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Taneczne show
W tym roku jury ocenia³o ok. 40 tanecznych prezentacji,
co daje kilkaset pl¹saj¹cych, skacz¹cych i fikaj¹cych w powietrzu nóg.

Uczê siê bezpiecznie ¿yæ
Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 4 zwyciêzc¹ Fina³u Dolnoœl¹skiego
Konkursu Bezpieczeñstwa dla Dzieci i M³odzie¿y.

Trojaczki spod znaku BliŸni¹t
Bartosz, Szymon i Katarzyna 7 czerwca skoñczyli piêæ lat.

Dobrze gramy w zielone!!!
- dlatego przyznano nam miêdzynarodowy certyfikat szko³y
dla ekorozwoju - Zielon¹ Flagê.

Gitarowy rekord
Pomimo, ¿e nie uda³o nam siê pobiæ zesz³orocznego rekordu,
wszyscy bawiliœmy siê œwietnie.

Z wizyt¹ u przyjació³ - podpisanie umowy miast bliŸniaczych
Spotkaliœmy w Commentry przeuroczych, otwartych i serdecznych ludzi. Nasi gospodarze podejmowali nas z rozbrajaj¹c¹ goœcinnoœci¹
i ¿yczliwoœci¹. Czas spêdzony wspólnie mija³ b³yskawicznie we wspania³ej atmosferze.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* miêdzyszkolny basen - najwiêksza miejska
inwestycja ostatnich trzech lat, w zasadzie
jest ju¿ gotowa. Trwaj¹ prace porz¹dkowe,
wokó³ obiektu wykonawca zagospodarowuje
tereny zielone. Inspektorzy poszczególnych
bran¿, którzy przez ca³y okres budowy nadzorowali realizacjê zadania, w chwili obecnej
sprawdzaj¹ ju¿ dokumentacjê powykonawcz¹.
Udostêpnienie obiektu mieszkañcom nast¹pi
wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego, poniewa¿ w miesi¹cach letnich bêd¹
trwa³y rozruchy linii technologicznych
zwi¹zanych z funkcjonowaniem basenu.
Nastêpnie dokonywane bêd¹ odbiory przez
stra¿ po¿arn¹, PIP i sanepid w celu dopuszczenia obiektu przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru.

* trwaj¹ roboty przy budowie sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulic Asnyka i Po³udniowej. Wykonawca upora³ siê ju¿ z sieciami w ulicy Asnyka
i Polnej, obecnie koñczy prace w ulicy Po³udniowej. Gotowa jest ju¿ przepompownia
œcieków przy ul. Asnyka. Firma prowadz¹ca
budowê przygotowuje siê do wykonania
przewiertu pod dnem rzeki oraz pod drog¹
krajow¹ w celu w³¹czenia odcinka sieci
wodoci¹gowej do sieci w ul. Z³otoryjskiej.
* rozpoczêto wymianê wewnêtrznej instalacji
elektrycznej oraz instalacji odgromowej
w Gimnazjum nr 1.
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
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rozmaitoœci

1) w dniach od 21.05.2010 r. do 11.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
nr 278/13, 278/14, 278/15, 278/16, 278/17,
278/18, 278/19, 278/20, 278/21, 278/22,
278/23 i 278/24, po³o¿one w obrêbie 6 miasta
Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 21 maja 2010 r. Nr 46/2010).
2) w dniach od 24.05.2010 r. do 14.06.2010 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców
w budynkach po³o¿onych przy ul. Wolnoœci 5
i ul. D¹browskiego 12 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
24 maja 2010 r. Nr 48/2010.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 05.07.2010 r.
3) w dniach od 25.05.2010 r. do 15.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 213/17, po³o¿ona w Chojnowie
przy ul. Legnickiej (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 25 maja 2010 r.
Nr 50/2010).
4) w dniach od 26.05.2010 r. do 16.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat czêœæ dzia³ki nr 271/4, po³o¿onej przy
ul. Grodzkiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja
2010 r. Nr 51/2010).
5) w dniach od 26.05.2010 r. do 16.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 50/4, po³o¿onej przy ul. Æwikliñskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2010 r.
Nr 53/2010).
6) w dniach od 26.05.2010 r. do 16.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 48/2, po³o¿onej przy ul. Æwikliñskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2010 r.
Nr 54/2010).
7) w dniach od 31.05.2010 r. do 21.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanych
przeznaczonych do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka nr 462/1, po³o¿ona przy
ul. Wincentego Witosa i dzia³ka nr 462/2,
po³o¿ona przy ul. Jaros³awa D¹browskiego
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 31 maja 2010 r. Nr 55/2010).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 12.07.2010 r.

Krótka wizyta

W miniony weekend goœciliœmy w naszym
mieœcie przyjació³ z naszego niemieckiego
miasta partnerskiego - Egelsbach. W czwartek
wieczorem na zaproszenie klubu pi³karskiego
“Chojnowianka” przyjecha³a m³odzie¿owa
dru¿yna, a w pi¹tek po po³udniu burmistrz
Egelsbach - Rudi Moritz i przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Miast Partnerskich - Horst
Miltenberger.
M³odzi pi³karze rozegrali towarzyski mecz,
zwiedzili te¿ Chojnów i okolice. Chwalili
dobr¹ organizacjê i goœcinnoœæ Polaków.
Dobry humor psu³ im tylko wynik meczu: 8:1
dla Chojnowian. Mo¿e za kilka lat chojnowscy
pi³karze zasil¹ polsk¹ kadrê i podobnego
“³upnia” sprawi¹ na Mistrzostwach Europy
lub Œwiata?
Oficjalna delegacja z Egelsbach przyjecha³a
kibicowaæ swoim m³odym zawodnikom oraz
przywioz³a dary dla “Niebieskiego Parasola”
(wózek inwalidzki, chodziki, itp.). By³ to krótki,
lecz aktywny pobyt Niemców w mieœcie partnerskim.
W niedzielê rano goœcie udali siê w drogê powrotn¹ do Niemiec, przedtem jednak zaprosili do Egelsbach naszych m³odych pi³karzy
i zarz¹d Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich.
Dni Pola
DODR we Wroc³awiu - Powiatowy Zespó³
Doradców w Chojnowie, ju¿ po raz czwarty
organizowa³ „Dni Pola” w Jerzmanowicach,
na terenie gminy Chojnów. Jak co roku goœciny
u¿yczy³ rolnik, Pan Grzegorz Rudziak,
gospodaruj¹cy na ok. 400 ha. Celem organizowanych spotkañ jest szeroka prezentacja
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Chojnowskie
ró¿nych wariantów ochrony roœlin,
nawo¿enia i wybranych odmian
pszenicy ozimej i rzepaku ozimego,
w warunkach klimatyczno-glebowych
powiatu legnickiego. PZD w Chojnowie organizuj¹c spotkanie umo¿liwia
skorzystanie rolnikom z tej teoretyczno-praktycznej wiedzy. 27 maja Pani
Bo¿ena Maziarska z-ca dyrektora
DODR otwieraj¹c spotkanie zwróci³a
uwagê na potrzebê organizacji Dni

rozmaitoœci

Pola w przysz³oœci. Na spotkanie
przyby³o wielu zaproszonych goœci,
oraz oko³o 130 rolników z gminy Chojnów i z s¹siednich okolic. Z miasta
Chojnowa wœród zaproszonych goœci
na spotkanie przyby³ Pan Józef Kulas,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa.
Tadeusz Orlañski
DODR we Wroc³awiu

WYBORY PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
20 czerwiec 2010 r.
Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje, ¿e zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 6 czerwca 2010 r. zosta³y sporz¹dzone spisy wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które s¹ wy³o¿one do publicznego
wgl¹du w godzinach pracy urzêdu.
G³osowanie wyborców niepe³nosprawnych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 10 maja 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467)
podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarz¹dzonych na dzieñ 20 czerwca 2010 r.
G³osowanie odbêdzie siê w lokalach wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r.
od godz. 6.00 do godz. 20.00.

W przypadku ponownego g³osowania, II tura g³osowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbêdzie siê w dniu 4 lipca 2010 r. od.
godz. 6.00 do godz. 20.00.
Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim
Nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców
niepe³nosprawnych.
Burmistrz Miasta Chojnowa
/…/ Jan Serkies
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Wyborca niepe³nosprawny mo¿e g³osowaæ w wybranym
przez siebie obwodzie g³osowania dostosowanym do potrzeb
osób niepe³nosprawnych na obszarze gminy, w której stale
zamieszkuje. W tym celu powinien on z³o¿yæ wniosek
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
W mieœcie Chojnowie jest to obwód nr 5 z siedzib¹ w Przedszkolu Miejskim Nr 3 przy ul. Krasickiego 1.
Wniosek sk³ada siê w Urzêdzie Miejskim w Wydziale Spraw
Obywatelskich (parter, pokój nr 1) najpóŸniej w 5. dniu
przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 czerwca 2010 r.
G³osowanie przez pe³nomocnika
Przepisy ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 72, poz. 467) umo¿liwiaj¹ ustanowienie pe³nomocnika,
który w imieniu wyborcy odda g³os w wyborach.
Szczegó³owe zasady w sprawie sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa okreœla rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 66, poz. 426).
Prawo do ustanowienia pe³nomocnika do g³osowania maj¹:
- wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, a tak¿e wyborcy
posiadaj¹cy równoznaczne orzeczenie organu rentowego,
- wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat.
Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co
udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania lub posiadaj¹ca
zaœwiadczenie o prawie do g³osowania.
Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ osoba wchodz¹ca w sk³ad
komisji obwodowej w³aœciwej dla obwodu g³osowania osoby
udzielaj¹cej pe³nomocnictwa do g³osowania, a tak¿e
mê¿owie zaufania.
Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przyj¹æ tylko od
jednej osoby lub od dwóch osób, je¿eli co najmniej jedna
z nich jest wstêpny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.),
zstêpny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma³¿onek, brat,
siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku do pe³nomocnika.
Pe³nomocnictwa do g³osowania udziela siê przed burmistrzem
lub przed innym pracownikiem urzêdu upowa¿nionym
przez burmistrza do sporz¹dzania aktów pe³nomocnictwa
do g³osowania.
W celu celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa wyborca
udzielaj¹cy pe³nomocnictwa sk³ada wniosek do Burmistrza
Miasta. Wniosek taki nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej w 10 dniu
przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
Szczegó³owe informacje dot. g³osowania przez pe³nomocnika oraz wzory dokumentów s¹ dostêpne na stronie
www.bip.chojnow.net.pl i www.pkw.gov.pl.
Informacje mo¿na uzyskaæ tak¿e w Urzêdzie Miejskim,
pokój nr 9 i pod nr tel. 76/81-88-285 wewn. 115.
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Kredyt dla wspólnot
k¹d wzi¹æ pieni¹dze na naprawê dachu
czy wymianê instalacji w budynku?
Wspólnoty Mieeszkaniowe mog¹ skorzystaæ ze specjalnych kredytowych ofert banków.
Tak¹ propozycjê ma m.in. PKO BP, który
udziela dogodnych kredytów remontowych
na sfinansowanie modernizacji, remontów
dachu, klatek schodowych wymiany okien
i drzwi na klatkach schodowych, dociepleñ
budynków. Kredyty w kwotach do 750000 z³
nie wymagaj¹ wk³adu w³asnego kredytobiorcy
i udzielane s¹ w z³otówkach nawet na okres
20 lat.
- Udzielamy równie¿ kredytów z premi¹ termomodernizacyjn¹ i remontow¹ z BGK na okres
20 lat sp³aty - wyjaœnia Monika Sobczak,
doradca klienta Rynku Mieszkaniowego.
- Przy tych kredytach Wspólnota Mieszkaniowa
ma mo¿liwoœæ skorzystania z bezzwrotnej
pomocy ze œrodków bud¿etu pañstwa w postaci
premii termomodernizacyjnej i remontowej
w wysokoœci ok. 20% wykorzystanej kwoty
kredytu, która przeznaczana jest w ca³oœci na
sp³atê kredytu.
Bank nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego
kredytów remontowych.

