Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Wybory samorz¹dowe rozstrzygniête
Na 11704 uprawnionych do g³osowania, do urn posz³o
4350 osób, co stanowi 37,17%.

SP 3 z Comeniusem w Rumunii
W ramach realizacji projektu „Rytm ¿ycia” delegacja ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie uczestniczy³a w roboczym
spotkaniu w Rumunii.

Feerum - tak siê zdobywa rynki
Przystêpne ceny oraz wysoka jakoœæ i innowacyjnoœæ zapewni³y tej
firmie miejsce w œcis³ej, œwiatowej czo³ówce dostawców urz¹dzeñ
przechowalniczo-suszarniczych.

(Nie) zapomniana historia
X edycja konkursu recytatorskiego “Ty nad poziomy wylatuj”.

Moja Ojczyzna
15 listopada zakoñczono III edycjê konkursu plastycznego
„Czym dla mnie jest Ojczyzna?” zorganizowanego przez MRM.

XXI wiek w Czwórce
W Szkole Podstawowej nr 4 realizowany jest projekt wspó³finansowany
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego: „Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie”.

Profilaktyka przez teatr
II miejsce dla Gimnazjum nr 1 za spektakl pt. ,,Zniewoleni”
w konkursie ,,Prewencja teatralna.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* rozpoczê³y siê roboty budowlane zwi¹zane
z adaptacj¹ Domu Schrama (Dom Chemika)
na Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Wykonawca przyst¹pi³ do rozbiórki
posadzek, wyk³adzin œciennych, niebawem
rozpocznie wyburzanie klatki schodowej.
* trwaj¹ prace zwi¹zane z rewitalizacj¹ rynku.
Wykonawca przygotowuje front robót pod
wymianê podbudowy drogi i chodników we
wschodniej czêœci rynku.

Odebrano ulice
Starostwo Powiatowe, jako inwestor i w³aœciciel, 29 listopada dokona³o oficjalnego odbioru
robót zwi¹zanych z wymian¹ nawierzchni
drogowych oraz chodników ulic Legnickiej
i Kolejowej. Przed rozpoczêciem robót miasto
jako wspó³finansuj¹ce tê inwestycjê wymieni³o
ponad 500 metrów wodoci¹gów w ulicy Legnickiej oraz wszystkie przy³¹cza wodne i kanalizacyjne w obu ulicach.
Wiele pytañ pada pod adresem zlikwidowanej wysepki na skrzy¿owaniu ulic. Z naszych
informacji wynika, ¿e w jej miejsce bêdzie
wykonane oznakowanie poziome wyznaczaj¹ce pole martwe w obrêbie skrzy¿owania.
Bêdzie ono mniejsze od funkcjonuj¹cej tu
wczeœniej wysepki, ale pozwoli to na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych i usprawnienie ruchu drogowego.

Walne Zgromadzenie
K.S. „Chojnowianka”
Zarz¹d klubu K.S. „Chojnowianka” informuje
uprzejmie wszystkich sympatyków pi³ki no¿nej,
¿e w dn. 20 XII 2010r. o godz. 18.00 w kawiarence MOKSiR (MDK) odbêdzie siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze K.S. „Chojnowianka”.
Cz³onków klubu, jego mi³oœników i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wolne miejsca w jednostkach
wojskowych!
Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Legnicy
prowadzi ochotniczy nabór do Narodowych
Si³ Rezerwowych.
Nowe formy pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej w trybie ochotniczym:
Od 01stycznia 2010r. na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. nr 241poz. 2416 z póŸn. zm.)
mo¿na pe³niæ czynn¹ s³u¿bê wojskow¹ w ramach Narodowych Si³ Rezerwowych
w czasie æwiczeñ wojskowych oraz w ramach
okresowej s³u¿by wojskowej. Osoby, które
nie pe³ni³y ¿adnej formy s³u¿by wojskowej
i kobiety przed powo³aniem do NSR bêd¹
skierowane do odbycia S³u¿by Przygotowawczej.
Przeznaczenie narodowych si³ rezerwowych:
Wzmocnienie potencja³u si³ zbrojnych w przy-
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rozmaitoœci

