2017)".
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby od
30 roku ¿ycia, które znajduj¹ siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy, nale¿¹ce do
co najmniej jednej z poni¿szych grup tj.
osoby po 50 roku ¿ycia, kobiety, osoby z niepe³nosprawnoœciami, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadaj¹ce wykszta³cenie
na poziomie maksymalnie œrednim), osoby
d³ugotrwale bezrobotne (tj. pozostaj¹ce bez
pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesiêcy).
Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na wnioskowaæ to ok. 25.000 z³ !!!
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy PUP w Legnicy Filii w Chojnowie w pok. nr 6.
Telefonicznie pod nr /76/ 81 88 525 wew.26.
Wnioski s¹ dostêpne w siedzibie Filii Chojnów oraz na stronie internetowej
www.puplegnica.pl w zak³adce: dla bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy - dokumenty do pobrania.
Zapraszamy do sk³adania wniosków!
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnoœl¹skiego 2014 - 2020.

W³adze miasta chc¹ zmodernizowaæ ca³y
teren Placu Dworcowego. Stanowisko postojowe dla busów przeniesiono ju¿ w pobli¿e wiaty. Na terenach od strony ul. Koœciuszki powstan¹ parkingi. Trwaj¹ tak¿e
poszukiwania projektanta, który przedstawi
koncepcjê adaptacji fontanny i technicznych mo¿liwoœci jej uruchomienia. Zagospodarowane bêd¹ równie¿ tereny zielone.
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
20.09.2017 r. do 11.10.2017 r.:

- wykazu dzia³ek oznaczonych numerami geodezyjnymi 52/1, 52/2, 52/3, 52/4,
52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10 oraz
udzia³ 11/31 czêœci w dzia³ce 52/32,
po³o¿onych przy ul. Zielonej w obrêbie 4
miasta Chojnowa, przeznaczonych do
sprzeda¿y w formie przetargu ustnego
nieograniczonego - Zarz¹dzenie Nr
116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 20 wrzeœnia 2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147 ze zm.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
02.11.2017 r.

W Chojnowie ¿yj¹ bobry
I chocia¿ nie uda³o nam siê uchwyciæ ich
okiem naszych aparatów (mo¿e dlatego, ¿e
wiod¹ nocny tryb ¿ycia), to œlady, jakie zostawiaj¹ ka¿dego roku bezsprzecznie potwierdzaj¹ ich obecnoœæ nad nasz¹ Skor¹.

Jedna z mieszkanek przynios³a do redakcji
zdjêcia z okolic ulicy Legnickiej, gdzie
ka¿dego roku, z brzegów rzeki znikaj¹ kolejne m³ode drzewka. Œlady ewidentnie wskazuj¹ na dzia³alnoœæ bobra. Charakterystyczne podciêcia i uporz¹dkowany teren
w ci¹gu kilkunastu godzin nie pozostawiaj¹
w¹tpliwoœci. Czy te gryzonie stanowi¹ dla
nas lub naszego otoczenia zagro¿enie? Zdania s¹ podzielone, z pewnoœci¹ jednak
w naszym mieœcie nie ma ich tyle, by mog³y spowodowaæ powa¿ne szkody. W Polsce bóbr jest gatunkiem czêœciowo chronionym, a jego obecnoœæ w grodzie nad
Skor¹, to dowód ekologicznego, przyjaznego bobrom œrodowiska.

Punkowo w Jubilatce
Ostre granie zapowiada kawiarnia Jubilatka.
14 paŸdziernika zagraj¹: wa³brzyski Sajgon,
wroc³awski WSK Punk i nasze rodzime
nadzieje rocka - Polish Fiction i Korabel.
Pocz¹tek imprezy godz. 19.30. 00, wstêp
15 z³. Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 76 818 85 61.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/889

Pr ofesor Jan W iktor Sienkiewicz w Chojnowie
Profesor Jan Wiktor Sienkiewicz by³
niecodziennym goœciem na finisa¿u prac
Pani Alicji Niejskiej w Muzeum Regionlanym. Historyk sztuki z Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, opowiedzia³ o kolekcji zgromadzonych dzie³,
dotykaj¹cych tematyki architektonicznego
i plastycznego wizerunku Chojnowa i jego
okolic.
Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zak³adu Historii
Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji
(UMK), profesor Polskiego Uniwersytetu
na ObczyŸnie w Londynie (PUNO), autor
i wspó³autor blisko 40 ksi¹¿ek, niezwyk³a
osobowoœæ dla œwiata nauki, kultury i sztuki podzieli³ siê rysem swojej naukowej
twórczoœci:
"Ukoñczy³em historiê sztuki w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, 30 lat temu w 1987 roku, to strasznie dawno….
Chocia¿ mog³o byæ inaczej: bo w zasadzie
chcia³em byæ architektem. By³em równie¿
o krok od wst¹pienia na medycynê. Dwa
lata studiowa³em prawo. Ale ostatecznie zwyciê¿y³a sztuka! Po magisterium, jako
asystent w Instytucie Historii Sztuki KUL,
zaj¹³em siê tematem, który w koñcówce lat
80. XX wieku by³ niemodny i trudny do realizacji z pozycji umêczonego politycznym
kagañcem i ekonomiczn¹ mizeri¹, pod
wojskowym butem Wojciecha Jaruzelskiego, kraju. Jako temat pracy doktorskiej
wzi¹³em twórczoœæ ¿yj¹cego i tworz¹cego
wówczas w Wielkiej Brytanii - w Londynie,
artysty malarza i wyœmienitego pedagoga
w zakresie sztuk plastycznych i historii sztuki,
organizatora polskiego ¿ycia artystycznego
w tzw. polskim Londynie - profesora Mariana Bohusza Szyszki. To by³ artysta przed
1939 rokiem wyœmienicie wykszta³cony,
najpierw na Wydziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
a nastêpnie w Akademii Sztuk Piêknych
w Krakowie. Doktoratem otworzy³em sobie
drogê w kierunku polskiej sztuki poza
Polsk¹. Praca nad redakcj¹ rozprawy doktorskiej, w du¿ej mierze wykonana w Wielkiej Brytanii i we W³oszech, upewni³a mnie
(o czym ju¿ marzy³em od pocz¹tku studiów),
¿e kolejne ksi¹¿ki, publikacje i moja droga
naukowa powinny iœæ w kierunku odtworzenia topografii zjawisk artystycznych,
wydarzeñ, twórczoœci i dzie³ polskich artystów plastyków, którzy po 1945 roku nie wrócili, a raczej nie mogli wróciæ do Polski".
Twórców, którzy dzia³ali artystycznie poza
granicami kraju nie brakowa³o. Dziêki
intensywnemu pog³êbianiu wiedzy i spektakularnej, jak na humanistykê karierze naukowej, dziœ pan profesor mo¿e z dum¹ prezentowaæ œwiatu dorobek artystyczny kultury diaspory polskiej rozproszonej na wszystkich kontynentach globu.
"Tak. Maj¹c 37 lat by³em ju¿ po habilitacji.
W historii sztuki - to nad wyraz szybko.
PóŸniej by³a profesura uniwersytecka i belwederska. To rezultat bardzo, bardzo intensywnej i konsekwentnej pracy. Niezliczonych wyjazdów i pobytów badawczych,
archiwalnych, studyjnych w Wielkiej Brytanii, W³oszech, Francji, krajach Bliskiego
Wschodu i Afryki (w Libanie i Egipcie),
Stanach Zjednoczonych i Australii. Po okresie KUL-owskim, by³em profesorem w Uni-
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wersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, a od 2009 roku kierujê jedynym na
œwiecie Zak³adem Historii Sztuki i Kultury
Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii
Sztuki i Kultury Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu. To wa¿na jednostka
badawcza w polskiej historii sztuki wspó³czesnej. Jest œwiadectwem, i¿ wybór pola
badawczego sprzed 30 laty, wbrew zreszt¹
"wró¿bom i opiniom", jakie s³ysza³em "tu
i ówdzie", ¿e to materia nie warta g³êbszego
naukowego rozpoznania i zwartoœciowania.
Warto podkreœliæ, i¿ bia³a plama w polskiej
historii sztuki drugiej po³owy XX wieku wype³niana obecnie polsk¹ sztuk¹ powsta³¹
poza Polsk¹ po 1939 roku, by³a w okresie
PRL-u wynikiem kompletnej niewiedzy
i ignorancji badaczy w odniesieniu
zw³aszcza do dorobku artystycznego tzw.
polskiego Londynu".
Ca³a historia zaczyna siê na WileñszczyŸnie. Okres dzieciñstwa wywar³ ogromny
wp³yw na wybory przysz³ego profesora
nauk humanistycznych. A brak odpowiednich opracowañ naukowych, by³ impulsem
i motywacj¹ dla pocz¹tkuj¹cego naukowca
do zebrania materia³ów, które bêd¹ wype³niaæ luki w dziejach polskiej historii sztuki.
“Urodzi³em siê w krainie przepiêknej! piêtnaœcie lat po zakoñczeniu drugiej wojny
œwiatowej, na terenach przedwojennej
Wileñszczyzny, w Przeroœli, która od XVI
do XIX wieku (na d³ugo przed uzyskaniem
przez Suwa³ki statusu miasta), by³a wa¿nym
miastem na szlaku pomiêdzy Grodnem
a Królestwem - z równie wa¿nym i uczêszczanym przejœciem granicznym i komor¹
celn¹ do Prus Wschodnich. Dzisiaj wiem, i¿
intuicja mojej matki, kobiety niezwykle
wra¿liwej i dobrej - Jadwigi z Podziewskich
Sienkiewiczowej (córki przedwojennej Kasy
Stefczyka w Przeroœli), kaza³a chroniæ mnie
przed wszechobecn¹ po drugiej wojnie
œwiatowej szarzyzn¹ i beznadziej¹, zafundowan¹ naszym rodzinom przez sowieck¹
okupacjê. Ze strony ojca - Mariana Sienkiewicza, od wieków byliœmy rodzin¹
rzemieœlnicz¹. Po 1945 roku ich warsztaty
musia³y upaœæ. Chocia¿ dziadek Antoni,
rozpocz¹³ prace budowlane przy budowie
koœcio³a parafialnego w Przeroœli, a jego
brat Alfons - przedwojenny zegarmistrz
(chocia¿ broni³ swojego fachu), musia³ ostatecznie szukaæ pracy jako… woŸny w szkole
podstawowej. Na szczêœcie, po dziesiêcioleciach uda³o mi siê powróciæ "na rynek" do
rodzinnego gniazda w samym centrum Przeroœli. Miejsca urodzenia mojego pradziada
Marcina, dziada - Antoniego i ojca - Mariana, gdzie za œcian¹, w domu zegarmistrza Alfonsa, nadal s³yszê - zapamiêtane
z dzieciñstwa, cykania i melodie setek przeró¿nych zegarów. Ale wracaj¹c do dzieciñstwa w³aœnie: przez kilka lat - na prze³omie
lat 60. i 70. minionego stulecia, rozklekotanym i œmierdz¹cym rop¹ Sanem,
jeŸdzi³em z moj¹ matk¹ z Przeroœli do
Suwa³k - do zaprzyjaŸnionej rodziny
Szulców oraz na prywatne spotkania
z malarzem Józefem Poczobutem-Odlanickim, który tu¿ przed zakoñczeniem wojny
zdo³a³ uciec z Wilna do "wolnej" Polski.
Potomek, wielkiego, zas³u¿onego dla
Wileñszczyzny i Polski rodu, otwiera³