S

Zabezpieczeniem i Ÿród³em sp³aty kredytów
remontowych s¹ œrodki zgromadzone na funduszu remontowym. To wa¿ne, bo w³aœciciele
mieszkañ nie musz¹ obawiaæ siê, ¿e ich lokal
bêdzie zastawem dla kredytodawcy.
Dlatego, aby otrzymaæ taki kredyt wspólnota
musi spe³niaæ okreœlone warunki m.in. wykazaæ
siê p³ynnoœci¹ finansow¹ i regularnymi wp³atami na fundusz remontowy. Wymóg ten bierze
siê st¹d, ¿e jedynym zabezpieczeniem dla banku
jest czêsto pe³nomocnictwo do rachunku, na
którym mieszkañcy gromadz¹ pieni¹dze na
remonty. Z tego powodu wa¿ne jest, aby jak
najwiêksze œrodki siê na nim znajdowa³y.
- Po przeprowadzeniu zarówno termomodernizacji jak i remontu Wspólnota uzyskuje ni¿sze
koszty eksploatacji budynku i samofinansowanie siê sp³aty kredytu termomodernizacyjnego z oszczêdnoœci w kosztach zakupu
energii cieplnej - dodaje M. Sobczak - To
wymierne korzyœci, o których nale¿y pamiêtaæ.
Sp³ata kredytu nie bêdzie wiêc obci¹¿eniem.
Poza tym wyremontowy budynek zyskuje na
wartoœci rynkowej, zwiêksza komfort zamieszkania, poprawia estetykê otoczenia.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym
5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B,
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319
o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr 27575:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 lipca 2010 r. o godz. 12.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 8 lipca 2010 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
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W naszym mieœcie cztery Wspólnoty zdecydowa³y ju¿ o zaci¹gniêciu kredytu.
Lokatorzy budynku przy ul. Chrobrego 2-8,
œwiadomi, ¿e to jedyna szansa na przeprowadzenie niezbêdnych prac zdecydowali o po¿yczce, któr¹ przeznacz¹ na kapitalny remont
dachu, wymianê stolarki okiennej na klatce
schodowej, pionów wodno-kanalizacyjnych.
Mieszkañcy ul. Wojska Polskiego 9, Legnickiej 69 i Chmielnej 25 w pierwszej kolejnoœci
wyremontuj¹ dachy.
Decyzjê o zaci¹gniêciu kredytu i wysokoœci
miesiêcznych stawek na fundusz remontowy,
które pokrywa³yby miesiêczne raty kredytu
Wspólnoty Mieszkaniowe podejmuj¹ w drodze
uchwa³y.
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa finansowego
prowadzonej przez Wspólnotê dzia³alnoœci,
PKO BP nie stosuje w przypadku kredytów
remontowych kapitalizacji odsetek bie¿¹cych.
Kredyt dla Wspólnoty Mieszkaniowej wydaje
siê byæ korzystny. Warto zatem przeanalizowaæ
wszystkie „za” i „przeciw”, skonsultowaæ je
z pracownikiem banku i wspólnie podj¹æ decyzjê.
eg

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych
tj. nie mniej ni¿ 1.500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r., drugi 21 kwietnia 2010 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 15.06-08.07.2010 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Z wizyt¹ u przyjació³
13 maja wieczorem by³o gwarno przed Urzêdem Miejskim. Grupa
m³odych ludzi, tancerzy z Brooklynu, i delegacja M³odzie¿owej Rady
Miejskiej, wszyscy w towarzystwie rodziców, czeka³a na przyjazd autobusu.
Wyruszaliœmy tego wieczoru do zaprzyjaŸnionego miasta Commentry
we Francji. Przed nami 18-to godzinna podró¿. Spodziewano siê nas
nastêpnego dnia w godzinach popo³udniowych.
I m³odzi i starsi zastanawiali siê, jak zostaniemy przyjêci. W delegacji
miasta sporo by³o osób odwiedzaj¹cych Commentry po raz pierwszy.
To co nas spotka³o, przeros³o nasze oczekiwania.
Spotkaliœmy w Commentry przeuroczych, otwartych i serdecznych
ludzi. Nasi gospodarze podejmowali nas z rozbrajaj¹c¹ goœcinnoœci¹
i ¿yczliwoœci¹. Czas spêdzony wspólnie mija³ b³yskawicznie we wspania³ej atmosferze ka¿dego ze spotkañ.
Wszyscy cz³onkowie delegacji zakwaterowani byli we francuskich
rodzinach. M³odzie¿ mog³a cieszyæ siê towarzystwem francuskich
rówieœników. Ale by³a to radoœæ obopólna.
Zadaniem przedstawicieli M³odzie¿owej Rady Miejskiej by³o nawi¹zanie
kontaktów z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miejsk¹ Commentry. Podczas spotkania
z m³odymi Francuzami oficjalnie zainicjowano wspó³pracê miêdzy
Radami. Okazj¹ do bli¿szego poznania siê radnych bêdzie sierpniowa
wizyta M³odzie¿owej Rady Miejskiej Commentry w Chojnowie.
Pierwszym wspólnym zadaniem obu Rad jest rozpisanie konkursu
plastycznego „Co œpiewa w czarodziejskich drzewach?”, tematem
którego s¹ nasze miasta przedstawione w wiosennej scenerii. Do
udzia³u w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci i m³odzie¿. Na
Wasze prace czekamy do 25 czerwca. Prace bêd¹ wystawiane
w Commentry i w Chojnowie. Wiêcej informacji znajdziecie w regulaminie, który wczeœniej otrzyma³y szko³y.
Najwiêksz¹ grupê w naszej delegacji stanowi³ zespó³ taneczny
„Brooklyn”. To prawdziwi ambasadorzy Chojnowa. Podczas oficjalnej

uroczystoœci podpisania porozumienia zbiŸniaczenia miast, w sobotê
15 maja, swoim wystêpem oczarowali publicznoœæ zgromadzon¹
w L`Agora. W pe³ni zas³u¿yli na owacje na stoj¹co. O czym napisano
zaraz w lokalnej gazecie.
W niedzielê po raz ostatni spotkaliœmy siê ze wszystkimi nowo poznanymi
przyjació³mi. Wspólny obiad by³ obiadem po¿egnalnym. Czyniliœmy to
z prawdziwym ¿alem. Nasz pobyt w Commentry by³ bardzo krótki,
jednak dostarczy³ wszystkim niezapomnianych wra¿eñ. Wracaliœmy
do domu z baga¿em piêknych wspomnieñ ludzi i spotkañ, wspania³ej
atmosfery i ¿alu, ¿e tak szybko trzeba by³o siê rozstaæ.
Do zobaczenia przyjaciele!
BS

Angielski apel
20 maja w sali MOKSiRu odby³ siê apel z okazji Dnia Brytyjskiego.
Uroczystoœæ przygotowa³a m³odzie¿ Gimnazjum nr 1 w Chojnowie pod
opiek¹ nauczycieli: p. J. Mosakowskiej, p. A. Stra³ki, p. M. Truskowskiej
i p. T. Susmêda.
Podczas akademii mogliœmy dowiedzieæ siê wielu ciekawostek na temat
Wielkiej Brytanii, a tak¿e podziwiaæ utalentowan¹ m³odzie¿ naszej szko³y.
Na scenie zaprezentowali siê: zespó³ instrumentalny, grupa taneczna
,,D¿ajf” oraz œpiewaj¹cy i recytuj¹cy uczniowie poszczególnych klas
gimnazjum. Wykonawców by³o tak wielu, ¿e nie zmieœcili siê za
kulisami i zajêli po³owê miejsca na widowni.
Wszystkie wystêpy zosta³y nagrodzone gromkimi brawami, jednak
najwiêcej emocji wzbudzili tancerze. Okaza³o siê, ¿e w tej dziedzinie Angelika
z kl. III “c” i Mateusz z III “a” nie maj¹ sobie równych. Tak¿e piosenka zaœpiewana przez Nataliê z tej samej klasy (oczywiœcie w jêzyku
angielskim) pozostawi³a niezapomniane wra¿enia.
Ca³y apel podsumowano tañcem towarzyskim w wykonaniu uczniów
klas trzecich.
Wystêp zostanie powtórzony 15 czerwca równie¿ w MOKSiRze.
Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!
P.M., K.G.
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Chojnowska „Stonoga” czyli XI Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych rozrasta siê do gigantycznych rozmiarów. W tym
roku jury ocenia³o ok. 40 tanecznych prezentacji, co daje
kilkaset pl¹saj¹cych, skacz¹cych, tupi¹cych i fikaj¹cych
w powietrzu nóg.