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Pracownikom Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w imieniu w³adz samorz¹dowych,
mieszkañców i swoim w³asnym sk³adamy serdeczne podziêkowania
za ofiarn¹ pracê, zaanga¿owanie oraz ogrom tolerancji
i zrozumienia ludzkich nieszczêœæ.
¯yczymy du¿o zdrowia, pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym,
oraz wielu sukcesów w pracy na rzecz spo³ecznoœci Chojnowa
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

padkach uzasadnionych potrzebami obrony
pañstwa, potrzebami si³ zbrojnych lub zarz¹dzania kryzysowego w celu udzia³u w:
- zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i likwidacji
ich skutków;
- akcjach poszukiwawczych i ratowania ¿ycia
ludzkiego;
- oczyszczaniu terenu z materia³ów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz ich
unieszkodliwianiu;
- ochronie mienia;
- udzia³u w dzia³aniach antyterrorystycznych;
- wykonywaniu zadañ przez si³y zbrojne poza
granicami pañstwa.
System szkolenia ¿o³nierzy narodowych si³
rezerwowych:
Æwiczenia wojskowe:
- jednodniowe;
- krótkotrwa³e, trwaj¹ce nieprzerwanie do 30 dni;
- d³ugotrwa³e, trwaj¹ce nieprzerwanie do 90 dni;
- rotacyjne. trwaj¹ce ³¹cznie do 30 dni i odbywane z przerwami w okreœlonych dniach
w ci¹gu danego roku kalendarzowego.
G³ówne kategorie œwiadczeñ i uprawnieñ ¿o³nierzy narodowych si³ rezerwowych:
- nale¿noœci finansowe:
* uposa¿enie za ka¿dy dzieñ czynnej s³u¿by
wojskowej;
* dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
* zwrot kosztów przejazdu do miejsca pe³nienia s³u¿by.
- œwiadczenia rzeczowe:
* zakwaterowanie zbiorowe;
* umundurowanie i wyekwipowanie;
* bezp³atne wy¿ywienie.
- œwiadczenia zdrowotne:
* opieka medyczna;
* opieka stomatologiczna;
* zaopatrzenie w produkty lecznicze.
- ochrona uprawnieñ pracowniczych:
* gwarancja stabilnoœci zawodowej;
* zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów,
ochrony socjalnej;
* ograniczenie mo¿liwoœci rozwi¹zania stosunku pracy.
Informacje szczegó³owe na temat naboru do
s³u¿by w ramach narodowych si³ rezerwowych oraz s³u¿by przygotowawczej mo¿na
otrzymaæ osobiœcie w WKU w Legnicy lub
telefonicznie nr 076 8625076 w. 722, 724.
Informacje równie¿ na stronie WKU Legnica.

Burmistrz
Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Szanowni Pañstwo,
sk³adam serdeczne podziêkowanie
wszystkim Pañstwu Wyborcom, którzy
21.11.2010 r. wziêli udzia³
w wyborach samorz¹dowych. Szczególnie
serdecznie dziêkujê tym Wyborcom,
którzy zdecydowali siê poprzeæ moj¹
kandydaturê i g³osowali za powierzeniem
mi zaszczytnej i odpowiedzialnej
funkcji burmistrza.
Wynik wyborów, tak liczne poparcie,
traktujê jako zobowi¹zanie do jeszcze
intensywniejszej pracy dla dobra
Mieszkañców i naszego Miasta. Do³o¿ê
wszelkich starañ, aby Chojnów nadal siê
rozwija³, by³ sprawnie i nowoczeœnie
zarz¹dzany.
Z powa¿aniem
Jan Serkies

Szanowni Pañstwo,
sk³adamy wyrazy wdziêcznoœci
wszystkim Wyborcom, którzy obdarzyli
nas swoim zaufaniem i oddali swój g³os
w wyborach samorz¹dowych 2010 r.
Dziêkujemy za ¿yczliwoœæ i akceptacjê
zaproponowanego programu rozwoju
Chojnowa. Zobowi¹zujemy siê do jego
realizacji, sumiennego sprawowania
mandatu radnego i aktywnej pracy
na rzecz mieszkañców Chojnowa.
KWW Rozwój Chojnowa
Matuszewski Andrzej, Poznar Jerzy,
Chrz¹szcz Aleksandra, Grzech Krzysztof,
Chopkowicz Jacek, Czapska Krystyna,
Michnej Danuta, £ukaszewski Marek,
Tarkowski Jan, Kowalczyk Mariusz,
Ku³acz Barbara, Skowroñski Jan.
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Chojnowskie
OŒWIADCZENIE WYBORCZE
Kandydata na
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
MIECZYS£AWA KASPRZAKA
KWW Przymierze
dla Samorz¹du Lokalnego

rozmaitoœci
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych przy ul. Jaros³awa D¹browskiego w Chojnowie, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