przede mn¹ inny, dla mnie nie znany - niewiarygodnie piêkny (w konfrontacji z bylejakoœci¹ ówczesnej rzeczywistoœci) œwiat
utraconego Wilna. Na swoich olejnych
obrazach, które po sufit wype³nia³y jego
niewielkie suwalskie mieszkanie, pokazywa³
mi fragmenty ojczyzny, której nie by³o.
A przecie¿ centrum jego œwiata by³o Wilno,
jak dla wszystkich mieszkañców tego regionu. Szybko zrozumia³em, ¿e jest jakaœ
nieprawda w tej powojennej rzeczywistoœci,
¿e ktoœ mi coœ zabra³, wyrwa³ z pamiêci rodzinnej, z ma³ej Ojczyzny. ¯e kaza³ myœleæ,
i¿ Przeroœl i Suwa³ki le¿¹ w jakimœ oddaleniu od centrum œwiata w³aœnie. Bêd¹c wiêc
na studiach historii sztuki w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, ani przez chwilê
- od pierwszego dnia na uniwersytecie, nie
mia³em w¹tpliwoœci, ¿e zajmê siê w przysz³oœci tematem artystów pochodz¹cych
z Kresów Wschodnich, szczególnie z Wileñszczyzny. Dzisiaj mogê œmia³o powiedzieæ uratowa³em ten fragment polskiego dziedzictwa dla dziejów polskiej kultury XX wieku".
Nauka, sztuka, kultura… wci¹¿ potrzebuje
ods³aniania kart zapomnianych. Badania,
które pozwalaj¹ nam odkryæ prawdê s¹
¿mudne, d³ugie i intensywne. Sukcesywne
pokonywanie stopni historycznej uk³adanki
pozwala na poczucie satysfakcji zarówno
w sferze naukowej jak i sentymentalnie osobistej.
"Mogê obiecaæ, ale proszê o wsparcie duchowe, ¿e bêd¹ kolejne publikacje. Czas, by
na podstawie dotychczasowych rozpoznañ
dokonañ artystycznych zapomnianych i wypartych (albo zmarginalizowanych) w dotychczasowych opracowaniach dziejów sztuki
"w Polsce" w XX wieku, napisaæ pe³ne (nie
amputowane) dzieje sztuki "polskiej" XX
wieku - to znaczy takie - które bêd¹ uwzglêdnia³y zarówno dorobek plastyczny, jaki
powsta³ w powojennej Polsce po 1945 roku,
jak i to ca³e dziedzictwo artystycznych osi¹gnieæ, które polscy artyœci stworzyli poza
granicami Polski po wybuchu drugiej
wojny œwiatowej."
¯yczymy Panu profesorowi, by do jego
piêknej kolekcji ksi¹¿ek, dosz³y kolejne
pozycje, tak potrzebne w poznawaniu polskiej historii sztuki na emigracji. Wy-trwa³oœci i wielu inspiracji, owocnych poszukiwañ w badaniu to¿samoœci kulturowej
i artystycznej na obczyŸnie, tworzonej przez
naszych rodaków.
"Bardzo dziêkujê. I dopowiem: Z Chojnowem jestem zwi¹zany bardzo silnie - rodzinnie. St¹d pochodzi moja ¿ona. Moje
dzieci, niezale¿nie gdzie mieszkaliœmy,
spêdza³y tutaj swoje wakacje i najpiêkniejsze chwile z babci¹ Halink¹. Dla nich to by³ drugi dom".
K. Burzmiñska
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Na XL sesji
G³ównym tematem wrzeœniowej sesji
Rady Miejskiej Chojnowa by³ raport
o stanie oœwiaty w roku szkolnym
2016/2017.
W roku szkolnym 2016/2017 wed³ug
danych Systemu Informacji Oœwiatowej
na dzieñ 30 wrzeœnia 2016 r. do szkó³
i przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez samorz¹d miasta Chojnowa uczêszcza³o ogó³em 1.819
uczniów, z czego do szkó³ podstawowych 841 uczniów i do gimnazjów 537.
Opiekê w przedszkolach publicznych
i niepublicznych znalaz³o 441 dzieci.
Zatrudnienie nauczycieli, w przeliczeniu
na pe³ne etaty, wynosi³o ogó³em 158 etatów.
W podziale na stopnie awansu zawodowego, zatrudnienie nauczycieli kszta³towa³o siê nastêpuj¹co: dyplomowany
99,51 etatu, mianowany 32,47 etatu, kontraktowy 18,76 etatu, sta-¿ysta 5,86 etatu,
bez stopnia awansu 1,40 etatu.
W miejskich przedszkolach œrednio do
grupy uczêszcza³o 24 dzieci. 288 dzieci
korzysta³o z ca³odziennego wy¿ywienia,
50 dzieci uczêszcza³o do tzw. oddzia³ów
"0" piêciogodzinnych.
Dyrektorzy miejskich placówek przedszkolnych organizowali dla dzieci nieobowi¹zkowe zajêcia:
- w Przedszkolu Miejskim Nr 1 na lekcjê
religii uczêszcza³o 50 dzieci, z nauki jêzyka angielskiego korzysta³y wszystkie
dzieci, natomiast opiek¹ logopedyczn¹
objêtych by³o 19 dzieci.
- w Przedszkolu Miejskim Nr 3 jêzyka
angielskiego uczy³o siê 193 dzieci, religii
101 dzieci.
Dzieci z przedszkoli aktywnie uczestniczy³y w ró¿nych imprezach przedszkolnych i miejskich - Korowód z okazji Dni
Chojnowa, Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej Bambiniada, Kiermasz Bo¿onarodzeniowy, Olimpiada Lekkoatletyczna w PZS, w warsztatach plastycznych
w Muzeum i w zajêciach bibliotecznych
w MBP. Z udzia³em maluchów odby³y
siê "Eko Walentynki", "Kasztanobranie", "Sprz¹tanie Œwiata", "Góra grosza"
i "Pasowanie na przedszkolaka".
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Chojnowie
Liczba uczniów ogó³em: 329, w tym:
- uczêszczaj¹cych do œwietlicy szkolnej: 97
- korzystaj¹cych ze sto³ówki: œrednio 152
- korzystaj¹cych z nieobowi¹zkowych zajêæ pozalekcyjnych: 310.
Dodatkowe zajêcia pozalekcyjne to: gry
i zabawy sportowe, ko³o ekologiczne, zajêcia wyrównawcze, ko³o ma³ego historyka,
zajêcia taneczne, zajêcia z jêzyka angielskiego i niemieckiego dla uzdolnionych,
czirliderki, zespó³ wokalny, ko³o recytatorskie, gimnastyka korekcyjna, ko³o
akrobatyczne, historyczne, czytelnicze
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i teatralne, matematyczne dla uzdolnionych oraz ko³o redakcyjne.
Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
- Dolnoœl¹ski Konkurs Recytatorski Pegazik - 1 miejsce w finale wojewódzkim,
- Konkurs Plastyczny ,,Miasta Partnerskie" - 11 laureatów,
- Konkurs Plastyczny zorganizowany
przez TPD ,,Bocian wspania³y ptak" - 3
nagrody,
- Konkurs Plastyczny zorganizowany przez
TPD ,,Moje ma³e ojczyzny" - 1 nagroda,
- Miêdzyszkolna Olimpiada Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego - laureaci,
- Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojêzycznej - laureaci,
- Dyktando Chojnowskie - I, II i III miejsce,
- Mini koszykówka dziewcz¹t i ch³opców
2 miejsce,
- Sztafety p³ywackie i p³ywanie indywidualne dziewcz¹t i ch³opców - 1 miejsce,
- Mini pi³ka rêczna dziewcz¹t i ch³opców
2 miejsce,
- Mini siatkówka dziewcz¹t i ch³opców
2 miejsce.
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie
Liczba uczniów ogó³em: 500
- uczêszczaj¹cych do œwietlicy szkolnej: 147
- korzystaj¹cych ze sto³ówki szkolnej: 200
- korzystaj¹cych z nieobowi¹zkowych
zajêæ pozalekcyjnych: 527.
Uczniowie brali udzia³ w nastêpuj¹cych
zajêciach pozalekcyjnych: nauka jêzyków obcych, zajêcia taneczne, teatralne
i muzyczno-ruchowe, ko³o matematyczne, dziennikarskie, warcabowe, plastyczne, chór "Allegro", tenis sto³owy, pi³ka
no¿na, pi³ka rêczna oraz zajêcia z p³ywania.
Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
5 laureatów w Ogólnopolskim Konkursie
Logicznego Myœlenia, laureaci w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym
"Kangur" i Ogólnopolskim "Pionier".
II miejsce w konkursie na projekt koszulki
m³odego dziennikarza "Juniormedia".
II miejsce w kategorii praca literacka
i III w kategorii praca plastyczna w XIV
Dolnoœl¹skich Spotkaniach Pisarzy z M³odymi Czytelnikami. Cz³onkowie ko³a
warcabowego zdobyli I, II i III miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Legnickiego
w warcabach 100-polowych. W zawodach sportowych uczniowie szko³y osi¹gnêli: IX miejsce w Finale Wojewódzkim - kolarstwo górskie MTB, VI miejsce w Finale Wojewódzkim - dru¿ynowe
strzelectwo sportowe, IV miejsce w finale strefy pi³ka koszykowa ch³opców
i dziewcz¹t, III miejsce w Finale Strefy sztafety p³ywackie dziewcz¹t i VII ch³opców, IV miejsce w Finale Strefy - pi³ka
rêczna dziewcz¹t i ch³opców, VIII
miejsce w Finale Strefy - szachy dru¿ynowe, II miejsce w Finale Dolnoœl¹skim w strzelectwie sportowym.