Taneczne show
Mimo, ¿e pokazy podzielono na kategorie
wiekowe i trzy kategorie techniczne - disco,
hip-hop oraz freestayl sêdziowie nie mieli
³atwego zadania. Choreografie, kostiumy
i wykonanie sta³y na wysokim poziomie.
M³odszym wykonawcom nie wyszed³ wprawdzie
hop-hopowy pokaz (jury nie przyzna³o tu
pierwszych dwóch miejsc), dla publicznoœci
jednak widowisko by³o rewelacyjne. Najwiêksze brawa naturalnie otrzymywa³y nasze
zespo³y. Korczakowcy I, Korczakowcy II
(SP4), Brooklyn (ma³y i du¿y z Gimnazjum
nr 2), Bronx (PZS), D¿ajf (Gimnazjum nr1)
oraz Karambol (ma³y i du¿y z MOKSiRu)
kolejny raz udowodni³y, ¿e Chojnów tañcem
stoi. Dobitnie o tym œwiadcz¹ werdykty
w poszczególnych kategoriach, gdzie Chojnów
zdecydowanie dominuje.
Znawców tematu ten fakt nie dziwi, bo gros
naszych tanecznych teamów, to utytu³owane
grupy, duety i soliœci zdobywaj¹cy laury
w wielu turniejach.
Jurorami tegorocznej edycji by³y panie: Joanna
Kiraga - za³o¿yciel, instruktor i choreograf
Szko³y Tañca Nowoczesnego £AU w Z³otoryi,
Mieczys³awa Krawczonek - za³o¿yciel i choreograf zespo³ów tanecznych w Przemkowie,
G³ogowie i Wroc³awiu oraz Alicja Sobañska
- instruktor tañca sportowego w Zielonej Górze.
***
WYNIKI:
Disco do 11 lat
I miejsce Ma³y Brooklyn - Gim Nr 2 Chojnów
II miejsce Mini Plejada - CK Zamek Wroc³aw
III miejsce Ma³y Karambol - MOKSiR
Chojnów
Disco 12 – 15 lat
I miejsce Brooklyn - Gim Nr 2 Chojnów
II miejsce Ma³a Plejada - CK Zamek Wroc³aw
III miejsce Cykady - Przemkowski Oœrodek
Kultury
Disco pow. 15 lat
I miejsce Karambol - MOKSiR Chojnów
I miejsce Bronx - PZS Chojnów
Hip Hop do 11 lat
III miejsce Ma³y Brooklyn - Gim Nr 2 Chojnów
wyr. Canon - BOK Boles³awiec
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Freestyle pow. 15 lat
I miejsce Bronx - PZS Chojnów
II miejsce Karambol - MOKSiR Chojnów
III miejsce Modus - MDK Boles³awiec
Hip Hop 12 - 15 lat
III miejsce Brooklyn - Gim Nr 2 Chojnów
wyr. Hausy - Przemków
Hip Hop pow. 15 lat
I miejsce Bronx - PZS Chojnów
wyr. Formacja Taneczna - Gim Nr 2 Polkowice
Freestyle do 11 lat
I miejsce Ma³y Brooklyn - Gim Nr 2 Chojnów
II miejsce Figielki - MDK Boles³awiec
III miejsce Ma³y Takt - MDK Boles³awiec
Freestyle 12 – 15 lat
I miejsce Brooklyn - Gim Nr 2 Chojnów
II miejsce Karambol II - MOKSiR Chojnów
III miejsce Takt - MDK Boles³awiec
wyr. Cykady - Przemkowski Oœrodek Kultury

***
28 i 29 maja w ramach przegl¹du STONOGA,
dziêki wsparciu finansowemu Marsza³ka
Województwa Dolnoœl¹skiego, odby³y siê
warsztaty taneczne z jurorami, na które zg³osi³y siê zespo³y: Etiuda i Modus z Boles³awca,
Hausy z Przemkowa, Formacja Taneczna
z Polkowic oraz Karambol i Karambol II,
D¿ajf, Brooklyn i Bronx z Chojnowa.
Chojnowskie zespo³y wypad³y na medal (nie
jeden). Sympatyków (i nie tylko) naszych
tanecznych teamów zapraszamy w najbli¿sz¹
sobotê do centrum miasta, gdzie w ramach
Dni Chojnowa, utytu³owane zespo³y wyst¹pi¹
dla mieszkañców.
eg
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Trojaczki spod znaku BliŸni¹t
Tak, piêæ lat temu, zatytu³owaliœmy artyku³ o narodzinach w Chojnowie trojaczków Pañstwa Gindów.
Wydaje siê, ¿e to by³o tak niedawno, tymczasem Bartosz,
Szymon i Katarzyna 7 czerwca skoñczyli piêæ lat.
- Rzeczywiœcie bardzo szybko to
zlecia³o - mówi¹ rodzice. - Teraz
jest ju¿ ³atwiej. Dzieci s¹ samodzielne, pomocne, co nie znaczy,
¿e nie sprawiaj¹ problemów. Jak
ka¿de rodzeñstwo k³óc¹ siê,
sprzeczaj¹, ale kiedy jedno z nich
przebywa d³u¿ej poza domem, pozostali bardzo têskni¹. W przedszkolu ucz¹ siê egzystowania
w grupie, niekoniecznie we w³asnym towarzystwie. Ka¿de z nich
ma tam swoich przyjació³, wykazuj¹ te¿ w³asne zainteresowania.

i z pewnoœci¹ spe³ni¹ marzenia
o wiêkszym metra¿u, przestrzeni
dla dzieci i komfortowych warunkach do edukacji.
Czego redakcja m³odym rodzicom serdecznie ¿yczy…
eg
Szymek to rozrabiaka. Jest uparty,
zawziêty i nie da sobie w kaszê
dmuchaæ. Gros czasu w przedszkolnej sali z tego powodu spêdza

w k¹cie. Wycisza siê przed komputerem, ale równie wielk¹ przyjemnoœæ sprawiaj¹ mu „mêskie”
zabawy z samochodami, motorami… Charakterystyczna dla tego
imienia jest chêæ badania czegoœ,
czego inni nie znaj¹. Szymony
mog¹ byæ doskona³ym szpiegami,
agitatorami, ludŸmi interesu,
policjantami, politykami.
Kasia, jest jak starsza siostra.
Ch³opcy czêsto pytaj¹ j¹ o zgodê
w jakiejœ kwestii, wzrokiem szukaj¹
aprobaty. Kiedy wracaj¹ z przedszkola na pytanie czy byli grzeczni,
natychmiast zwracaj¹ siê do

siostry - Kasiu byliœmy grzeczni?
Wydaje siê, ¿e odpowiada charakterystyce swojego imienia - cho
cia¿ w ¿yciu spotykaj¹ j¹ pora¿ki,
nigdy nie w¹tpi w siebie i zawsze
jest z siebie zadowolona.
Bartuœ - wra¿liwy fantasta wykazuje cechy artystyczne. Piêknie
rysuje, podobno po wujku, lubi
bajki i ksi¹¿ki o nierealnym œwiecie. Bartosza, wed³ug leksykonu
imion, poci¹ga rozwi¹zywanie
spraw trudnych. ¯ycie pojmuje jako
zadanie i obowi¹zek. Posiada
wielkie zasoby energii, któr¹ potrafi
uruchomiæ w razie potrzeby.

Teraz rodzice martwi¹ siê, ¿e
okres przedszkolny wkrótce siê
skoñczy i trojaczki pójd¹ do szko³y.
W niewielkim dwupokojowym
mieszkaniu trudno bêdzie postawiæ
trzy biurka i rega³y na szkolne
akcesoria. Goœcie odwiedzaj¹cy
w tych dniach ma³ych jubilatów,
oprócz ¿yczeñ dla trojaczków,
mieli zatem tak¿e ¿yczenia dla ich
rodziców. Wspania³e torty i liczne
toasty dope³ni³y powinszowañ

Potrójne œwiêto
2 czerwca w sali widowiskowej MDK œwiêtowano Dzieñ Dziecka, Dzieñ Rodzicielstwa
Zastêpczego i kolejn¹ rocznicê pielgrzymki
Jana Paw³a II do Legnicy. Œwiêtu temu patronowali Starosta Legnicki Jaros³aw Humenny
i Ksi¹dz Dziekan Tadeusz Jurek.
Oprócz s³odkich upominków na dzieci z powiatu legnickiego czeka³y wystawy w Muzeum Regionalnym i w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, prezentacje widowisk s³ownomuzycznych w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II, dzieci z Domu
Dziecka w Golance Dolnej oraz nagrodzonych
utworów w konkursie „ Nasza droga z Janem
Paw³em II do domu Ojca”.
W II etapie konkursu o Janie Pawle II wziê³o
udzia³ 91 osób, które zg³osi³y 89 prac, w tym:
78 listów, 6 wierszy, 2 monta¿e s³owno-muzyczne, 1 wywiad i 2 prezentacje multimedialne.
Jury w sk³adzie: Krystyna Kalagasidis, Lucyna
Olszewska i Agnieszka Tworzyd³o przyzna³o
w kategorii literackiej - wiersze: I miejsce Jakubowi Najdzie, a wyró¿nienia - Ewie Szapowa³ i Dominikowie Czajce - uczniom z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. W kategorii literackiej
- listy: I miejsce zajê³a Jolanta Kaczor z Gimnazjum w Rui, a wyró¿nienia zdobyli: Maks
Chlebosz, Bartek Paliñski, Micha³ Ditrich,
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Klaudia ¯elichowska, Dominik Krê¿el, Micha³
Dokimiuk - uczniowie z Gimnazjum nr 2
w Chojnowie, Monika Kuliga i Karolina Wêgrzyn
ze Szko³y Podstawowej w W¹grodnie, Iwona
Paszkowska z Gimnazjum w Rui. Za wywiad
o wizycie Ojca Œwiêtego w Legnicy nagrodzone
zosta³y dzieci z grup terapeutycznych w Chojnowie. I miejsca w prezentacjach multimedialnych zajê³a: - Magdalena Duda z PZS
w Chojnowie, za scenariusz monta¿u s³owno
- muzycznego: Natalia Urszulak i Wojciech
Piotrowski z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
i Barbara Picur z Gimnazjum w Rui.
W imieniu cz³onków Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich przy Parafii p.w. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie serdecznie gratulujê uczestnikom konkursu znajomoœci
nauczania Jana Paw³a II oraz biografii
wielkiego Papie¿a - Polaka, a darczyñcom
i wspó³organizatorom dziêkujê za ufundowanie
nagród i upominków dla dzieci. S¹ nimi Starostwo Powiatowe w Legnicy, Urz¹d Miasta
w Chojnowie, Chojnowskie Parafie, Miejska
Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich i Stowarzyszenie Pomocy Uczniom
PZS “Wsparcie”, Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie.
Jednoczeœnie wyrazy wdziêcznoœci kierujê do

wszystkich uczestników za liczny ich udzia³
w kwietniowym i czerwcowym etapie konkursu
o Janie Pawle II oraz za przygotowanie bogatych materia³ów konkursowych - Jadwidze
Matys i prace organizacyjne - pani dyrektor
Barbarze Landzberg.
Stanis³awa Repa
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Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej nr 3 z pewnoœci¹ ma jakieœ
koneksje „u góry”. Kilkudniowe opady deszczu i niskie temperatury usta³y w dniu, kiedy „trójka” urz¹dza³a doroczn¹ plenerow¹ imprezê.