W zwi¹zku z rozpowszechnianymi na
terenie gminy Chojnów informacjami dotycz¹cymi mojej osoby, oœwiadczam, ¿e:
1. nie rezygnujê z kandydowania na
urz¹d Wójta Gminy Chojnów w drugiej
turze wyborów samorz¹dowych;
2. nie bêdê likwidowa³ szkó³ na terenie gminy, które na wsi pe³ni¹ rolê nie
tylko edukacyjn¹, ale równie¿ kultywuj¹ tradycjê i kulturê narodow¹ oraz
historiê regionu i ziemi chojnowskiej;
3. nie zamierzam zwalniaæ pracowników samorz¹dowych. Przeciwnie
wprowadzê system managerski w jednostkach gminnych, by pracownicy zostali dowartoœciowani i godnie s³u¿yli
mieszkañcom naszej gminy. Tak uczyni³em w jednostkach powiatowych jako
pierwszy starosta legnicki;
4. nie bêdê podejmowa³ ¿adnych
dzia³añ w zakresie ³¹czenia urzêdu
gminy i urzêdu miasta w jedn¹ jednostkê administracyjn¹, gdy¿ by³oby to
ze szkod¹ dla obu samorz¹dów. Tak
uczyniono w latach 80-tych ubieg³ego
wieku, kiedy to Uchwa³¹ Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Legnicy utworzono
Urz¹d Miasta i Gminy w Chojnowie.
Ja na znak protestu zrezygnowa³em
z funkcji z-cy Naczelnika Miasta i Gminy
i przeszed³em do innej pracy;
5. w zwi¹zku z upowszechnianiem nieprawdziwych informacji o mojej osobie, naruszaj¹cych moj¹ godnoœæ osobist¹ bêdê zmuszony osoby szkaluj¹ce
mnie oddaæ w trybie ustawowym pod
os¹d wymiaru sprawiedliwoœci.
Szanownych Mieszkañców Gminy,
Wyborców proszê o poparcie mojej
kandydatury na Wójta Gminy
Chojnowa w dniu 5 grudnia 2010 r.

Mieczys³aw Kasprzak
Oœwiadczenie powy¿sze przekazujê:
* na stronê internetow¹ mojego
komitetu wyborczego
www.komitetprzymierze.pl,
* do Urzêdu Gminy w Chojnowie
celem umieszczenia na stronie
internetowej Gminy,
* do biura Komisarza Wyborczego
w Legnicy,
* do lokalnych mediów.
*** Og³oszenie p³atne ***
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Przetarg ograniczony jest do mieszkañców budynków Nr 18 i 18a, po³o¿onych przy ul. Jaros³awa D¹browskiego w Chojnowie, posiadaj¹cych tytu³ prawny do lokalu (umowa najmu
w przypadku lokali komunalnych lub aktualny odpis z ksiêgi wieczystej w przypadku lokali
w³asnoœciowych - wa¿noœæ odpisu 3 miesi¹ce od daty sporz¹dzenia), poniewa¿ dzia³ki znajduj¹
siê w podwórzu budynków mieszkalnych Nr 18 i 18a przy ul. J.D¹browskiego. Osoby
zamierzaj¹ce uczestniczyæ w przetargu powinny zg³osiæ pisemne uczestnictwo w przetargu
wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym posiadanie tytu³u prawnego do lokalu w terminie
do dnia 29 grudnia 2010 r. w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6)
z dopiskiem na kopercie „Przetarg - dzia³ki pod gara¿e ul. J. D¹browskiego”.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej, sposób zagospodarowania - zabudowa gara¿ami. Gmina
posiada zgodê w³aœcicieli dzia³ek przyleg³ych na budowê gara¿y bezpoœrednio przy granicy.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniu 31 grudnia 2010 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 4 stycznia 2011 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 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 29 grudnia 2010 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej)
lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne
ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 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.
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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Wybory samorz¹dowe rozstrzygniête
Te wybory dla lokalnej spo³ecznoœci s¹ najwa¿niejsze. G³osujemy
na ludzi, których dobrze znamy, wiemy o nich zdecydowanie wiêcej
ni¿ o kandydatach np. do sejmu, mo¿emy oceniæ ich dotychczasowe
dokonania. Wydaje siê jednak, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców naszego
miasta nie skorzysta³a z mo¿liwoœci decydowania o losach swojej
„ma³ej ojczyzny”. Na 11704 uprawnionych do g³osowania, do urn
posz³o 4350 osób, co stanowi 37,17%.
Obwodowe Komisje Wyborcze do œwitu zlicza³y i protoko³owa³y wyniki.
Efekt ich pracy dotycz¹cy wyników wyborów do rady miejskiej i na
burmistrza poznaliœmy krótko po zamkniêciu lokali. Na rezultat
g³osowania do rady powiatu musieliœmy poczekaæ jeszcze dwa dni.