W szkole organizowano imprezy i uroczystoœci, które anga¿owa³y ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹, m.in.: Dolnoœl¹skie Zawody w Kolarstwie Górskim MTB,
obchody rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci, Dzieñ Patrona, Dzieñ Ziemi,
Akcja "Jak nie czytam, jak czytam",
"Popo³udnie z czwórk¹" urozmaicone
o grê dydaktyczn¹ dla wszystkich
uczniów. Szko³a wziê³a udzia³ w projektach edukacyjnych: Ma³y Mistrz, Szko³a
z klas¹, Szko³a dbaj¹ca o bezpieczeñstwo, Ksi¹¿ki naszych marzeñ, Od bajki
do bajki oraz MegaMisja czyli edukacja
cyfrowa dzieci.
W szko³ach podstawowych, w zwi¹zku
z wdro¿on¹ reform¹ nie przeprowadzono
egzaminów, które odbywaæ siê bêd¹ na
zakoñczenie VIII klasy.
Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie
1. Liczba uczniów ogó³em: 280
2. Œrednia liczba uczniów w oddziale - 27
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (z podaniem wyniku szko³y i wyników œrednich powiatu legnickiego):

W minionym roku szkolnym do egzaminu przyst¹pi³o 100 uczniów. W czêœci
jêzykowej 71 uczniów zdawa³o egzamin
z j. angielskiego, a 29 - z j. niemieckiego. Jedna uczennica zosta³a zwolniona z czêœci humanistycznej egzaminu
jako laureatka konkursu "zDolny Œl¹zak
Gimnazjalista z jêzyka polskiego. 8 zdaj¹cych uczniów mia³o warunki dostosowane zgodnie z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
- laureat w XVI Dolnoœl¹skim Konkursie
Polonistycznym zDolny Œl¹zak Gimnazjalista, IV miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Logicznego Myœlenia, V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALBUS, VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
OLIMPUS, X miejsca w Ogólnopolskim
Teœcie Ortograficznym i Tytu³ ,,Mistrza
Ortografii", III miejsce w XXII Dolnoœl¹skim Konkursie Recytatorskim "Pegazik", I miejsca dziewcz¹t oraz ch³opców - powiat w pi³ce siatkowej i awans
do podstrefy, II miejsce dziewcz¹t powiat w tenisie sto³owym, I miejsce
ch³opców - powiat w tenisie sto³owym
i awans do podstrefy, I miejsca dziewcz¹t i ch³opców - powiat w pi³ce pla¿owej i awans do podstrefy, I miejsca
dziewcz¹t i ch³opców - powiat
w pi³ce no¿nej i awans do podstrefy.
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Szko³a w minionym roku szkolnym oferowa³a uczniom zajêcia pozalekcyjne:
sks-y (pi³ka no¿na, tenis sto³owy, siatkówka), ko³o teatralne, polonistyczne,
historyczne, chór szkolny, zespó³ taneczny, ko³a jêzyków obcych i przedmiotów œcis³ych, ko³o informatyczne,
gitarowe i p³ywackie.
W gimnazjum prowadzone by³y zajêcia
SKS: pi³ka no¿na dziewcz¹t i ch³opców,
tenis sto³owy, siatkówka i koszykówka.
W szkole w kwietniu br. odby³a siê
otwarta "Gimnazjada wioœlarska" z udzia³em uczniów z miasta i zaprzyjaŸnionych
gmin, a w czerwcu zorganizowano sp³yw
kajakowy pod nazw¹ "Sp³ywaj z nami
kajakami". Odby³ siê równie¿ Dzieñ
Prymusa i Piknik TheBeœciaków.
Uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej
akcji "Jak nie czytam, jak czytam" oraz
"Z ksi¹¿k¹ na walizkach".
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
1. Liczba uczniów ogó³em: 256
W szkole dla uczniów prowadzono nieobowi¹zkowe zajêcia pozalekcyjne,
w których udzia³ bra³o ogó³em oko³o 305
uczniów. By³y to m.in. dwa ko³a zainteresowañ, 7 kó³ przedmiotowych, dwa
zespo³y nauki jêzyka obcego (j. francuski) i trzy artystyczne. Uczniowie korzystali równie¿ z zajêæ rekreacyjnosportowych i dydaktyczno-wyrównawczych.
2. Œrednia liczba uczniów w oddziale - 26
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (z podaniem wyniku szko³y i wyników œrednich powiatu legnickiego):

W egzaminie gimnazjalnym wziê³o
udzia³ 72 uczniów klas trzecich. Wszyscy
uczniowie przyst¹pili do egzaminu
w pierwszym terminie.
Œredni wynik szko³y to 50,82 co stanowi
wynik wy¿szy ni¿ œrednia szkó³ gimnazjalnych w mieœcie i powiecie. Jest to
jednak wynik s³abszy w porównaniu
z poprzednim rokiem na co wp³yw mia³
s³abszy wynik z czêœci jêzykowej i przyrodniczej (choæ tu nast¹pi³a minimalna
poprawa w stosunku do ubieg³ego roku).
Poprawi³y siê równie¿ wyniki z matematyki, gdzie zanotowano najwiêkszy postêp w porównaniu z ubieg³ym rokiem.
4. Osi¹gniêcia i sukcesy uczniów:
Podczas tegorocznej gali laureatów konkursu o Puchar Recyklingu, Gimnazjum
nr 2 jako jedyne w Polsce, zosta³o nagrodzone w kategorii skutecznej edukacji
ekologicznej. Miejscem gali by³y Miêdzynarodowe Targ Poznañskie. W konkur-
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sie TPD Legnica jeden uczeñ otrzyma³
wyró¿nienie w Regionalnym Konkursie
na Najpiêkniejsz¹ Szopkê Bo¿onarodzeniow¹ 2016. W konkursie plastycznym "Zrozumieæ Niepe³nosprawnoœæ"
uczennica zajê³a I miejsce. Konkurs
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
to ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy
o spo³eczeñstwie. Konkurs organizowany
by³ w roku szkolnym 2016/2017 przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej na
zlecenie Kuratorów Oœwiaty w województwach kujawsko-pomorskim, dolnoœl¹skim, ma³opolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim oraz wielkopolskim. Tytu³ laureata konkursu uzyska³o
jedynie 7 osób, a wœród nich 2 uczniów
Gimnazjum nr 2.
W marcu w Lubinie odby³ siê Fina³ Strefy Legnickiej w Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t.
Dziewczêta z chojnowskiej "Dwójki"
wywalczy³y br¹zowy medal.
W marcu w Krotoszycach odby³y siê
Mistrzostwa Powiatu Legnickiego LZS
w tenisie sto³owym. W kategorii gimnazjów szko³a zajê³a pierwsze, trzecie,
czwarte i pi¹te miejsce. 25 kwietnia br. w
Legnicy odby³ siê powiatowy etap
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla szkó³ podstawowych i gimnazjów. Uczniowie
Gimnazjum nr 2 okazali siê najlepsi
wœród reprezentantów gimnazjów.
W maju br. we Wroc³awiu odby³y siê
Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Edukacji
dla Bezpieczeñstwa - fina³ konkursu
“Uczê siê bezpiecznie ¿yæ” i VI miejsce
dla uczennicy gimnazjum. 1 czerwca 2017 r.
w Warszawie, w budynku Sejmu RP
odby³a siê XXIII sesja Sejmu Dzieci
i M³odzie¿y. Wœród pos³ów znalaz³a siê
dwójka uczniów z Gimnazjum nr 2.
Uczniowie wszystkich chojnowskich
szkó³ w roku szkolnym 2016/2017 osi¹gaj¹c bardzo dobre wyniki w nauce, na
egzaminach koñcowych, zdobywaj¹c
sukcesy sportowe oraz bior¹c udzia³ w
olimpiadach, konkursach przedmiotowych czy artystycznych liczyæ mogli
na stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa.
Stypendia naukowe za wyniki w nauce
otrzyma³o 31 uczniów, za osi¹gniêcia
w nauce 12 uczniów, stypendia artystyczne 2 uczniów i nagrody sportowe 12
uczniów.
W dwóch chojnowskich szko³ach w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.
realizowany by³ projekt unijny "Równe
szanse w edukacji uczniów Szko³y Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie". Wartoœæ projektu to ponad
400 tys. z³. Uczniowie brali udzia³ w dodatkowych zajêciach edukacyjnych
z przedmiotów œcis³ych, jêzyków obcych,
informatyki i doradztwa zawodowego.
***

Sprawozdanie 6/2017 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 sierpnia 2017 r.
do dnia 25 wrzeœnia 2017 r. (wyci¹g)
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Zakoñczono i odebrano od Wykonawcy prace przy budowie i przebudowie
zatok postojowych przy ul. Sikorskiego
oraz wymianie nawierzchni asfaltowej
ulicy.
* Wykonawca rozpocz¹³ prace przygotowawcze zwi¹zane z budow¹ parkingu
wraz z odwodnieniem przy budynku
MOKSiR.
* Podpisano umowê z Wykonawc¹ wy³onionym w przetargu nieograniczonym
na remont boiska wielofunkcyjnego przy
stadionie miejskim, dofinansowany
w wysokoœci 201.000 z³. ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej realizowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
* Zakoñczono i odebrano od Wykonawcy
budowê parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej.
* Trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni wraz z krawê¿nikami dojazdów do
parkingu przy ul. Grunwaldzkiej. Przy
dojeŸdzie od ul. Paderewskiego rozbudowano o 2 miejsca parkingowe zatokê
postojow¹ i wymieniono jej nawierzchniê z asfaltowej na polbruk.
* Uniewa¿niono szósty przetarg nieograniczony na budowê k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ulicy Matejki ze wzglêdu na ceny ofert znacznie
przewy¿szaj¹ce wartoœæ kosztorysu inwestorskiego. W celu wy³onienia Wykonawcy zastosowano tryb negocjacji z og³oszeniem. Wp³ynê³y 3 wnioski o dopuszczenie do udzia³u w negocjacjach.
* Kontynuowana jest przebudowa kot³owni gazowej dla budynków Urzêdu
Miejskiego, Biblioteki i Muzeum.
* Trwaj¹ prace przy ociepleniu budynku
MOPS.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê oœwietlenia Parku Œródmiejskiego w ramach zadania pn. prace konserwatorskie w obrêbie zabytkowego
Parku Œródmiejskiego. W przetargu wp³ynê³o 6 ofert.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê oœwietlenia ulic: S³owiañska
oraz Drzyma³y-Chopina. Otwarcie ofert
odbêdzie siê 27.09.2017r.
* Zamontowano wiatê przystankow¹ przy
pl. Dworcowym w ramach realizacji Bud¿etu Obywatelskiego. Wybrano projektanta na wykonanie projektu reorganizacji przestrzeni pl. Dworcowego, aby
wyznaczyæ 4 stanowiska dla busów i autobusów, a pozosta³y teren przeznaczyæ
pod budowê parkingu.
* Przy ulicach: Kiliñskiego, Paderewskiego, Brzozowej, Rac³awickiej i Sikorskiego ustawiono 5 koszy na psie odchody oraz 2 kosze na odpady zmieszane przy ul. Paderewskiego.
* Przeprowadzono pielêgnacjê koron
drzew przy ul. Koœciuszki i D¹browskiego nr 12.
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Z³ote Gody Pañstwa Litwin
Kocha siê naprawdê i do koñca tylko wówczas,
gdy kocha siê zawsze - w radoœci i smutku
bez wzglêdu na dobry czy z³y los.
Jan Pawe³ II

22 wrzeœnia by³ wyj¹tkowym dniem dla
Pañstwa Janiny i Tadeusza Litwinów
- w gronie najbli¿szych, uroczyœcie obchodzili Jubileusz 50.lecia Po¿ycia Ma³¿eñskiego.
Ceremonia w Urzêdzie Stanu Cywilnego
by³a dla Jubilatów zaskoczeniem - niespodziankê przygotowa³ najm³odszy syn,
wiele miesiêcy wczeœniej dope³niaj¹c
wszelkich formalnoœci.