S³oneczny festyn
Sobota 22 maja ju¿ od wczesnych godzin
porannych zapowiada³a siê s³oneczna i ciep³a.
Sprzyjaj¹ca pogoda utrzymywa³a siê przez
ca³y dzieñ, „Majowy Festyn Trójki” uda³ siê
zatem znakomicie. Ale nie tylko aura mia³a
wp³yw na powodzenie imprezy. Organizatorzy
zadbali o wiele atrakcji, wœród których ka¿dy
- du¿y i ma³y - móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Niew¹tpliwie du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê wystêpy grup artystycznych dzia³aj¹cych
w tej placówce. „Aja”, „Trójeczka”, „Synkopa”,
„Piramida” demonstrowa³y talenty wokalne,
taneczne, aktorskie i akrobatyczne. Byli te¿
artyœci z zewn¹trz - zespó³ „Diabe³ki”, grupa muzyczna „To my” i oczywiœcie Bractwo Rycerskie.
Wokó³ sceny ustawiono liczne stoiska. Najd³u¿sze „ogonki” (czyt. kolejki) ustawia³y siê
do loterii fantowej i „Kawiarenki pod chmurk¹”,
gdzie przyci¹ga³y domowe wypieki. Gros
festynowiczów nie mog³o te¿ odmówiæ sobie
harcerskiej grochówki, swojskiej jatki czyli
pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem czy tradycyjnej kie³baski z grilla.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy³ siê
kiermasz ksi¹¿ek i prac szkolnych plastyków.
Bezp³atne porady lekarskie, pokaz ratowników
medycznych, festynowe studio makija¿u,
galeria obrazów lokalnych artystów, zabawki
za „z³ociaka”, dmuchane zje¿d¿alnie, stanowisko
oldmobili uzupe³nia³y moc sobotnich rozrywek.
„Majowy Festyn Trójki” z pewnoœci¹ wszyscy
zaliczyli do udanych. Uczestnikom zostan¹
wspomnienia, szkolnej spo³ecznoœci, oprócz
nich, tak¿e fundusze zebrane podczas imprezy,
które, jak co roku, pozwol¹ na niewielkie,
acz istotne, inwestycje.
eg
Sponsorzy Festynu Trójki
Rodzice, nauczyciele i pracownicy Szko³y Podstawowej nr 3, firma Ciech S.A., Centrum
Informacji Europejskiej, PZU Warszawa,
Kino HELIOS - Legnica, Restauracja KFC
Legnica, Restauracja MC DONALDS Lubin,

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Technopol
Czêstochowa, Castorama Legnica, Euro Cash
Legnica, Supermarket EKO, Sklep Rivendell
- pan Adam Piróg, firma Famex - pan Zygmunt
Mi³uch i pan Pawe³ Filipowicz, Chojnowski
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- pan Edward Koœnik, firma Podolski, firma
Bartek-Bis - pan Mieczys³aw Wróblewski,
Export-Import - Auto Handel - pan Tadeusz
Styga, PHU Stakom - pan Stanis³aw Spes,
radna miejska pani Aleksandra Chrz¹szcz,
sklep Max - Delikatesy - pan Wolski, apteka
SALIX - pan Alfred Gruszka, KARTOLPLUS- pan Sebastian Sajewicz, Pani Magdalena
Czarnecka, salon fryzjerski ELITS - pani Agnieszka
Metanowska, Firma InterLex RATROZ pañstwo Danuta i Bronis³aw Roztoczyñscy,
SUN VERSA Solarium - pan Adam Budakiewicz, PHU D.S - pan Dariusz Sywak,
Agencja reklamowa pana Andrzeja Sobczaka,

Œmia³a próba?!
Chojnowska formacja Reputacja, postanowi³a
wyp³yn¹æ na szerokie wody ogólnopolskie. T¹
œmia³¹ prób¹ jest zg³oszenie na Festiwal
M³odych Talentów GRAMY 2010. Konkurs
fina³owy odbêdzie siê 4 wrzeœnia w teatrze
letnim w Szczecinie.
Reputacja co prawda specjalizuje siê w twórczoœci Grzegorza Ciechowskiego - lidera grupy
Republika, ale okazyjnie tworzy i nagrywa coœ
w³asnego. Utwory autorstwa wokalisty zespo³u
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- Piotra Misikiewicza, utrzymane s¹ w stylu
postpunkowym.
Po 15 lipca oka¿e siê czy ta œmia³a próba zaistnienia poza granicami Chojnowa, powiedzie siê.

Kantor - pan Grzegorz Fliœnik, So³tys Go³aczowa
- pani Szczepanowska, Pan Jan Baroñ,
firma Eko-Trans - pan Wawrzyniec Malica,
firma Osadkowski - Cebulski - Legnica, sklep
Agro-Œwit - pan Edward Œwita³a, sklep artyku³y
przemys³owe - pan Tadeusz Bijak, PH Polex
- Legnica, sklep spo¿ywczy „U Jana” - pan
Jan Kureñ, sklep zoologiczny - pan Daniel
Mosiewicz, kiosk wielobran¿owy - pani Jadwiga
Stopa, Przedsiêbiorstwo Handlowe - AHA II
- pan Jerzy Ruta, Jubiler s.c. - pani Beata Bijak,
pan Roman Salastowicz, hurtownia nabia³owa Legnica, PHU Perfekt - sklep ¯abka - pani Iwona
Szczêsna, firma Gloster - pan Grzegorz Leja,
sklep wielobran¿owy - pani El¿bieta Gdula,
sklep chemiczny ANMAR - pan Andrzej
Ubych, ksiêgarnia Alfa - pani Halina Chyb,
pan Piotr Ficek, piekarnia U Borka - pan Zbigniew
Borkowski, stacja paliw - pañstwo Mieczys³aw
i Maria Kowalczyk, sklep pana Paw³a
Giersoka, firma Narzêdziowiec - pan Miros³aw
Turek, bar Duet - pan Janusz Czapski, Jednostka
Ratowniczo - Gaœnicza Stra¿y Po¿arnej
w Chojnowie, Chojnowscy harcerze.
Obrazy na aukcjê dostarczyli:
pani Anna Pauch, pani Gra¿yna Wróbel,
pan Zbigniew Halikowski, pan Ireneusz
Józefczuk, pan Robert Wierzbicki.

Wiêcej informacji na ten temat, mo¿na znaleŸæ
w Internecie na stronie: www.gramy2010.pl.
Znajduje siê tam alfabetyczna playlista w formacie mp3. Patrz¹c na zg³oszenia, mo¿na
dostaæ zawrotu g³owy. O niektórych zespo³ach pisze siê w ogólnopolskich periodykach
muzycznych.
Mamy jednak swój wywiad w okolicach
Szczecina, który nas³uchuje ju¿ fal w eterze
Radia Szczecin, organizatora ca³ej tej imprezy.
Wraz z rozwojem wypadków, bêdziemy informowaæ o wszystkim naszych czytelników.
RED.
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Uczê siê bezpiecznie ¿yæ
Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej
nr 4 zwyciêzc¹ Fina³u Dolnoœl¹skiego Konkursu Bezpieczeñstwa dla Dzieci i M³odzie¿y.
Nasza szko³a od wielu lat propaguje zdrowy
styl ¿ycia, upowszechniamy i pog³êbiamy
wœród wychowanków wiedzê o bezpieczeñstwie
oraz doskonalimy umiejêtnoœci pierwszej
pomocy i w³aœciwe zachowania wobec zagro¿eñ.
17 maja 2010 uczniowie naszej szko³y, Weronika
Bielecka, Weronika Szu³a i Damian K³os,
wziêli udzia³ w finale konkursu „Uczê siê
bezpiecznie ¿yæ” we Wroc³awiu i zajêli
I miejsce wœród dwunastu najlepszych dru¿yn
województwa dolnoœl¹skiego w kategorii
klas I - III.
Fina³ konkursu mia³ miejsce w murach i na
terenach zielonych Uniwersytetu Wroc³awskiego,
a uroczyste rozpoczêcie i fina³ z rozdaniem
nagród w Auli Leopoldina w Gmachu G³ównym Uniwersytetu Wroc³awskiego. A nagrody
by³y wspania³e. M³odzi ratownicy wygrali
rowery górskie, dla szko³y: zestaw kina domowego, fantom oraz liczne pomoce naukowe.
Jako laureat I miejsca nasza szko³a otrzyma³a
tytu³: Mistrza Dolnego Œl¹ska w Edukacji dla
Bezpieczeñstwa, tytu³ ten odebra³a pani

Bernarda Mormul, która od pocz¹tku przygotowuje uczniów do kolejnych edycji konkursu.
Swoj¹ wiedzê w zakresie pomocy przedmedycznej przekazuje pani Gra¿yna Mazur, nasza
szkolna pielêgniarka.
SP4 ju¿ po raz trzeci wziê³a udzia³ w konkursie
„Uczê siê bezpiecznie ¿yæ”, a uczniowie
zawsze byli w finale konkursu.
Zawodnicy mieli do przejœcia siedem stacji
zadañ praktycznych, na których dodatkowo
sêdziowie (policjanci, stra¿acy, ratownicy)
przepytywali ich z wiedzy teoretycznej.
W tym roku równie¿ dru¿yna z klas IV - VI
w sk³adzie: Agnieszka Wo³oszyn, Karolina
Koñka i Joanna Ruciñska - znalaz³a siê
w Finale konkursu, zajê³y IX miejsce i godnie
reprezentowa³y nasz¹ szko³ê. T¹ trójkê m³odych ratowniczek przygotowa³a pani Beata
Miller-Kornicka.