Jedyny kandydat do fotela burmistrza - Jan Serkies uzyska³ 86,63%
poparcia g³osuj¹cych. Ten wynik bezsprzecznie pokaza³ sympatiê
i zadowolenie lokalnej spo³ecznoœci z dotychczas sprawowanego
zarz¹dzania i pozwoli³ na kontynuowanie rozwoju Chojnowa.
W miejskiej radzie zasz³y pewne zmiany, niemniej wiêkszoœæ mandatów
przypad³o dotychczasowym radnym. Przez najbli¿sze cztery lata w³adzê
uchwa³odawcz¹ pe³niæ bêd¹: Matuszewski Andrzej, Poznar Jerzy,
Chrz¹szcz Aleksandra, Grzech Krzysztof, Podhorodecki Czes³aw,
Chopkowicz Jacek, Czapska Krystyna, Michnej Danuta,
£ukaszewski Marek, Tarkowski Jan, Cieœla Maciej, Kowalczyk
Mariusz, Ku³acz Barbara, Demiañczuk Agnieszka, Skowroñski Jan.
eg

Jak rozk³ada³y siê g³osy w poszczególnych okrêgach?
Okrêg nr 1
Lista nr 4 - KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. Iwanicki Henryk
2. Czyszczoñ Andrzej Ryszard
Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Paczosik Eugeniusz

110
77

116

Lista nr 19 - KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. Matuszewski Andrzej
220
2. Poznar Jerzy Tadeusz
265
Lista nr 20 - KWW SAMORZ¥DNOŒÆ
I DEMOKRACJA
1. Po³owczuk Edward Adam
40
Lista nr 21 - KWW PRZYMIERZE DLA
SAMORZ¥DU LOKALNEGO
1. Bobyk Tadeusz
148
2. Ostapiuk Waldemar Edward
75

Okrêg nr 4
Lista nr 4 - KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. £azarewicz Ryszard Andrzej
2. Maziarska Bo¿ena

179
128

Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Bielecki Adam Artur
2. Majkut Tadeusz

76
153

***

Lista nr 19 - KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. £ukaszewski Marek Bogus³aw
205
2. Tarkowski Jan
182
Okrêg nr 5
Lista nr 4 - KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. Cieœla Maciej Jan
2. Gawron Miros³aw
Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Rombalski Jan Franciszek
2. Ostropolski W³adys³aw

344
118

Okrêg nr 2
Lista nr 4 - KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. Kosiñski Ryszard Jan
2. Kilkus Agnieszka Anna

155
107

Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Mosiewicz Edward Kazimierz

Lista nr 19 - KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. Kowalczyk Mariusz Jaros³aw
375
2. Ku³acz Barbara Jolanta
239
3. Sobczak Andrzej Jerzy
163

97

Lista nr 21 - KWW PRZYMIERZE DLA
SAMORZ¥DU LOKALNEGO
Kasprzak Teresa
179

Lista nr 19 - KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. Chrz¹szcz Aleksandra Natalia
246
2. Grzech Krzysztof
328
3. Or³owska Patrycja ¯aneta
95
Okrêg nr 3
Lista nr 4 - KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. Gang Tomasz Andrzej
2. Wrotna Jolanta Maria
Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Pabis Piotr Stanis³aw
2. Perchaluk W³adys³awa
3. Zieleñ Miros³aw