- 50 lat temu sk³adaliœcie sobie Pañstwo
przysiêgê ma³¿eñsk¹. To nie przysiêga
sprawia, ¿e wierzymy cz³owiekowi, ale
cz³owiek, ¿e wierzymy przysiêdze.
Dlatego dziœ, wci¹¿ stoj¹c u boku ukochanej osoby, podziêkujcie sobie za dotrzymanie danych obietnic i za wszystkie,
wspólnie spêdzone lata - mówi³ m.in.
burmistrz Jan Serkies, który w imieniu

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorowa³ ma³¿onków Medalami za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
***
Pó³ wieku temu, 20.letnia Jasia
i 24.letni Tadek spotkali siê po raz
pierwszy na zak³adowej wycieczce.
Ona towarzyszy³a wtedy ojcu, który
by³ prezesem Gminnej Spó³dzielni,
on jako pracownik uczestniczy³
w wyjeŸdzie. PóŸnym popo³udniem
niebo pokry³o siê chmurami, spad³
ulewny deszcz, wycieczkowicze skryli siê w restauracji. Kameralne miejsce, muzyka, swobodna atmosfera…
- idealny klimat dla strza³y Amora.
I sta³o siê. To, jak zgodnie dziœ twierdz¹, by³o przeznaczenie. Pan Tadeusz nie ukrywa, ¿e urzek³a go
³adna, zgrabna, m³oda dziewczyna,
a Pani Janina przyznaje, ¿e przystojny m³odzieniec zrobi³ na niej du¿e
wra¿enie. Nie potrzebowali du¿o
czasu, by ich pierwsze emocje znalaz³y potwierdzenie. Kolejne spotkania przekona³y oboje, ¿e s¹ sobie
przeznaczeni. Œlub wziêli po trzech
miesi¹cach. Zamieszkali u jej rodziców. Przez wiele lat nie mieli w³asnego k¹ta, ale nigdy im to nie przeszkadza³o. Kiedy jednak dostali w³a-

Pieszo przez Wrzosow¹ Krainê
23 wrzeœnia Klubu Seniora zorganizowa³
wycieczkê w okolice Przemkowa, gdzie jej
uczestnicy mieli okazjê poznaæ wyj¹tkowe
zak¹tki Wrzosowej Krainy. Przewodnikiem
po okolicznych atrakcjach by³ Lucjan Zawadzki z Przemkowa, osoba doskonale
znaj¹ca tajniki przyrody i historii regionu.
Piesza wêdrówka po Wrzosowej Krainie
rozpoczê³a siê w Piotrowicach, gdzie seniorzy zobaczyli najstarszego i najwiêkszego dêba w Polsce. D¹b "Chrobry" jest
tak¿e jednym z najwiêkszych drzew w Europie. Jego wiek ocenia siê na ok. 760 lat
(wykie³kowa³ oko³o 1250 roku).
Nastêpnie udaliœmy siê w okolice Wilkocina. Tu celem leœnego spaceru by³ ogromny - dwupoziomowy betonowy bunkier.

Mieœci³ siê w nim sztab dowodzenia i centrum ³¹cznoœci z wszystkimi grupami wojsk radzieckich zlokalizowanych w Europie
Œrodkowej i Zachodniej. Obecnie bunkier
jest nieu¿ytkowany. Interesuj¹ siê nim
poszukiwacze przygód i nietoperze, które
tu bytuj¹. Mnogoœæ korytarzy i pomieszczeñ stworzy³a im dogodne warunki do
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zimowania. Uczestnicy wycieczki, którzy
odwa¿yli siê wejœæ pod ziemiê, mieli okazjê zobaczyæ na w³asne oczy odpoczywaj¹c¹ w bunkrze parê tych niesamowitych
zwierz¹t. Wspó³czesny negatywny obraz
nietoperzy "odczarowa³" nasz Przewodnik,
który t³umaczy³, jak wa¿ne dla wielu ekosystemów i dla gospodarki cz³owieka s¹
nietoperze. Ogrom zakamarków i wszechobecna ciemnoœæ robi³y wra¿enie - jednak
czas wyjœæ na powierzchniê. Przed nami
kolejne atrakcje jakie oferuje okolica. Tym
bardziej, ¿e podczas naszego pobytu wysypa³y grzyby. Ka¿dy z uczestników mia³
okazjê podczas wycieczki nazbieraæ pe³en
kosz piêknych borowików, kozaków, kani
czy maœlaków. Lasy okolic Wilkocina s¹
bardzo rozleg³e i niezwykle urokliwe. Grzybowy spacer by³ okazj¹ do zobaczenia wyj¹tkowych na skalê krajow¹ wrzosowisk,
które piêknie i bujnie kwitn¹ o tej porze.
Weszliœmy tak¿e na ruchom¹ wydmê œródl¹dow¹ - wzniesienie usypane przez wiatr.
Wêdrówka powoli dobiega³a koñca. Po
d³ugim marszu i du¿ej dawce œwie¿ego
leœnego powietrza wyj¹tkowo smakowa³y
kie³baski z ogniska. Rozmowom i wspominkom nie by³o koñca. Po nabraniu si³
grupa ruszy³a w kierunku Przemkowa,
gdzie odbywa³o siê XVIII Dolnoœl¹skie Œwiêto Miodu i Wina. Na tegoroczn¹ edycjê
s³odkiego œwiêta przyjecha³o wielu wystawców, u których cz³onkowie Klubu Seniora zakupili przepyszne miody oraz dowiedzieli siê o zaletach ich stosowania.

sne mieszkanie i przenieœli siê do
Polkowic, rodzinne ¿ycie nabra³o innego wymiaru. Radzili sobie doskonale. Tadeusz pracowa³ w górnictwie, Janina w banku. Obowi¹zki
zawodowe i domowe, wychowywanie
trójki dzieci, wype³nia³o ka¿dy dzieñ
i tak mija³y lata.
Los sprawi³, ¿e ponownie osiedlili
siê w Chojnowie. Teraz ¿yj¹ inaczej,
wolniej, spokojniej. Swój czas chêtnie poœwiêcaj¹ wnuczêtom (maj¹ ich
ju¿ czworo), lubi¹ spacery i wspólne
wyjazdy do sanatorium. Wci¹¿ s¹
szczêœliwi, a ich recept¹ na zgodny
zwi¹zek jest wyrozumia³oœæ, szacunek i ¿yczliwoœæ. To nie jest ³atwe twierdz¹ oboje - ale mo¿liwe i z pewnoœci¹ warte zaanga¿owania.
***
Jubilatom ¿yczymy wielu jeszcze radosnych dni, troski najbli¿szych, serdecznych przyjació³, ciekawych podró¿y
i du¿o, du¿o zdrowia.
eg
Wspaniale by³o siê spotkaæ i wspólnie
spêdziæ czas we Wrzosowej Krainie... ale
czas wracaæ do domu. Do nastêpnego razu!

W nadchodz¹cych miesi¹cach odbêd¹ siê
kolejne wydarzenia, które pozwol¹ uczestnikom Klubu lepiej siê poznaæ oraz poszerzyæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci. G³ównym celem Klubu Seniora jest aktywizacja,
integracja i edukacja œrodowiska osób
w wieku 60+ w Chojnowie. Dlatego te¿
przygotowano dla nich ciekaw¹ ofertê warsztatów, wycieczek i spotkañ. Klub Seniora
jest miejscem otwartym dla wszystkich
osób, które chc¹ aktywnie dzia³aæ i kreatywnie spêdziæ czas. Chêtnych zapraszamy
do zg³aszania i zapisywania siê. Mo¿na to
zrobiæ to osobiœcie w ka¿d¹ œrodê lub
czwartek, w Domu Schrama od godziny
10.00 do 13.00.
Projekt "Pora na Klub Seniora" dofinansowano ze
œrodków Programu "Dzia³aj Lokalnie X" PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego
przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Oœrodka Dzia³aj Lokalnie - Fundacjê "Wrzosowa
Kraina".

£ukasz ¯uber
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Alicja Marciniec - ukoñczy³a AWF we
Wroc³awiu na kierunku nauczycielskim.
Sport to jej pasja. Rower, kolarstwo, wyœcig, adrenalina. W sezonie, niemal w ka¿d¹ sobotê lub niedzielê wyrusza, by zmierzyæ siê z kilkuset innymi zawodnikami
z ca³ej Polski na górskich szlakach.
Prywatnie mama dwóch synów, którzy
podobnie jak Ona pasjonuj¹ siê kolarstwem. Od niedawna trenerka UKKS Oriens.

Gazeta Chojnowska - Od czego wszystko
siê zaczê³o? Dlaczego rowerowa pasja na
dobre poch³onê³a Twój wolny czas?
Alicja Marciniec - Zaczê³o siê zakupem
roweru, na który namówi³ mnie znajomy
i zapalony kolarz z rodziny. Jak siê okaza³o,
by³a to œwietna forma spêdzania wolnego
czasu na œwie¿ym powietrzu w otoczeniu
natury. Zaczêliœmy jeŸdziæ na rajdy rodzinne w Lwówku Œl¹skim i Z³otoryi poznaj¹c nowe szlaki rowerowe. Trzy lata temu
zapisaliœmy siê z mê¿em na Rowerowy Bieg
Piastów w Jakuszycach i to by³ mój pierwszy "powa¿ny" start, do którego podesz³am z nastawieniem: “nie mam nic do
stracenia, dam z siebie wszystko”. I uda³o
siê zdobyæ podium i powtórzyæ ten sukces
w nastêpnym roku, nadal nie trenuj¹c
wiêcej ni¿ jazd¹ rekreacyjn¹. Wtedy stoj¹c
na podium wœród zawodniczek z ró¿nych
klubów, jako amator, podjê³am decyzjê, ¿e
zaczynam trenowaæ. I tak od kwietnia tego
roku zaczê³am wiêcej jeŸdziæ, do tego trochê æwiczyæ na si³owni, wprowadzi³am dietê
powiedzmy "kolarsk¹", czytam fachow¹ literaturê, zapoznajê siê ze sprzêtem rowerowym i jego serwisowaniem. Pojecha³am
na szkolenie z nauki techniki jazdy rowerem górskim i zaczê³am pierwsze starty
w Bike Maratonie z sukcesami. Dlaczego
kolarstwo? Kocham adrenalinê, szalon¹
jazdê na rowerze, wiatr we w³osach w piêknych okolicznoœciach krajobrazów gór-
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skich, z ¿y³k¹ rywalizacji, która towarzyszy
mi w sporcie, odk¹d pamiêtam, jako wieloletnia pi³karka rêczna czy siatkarka.
G.Ch. - Jakim jesteœ trenerem - wymagaj¹cym, ostrym czy przyjacielskim
i uœmiechniêtym?
A.M. - Trener, to za du¿e s³owo na t¹ chwilê.
Dopiero zaczynam wspó³pracowaæ z klubem UKKS Oriens. Podstawowe za³o¿enie
dla zawodników, z którego ja wychodzê, to:
wpoiæ im kolarstwo jako styl ¿ycia, kolarstwo, które uczy wytrwa³oœci, d¹¿enia do
celu, walki ze s³aboœciami, systematycznoœci,
pokory do wielu sytuacji, kolarstwo, które
bêdzie kszta³towaæ ich charakter.
Sama od siebie zaczê³am du¿o wymagaæ
i widzê, ¿e przynosi to rezultaty, wiêc pewnie bêdê wymagaj¹c¹ trenerk¹, ale w przyjacielskiej i partnerskiej atmosferze.
G.Ch. - Czy przybywa zainteresowanych
jazd¹ na rowerze?
A.M. - Tak, zainteresowanie t¹ form¹ aktywnoœci jest du¿e i o to chodzi. Moi najbli¿si
je¿d¿¹ i s¹ ju¿ "zara¿eni" na dobre pasj¹ kolarsk¹. Wœród znajomych przybywa wielu
maniaków wycieczek rowerowych i tej
formy spêdzania wolnego czasu. Niekoniecznie od razu mocnych i wyczerpuj¹cych treningów. Nie o to chodzi, aby ka¿dy
od razu startowa³ w zawodach. To ma byæ
pasja, hobby, które dadz¹ chwile radoœci,
spe³nienia, odreagowania od stresów ¿ycia
codziennego. Wœród dzieci te¿ zauwa¿yliœmy bardzo du¿e zainteresowanie klubem
i chêci¹ je¿d¿enia w grupie. W obecnej
chwili mamy razem 25 zawodników i zawodniczek. Jeszcze nigdy w historii UKKS
Oriens nie liczy³ tylu osób. Co mnie bardzo
cieszy i motywuje do dalszych dzia³añ,
choæ czêsto s³yszê g³osy, ¿e w Chojnowie
nic siê nie dzieje i nic siê nie da dobrego
zrobiæ. Owszem, jest to trudne, ale ja mimo
to bêdê staraæ siê wraz z innymi dzia³aczami klubu oraz zaanga¿owanymi rodzicami
rozwijaæ "chojnowskie" kolarstwo.
G.Ch. - Od czego zale¿y dobra forma
kolarska?
A.M. - To przede wszystkim systematyczny
trening, który trzeba te¿ odpowiednio dawkowaæ oraz odpoczynek i w³aœciwa regeneracja po treningu, o czym zapominaj¹
pocz¹tkuj¹cy kolarze, przesadzaj¹c z liczb¹
treningów. Na poziomie amatorskim wystarczy prowadziæ zdrowy styl ¿ycia, unikaæ wszelkiego rodzaju u¿ywek, które Ÿle
wp³ywaj¹ na wydolnoœæ organizmu oraz
funkcje regeneracyjne organizmu. Wœród
kolarzy panuje pogl¹d, ¿e bez w³aœciwego
paliwa, daleko nie zajedziemy.
Aby zacz¹æ jeŸdziæ na rowerze nie trzeba
byæ do tego specjalnie uzdolnionym. Sama
jazda na rowerze nie jest niczym trudnym.