By³a to ju¿ szósta edycja tego konkursu, który
objêty jest honorowym patronatem: Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji Jerzego
Millera, Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Ministra Zdrowia Ewy Kopacz,
Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha,
Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego Marka
£apiñskiego, Polsko-Czesko-Niemieckiego
Prezydium Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
Zmagania naszych uczniów mo¿na zobaczyæ
wpisuj¹c w Google Foto: Galerie z Legnicy
“Uczê siê bezpiecznie ¿yæ”.
MM

Co s³ychaæ w przedszkolu nr 1?
SPOTKANIE Z PIELÊGNIARK¥
W maju goœciliœmy w przedszkolu Pani¹ pielêgniarkê Gra¿ynê Mazur.
Spotkanie zosta³o zorganizowane przez grupê ,,Biedronki” 6-latki. Do
sali nasz goœæ przyby³ nios¹c ze sob¹ torby pe³ne niespodzianek. To by³a
niezapomniana wizyta. Pani Gra¿yna przygotowa³a wiele atrakcji
i ciekawych i zabaw. Wspólnie wybieraliœmy siê na ró¿ne planety, na
których poznawaliœmy sposoby dbania o nasze z¹bki. Poznaliœmy
sposób prawid³owego mycia zêbów, rozmawialiœmy o odpowiednim
od¿ywianiu siê i zjedliœmy pyszne, zdrowe marchewki. By³y wspólne
zabawy i pami¹tkowe zdjêcia. Dzieci otrzyma³y w prezencie kolorowe
naklejki i jednorazowe szczoteczki do zêbów. Z pewnoœci¹ ta wizyta
sprawi³a dzieciom wiele radoœci i na d³ugo zostanie w ich pamiêci.
Pani Gra¿ynce Mazur bardzo serdecznie dziêkujemy za tak wspaniale
przygotowane zajêcia.
DZIEÑ MAMY I TATY
Dzieñ Mamy i Taty to bardzo szczególne daty dla dzieci w wieku
przedszkolnym, pozwalaj¹ bowiem dzieciom na wspólne prze¿ywanie
radoœci i okazywanie mi³oœci poprzez czynne uczestnictwo w uroczystoœci
z okazji œwiêta tych najukochañszych osób.
Takie wyj¹tkowe uroczystoœci odby³y siê we wszystkich grupach
wiekowych w naszym przedszkolu. Wszêdzie dzieci prezentowa³y
bogate programy artystyczne sk³adaj¹ce siê z wierszy, piosenek, inscenizacji i tañców. Potem milusiñscy wrêczali swoim Rodzicom
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w³asnorêcznie przygotowane dla nich upominki, a nastêpnie wszyscy
zasiadali do wspólnego, s³odkiego poczêstunku. Atmosfera wszystkich
tych uroczystoœci by³a podnios³a, wzruszaj¹ca i niezwykle rodzinna.
DZIEÑ DZIECKA
Œwiêto naszych milusiñskich to idealny dzieñ, ¿eby daæ im maksymalnie
du¿o okazji do szaleñstw. Dzieñ Dziecka bez zabawy? Mowy nie ma!
1 czerwca w naszym przedszkolu od rana panowa³a radosna i œwi¹teczna
atmosfera. Dzieci ju¿ od progu zosta³y przywitane weso³¹ muzyk¹
i piêkn¹ dekoracj¹. W grupach zabawa trwa³a do œniadania, gdzie by³y
weso³e harce, a wszystkie buzie dzieciêce zosta³y pomalowane
w wybrane przez nie kolorowe motywy. Po œniadaniu zabawa przenios³a
siê do ogrodu przedszkolnego, gdzie odby³y siê zawody sportowe.
Tor przeszkód, biegi, rzuty do celu to tylko niektóre z konkurencji,
w których uczestniczy³y nasze przedszkolaki. Po sportowych zmaganiach
by³a przerwa na posi³ek i krótki odpoczynek. A potem - by³y tañce,
korowody taneczne i konkurs tañca oraz konkurs karaoke, w których
oczywiœcie zwyciê¿yli wszyscy uczestnicy. Umiejêtnoœci i talent
uczestników by³y suto nagradzane s³odkimi niespodziankami
i pami¹tkowymi dyplomami. W tym wyj¹tkowym dniu nie mog³o
zabrakn¹æ prezentów w formie paczek-niespodzianek.
Uczestnictwo w tak udanej imprezie dostarczy³o dzieciom du¿o dobrej zabawy oraz mo¿liwoœæ aktywnego i twórczego spêdzenia tego wspania³ego
dnia. Wszystkie przedszkolaki obdarowane drobnymi upominkami,
pe³ne mi³ych wspomnieñ, z nieukrywanym ¿alem rozchodzi³y siê do domów.
Mamy nadziejê, ¿e dzieñ ten na d³ugo zachowaj¹ w swej pamiêci!
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Oddzia³owa Konferencja Delegatów ZO ZNP w Chojnowie
20 maja w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie odby³a siê Konferencja
Sprawozdawczo-Wyborcza Zarz¹du Oddzia³u
ZNP w Chojnowie.
Otwarcia Konferencji dokona³a Prezes ustêpuj¹cego Zarz¹du Ewa Wiêcek. Przywita³a
wszystkich przyby³ych delegatów, cz³onków
ustêpuj¹cego Zarz¹du i Oddzia³owej Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e przedstawicieli w³adz
Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP Stanis³awa Mazurka
- wiceprezesa Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego,
Violettê Urban - cz³onka Zarz¹du Okrêgu
Dolnoœl¹skiego. Powitani zostali równie¿
przedstawiciele w³adz Samorz¹dowych Miasta,
Gminy i Powiatu Legnickiego w osobach:
Pana Jana Serkiesa Burmistrza Miasta Chojnowa, Pani Barbary Jasiñskiej - Wójt Gminy
Chojnów w imieniu której przyby³a pani Joanna
Trojniarz, pana Jaros³awa Humennego Starosty Legnickiego, a tak¿e pani Emilia
Grzeœkowiak - Redaktor Gazety Chojnowskiej.
W czasie Konferencji Stanis³aw Mazurek
wrêczy³ Stanis³awie Janczyn oficjalne pismo
informuj¹ce, ¿e na wniosek Zarz¹du Oddzia³u
ZNP w Chojnowie Uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego
z dnia 23 marca 2010 r. Stanis³awa Janczyn
otrzyma³a tytu³ Honorowego Prezesa Oddzia³u ZNP w Chojnowie.
Nastêpnie Prezes Oddzia³u ZNP Ewa Wiêcek
wrêczy³a listy gratulacyjne najbardziej aktywnym
cz³onkom Oddzia³u ZNP w Chojnowie. Dziêkowa³a te¿ w³adzom Samorz¹dowym Miasta,
Gminy i Powiatu za czteroletni¹ wspó³pracê
w kadencji 2006-2010. W swoim wyst¹pieniu
Prezes Oddzia³u podkreœli³a, ¿e miniona
kadencja nie nale¿a³a do ³atwych poniewa¿
Zwi¹zkowcy kilkakrotnie podejmowali akcje
protestacyjne w obronie polskiej oœwiaty

i statusu zawodowego nauczyciela.
Zwi¹zki Zawodowe negocjowa³y te¿ Regulaminy p³acowe w mieœcie, gminie i Powiecie.
Dalsz¹ czêœæ Konferencji prowadzi³a z wyboru
Miros³awa Spes - d³ugoletni dzia³acz zwi¹zkowy, wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u.
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du za lata 20062010 przedstawi³a Ewa Wiêcek, a sprawozdanie Oddzia³owej Komisji Rewizyjnej Dorota
¯urawska - cz³onek komisji. Zawnioskowa³a
równie¿ o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu
Zarz¹dowi. Po wys³uchaniu sprawozdañ i dyskusji delegaci udzielili absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi. Dokonali wyboru w³adz na
kadencje 2010-2014.
Prezesem Oddzia³u ZNP w Chojnowie zosta³a Ewa Wiêcek (g³osowanie tajne). Ponadto
wybrano cz³onków Zarz¹du i Komisje Rewizyjn¹.
Delegatami na Okrêgow¹ Konferencjê Sprawozdawczo-Wyborcz¹ zosta³y: Ewa Wiêcek
i El¿bieta Cichocka.
Delegaci przyjêli te¿ program dzia³ania ZNP
na lata 2010-2014. W koñcowej czêœci Konferencji Prezes ZO ZNP Ewa Wiêcek podziêkowa³a delegatom za wybór i obdarzone zaufanie, w³adzom Zwi¹zkowym i Samorz¹dowym

Chojnowskie haiku i inne miniatury poetyckie
Na ostatnim spotkaniu Chojnowskiego Klubu Literackiego, które
odby³o siê 27 maja, kontynuowaliœmy temat trzywersowego poematu japoñskiego. Uczestnicy
spotkania odrobili „zadanie domowe” i zaprezentowali swoje
próby haiku. Kilku cennych uwag
praktycznych udzieli³a klubowiczom
El¿bieta Makowska, której utwory
haiku, by³y ju¿ wielokrotnie publikowane i nagradzane.
***
Krêgi na wodzie
zgubione tarcze
w d³oniach rycerzy
***
szara polana
kresk¹ namalowana
pe³ny dzban echa
El¿bieta Makowska
Warto zatem pamiêtaæ, ¿e:
- haiku - to utwory bardzo zwiêz³e,
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skondensowane, gdzie ka¿de s³owo
ma znaczenie, haiku uczy prawdziwej dyscypliny s³ownej:
- klasyczny uk³ad haiku: 5/7/5
jest trudny do zrealizowania, szczególnie podczas pierwszych prób,
dlatego sylab w poszczególnym
wersie mo¿e byæ mniej lub wiêcej,
tak aby unikaæ sztucznych konstrukcji, które dusz¹ ulotn¹ myœl;
- haiku to wiersze s³owem malowane, ma³e obrazy poetyckie,
których przedmiotem jest œwiat
natury, a wiêc zamknijmy oczy
i myœlmy obrazami;
- haiku zbudowane jest z trzech
wersów, gdzie wers pierwszy
wskazuje przedmiot wiersza,
wers drugi uszczegó³awia obraz
widzianego tu i teraz œwiata przyrody, a wers trzeci zawiera puentê,
zaskakuj¹ce, czêsto niedopowiedziane i sk³aniaj¹ce do refleksji
zakoñczenie.

za udzia³ w Konferencji koñcz¹c s³owami:
„… Czekaj¹ nas wybory prezydenckie i samorz¹dowe, które poprzedzi³a wielka tragedia narodowa, dlatego bêd¹ one przebiega³y inaczej
ni¿ przewidywaliœmy. Wierzê, ¿e zostan¹
wybrane osoby o wysokim doœwiadczeniu
¿yciowym, wielkiej kulturze osobistej, zaanga¿owani w podejmowaniu dzia³añ, a dalsza
wspó³praca z nowymi W³adzami Samorz¹dowymi bêdzie uk³ada³a siê dobrze z korzyœci¹ dla
obu stron. Mam nadziejê, ¿e wœród kandydatów do w³adz samorz¹dowych znajd¹ siê tak¿e
dzia³acze zwi¹zkowi”.
E.W.