125
169

94
87
133

Lista nr 19 - KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. Chopkowicz Jacek Bogdan
365
2. Czapska Krystyna
247
3. Michnej Danuta
201

4

81
138

Okrêg nr 6
Lista nr 4 - KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. Szewczyk Mariusz Józef
2. Noga Andrzej Ryszard

50
108

Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Demiañczuk Agnieszka
2. Bernasiewicz El¿bieta Danuta

132
120

Lista nr 19 - KWW ROZWÓJ CHOJNOWA
1. Skowroñski Jan
201
2. Tymczyszyn Grzegorz
95
Lista nr 20 - KWW SAMORZ¥DNOŒÆ
I DEMOKRACJA
1. Barna Danuta Maria
106
2. Jagielski Tomasz
125

O piêæ mandatów do powiatu zabiega³o w tym
roku 33 kandydatów. Wol¹ mieszkañców o nasze
interesy w powiecie dbaæ bêd¹ Trawka Zbigniew, Humenny Jaros³aw, Józefczuk Joanna,
Walasek Lilia, Kasprzak Mieczys³aw.
Szczegó³owe wyniki:
Lista nr 5 - KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. Trawka Zbigniew
267
2. Krzy¿anowska Anna Katarzyna
45
3. Urbaniak Wojciech Antoni
129
4. Odrobina Józef
31
5. Kalagasidis Christoforos Wojciech 112
6. Skowron Julian
32
G³osów na listê 616
Lista nr 16 - KWW POROZUMIENIE
SAMORZ¥DOWE
1. Humenny Jaros³aw
2. Józefczuk Joanna Maria
3. Darmoros Ma³gorzata
4. Iwanicka-Sankiewicz Ewelina
5. Wo³oszyn Dariusz Piotr
6. Matla Ma³gorzata
7. Horodecki Stanis³aw Piotr
8. Jakubiak Boles³aw Józef
G³osów na listê 1.564

288
336
88
67
284
74
145
282

Lista nr 17 - KWW SAMORZ¥DNOŒÆ
I DEMOKRACJA
1. Walasek Lilia
427
2. £uczak Zuzanna
107
3. Kulas Józef
134
4. Rusiecki Andrzej
148
5. Grzeœkowiak Emilia
156
6. Liczner Jan
23
7. Górniak El¿bieta
63
8. Kamiñska Teresa
47
9. Kowalczyk Mieczys³aw
40
10. Pauch Krzysztof
58
G³osów na listê 1.203
Lista nr 18 - KWW PRZYMIERZE DLA
SAMORZ¥DU LOKALNEGO
1. Kasprzak Mieczys³aw
168
2. Wierzbicki Robert
149
3. Spes Lucyna Marianna
66
4. Borysewicz El¿bieta
49
5. Stal Bogumi³a Anna
26
6. Sikora W³adys³aw Boles³aw
34
7. Tomaœ Józef
55
8. Chlebosz Artur Piotr
72
9. Szuster Józef
30
G³osów na listê 649.
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Z sukcesami powróci³a z wyjazdów do Lubania i Warszawy grupa modelarzy skupionych w HKM
“Arsena³”, dzia³aj¹cym na co dzieñ w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Ciesz¹ one
tym bardziej, ¿e Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Prezesa LOK w Warszawie,
bêd¹cy swoistym podsumowaniem ca³orocznych dzia³añ modelarskich w Polsce, przyniós³ naszym
zawodnikom I miejsce w punktacji dru¿ynowej!

Z³oty “ARSENA£”
- Do Warszawy jechaliœmy raczej z nastawieniem, by siê pokazaæ, by odœwie¿yæ kontakty
i znajomoœci w œrodowisku podobnych nam
pasjonatom, ni¿ z nadziejami na wielkie
sukcesy. - powiedzia³ nam opiekun sekcji
modelarskiej, pan Antoni Skalski. - Warto
dodaæ, ¿e konkurs w stolicy gromadzi tylko
modele wykonane z kartonu, a w tym czujemy
siê najlepiej. Zabraliœmy 18 modeli, bo tyle
mieœci³ baga¿nik samochodu, ale... starczy³o.
Na wiele, bo I miejsce w punktacji dru¿ynowej. Wyprzedziliœmy nie tylko podobne
nam, ma³e dru¿yny, ale i takich tuzów modelarstwa, jak choæby Oleœnicê, Toruñ, BielskoBia³¹, ¯ywiec czy wielu, wielu innych.