Schody zaczynaj¹ siê dopiero, kiedy decydujemy siê na wiêcej ni¿ rekreacjê. Wtedy
trzeba zmierzyæ siê z wieloma przeciwnoœciami. Czêsto ból, krew, ³zy, wœciek³oœæ,
poczucie s³aboœci... Ale w³aœnie o to chodzi, aby siê z tym zmierzyæ i z ka¿dym kolejnym doœwiadczeniem stawaæ siê bardziej
zahartowanym.
G.Ch. - "Aby osi¹gn¹æ sukces, pierwsze co
musisz zrobiæ, to zakochaæ siê w ciê¿kiej
pracy". Czy ten cytat w jakimœ sensie
mo¿e okreœliæ trud sportowego ¿ycia?
Jak motywujesz najm³odszych zawodników w dru¿ynie?
A.M. - Trud sportowego ¿ycia, to przede
wszystkim akceptacja bólu treningowego,
zakwasów, czasem cierpienia. To wiêcej,
ni¿ ciê¿ka praca treningowa i zmêczenie.
Ju¿ na poziomie amatorskiego "œcigania
siê", jest to te¿ pe³na akceptacja najbli¿szych, tego co siê robi i logistyka w organizacji treningów i wyjazdów na maratony.
Bez takiego wsparcia, przynajmniej
w moim przypadku, kolarstwo by³oby tylko
rekreacyjne.
Co do motywacji. Najm³odszym dzieciom
w klubie, 6-7.latkom ukazujemy kolarstwo
jako zabawê, maj¹ mieæ frajdê z je¿d¿enia,
przy czym ju¿ oswajaj¹ siê z pierwszym
stresem startowym, rywalizacj¹ czy urazami. Obserwuj¹ starszych 8-12.latków, którzy pracuj¹ mocniej i wiêcej. Zawodnicy s¹
tak bardzo zaanga¿owani, ¿e na ka¿dych
zawodach oddaj¹ ca³e swoje serca w wyœcigi. I to przede wszystkim motywuje mnie
do pracy z nimi.
G.Ch. - Twoja najtrudniejsza trasa?
A.M. - Bike Maraton w Polanicy Zdrój. To
by³ mój drugi start w tym sezonie. Trasê
zaczyna³ 10 km podjazd, potem trudne
technicznie odcinki, b³oto, œliskie korzenie,
strome i kamieniste zjazdy. Ca³e piêkno
MTB, czyli to co kocham.
G.Ch. - Bycie trenerem, to nie³atwe zadanie. Czego uczysz dzieci podczas treningów, a czego one ucz¹ Ciebie ?
A.M. - Na tê chwilê przede wszystkim powtarzam dzieciom to, czego sama ca³y czas
doœwiadczam. W kolarstwie wszystko zale¿y od nas i od tego, co g³owa nam podpowiada, bo to ona jest odpowiedzialna za
sukces. ¯e w czasie wyœcigu wszystko siê
mo¿e zdarzyæ i nigdy nie nale¿y rezygnowaæ, bo dopóki walczysz, to jesteœ w grze.
G.Ch. - Czego mo¿emy ¿yczyæ ca³ej
dru¿ynie i Pani trener?
A.M. - Dru¿ynie sponsora, aby móc realizowaæ wszystkie pomys³y jakie mamy, zakupiæ lepszy sprzêt i móc wyje¿d¿aæ na
zawody ogólnopolskie, które s¹ najbardziej
kosztowe. A sobie - zdrowia.
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Alicja Niejska
- uroczyste zamkniêcie wystawy
22 wrzeœnia odby³ siê finisa¿ w Muzeum
Regionalnym w Chojnowie. Autork¹ prac
o Chojnowie i jego okolicach jest Pani Alicja Niejska. "Akwarele - Pastele - Rysunki",
to dzie³a, które s¹ architektoniczn¹ i plastyczn¹ opowieœci¹ detali, kolorów i historii. Na prezentacji konterfektów pojawili
siê liczni goœcie w tym prof. dr hab. Jan
Wiktor Sienkiewicz - historyk sztuki oraz
burmistrz miasta Jan Serkies. Wszystkich
zgromadzonych przywita³ dyrektor Jerzy
Janus. S³owem wstêpu kustosz muzeum
ukaza³ walory artystyczne prac plastyczki
- architekta. Nastêpnie profesor Sienkiewicz scharakteryzowa³ i opowiedzia³ o malarskich inspiracjach autorki: "Twórczoœæ
Pani Alicji Niejskiej jest tak naprawdê z³o¿ona z dwóch filarów jej wra¿liwoœci, osobowoœci, tej artystycznej duszy, duszy plastyka, wra¿liwego cz³owieka, na piêkno
przyrody, otaczaj¹cej architektury i jedno-

czeœnie cz³owieka o umyœle œcis³ym".
Malarski kunszt, to nie tylko pasja tworzenia, powrót do dzieciêcych lat, to czas studiów i wp³yw wa¿nych postaci nauki i sztuki. Prof. Sienkiewicz: "Po studiach bardzo
dobrej szko³y architektonicznej ukoñczy³a
architekturê we Wroc³awiu pod okiem i kierownictwem profesora Edmunda Ma³achowicza, wybitnego architekta, wa¿nego dla
polskiej architektury zarówno przed II wojn¹ œwiatow¹, ale szczególnie po wojnie.
Profesor prowadzi³ zajêcia na Politechnice
we Wroc³awiu i kierowa³ pracami, które
w³aœciwie przywróci³y tkankê historyczn¹

w obszarze architektonicznych zabytków
Wroc³awia. By³ to artysta i architekt w jednej osobie. Teraz wiemy na pewno, ¿e ta
szko³a profesora Ma³achowicza i sam profesor wp³yn¹³ na twórczoœæ Pani Niejskiej.

Widaæ to oczywiœcie w jej warsztacie artystycznym. Ró¿ne prace, szkice, fragmenty
miast, widoki architektury œwieckiej, architektury sakralnej s¹ zbudowane na solidnym fundamencie rysownika o zaciêciu architektonicznym”.
Prace Pani Alicji Niejskiej czaruj¹ form¹,
kresk¹ i barw¹: "Alicja Niejska jest równie¿ bardzo wra¿liwa na kolor. Szkice wydawa³oby siê niedokoñczone, puszczone po
malarsku œwiadcz¹ o tym, ¿e poprzez te
prace jest prowokacja do dialogu pomiêdzy
artyst¹ a tym, który na dzie³o sztuki patrzy.
Ka¿dy odbiorca mo¿e interpretowaæ, co
w danej kompozycji jest wa¿nego, co ciekawego artystka w niej zawar³a. Czy opowiada tylko i wy³¹cznie w sposób matematyczny o wartoœci architektonicznej konstrukcji danych obiektów architektonicznych czy zabytków gotyckich, barokowych, œwieckich budowli lub widoków ogólnych, pierzei miast, ulic czy te¿ mówi
o piêknie, które jest werbalizowan, sztuk¹
Alicji Niejskiej. W³aœnie te w¹tki ³¹czy solidny warsztat architektoniczny, warsztat
rysownika, zaanga¿owanego bardzo w deskê kreœlarsk¹. Widzieæ poszczególne uk³ady, fragmenty budynków, detalu architektonicznego, który czêsto siê pojawia, w twórczoœci Alicji Niejskiej ma w sobie sporo

Od bajki do bajki
21 wrzeœnia o godzinie 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie odby³ siê wernisa¿ prac i rozstrzygniêcie konkursu
"Od bajki do bajki". Ilustracje do ksi¹¿ek Melanii Kapelusz, Elizy
Piotrowskiej i Przemys³awa Wechterowicza zosta³y zg³oszone do
konkursu z Ochronki Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek BDNP,
Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 3.
Wp³ynê³y 53 prace, które zaprezentowa³y siê twórczo i piêknie
w Galerii M³odych.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Lucyna Spes, Ewa Wo³oszyn
i Agnieszka Tworzyd³o wybra³y zwyciêzców.
Nagrody zosta³y wrêczone przez Pani¹ Teresê Niwiñsk¹.
I miejsce: Arystoteles Kalagasidis - Ochronka
Alicja Malik - PM nr 3
II miejsce: Konrad Sochacki - Ochronka
Kacper Panek - PM nr 1
Maja Mazurkiewicz - PM nr 3
III miejsce: £ucja Sa³uga - PM nr 1
Fabian Merunowicz - PM nr 3
Hanna Dyba³ - PM nr 3
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powiedzia³bym nawet poezji". Stwierdzi³
profesor Sienkiewicz, który odniós³ siê
tak¿e do emocjonalnej wartoœci malowanych dzie³. Przekaz, nacechowany uczuciami, sentymentalnych powrotów i wspomnieñ staje siê nie tylko spójnym rysem
autobiograficznych nostalgii, ale tak¿e walorem malarskiego empatycznego patrzenia
na okruchy historii: "Nie jest to tylko i wy³¹cznie suchy, matematyczny, architektoniczny, warsztat, albo rysunek, który ma
tylko ilustrowaæ, ale ma przede wszystkim
pobudzaæ do odbioru wy¿szego, nawet
móg³bym powiedzieæ duchowego. Pojawiaj¹ siê tam pejza¿e dla przyk³adu nie
tylko z Chojnowa czy z Legnicy, ale z ma³ych
miasteczek pod Chojnowem, pojawiaj¹ siê
wiatraki, trochê tu przypominaj¹ce pejza¿
holenderski. Alicja rozumie piêkno zaklête
gdzieœ w starej architekturze gin¹cych krajobrazów architektonicznych i podaje nam
je w sposób artystyczny".
Niezwyk³a opowieœæ barw wspomnieñ,
kreski architekta i zmys³u plastyka. Obrazy autorki prac o Chojnowie i jego okolicach sta³y siê niezwyk³¹ opowieœci¹ malarskich wizji. Drzemi¹ca dusza w ka¿dym
zakamarku artystycznego œwiata, ukaza³a
swoj¹ wra¿liwoœæ i sentyment. Kompozycje spójne, przekrój barw i malowniczych perspektyw codziennych widoków
dla Chojnowian, oddaje piêkno ka¿dego
elementu w sposób nietuzinkowy.
Pani Alicja Niejska podziêkowa³a wszystkim goœciom za przybycie. Swoje przemówienie skierowa³a jednak do dwojga najdro¿szych jej osób - nie¿yj¹cych rodziców.
Talent ma³ej dziewczynki zosta³ szybko
rozpoznany przez mamê i tatê artystki. Dziêki wspania³emu okresowi dzieciñstwa przysz³a pani architekt wybra³a drogê, w której
po³¹czy³a zmys³ plastyczki i matematyka.
Efekt jej pracy i starañ, to piêkna wystawa
obrazów w Muzeum Regionalnym w Chojnowie.
K.Burzmiñska