Zachêcamy wszystkich czytelników
do zabawy literackiej. Przekonajcie
siê sami, czy to ³atwe zadanie.
A oto nasze próby haiku uczestników ostatniego spotkania Chojnowskiego Klubu Literackiego:
***
pos³uchaj wiatru
dwa razy nie opowie
tej samej bajki
Jolanta Giza-Gawron
***
frywolnoœæ wiosny
wieczorn¹ woni¹ kwiatów
odurzony sad
Ma³gorzata Krzywda
***
siatka paj¹ka
a¿urowa serwetka
pu³apka na muchy
El¿bieta Karpiñska
***
cyt cyt
tysi¹ce s³oñc zakwita jednoczeœnie
rzepak dojrzewa
Gra¿yna Anna Dudziñska

Niektórzy klubowicze zainspirowani
t¹ krótk¹ form¹ poezji japoñskiej
stworzyli takie oto miniaturki
poetyckie.
***
winniœmy wiedzieæ
¿e pocz¹tkiem nowego
bêdzie zdziwienie
Jaros³aw Macewicz
***
Jesteœ dla mnie jak wiersz,
w którym jest tyle zwrotek
ile trzeba…
Niedosytu spotkañ refrenem…
Jesteœ dla mnie jak wiersz
z którego maluje siê obraz…
Gra¿yna Anna Dudziñska
Tematem kolejnego spotkania bêdzie
poezja warsztatowa, czyli „Jak
pisaæ dobr¹ poezjê?”. Na przyk³adzie tekstów poetyckich, które s¹
dla nas wzorem, bêdziemy zg³êbiaæ
tajniki warsztatu sztuki pisania.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy ju¿ 17 czerwca na
godz. 16.00 do MBP.
Jolanta Giza-Gawron
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Gitarowy rekord
1 maja o godz. 11 na wroc³awskim rynku
odby³ siê, ju¿ po raz ósmy, Gitarowy Rekord
Guinessa. W tym roku razem z Leszkiem
Cichoñskim zagra³o 4597 gitarzystów, a wœród
nich uczniowie z Gimnazjum nr. 1 - Marta
Ferenc, Konrad Gancarz, Alicja Gerbera, Klaudia
Giwojno, Monika Guzik, Dawid Korczyñski,
Jakub Najda, £ukasz Rakus, Patryk Seregiet,
Adrian Szczypta, Kasandra Truty, Honorata
Zachary i Mirek Ziembowski oraz reprezentant Gimnazjum nr. 2 - Norbert Traczyk.
Zaraz po zarejestrowaniu siê i otrzymaniu
wejœciówek poszliœmy do sektora dla gitarzystów, gdzie ju¿ od pocz¹tku imprezy trwa³y
przygotowania (m.in. próby rekordowych
utworów), konkursy i wystêpy. Wœród zaproszonych goœci byli: Ray Wilson, Marek Piekarczyk, Greg Koch, Zbigniew Ho³dys, Maciej
Balcar i Marek Raduli. Ok. 16 zagraliœmy
wspólnie “ Hey Joe” poprzedzone piosenk¹
“Wild Thing” - tak¿e kompozycj¹ Jimiego
Hendrixa. Zaraz potem wszyscy gitarzyœci
podnieœli gitary do góry - widok imponuj¹cy.
Pomimo, ¿e nie uda³o nam siê pobiæ zesz³orocznego rekordu, kiedy to “Hey Joe” zabrzmia³o g³osem 6346 gitar, to wszyscy bawiliœmy siê œwietnie i nie mo¿emy siê doczekaæ
a¿ ponownie spotkamy siê z Leszkiem Cichoñskim, ¿eby pobiæ rekord. Mamy nadziejê, ¿e
za rok bêdzie nas wiêcej!
gitarzyœci z Gimnazjum nr 1

Kronika
towarzyska
YYY
“Aby s³oñce Wam œwieci³o
Ksiê¿yc da³ spokojn¹ noc
Aby wszystko siê spe³ni³o
W ¿yciu brak³o trosk”
Pañstwu Bogumile i W³adys³awowi
Ostropolskim z okazji piêknego
jubileuszu 35.lecia zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego (koralowych godów)
serdeczne ¿yczenia: szczêœcia, zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci na dalsze lata
sk³adaj¹: córki Jola i Ewa, ziêæ Tomek
i wnusia Natalia.
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Wyj¹tkowy koncert
Przebywaj¹cy w okolicach Chojnowa chór
akademicki Justra z Rosji, wyst¹pi³ z inicja-

tyw¹ koncertu z okazji dnia Matki dla pensjonariuszy Niebieskiego Parasola.
- To wyj¹tkowe osoby dotkniête przez los swoj¹
niepe³nosprawnoœci¹ - mówi³ w imieniu ca³ej
grupy prezes Fundacji Artystów p. Paprocki.
- Chcemy daæ im nieco radoœci i byæ mo¿e
przywo³aæ wspomnienia z rodzinnych stron.
Wzruszaj¹cy, piêkny koncert rosyjskiego
chóru, by³ wspania³ym prezentem nie tylko
dla Matek. Wystêp podoba³ siê wszystkim
i z pewnoœci¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci.
eg

“Dalszy ci¹g
konferencji...”
W maju, w ramach projektu “ Nie taki paj¹k
straszny - czyli objazdowa konferncja naukowa”, odwiedziliœmy Szko³ê Podstawow¹
w Starym £omie i Budziwojowie oraz chojnowsk¹ “czwórkê” i “trójkê”. W sumie
zaprezentowaliœmy swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci a¿ w jedenastu placówkach!
W ka¿dej ze szkó³ nasza akcja spotka³a siê
z ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie
z przejêciem przys³uchiwali siê prelekcji
przygotowanej przez grupê edukacyjn¹. Jej
niew¹tpliwym walorem by³y przepiêkne zdjêcia i ciekawostki m.in. mit zwi¹zany z pochodzeniem s³owa “arachnofobia” (przypominamy: “silny lêk przed paj¹kami”).
Najwiêcej emocji wzbudzi³y jednak prezentowane ptaszniki i skorpiony. Po wyk³adzie
odpowiedzieliœmy na liczne pytania dotycz¹ce
hodowli paj¹ków i terrarystyki. Oczywiœcie
nie oby³o siê równie¿ bez pami¹tkowych
zdjêæ z naszymi “pupilami” (¿eby by³o jasne,
ze wzglêdów bezpieczeñstwa zamkniêtych
w specjalnych pojemnikach).
Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê ponadto
quiz sprawdzaj¹cy wiedzê zdobyt¹ podczas
prezentacji. Jego laureaci, wraz z opiekunami,
otrzymali zaproszenia na konferencjê podsumowuj¹c¹ pracê nad projektem, w ramach
której zaplanowano kolejny konkurs.

Mamy nadziejê, ¿e g³ówne cele naszej akcji
zosta³y zrealizowane, a zdobyta wiedza
zaprocentuje w przysz³oœci.
Chcielibyœmy przypomnieæ, ¿e projekt “Nie
taki paj¹k straszny, czyli objazdowa konferencja naukowa” zosta³ sfinansowany przez
Polsko - Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci
(w ramach programu “Równaæ Szanse”),
administrowan¹ przez Polsk¹ Fundacjê
Dzieci i M³odzie¿y.
Niebawem wzmianka z podsumowania
akcji!!!
Grupa redakcyjna
z Gimanzjum nr. 1

“Dzieñ Matki” o jakim nawet nie marzy³y
26 maja Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizowa³ swoim
cz³onkom i nie tylko, “Majówkê z okazji
Dnia Matki” w Gospodarstwie Agroturystycznym “OSADA DANIELI” w Zamienicach
u Pañstwa Bogumi³y i Aleksandra Myœka.
Pañstwo Myœka zorganizowali nam wspania³¹ imprezê: zwiedzanie gospodarstwa,
karmienie zwierz¹t i ptactwa, smaczny poczêstunek. Œpiewom i tañcom nie by³o koñca.
No có¿ wszystko co dobre, szybko siê koñczy,
ale z pewnoœci¹ bêdzie mia³o swoja kontynuacjê.
Dziêkujemy Pañstwu Myœka za tak mile zorganizowan¹ imprezê polecamy siê na przysz³oœæ, a tak¿e polecamy innym to miejsce.
Chcemy bardzo podziêkowaæ za pomoc
i wsparcie Panu Burmistrzowi Janowi Serkies

a tak¿e panu kierowcy Janowi Zieleniowi za
cierpliwe wys³uchiwanie naszych fa³szowanych œpiewów.
PZERiI dziêkuje wszystkim uczestnikom za
wspania³¹ zabawê - zapraszamy chêtnych do
wst¹pienia w nasze szeregi.
Maria Steæ
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Wkrótce w Twoim ¿yciu zacznie siê nowy etap edukacyjny Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie zaprasza!
Po naukê i nie tylko!
W „NASZEJ SZKOLE – W NASZYM MIEŒCIE” ka¿dy znajdzie dla siebie coœ ciekawego.
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie obejmuje wszystkie szko³y œrednie dzia³aj¹ce na
terenie naszego miasta. Szko³a usytuowana
jest w budynkach przy ul. PoŸniaków 2,
Witosa 1, Wojska Polskiego16. W sk³ad PZS
wchodzi Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Technikum,
Zasadnicza Szko³a Zawodowa oraz Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce na podbudowie ZSZ dla doros³ych i Technikum Uzupe³niaj¹ce na podbudowie ZSZ dla doros³ych.
Szko³a to nowoczesna, sprawnie funkcjonuj¹ca
placówka, wychodz¹ca naprzeciw wyzwaniom wspó³czesnego œwiata. Wykwalifikowana
kadra i dobrze wyposa¿one sale lekcyjne
(tak¿e z dostêpem do Internetu), hala sportowa,
warsztaty szkolne ze stacj¹ diagnostyczn¹
oraz pracownie komputerowe pozwalaj¹ na
prowadzenie ciekawych zajêæ.
Nauczyciele i pracownicy szko³y pozyskuj¹
œrodki finansowe z Unii Europejskiej na realizacjê ró¿norodnych projektów, które pozwalaj¹ uczniom uczestniczyæ w interesuj¹cych
i bezp³atnych zajêciach (wycieczki, wyprawy
historyczne, obozy sportowe, zajêcia teatralne,
dziennikarskie, sportowe, muzyczne, taneczne,
wyrównawcze, fakultatywne, kursy, chór itp.).
Zajêcia te pozwalaj¹ na rozwijanie zainteresowañ i osi¹ganie wysokich wyników w nauce.
Kszta³cenie praktyczne realizowane jest

W czwartek - 17 czerwca 2010 r.
w Gimnazjum nr 2
im. M. Kopernika,
przy ul. Konarskiego 4
w godz. od 9:00 - 14:00 i 16:00 - 18:00
odbêdzie siê zbiórka elektroœmieci.
Wszystkie zepsute, bezu¿yteczne
urz¹dzenia zasilane pr¹dem musz¹
podlegaæ recyklingowi. Wyrzucone
na œmietnik ska¿¹ glebê i wodê
metalami ciê¿kimi!!!
Tylko przekazanie ich do punktu
zbiórki uchroni œrodowisko
przed zanieczyszczeniami.
„Dbaj o przysz³oœæ swoj¹ i swoich
dzieci!!!
Nie wyrzucaj elektroœmieci !!!