Indywidualnie z pucharem redaktora naczelnego “Ma³ego Modelarza” powróci³ £ukasz
Kuniej za model “Cromwell”. Przemek
Nowiczonek za najlepszy pojazd w barwach
Polski te¿ otrzyma³ puchar (za model T-70).
Z kolei w Lubaniu nasi zawodnicy dru¿ynowo zostali sklasyfikowani na III miejscu,
ale - co warto wiedzieæ - tam oceniane s¹ równie¿ modele plastikowe, a z nimi doœwiadczeñ
mamy mniej. Indywidualnie wspominany ju¿
model “Cromwell” otrzyma³ nagrodê za
najlepszy model pojazdu pancernego.
- Korzystaj¹c z okazji – dodaje A. Skalski chcia³bym serdecznie podziêkowaæ panu burmistrzowi oraz dyrektorowi MOKSiR za po-

Kultura
na plus
Od 22 do 24 listopada br., w ramach projektu DOM
KULTURY +, we Wroc³awiu szkoli³ siê trzyosobowy zespó³ animatorów - Barbara S³otwiñska,
Emilia Grzeœkowiak i Stanis³aw Horodecki. Wraz
z przedstawicielami siedmiu innych placówek kultury
z Dolnego Œl¹ska i Opoloszczyzny nasi reprezentanci
zbierali wiedzê i doœwiadczenia, jak najskuteczniej
zbudowaæ strategiê kultury dla w³asnej miejscowoœci.
- Takie zajêcia - powiedzia³ nam Stanis³aw Horodecki - to szereg 1,5 godzinnych bloków zajêæ poœwiêconych prezentacji dokonañ placówki, tworzenia wokó³ niej grona ludzi ¿yczliwych i zainteresowanych rozwojem kulturalnym “ma³ej ojczyzny”,
wreszcie sk³adanie - niczym z klocków lego - strategii
opartej na pogl¹dach i spostrze¿eniach wszystkich
zaanga¿owanych w budowanie osób. Trzydniowe
spotkanie pozwoli³o nowym okiem spojrzeæ na czêœæ
zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem oœrodka
kultury. Teraz przed nami ogrom prac do wykonania. W czwartek 2 grudnia z przedstawicielami
ró¿nych œrodowisk spotykamy siê na dyskusji i zbieraniu pomys³ów w kawiarence MOKSiR. W pi¹tek
3 grudnia spotykam siê na ich omówieniu z coachem
projektu we Wleniu. Od poniedzia³ku do œrody, czyli
od 6 do 8 grudnia druga tura szkoleñ we Wroc³awiu,
czego efektem ma byæ z³o¿ony do 10 grudnia, czyli
pi¹tku, zarys strategii rozwoju dzia³añ kulturalnych
w Chojnowie. Sk³adamy go w Warszawie, w Narodowym Centrum Kultury. Tempo - jak widaæ - du¿e,
ale jest o co zabiegaæ. Oœrodki, które przejd¹ pomyœlnie werfikacjê, w drugim etapie maj¹ szansê na
dofinansowanie czêœci zawartych w strategii pomys³ów, a to ju¿ gra warta œwieczki. Na horyzoncie jest
te¿ etap trzeci - dofinansowanie remontów i inwestycji.
Kiedy to jednak nast¹pi nikt dziœ powiedzieæ nie
potrafi. Wiadomo - od dawien dawna kultura jest
krewn¹ koœcielnej myszy...
red.
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moc okazan¹ przy organizacji ka¿dego z wyjazdów. Bez finansowego wsparcia nie by³oby
naszych sukcesów!
notowa³: s.h.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie
na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21.07.2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 2010 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo
do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 15 grudnia 2010 r. na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644 0000000
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.
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. Pierwszy przetarg
na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca 2010 r., drugi odby³ siê 29 wrzeœnia 2010 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 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Feerum - tak siê zdobywa rynki