Wyró¿nienia: Aleksandra Zapalska - Ochronka, Mateusz
Chylak - Ochronka, Milena Grudziñska - Ochronka, Oliwia Ziembowska - Ochronka, Gabriela Kozio³ - PM nr 1, Emilia Kulawiak
- PM nr 1, Lukrezja Osti - PM nr 1, Julia Cieœlik - PM nr 3,
Piotr Papierz - PM nr 3, Hanna Czas³awska - PM nr 3.
Rysunki wszystkich dzieci zosta³y nagrodzone ksi¹¿kami, s³odyczami i gromkimi brawami. Wystawa prac plastycznych bêdzie
trwa³a jeszcze przez miesi¹c. Zapraszamy!
K.Burzmiñska
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Teatr w drodze - przystanek Chojnów
40-lecie profesjonalnej polskiej sceny
teatralnej w Legnicy oraz 175-lecie
budynku teatru w Legnicy by³y przyczynkiem do podjêcia projektu pn. “Teatr w drodze" w ramach programu
"Kultura Dostêpna".

Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, który
od lat swoimi dzia³aniami stara siê prze³amaæ mentaln¹ barierê w myœleniu o teatrze, jako miejscu niedostêpnym i trudnym zaprosi³ spo³ecznoœæ Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie do udzia³u
w wyj¹tkowym programie edukacyjnym.
Od pocz¹tku wrzeœnia zainteresowani
uczniowie i nauczyciele brali udzia³
w warsztatach szkoleniowych, spotkaniach z aktorami, w wydarzeniach teatralnych. Fina³em by³ miêdzygeneracyjny pokaz prac grup warsztatowych.
Uczestnicy projektu, koordynatorzy, zaproszeni goœcie, 28 wrzeœnia spotkali siê
w auli przy ul. PoŸniaków i wspólnie obejrzeli medialn¹ prezentacjê podsumowuj¹c¹ projektowe dzia³ania.
- Ide¹ jest wêdrówka - mówi dyrektor
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy Jacek
G³¹b. - Spotkania z ludŸmi, wyjœcie poza
mury teatru, praca z m³odymi, rozwijanie
ich predyspozycji. Teatr, to sposób na
¿ycie, na nabranie odwagi, œmia³oœci do
ludzi…

- Wybraliœmy Chojnów, bo ludzie których
tu znamy, interesuj¹ siê teatrem i bardzo
chcieli ¿ebyœmy tu przyjechali - dodaje
koordynatorka - Joanna Rostkowska.Jeœli chocia¿ jedna osoba zainteresuje
siê mocniej teatrem, bêdzie chcia³a
rozwijaæ siê dalej, to projekt mia³ sens.
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- Na pocz¹tku by³ chaos - ¿artuj¹ uczestnicy. - Potem powsta³ spektakl. Scenariusz tworzyliœmy wspólnie, razem pracowaliœmy nad jego sceniczn¹ interpretacj¹. Odkryliœmy w sobie mo¿liwoœci,
doœwiadczyliœmy nowych perspektyw,
poznaliœmy siê bli¿ej - to by³a wspania³a
zabawa i nieoceniona praktyka.
Warsztaty prowadzone przez aktorów
legnickiego teatru (Magdalenê Skibê
i Roberta Gulaczyka) okaza³y siê cennym doœwiadczeniem zarówno dla
m³odzie¿y, ich nauczycieli, jak i aktorów.

Dodatkowym atutem projektu jest fakt,
¿e - jak zauwa¿y³a goszcz¹ca na podsumowaniu dyrektor Wydzia³u Oœwiaty
Promocji i Spraw Spo³ecznych Starostwa
Powiatowego w Legnicy El¿bieta Iwanicka - m³odzie¿ wyra¿a swoje emocje
nie poprzez emotikony, a bezpoœrednio,
konfrontuj¹c siê z innymi i samym sob¹.

Tu¿ po projekcji filmu i prezentacji fotograficznej zaproszono wszystkich na
degustacjê przygotowan¹ przez uczniów
Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych - równie¿ m³odych-twórczych,
w tym przypadku sztuki kulinarnej.
"Teatr w drodze" swój pierwszy przystanek mia³ w Chojnowie. Na trasie s¹ teraz Krotoszyce i uczniowie tamtejszej
szko³y podstawowej.
eg
Legnicki projekt "Teatr w drodze", który wpisa³ siê w realizowany przez Narodowe Centrum Kultury program "Kultura Dostêpna",
dofinansowany zosta³ ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które przeznaczy³o na ten cel 50 tys. z³.

Rob Tognoni z Australii
na chojnowskiej scenie
Koncerty organizowane przez radiow¹
"trójkê" nios¹ za sob¹ ogólnopolski
presti¿. P³yty z zarejestrowanym koncertem ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹.

W 2014 r. znany sesyjny gitarzysta Rob
Tognoni zagra³ koncert przy ul. Myœliwieckiej. Po tym wydarzeniu ukaza³a siê
p³yta, która sta³a siê pretekstem do trasy
koncertowej po Polsce.
Znakomitemu gitarzyœcie, z racji scenicznej energii (i miejsca pochodzenia)
okreœlanego mianem "Diab³a tasmañskiego", towarzysz¹ cenieni polscy
muzycy - basista £ukasz Gorczyca oraz
perkusista Tomasz Dominik.
Jednym z ostatnich przystanków (w drodze do Niemiec) dla rockowego trio by³
Chojnów. W niedzielê 1 paŸdziernika
fani rocka spod znaku AC/DC mieli niecodzienn¹ okazjê wzi¹æ udzia³ w niezwyk³ym, muzycznym show. Przekrojowy materia³ z imponuj¹cej dyskografii
Roba Tognoniego (16 p³yt) pokaza³,
jakie panuj¹ klimaty w zagranicznych
klubach muzycznych. Pokaza³ te¿ mistrzowsk¹ klasê muzyka z Australii. Rob
przez niemal pó³torej godziny bawi³ publicznoœæ wybitnymi umiejêtnoœciami
gry na gitarze.

Genialny gitarzysta, wokalista, bluesman
i wirtuoz zaserwowa³ chojnowianom
kilkanaœcie pe³nych energii autorskich
kompozycji, dostarczy³ lawinê muzycznych emocji, da³ fantastyczny, rockowy koncert na ¿ywo. Nie obesz³o siê bez
bisów. A na koniec mo¿na by³o zdobyæ
autograf od muzyków, zrobiæ sobie z pami¹tkowe zdjêcie i wymieniæ kontakty bez ¿adnych przeszkód.
Wspania³a forma rozrywki przygotowana
przez MOKSiR. Liczymy, ¿e to zapowiedŸ kolejnych, podobnych wydarzeñ
w naszym mieœcie.
eg;pm
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W t ro s c e o œ ro d o w i s k o

Ogólnopolski Dzieñ Przedszkolaka

"Sprz¹tanie œwiata" - has³o znane od ponad 20 lat w naszym
kraju, rozbrzmiewa g³oœniej w trzecim tygodniu wrzeœnia.
Akcja, w której podstaw¹ jest dba³oœæ o œrodowisko, ma na celu
przypominanie lokalnej spo³ecznoœci o wa¿nej symbiozie, jaka
istnieje miêdzy cz³owiekiem a natur¹. Segregacja odpadów,
wzrost œwiadomoœci ekologicznej, ponowne wykorzystanie
surowców czy inicjowanie dzia³añ na rzecz ochrony naszej
przyrody - to tylko kilka z zadañ, których podjê³y siê dzieci
z chojnowskich szkó³ podstawowych, przedszkoli i ¿³obka.
Uczniowie SP3 i SP4 zadbali o najbli¿sze otoczenie - tereny
przyszkolne i okolice.

20 wrzeœnia to wspania³y dzieñ dla ka¿dego przedszkola! Tego
dnia bowiem w ca³ej Polsce obchodzony jest Ogólnopolski
Dzieñ Przedszkolaka. Z tej okazji Przedszkole Miejskie nr 1
przygotowa³o dla dzieci moc atrakcji. Wielk¹ radoœæ sprawi³y
odwiedziny Pandy, która bawi³a siê z dzieæmi ze wszystkich
grup wiekowych. Nie zabrak³o oczywiœcie drobnych upominków. By³o weso³o i kolorowo, co potwierdzaj¹ uœmiechniête buzie przedszkolaków.
PM1

Has³o "Nie ma œmieci - s¹ surowce" by³o myœl¹ przewodni¹
zajêæ w Przedszkolu Miejskim nr 1. Przedszkolaki uczy³y siê,
jak dbaæ o nasz¹ przestrzeñ segreguj¹c odpady. Poniewa¿ nauka
najlepsza jest przez zabawê, nie zabrak³o inspiruj¹cych prac
plastycznych promuj¹cych ekologiczny styl ¿ycia. W myœl
powiedzenia od s³owa do czynu… starsze dzieci otrzyma³y
rêkawiczki i posz³y zachêcaæ innych, sprz¹taj¹c nasze miasto.
Dzieci by³y bardzo zaanga¿owane. Edukacja ekologiczna
przynios³a wiele radoœci i da³a dobry przyk³ad innym.