Przynieœ je do punktu zbiórki
17 czerwca 2010r.
Gimnazjum nr2 im. M. Kopernika
przy ul. Konarskiego 4

w godz. od 9 do 14 i od 16 do 18.
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w wiêkszoœci przy wykorzystaniu bazy
szko³y, a tak¿e w gospodarstwach agroturystycznych, w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, przedsiêbiorstwach rolno-spo¿ywczych,
zak³adach gastronomicznych, bankach, hotelach. Przy szkole funkcjonuje internat i sto³ówka
szkolna. Oferta edukacyjna szko³y jest bardzo
szeroka i atrakcyjna, ka¿dy znajdzie tu coœ
dla siebie.
Proponujemy nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:

Zasadnicza Szko³a Zawodowa.
1) Mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych,
2) Sprzedawca, mechanik pojazdów
samochodowych,
3) Wielozawodowa (operator obrabiarek
skrawaj¹cych, fryzjer, kucharz, cukiernik itp.).

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
im. Miko³aja Kopernika - 3.letnie
1) Klasa humanistyczna z edukacj¹ teatraln¹
/ biologiczno-chemiczna
2) Klasa dziennikarska/politechniczna
3) Klasa turystyczna

Bli¿sze informacje o rekrutacji na naszej
stronie internetowej: www.pzs-chojnow.pl
Dokumenty o przyjêcie do szko³y nale¿y
sk³adaæ w sekretariatach wybranych szkó³.
Szko³a prowadzi nabór elektroniczny
www.pzs-chojnow.pl - („O Szkole”).
Wa¿ne adresy:
Powiatowy Zespó³ Szkó³
***
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,
tel. 076 819 65 10, tel./fax 076 819 65 13
e-mail: pzs_chojnow@post.pl
***
ul. PoŸniaków 2, tel. 076 819 65 15;
ul. Witosa 1, tel. 076 819 23 37
***
ul. Wojska Polskiego 16, tel. 076 819 65 20

Technikum - 4.letnie
1) Technik Rolnik
2) Technik Hodowca Koni
3) Technik Ochrony Œrodowiska
4) Technik Mechanik
5) Technik Pojazdów Samochodowych
6) Technik Handlowiec
7) Technik Turystyki Wiejskiej
8) Technik Hotelarstwa
9) Technik Ekonomista
10) Technik ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego.

Uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce
po ZSZ dla doros³ych - 2.letnie

DOBRZE GRAMY W ZIELONE!!!
- dlatego przyznano nam miêdzynarodowy certyfikat szko³y dla ekorozwoju - Zielon¹ Flagê.
Wieloletnie dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska
i szeroko pojêtej edukacji ekologicznej prowadzone
w Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
28 maja 2010 roku podczas IX Ogólnopolskiej
Konferencji Szko³y dla Ekorozwoju zosta³y
uhonorowane przez Fundacjê Partnerstwo dla
Œrodowiska presti¿owym miêdzynarodowym
certyfikatem Szko³y dla Ekorozwoju - Zielon¹
Flag¹. Tym samym nasza szko³a znalaz³a siê
w gronie 75 najlepszych polskich szkó³, które
w tym roku otrzyma³y to wyró¿nienie, a jednoczeœnie do³¹czy³a do 4500 tysi¹ca szkó³ na ca³ym
œwiecie, mog¹cych pochwaliæ siê certyfikatem
Zielonej Flagi.
Tytu³ ten nadawany jest szko³om na ca³ym œwiecie
w ramach Programu Eco-Schools (www.ecoschools.com), realizowanego od 1994 roku,
a zrzeszaj¹cego szko³y z 49 krajów Europy
a tak¿e Afryki, Ameryki P³d., Azji i Oceanii.
Za wyró¿nieniem szko³y Zielon¹ Flag¹ stoj¹
konkretne praktyczne dzia³ania. Szko³a, aby
otrzymaæ certyfikat, wprowadza ekologiczne
rozwi¹zania. Na podkreœlenie zas³uguje wspólne

zaanga¿owanie uczniów i nauczycieli w projekt.
Szko³y te to ambasadorzy dobrych rozwi¹zañ ekologicznych - mówi Agnieszka Bielska z Ministerstwa Œrodowiska, cz³onek Kapitu³y Programu
decyduj¹cej o przyznaniu certyfikatu szkole. Certyfikaty s¹ przyznawane szko³om na rok szkolny
i maj¹ zachêcaæ do ci¹g³ego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szko³ach i odnawiania certyfikatu.
Certyfikat to nie tylko presti¿, szansa na promocjê, ale tak¿e mo¿liwoœæ pozyskania dotacji na
zainicjowanie pierwszych dzia³añ na rzecz ekologii wokó³ szko³y. Dlatego planujemy stworzenie koalicji na rzecz dzia³añ ekologicznych
i promowanie idei zrównowa¿onego rozwoju
w œrodowisku lokalnym.
ls
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Puchar Polski na „Chojnowiance”
Rozgrywany w Chojnowie 24. Fina³ Okrêgowego Pucharu Polski
zakoñczy³ siê niespodziewanym zwyciêstewem V ligowej Sparty
Grêbocice, która pewnie pokona³a rezerwy legnickiej Miedzi 4:2.
Od pocz¹tku spotkania inicjatywê przejêli legniczanie, jednak ich ataki
by³y nieskuteczne. Brakowa³o przede wszystkim wykoñczenia.
Problemów ze skutecznoœci¹ nie mieli za to zawodnicy Sparty, którzy
zdobyli dwie bramki i na przerwê schodzili prowadz¹c 2:0.
Podobny przebieg mia³a tak¿e druga po³owa, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w koñcówce tej czêœci gry pi³karzom Miedzi uda³o siê dwukrotnie umieœciæ
pi³kê w siatce ni¿ej notowanego rywala. By³y to jednak gole na otarcie
³ez, bo wynik meczu rozstrzygn¹³ siê ju¿ wczeœniej. W nagrodê,
oprócz pami¹tkowych pucharów, oba zespo³y otrzyma³y tak¿e po
komplecie strojów.
£.D.

Wieœci szachowe
***
Trwa udana passa ekipy szachowej!
Rozegrany 22 maja Turniej Szachowy o Basztê
Z³otoryjsk¹ zgromadzi³ na starcie 36 uczestników. Czas gry 15 min dla zawodnika (system
szwajcarski) 9 rund.
W pierwszej dziesi¹tce znaleŸli siê dwaj zawodnicy naszej sekcji.
Koñcowa tabela 10 zawodników:
1. Sabuk Piotr 8,0 pkt MiedŸ Legnica
2. Bebel Piotr 7,5 pkt Polonia Wroc³aw
3. Kmiecik Wies³aw 6,5 pkt WKS Debiut
Przedwojów
4. WoŸniak Bartosz 6,5 pkt Polonia Wroc³aw
5. Barabasz Marian 6,5 pkt MDK DANY
Chojnów
6. £ada Ireneusz 6,0 pkt Polfarma Jel. Góra
7. Wodas Pawe³ 6,0 pkt TOP Boles³awiec
8. Pud³o Jerzy 6,0 pkt MDK DANY Chojnów
9. Kmiecik Emilia 5,5 pkt WKS Debiut
Przedwojów
10. Tarochin Piotr 5,5 pkt MiedŸ Legnica
Zwyciêzca z Chojnowa Wojciech Kowalczuk
zaj¹³ dopiero 11 miejsce. Kolejne miejsca naszych zawodników Stanis³aw Krawiec 18,
Piotr Maœlanka 23.
***
Arcymistrz £ukasz Cyborowski
zwyciê¿a!
II Turniej o Puchar TOP Boles³awiec rozegrany
23 maja zgromadzi³ na stracie 38 zawodników
z wielu klubów Dolnego Œl¹ska. Czas gry 15
min dla zawodnika (gra szybka - system
szwajcarski) 9 rund.
Turniej wygra³ ogólny faworyt, arcymistrz
£ukasz Cyborowski, by³y mieszkaniec Legnicy
obecnie zawodnik Lublina. Bardzo dobrze
gra³ nasz zawodnik Dariusz Rymaszewski, po
8 rundach znajdowa³ siê na 2 pozycji. W 9 rundzie po wyrównanej, zaciêtej grze przegra³
z Ireneuszem £ad¹ trac¹c zajmowane miejsce.
Bardzo dobre pozycje zajêli dwaj pozostali nasi
zawodnicy Piotr Meller i Stanis³aw Krawiec
plasuj¹c siê w pierwszej dziesi¹tce zawodników.
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Koñcowa tabela 10 zawodników:
1. Cyborowski £ukasz 2523 9,0 pkt. Lublin
2. £ada Ireneusz 2133 7,0 pkt. Polfarma
Jelenia Góra
3. Rymaszewski Dariusz 2208 6,5 pkt.
MDK DANY Chojnów
4. Goluch Piotr 2139 6,0 pkt. Turów Bogatynia
5. Kot Jerzy 2186 6,0 pkt. Wie¿a Dzier¿oniów
6. Helaszek Edward 2086 6,0 pkt. Wroc³aw
7. Tarochin Piotr 1719 6,0 pkt. MiedŸ Legnica
8. Meller Piotr 2041 5,5 pkt. MDK DANY
Chojnów
9. Krawiec Stanis³aw 1800 5,5 pkt. MDK
DANY Chojnów
10. Nowakowski Andrzej 1800 5,5 pkt.
Lwówek Œl¹ski
Bardzo udanie wystartowa³ nasz najm³odszy
8 letni zawodnik Jakub Wengrzyn uczeñ Szko³y
Podstawowej nr. 4 zdobywaj¹c 3 pkt.
Jerzy Pud³o

Jest nadzieja
Wiosenna runda pi³karska nie nale¿a³a do
najszczêœliwszych dla chojnowskich czwartoligowców. Po pora¿ce z KuŸni¹ Jawor do dymisji poda³ siê trener Chojnowianki - Romuald
Kujawa. Jego obowi¹zki przej¹³ tymczasowo, najbardziej w chwili obecnej doœwiadczony zawodnik dru¿yny - Marcin Rabanda.
Czy nowy opiekun-szkoleniowiec coœ zmieni?
Jest taka nadzieja!
W ostatni¹ niedzielê - 6 czerwca, nasza dru¿yna
odnios³a d³ugo oczekiwane zwyciêstwo nad
Nys¹ K³odzko - 3:1. Gratulujemy i ¿yczymy
kolejnych zwyciêstw.
pm

Nauka Jazdy w Chojnowie

Andrzej Pisarski
tel. 792-228-770

***

Podziêkowania
Organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju
Szachowego pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do zorganizowania tak udanej
imprezy na terenie naszego miasta. Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym miasta,
starostwa i gminy Chojnów, w szczególnoœci
burmistrzowi Janowi Serkiesowi, staroœcie
Jaros³awowi Humennemu, wójtowi gminy
Barbarze Jasiñskiej, sekretarzowi gminy
Januszowi Cyganowi, dyrektorowi MOKSiR
Stanis³awowi Horodeckiemu, prezes i zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego, zak³adowi
Apis, zak³adowi Dany, zak³adowi opakowañ Czes³awa Pi¹tka, drukarni Unifot
Andrzeja Bobika, zak³adowi Kret i S-ka,
zak³adowi Dolpap, sklepom: “Jubiler”
Rynek 23, AGD Stanis³awy Szulakowskiej,
Agro-Œwit Œwita³a, Sklep Wielobran¿owy
El¿bieta Gdula Rynek 11, Studio Foto
Giersok Rynek, serdeczne podziêkowania
dla pani Ma³gorzaty Horodeckiej za czynny
udzia³ m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej nr. 4.

Najwiêksza zdawalnoœæ
w Chojnowie
- za pierwszym razem - 50%!
(dane oficjalne WORD Legnica)
Sprzedam lub wydzier¿awiê
budynek sklepu
o pow. 116 m2
z mo¿liwoœci¹ adaptacji
na budynek mieszkalny
wraz z dzia³k¹ o pow. 600 m2
w stanie dobrym.
Budynek usytuowany
w miejscowoœci Krzywa
przy drodze K-94.

Wiadomoœæ:
tel. 76 817-74-92 lub 505-155-882
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom wybudowany w 2007 r.
w Chojnowie, do zamieszkania. Ogrodzony,
zagospodarowany teren. 4 sypialnie, 2 ³azienki,
salon, kuchnia + kuchnia letnia, wszystkie
media. Wiadomoœæ: tel. 601-585-894.

Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m 2
z balkonem, Ip., ogrzewanie gazowe, 2 pokoje,
przedpokój, du¿a kuchnia, ³azienka wc, stan
bardzo dobry, po remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

Us³ugi
Nauczyciel udzieli korepetycji z jêzyka
angielskiego i matematyki.
Wiadomoœæ: tel. 76 819-60-93 lub 725-857-821.

Mieszkanie 2.pokojowe, o pow. 49 m2, IIp.,
w³asnoœciowe, spó³dzielcze, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-717-254.

Studio Meblowe Ina Koœciuszki 28D
w Chojnowie oferuje najlepsze i najtañsze kuchnie
pod wymiar oraz szafy wnêkowe. Pomiar, wycena, projekt - gratis. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie, ul. £okietka, o pow. 64,5 m 2,
3 pokoje, kuchnia, wc osobno, balkon, piwnica
o pow. 4,2 m 2 , Ip., œrodkowe, s³oneczne.
Wiadomoœæ: tel. grzecznoœciowy 76 818-70-10
w godz. 20-21.

Warsztat stolarski przy ul. Koœciuszki 28D
oferuje us³ugi w zakresie ciêcia p³yt, blatów,
wykonania szaf wnêkowych, rega³ów, pó³ek,
itp. Zapraszamy. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe w Chocianowie, s³oneczne, IVp., balkon, blisko centrum, cena 135.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
o pow. 64 m2, wc, co gazowe, 2 pokoje, kuchnia, IIIp., cena 140.000 z³ do uzgodnienia
(mo¿liwoœæ du¿ego upustu).
Wiadomoœæ: tel. 507-053-214.

Praca doradcy w firmie finansowej.
Wiadomoœæ: tel. 503-197-805.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna
(ok. 3 ar), nieskie op³aty sta³e, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie w cichej,
spokojnej dzielnicy przy ul. Mickiewicza, parter,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
po remoncie, c.o. gazowe, pow. 52 m 2 .
Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.

Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie w nowym budownictwie o pow. 75 m2 z now¹ zabudow¹ kuchenn¹ i wymienionymi oknami.
Wiadomoœæ: tel. 502-492-202.
Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie, IIp., pow. 54,5 m2, 3 pokoje, wyremontowane, nowe okna i drzwi, ³azienka, wc osobno.
Wiadomoœæ: tel. 664-065-567.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, stare budownictwo, dobra lokalizacja
(blisko centrum), o pow. 60,5 m 2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, Ip., cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-262-706.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe (nowe budownictwo) w Chojnowie,
o pow. 62 m 2 , 3 pokoje z balkonem. Wiadomoœæ: tel. 76 818-19-02 lub 888- 263-352.
Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie, po remoncie, o pow. 48 m2,
przy ul. Kiliñskiego, IVp., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, piwnica, balkon, mieszkanie po
remoncie. Cena 119.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 889-192-286.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 53 m2 + 4 m2 piwnica, mieszkanie na
parterze przy ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny uk³ad pomieszczeñ, du¿y pokój z balkonem, ma³y pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta, po remoncie - nowe okna i drzwi
wewnêtrzne. Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Sobieskiego
o pow. 114 m2, IIIp., kuchnia, ³azienka, 4 pokoje + piwnica 9 m2, wyremontowane, nowe instalacje, c.o. gazowe + rozprowadzenie kominowe.
Wiadomoœæ: tel. 504-111-315.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie przy ul. Kiliñskiego
o pow. 57 m 2 , 3 pokoje, balkon, IVp. lub
zamieniê na 2 pokoje do Ip. - na osiedlu, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie róg ul. Koœciuszki i Witosa.
Powierzchnia 56,9 m2, parter, po remoncie (czêœciowo), 2 pokoje, du¿y przedpokój, kuchnia,
³azienka, wc, centralne ogrzewanie, nowa instalacja elektryczna (miedŸ), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 609-999-116.
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Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, pierwsze
piêtro, stare budownictwo, atrakcyjna dzielnica,
pow. 57 m2. Wiadomoœæ: tel. 605-376-171.
Kupiê mieszkanie 2.pokojowe w Chojnowie,
na parterze, preferowane nowe budownictwo
w okolicy centrum. Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.
Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,
98 m 2, 3 pokoje, w centrum miasta, na dwa
mniejsze lub jedno z dop³at¹ lub sprzedam.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.
Mam do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe
przy ul. Sikorskiego, Ip.
Wiadomoœæ: tel. 660-546-121.
Wynajmê mieszkanie w Chojnowie 2. lub
3.pokojowe. Wiadomoœæ: tel. 667-824-143.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
o pow. 80 m2 w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 28D,
ogrzewanie gazowe, wc, biuro, 2 pomieszczenia
handlowo-us³ugowe. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy, Ip.,
pow. 350 m2, do remontu w Chojnowie przy
ul. Koœciuszki 28D. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do 3600 m2,
czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.
Mam do wynajêcia lokale u¿ytkowe w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m2. Cena
3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt o pow. 2800 m2
za 900.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.

Praca

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej
z rozpoczêt¹ budow¹, stan zerowy, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 783-033-169.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie,
ul. Zielona 4, 1000 m 2 przy ulicy (obok tartaku). Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Jerzmanowicach o pow. 0,5 hektara, na
dzia³ce jest pr¹d i woda, dzia³ka po³o¿ona pod
lasem, mo¿liwoœæ podzia³u, cena 45 z³/m 2 .
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹
o pow. 15 ar w miejscowoœci Czernikowice,
dobra lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 513-184-937
lub 513-184-938.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie,
11 ar, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej ko³o
koœcio³a. Wiadomoœæ: tel. 76 819-60-02.
Kupiê dzia³kê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na terenie Chojnowa o powierzchni od 10 do 15 ar.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
Kupiê grunt rolny w gminie Chojnów, chêtnie
blisko zabudowañ, za rozs¹dna cenê.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

Inne
Tanio sprzedam meble m³odzie¿owe koloru
jasny d¹b, w zestawie 3 rega³y + szafa ubraniowa.
Stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145
lub 792-242-114.
Sprzedam piec z girlandami z 1985 r, ciemny
br¹z, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Auto-moto

Sprzedam piasek, ¿wiry p³ukane, pospó³kê,
transport, ceny do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 513-184-937 lub 513-184-938.

Sprzedam samochód osobowy marki Ford
Scorpi Sedan, benzyna, rok prod. 1995, przebieg 112 tys. km, szyberdach, super okazja!
Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-59 lub 509-423-851.

Sprzedam stó³ bilardowy, stan bardzo dobry,
wymiary pola gry 215x102 cm, 4 kije + bile,
cena 1.400 z³. Wiadomoœæ: tel. 660-190-039.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
(42) 19 436
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci
niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 lipca 2010 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 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 8 lipca 2010 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 Miasto 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 dnia 28 listopada 2008 r., drugi 10 czerwca
2009 r., trzeci 19 sierpnia 2009 r., czwarty 4 listopada 2009 r., pi¹ty 10 lutego 2010 r., szósty
21 kwietnia 2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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