Dzieci z Przedszkola nr 3 tak¿e aktywnie spêdzi³y ten dzieñ.
Œwiadomoœæ dba³oœci o nasze tereny zielone i nie tylko, by³a
inicjowana akcj¹, w której uczestniczy ponad 40 milionów
wolontariuszy na ca³ym œwiecie. Przedszkolaki ochoczo sprz¹ta³y pobliskie ulice i park, daj¹c tym samym wzór do naœladowania.
Najm³odsi uczestnicy lekcji poszanowania œrodowiska równie¿
wykazali siê niesamowitym zaanga¿owaniem. Tematem g³ównym w ¿³obku by³a segregacja surowców. Obrazowe zajêcia
zachêci³y dzieci do sprz¹tania swojej sali.
Chêæ porz¹dkowania swojego otoczenia, sprz¹tanie pobliskich
miejsc i walor poznawczo - edukacyjny . Wszystkie te dzia³ania
zosta³y bardzo dobrze zorganizowane przez placówki edukacyjne w naszym mieœcie. Duma i radoœæ, to s³owa, którymi
mo¿na podsumowaæ zaanga¿owanie najm³odszych w propagowaniu akcji "Sprz¹tanie œwiata".
K.Burzmiñska
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BOTOKS
06.10.2017r. - godz. 19.00
07.10.2017r. - godz. 17.00, 19.30
14.10.2017r. - godz. 19.00
Szpital ukazany w "Botoksie", to nie fikcja z popularnych
seriali czy folderów prywatnych sieci medycznych. To zak³ad
pracy, gdzie codziennie wylewa siê krew, pot i ³zy. W jego
murach splataj¹ siê losy czterech kobiet. Daniela (Olga
Bo³¹dŸ), Magda (Katarzyna Warnke), Patrycja (Marieta
¯ukowska) i Beata (Agnieszka Dygant), to g³ówne bohaterki
filmu, w którym mierz¹ siê z kobiecoœci¹ w czêsto dramatycznych sferach psychologii ¿ycia.
ALPEJSKA PRZYGODA
07.10.2017r. - godz. 15.00
Kilkulatek Ursli mieszka w ma³ej wiosce, po³o¿onej wysoko
w szwajcarskich Alpach, wiod¹c skromne, spokojne ¿ycie,
w zgodzie z natur¹. Ca³e lato pomaga rodzicom w rêcznym
przetwórstwie koziego mleka, które trzeba wyprzedaæ, aby
mieæ za co prze¿yæ zimê. Gdy na skutek nieszczêœliwego
wypadku rodzina Ursliego traci ca³y zapas sera, bieda nagle
zagl¹da im w oczy, a wizja d³ugiej mroŸnej zimy nie pozwala
zasn¹æ…
GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/889

Oferta FEERUM doceniona
Kompleksowe obiekty suszarniczo-magazynowe Feerum wzbudzi³y du¿e zainteresowanie podczas XIX Miêdzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW.
Zwiedzaj¹cy docenili innowacyjne rozwi¹zania, wysok¹ jakoœæ, terminowoœæ
oraz niezawodnoœæ realizowanych przez
Feerum obiektów.

Na przekraczaj¹cej 150 tysiêcy metrów
kwadratowych powierzchni wystawienniczej zaprezentowa³o siê 800 wystawców. Wœród nich Feerum - lider polskiego
przemys³u magazynowo-suszarniczego.
- W Polsce s¹ lepsze systemy i zdecydowanie tañsze ni¿ u nas na S³owacji, dlatego tutaj przyjecha³em i rozmawiam
o mo¿liwoœciach zakupu ca³ego kompleksu. Interesuj¹ mnie rozwi¹zania Feerum,
bo maj¹ to, czego potrzebujê - mówi Slavek Ruszczak, rolnik spod Koszyc, który
na 815 ha uprawia pszenicê, rzepak, sojê
i s³onecznik.
Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y
prezentowane redlery ³ukowe czyli specjalny system przesy³u ziarna do zbiornika.
Feerum oferuje je dla obiektów, których
posadowienie nie pozwala na zastosowanie zwyk³ych przenoœników.
- To jest faktycznie nowoœæ, która rozwi¹zuje wiele problemów - przyznaje
Jan Dembiñski, w³aœciciel 270 hektarowego gospodarstwa pod Lublinem.
I dodaje - Jeszcze niedawno w suszarniach wszystkie zasuwy trzeba by³o przek³adaæ rêcznie, a tutaj w Feerum wszystko jest w pe³ni zautomatyzowane. Zamontowali w swoich systemach pneumatyczne si³owniki i zamiast mnie pracuje
powietrze. Wolê naciskaæ guziki, ni¿
rêcznie przek³adaæ.
- Bez w¹tpienia polski rolnik poszukuje
nowoczesnych i praktycznych systemów,
które zast¹pi¹ te postawione wiele lat
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temu. W³aœciciele rodzinnych gospodarstw doceniaj¹ wysok¹ jakoœæ wykonania naszych systemów, serwis gwarancyjny oraz innowacyjn¹ technologiê.
Mamy coraz wiêcej zapytañ w tym segmencie sprzeda¿y - wyjaœnia Wojciech Marciniszyn, dyrektor handlowy Feerum S.A.
Kompleksowe obiekty suszarniczo-magazynowe s¹ od lat wykorzystywane przez
podmioty zarz¹dzaj¹ce du¿ymi elewatorami. Spó³ki te kupuj¹ od Feerum ca³e
systemy - od redlerów, przez suszarnie,
a¿ po systemy magazynowania zbó¿.
- Feerum, to du¿a i znana od lat firma,
która ma bardzo dobrej jakoœci produkt,
dlatego rozwa¿amy wspó³pracê - przyznaj¹ przedstawiciele elewatorów z Gniezna i Kruszwicy, którzy podczas targów
szczegó³owo zapoznali siê z najnowszymi produktami chojnowskiej firmy.

Innowacyjne rozwi¹zania transportu
ziarna, sk³adaj¹ce siê m.in. z redlerów ³ukowych, zetowych czy podnoœników kube³kowych z unowoczeœnionym uk³adem napêdu i kszta³tem g³owicy s¹ nieod³¹cznym elementem realizacji spó³ki, oddawanych do u¿ytku na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W tym czasie Feerum
zrealizowa³o ponad 80 inwestycji o ³¹cznym tona¿u przekraczaj¹cym 200 tys. ton.
Udzia³ w Miêdzynarodowej Wystawie
Rolniczej Agro Show by³ okazj¹ do prezentacji rozwi¹zañ technologicznych
Feerum, których zastosowanie przek³ada
siê na wydajn¹ i bezusterkow¹ pracê oferowanych przez spó³kê systemów.
Przeprowadzone podczas wystawy rozmowy handlowe zainicjowa³y nowe obszary wspó³pracy z przedsiêbiorcami rolnymi zainteresowanymi zakupem obiektów Feerum.

XX DOLNOŒL¥SKI
FESTIWAL NAUKI
W PZS W CHOJNOWIE
Festiwal - najwiêksze naukowe œwiêto
w Polsce - obchodzi w tym roku swój
jubileusz - dwadzieœcia lat istnienia.
Has³o tegorocznej edycji: "Nauka bez
granic". Po raz pierwszy w historii,
Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki zagoœci³
w Chojnowie.

28 wrzeœnia 2017 roku w auli Powiatowego Zespo³u Szkó³ odby³y siê wyj¹tkowe wyk³ady:
"Wp³yw dokonañ naukowych Marii Sk³odowskiej-Curie na rozwój nauk medycznych" - prowadz¹cy dr Franciszek
Krawczyszyn (Wydzia³ Pielêgniarstwa,
Wy¿sza Szko³a Medyczna);
"Zanim bêdzie katastrofa" - prowadz¹cy
prof. dr. hab. in¿. Mieczys³aw Szata
(Wydzia³ Techniczno-Przyrodniczy
w Legnicy, PWr);
"Sensory w technice i ¿yciu codziennym"
- prowadz¹cy prof. dr. hab. in¿. Micha³
Lisowski (Wydzia³ Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy, PWr).

W wyk³adach uczestniczyli uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie oraz uczniowie klas III Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
pzs
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PrzyjdŸ na konsultacje ZUS
do urzêdu - 10 paŸdziernika
Jeœli masz pytania dotycz¹ce warunków do przyznania emerytury, op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
czy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zg³oœ siê do mobilnego punktu
konsultacyjnego ZUS.

10 paŸdziernika
w godz. od 9:00 do 13:00
w Urzêdzie Miejskim w
Chojnowie
bêdzie mo¿na skorzystaæ
z porad doradców z ZUS.
Od paŸdziernika bêdzie obowi¹zywaæ
ni¿szy wiek emerytalny - dla kobiet 60 lat,
dla mê¿czyzn 65. W zwi¹zku z tym,
w ZUS powo³ano specjalnych doradców, którzy pomagaj¹ klientom w sprawach emerytury.

10 paŸdziernika bêd¹ oni dostêpni dla
mieszkañców Chojnowa w siedzibie
Urzêdu Miejskiego. Doradcy wyjaœni¹
zasady przyznawania emerytury, poinformuj¹ o niezbêdnych dokumentach,
które nale¿y z³o¿yæ wraz z wnioskiem
emerytalnym oraz wylicz¹ prognozowan¹ emeryturê.
Doradcy pomog¹ równie¿ skompletowaæ i wype³niæ wniosek o emeryturê.
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PaŸdziernikowa
Gildia
Z porad ZUS w siedzibie Urzêdu Miejskiego mog¹ równie¿ skorzystaæ sami
przedsiêbiorcy i ubezpieczeni. W mobilnym punkcie konsultacyjnym wszyscy zainteresowani za³o¿¹ przy tej okazji w³asne konto na Platformie Us³ug
Elektronicznych. Dziêki niemu, mo¿na
mieæ dostêp do danych zapisanych
w ZUS w dowolnym momencie,
równie¿ w domu, przez Internet.

Z pierwszymi oddechami jesieni nasze
twórcze ambicje wesz³y na nowe tory.
Dobrze, ¿e znaleŸliœmy swoj¹ now¹ przystañ. Goœcinne progi otworzy³a przed nami
restauracja "Pod Jeleniem". Ten poniedzia³ek 2-go paŸdziernika na pewno przejdzie do historii dzia³alnoœci Gildii. Powitaliœmy w naszych szeregach pana Jaros³awa Macewicza. Postaæ znana m.in.
z Chojnowskiego Klubu Literackiego.
Us³yszeliœmy treœciw¹ biografiê Pana
Jarka, a imponuj¹ce trofea, jakie zdoby³ na
polu poetyckim, budz¹ szacunek.

Wa¿ne!
Na spotkanie z doradc¹ z ZUS w sprawie przejœcia na emeryturê warto zabraæ nastêpuj¹ce dokumenty:
- dowód osobisty
- dokumenty potwierdzaj¹ce zatrudnienie i wynagrodzenia potrzebne do
skompletowania wniosku o emeryturê
(np. œwiadectwa pracy, zaœwiadczenia
o zatrudnieniu, ksi¹¿eczki wojskowe,
akta urodzenia dzieci)
- decyzja o kapitale pocz¹tkowym,
- informacje o stanie konta osoby
ubezpieczonej,
- obecny stan œrodków na rachunku
w OFE.

Termin i miejsce
konsultacji ZUS:
10 paŸdziernika 2017 r.
w godz. 9:00 - 13:00
Urz¹d Miejski w Chojnowie,
Plac Zamkowy 1
pokój nr 3 (parter)
Emilia Nowakowska
Koordynator
ds. komunikacji spo³ecznej i edukacji
Oddzia³u ZUS w Legnicy

Pierwszy poniedzia³ek jesiennego miesi¹ca obfitowa³ w niecodzienne zbiegi
okolicznoœci. W tym dniu mia³a miejsce
oficjalna prezentacja wspólnego wiersza
Jadzi Stopy i Piotrka Misikiewicza pt. "Niewidzialni". Akurat tego dnia Jadzia obchodzi³a, okr¹g³e urodziny. Okraszone zosta³y
odœpiewanym "Sto lat". Eksperyment poetycki zosta³ przyjêty przez nasz¹ gromadkê
bardzo ciep³o. Piotrek M. trzyma³ w zanadrzu jeszcze jeden wiersz. Danusia Schmeling
te¿ przygotowa³a swoj¹ propozycjê. Obydwoje puœcili wodze fantazji nt. "Anio³a
Stró¿a". Okaza³o siê, ¿e 2-emu paŸdziernikowi patronuje ten Skrzydlaty Ochroniarz. Zaiste magiczny zbieg okolicznoœci.
W zapowiedziach imprez kulturalnych, ten
miesi¹c zapowiada siê bardzo ciekawie.
Zreferowa³ je pokrótce dyr. MOKSiR'u
Stanis³aw Horodecki.
Dla roz³adowania atmosfery, niezawodna
w takich sytuacjach - Danusia Schmeling,
zaprezentowa³a swój nowy wiersz. Jak na
jesienn¹ melancholiê, recepta na rodzinne
obrazki z ¿ycia wewnêtrznego. Dobrze, ¿e
pojawi³ siê temat wydania wydawnictwa
dotycz¹cego Gildii Artystów Chojnowa
(G.A.C). Pozycja na pó³ce bibliofilów
obowi¹zkowa. Temat bêdzie wiêc dr¹¿ony
a¿ do skutku. Obecny na spotkaniu
Andrzej Bobik zapowiedzia³ powstanie
kolejnego Miejskiego Kalendarza na
przysz³y rok. Ozdob¹ tego wydawnictwa
bêd¹ reprodukcje zdjêæ cenionego fotografa pana Dariusza Matysa.
W listopadzie restauracja "Pod Jeleniem"
serdecznie zaprasza gildian oraz wszystkich chêtnych - 6.10 (poniedzia³ek)
o godz.18.00. Z kultur¹ b¹dŸmy na Ty!
Wiêcej na gildia.chojnow.eu lub facebooku.
pm
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Kalejdoskop goli
Po dwóch kolejkach spotkañ Chojnowianki w 3 grupie klasy A rozgrywek
pi³karskich, wydawa³o siê, ¿e praktycznie z ka¿d¹ dru¿yn¹ nasi bêd¹ mieæ
problemy - Chojnowianka okupowa³a
bowiem doln¹ czêœæ tabeli z dorobkiem
jednopunktowym. Obecnie sytuacja
uleg³a zmianie. Podopieczni trenera Marcina Rabandy wygrywaj¹ mecz po meczu
i to cieszy.
W 7. kolejce spotkañ, chojnowscy pi³karze zawitali do Wilkowa. Dru¿yna
z tego miasta, to typowy A-klasowy œredniak. Na pocz¹tek spotkania Wilkowianka Wilków musia³a przyj¹æ warunki pod
dyktando chojnowian. Zanim minê³o
dziesiêæ minut by³o ju¿ 3:0 dla Chojnowianki. Taki przebieg zdarzeñ spowodowa³ pe³n¹ kontrolê gry pi³karzy znad
Skory. Po koñcowym gwizdku arbitra
ostateczny wynik brzmia³ - 7:0.
Mimo wygranej, Chojnowianka utknê³a
na 3. miejscu w tabeli. Rywale z góry nie
pró¿nuj¹. Te¿ chc¹ awansowaæ do ligi
okrêgowej.
W ósmej kolejce spotkañ A klasy bia³oniebiescy podejmowali Huragan Proboszczów. W przepiêkne, niedzielne popo³udnie na obiekcie przy Witosa, trybuny stadionu znów zape³ni³y siê kibicami. Czy tak, jak nazwa dru¿yny goœci
wskazuje, powieje tak, ¿e strach siê baæ?
Prognozy okaza³y siê p³onne. Huragan
w ten upalny dzieñ nie by³ nawet orzeŸwiaj¹cym jesiennym zefirkiem. Chojnowianka przez ca³e spotkanie kontrolowa³a przebieg gry. Doœæ powiedzieæ, ¿e
wynik meczu otworzy³ w 10 min.
Jêdraszczyk. PóŸniej nast¹pi³ kalejdoskop goli: 19 - Cichoñ, 24 - Jêdrusiak,
32 - Malik, 38 - ponownie Cichoñ.
W drugiej po³owie nast¹pi³y zmiany
w naszej dru¿ynie. Na boisku pojawili
siê: Olewnik, Wo³oszyn, Kuczyñski
i Karbowniczek. Obraz gry nie uleg³ zmianie. Jedenastka Rabandy zdobywa³a kolejne bramki, a goœcie oddali tylko dwa
celne strza³y na nasz¹ bramkê: w 61. min.
znowu da³ o sobie znaæ Cichoñ. Tym
samym zaliczy³ nieklasycznego hat-tricka.
W 84. min. gola strzeli³ Olewnik. Na do
widzenia, na listê strzelców wpisa³ siê
Karbowniczek.
Kolejne dwa spotkania Chojnowianka
rozegra na wyjeŸdzie: z Fenixem Pielgrzymka i Bazaltem Piotrowice.
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Grupa III
Bazalt Piotrowice - Fenix Pielgrzymka
1:2, Chojnowianka Chojnów - Huragan
Proboszczów 8:0, Burza Go³aczów Wilkowianka Wilków 3:2, B³êkitni
Koœcielec - Sokó³ Krzywa 6:2, LZS Lipa LZS Nowy Koœció³ 2:1, Skora Jadwisin Nysa Wiadrów 11:0, Radziechowianka
Radziechów - Orze³ Zagrodno, Przysz³oœæ Prusice - P³omieñ Michów 8:1.
1. LZS Lipa 8 22 33:18
2. Przysz³oœæ Prusice 8 21 47:10
3. Chojnowianka Chojnów 8 19 40:11
4. Skora Jadwisin 8 16 44:17
5. Fenix Pielgrzymka 8 13 20:17
6. Burza Go³aczów 8 13 19:21
7. B³êkitni Koœcielec 8 11 21:19
8. Sokó³ Krzywa 8 11 21:18
9. Orze³ Zagrodno 7 10 22:19
10. Bazalt Piotrowice 8 10 18:26
11. P³omieñ Michów 8 10 17:26
12. LZS Nowy Koœció³ 8 9 26:25
13. Huragan Proboszczów 8 8 14:35
14. Nysa Wiadrów 8 6 18:44
15. Wilkowianka Wilków 8 1 14:35
16. Radziechowianka Radziechów 7 0 7:40
Nastêpna kolejka (7-8.10):
Michów - Piotrowice, Zagrodno - Prusice, Wiadrów - Radziechów, Nowy Koœció³ - Jadwisin, Krzywa - Lipa, Wilków Koœcielec, Proboszczów - Go³aczów,
Pielgrzymka - Chojnów.
pm

UKKS Oriens
w Szczawnie Zdrój
23 wrzeœnia odby³ siê fina³owy wyœcig
II edycji Ligii MTB XC Aglomeracji
Wa³brzyskiej w Szczawnie Zdroju i tym
samym podsumowanie 7. wyœcigów,
które rozgrywa³y siê od kwietnia tego
roku.

W ulewnym deszczu zawodnicy UKKS
Oriens walczyli o najlepsze miejsce,
daj¹c z siebie wszystko.
W klasyfikacji generalnej Ligii UKKS
Oriens jako klub uplasowa³ siê na 4
miejscu wœród 12 klubów z Dolnego
Œl¹ska.

Wyniki w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
M³odzik:
4 miejsce - Gabriel K¹dzio³ka
(na 21 zawodników)
M³odziczka:
2 miejsce - Wiktoria Bro¿yna
(na 14 zawodniczek)
3 miejsce - Amelia Sznajdrowicz
(na 14 zawodniczek)
¯ak:
16 miejsce - Alan Sobczak
(na 20 zawodników)
¯akini:
8 miejsce - Martyna Skrzynecka
(na 14 zawodniczek)
Skrzat:
3 miejsce - Arkadiusz Jaros³awski
(na 26 zawodników)
6 miejsce - Krzysztof Kaszowski
(na 26 zawodników)
8 miejsce - Mi³osz Marciniec
(na 26 zawodników)
Pozosta³e kategorie nie by³y liczone do
klasyfikacji generalnej koñcowej.
W klasyfikacji Szkó³ Podstawowych
o puchar prezesa DZKol Szko³a Podstawowa nr 4 zajê³a IV miejsce na 20 szkó³
bior¹cych udzia³ w lidze.
A.Marciniec
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1 miasta
Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:

Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolniczo.
Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem drogowym.
Dzia³ki sklasyfikowane s¹, jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania
decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki
po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19
przebiega korytarz napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy
okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi
sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu
jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego
zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym,
nabywca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku
wzrostu wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
10 paŸdziernika 2017 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w
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nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy
notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do 3 paŸdziernika 2017 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Wadium upowa¿nia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione
w dowodzie wp³aty.
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 (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490 t.j.). 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, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
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 07102052260000620205196920 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 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016r.
poz. 2147 ze 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 w/w
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 30.08.2016 r., drugi
07.10.2016 r., trzeci 16.12.2016 r., czwarty
17.02.2017 r., pi¹ty 12.05.2017 r., szósty
27.06.2017 r., siódmy 04.08.2017 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam kawalerkê w centrum Chojnowa. Mieszkanie w nowym budownictwie, Ip. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607 753 337. (08696)
Zamieniê kawalerkê o pow. 37m2, IV p.,
na mieszkanie 2.pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 602-385-305. (07453)
Wynajmê mieszkanie na ul. J. Kiliñskiego w Chojnowie, mieszkanie o pow.
64m2, 3 pokoje, ³azienka, wc, kuchnia,
balkon, IVp. Koszty najmu to 700 z³
odstêpne + czynsz 462 z³ + media.
Kaucja zwrotna 1000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 697-950-197. (07559)

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (08798)
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258. (08458)

Inne
Sprzedam ³¹kê zadrzewion¹, pow. 0,49h
na terenie Kondradówki, cena do uzgodnienia. Mo¿liwoœæ negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 603-566-764. (08095)
Sprzeda¿ - okien, drzwi, grzejników CO,
kolektorów s³onecznych, elektrowni s³onecznych - fotowoltaika. Zamienice 66 .
Wiadomoœæ: tel . 604-817-999 (1262/17/U-REK)

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji:
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie, nak³ad: 700 eg.

PHU POLERS
oferuje:
* Wynajem podnoœnika
koszowego - wysiêg 20m
* Prace na wysokoœci
* Pielêgnacja i wycinka drzew
* Pranie dywanów
i mebli tapicerowanych

Tel. 76 8188 844

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
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
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT
Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
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Chojnowskie Dzieciaki

Najbli¿sze wydarzenia kulturalne w mieœcie
06.10. - Koncert Kresowy
MOKSiR; godz. 16.00
Doroczna impreza organizowana przez
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy, Oœrodek Kultury
i Sztuki we Wroc³awiu oraz Instytucjê
Kultury Województwa Dolnoœl¹skiego.

07.10. - Szkolne Mistrzostwa Dolnego
Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB
Park Piastowski; godz. 10.30
21.10. - X-lecie Chojnowskiego Chóru
SKORANTA
MOKSiR; godz. 17.00
24.10. - “Zabijanie Gomu³ki”
Kawiarnia Jubilatka; godz. 19.00
Spektakl Teatru Modrzejewskiej z Legnicy w ramach trasy projektu TEATR
POLSKA. Bilety w cenie 20 z³ do nabycia w kasie kina KULTURA.
Iloœæ miejsc ograniczona.

Maja Kucyk - 4 latka

Ogl¹da bajki z serii Królowa
Œniegu. W przedszkolu nale¿y do grupy Pszczó³ek i tak
jak pewna popularna Maja
lubi miodek.

Burmistrz Miasta Chojnowa
zaprasza do korzystania
z bezp³atnego mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania.
Informujemy o:
zagro¿eniach,
niebezpieczeñstwach, aktualnych
sprawach dotycz¹cych
mieszkañców, utrudnieniach
i awariach,
imprezach kulturalnych
i sportowych,
innych wa¿nych wydarzeniach
z terenu naszego miasta.

Informacja i bezpieczeñstwo
- bezp³atne powiadomienia
prosto z Urzêdu Miejskiego.