Spó³ka Feerum specjalizuje siê w produkcji obiektów do obróbki i przechowywania ziarna, która w poprzednich latach skupia³a siê g³ównie na
eksporcie, obecnie szybko zdobywa krajowy rynek. Przystêpne ceny oraz
wysoka jakoœæ i innowacyjnoœæ wyrobów zapewni³y tej stosunkowo
m³odej, ale dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie miejsce w œcis³ej, œwiatowej czo³ówce dostawców urz¹dzeñ przechowalniczo-suszarniczych.
G³ównym produktem firmy, stanowi¹cym 90%, a nawet 95% sprzeda¿y,
s¹ kompletne du¿e obiekty magazynowo-suszarnicze ,,pod klucz”,
³¹cznie z automatyk¹.
- Zdarza siê, ¿e nie bierzemy np. udzia³u w przygotowaniu fundamentów,
ale pozosta³ymi etapami produkcji, pocz¹wszy od projektu, zajmujemy
siê sami - mówi Wojciech Marciniszyn specjalista techniczno-handlowy.
Jest to skala przemys³owa. Najbardziej popularnymi inwestycjami w Polsce
s¹ obiekty na 10-15 tys. ton. Na rynkach wschodnich obiekty s¹ du¿o
okazalsze - najwiêkszy w dorobku spó³ki na 50 tys. ton, pracuje na
Ukrainie ju¿ trzy lata.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê suszarnie o wydajnoœci oko³o 30 ton
na godzinê suszonej pszenicy, g³ównie na gaz, czyli najtañsze medium
do suszenia ziarna, niewymagaj¹ce wymienników ciep³a. Urz¹dzeñ
tego typu Feerum sprzedaje rocznie miêdzy 50 a 80 sztuk, g³ównie na
rynki wschodnie - ukraiñski, bia³oruski, do których do³¹czy³ w ub.
roku rynek rosyjski i litewski.
Jeszcze w latach 2008-2009 na rynek polski trafia³o zaledwie 3-5 procent produktów, natomiast w tym roku sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ.
- W tej chwili udzia³ rynku krajowego wynosi ju¿ 25 procent ogólnej
sprzeda¿y - mówi Prezes Zarz¹du Daniel Janusz - Nast¹pi³ znaczny
wzrost, który wynika równie¿ z du¿ego wzmocnienia pozycji naszej
firmy na rynku. Przyczyni³a siê do tego budowa drugiego zak³adu, co
jest odbierane przez klientów bardzo pozytywnie, wzbudza ich zaufanie. A trzeba zaznaczyæ, ¿e to du¿e wyzwanie inwestycyjne podjêliœmy
w czasie, gdy sytuacja gospodarcza by³a du¿o ch³odniejsza ni¿ w poprzednich latach. Nasza inwestycja, jedna z najwiêkszych w bran¿y w Europie,
zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem. Da³o nam to niesamowity wzrost
konkurencyjnoœci. Na przyk³ad w Os³ej stanêliœmy do przetargu z praktycznie wszystkimi najlepszymi firmami i wygraliœmy, bo z³o¿yliœmy
nieosi¹galn¹ dla innych ofertê, m.in. dziêki mo¿liwoœciom, jakie da³
nam nowy zak³ad i strefa ekonomiczna.
- G³ównym atutem jest fakt, ¿e dzia³amy w pe³ni kompleksowo, jesteœmy
producentem wszystkich elementów - dodaje Dyrektor Zak³adu Produkcyjnego Mieczys³aw Mietelski. - Poniewa¿ produkujemy nawet

najmniejsze detale do naszych instalacji, stajemy sie bardzo mocno
konkurencyjni cenowo. A nie ma co ukrywaæ, ¿e we wszystkich przetargach, prowadzonych nawet przez indywidualnych kontrahentów,
w 60- 80 procentach podstawowym kryterium jest w³aœnie cena.
Jasna sprawa, ¿e produkt ma byæ równie¿ na wysokim poziomie jakoœciowym, co te¿ zapewniamy. W tej chwili uruchamiamy np. liniê zbiorników
FSP z bardzo, wytrzyma³oœciowej stali, które s¹ mocniejsze konstrukcyjnie, ale l¿ejsze, a jak l¿ejsze, to i tañsze. Nie produkujemy tzw.
urz¹dzeñ farmerskich, wszystkie nasze urz¹dzenia s¹ produkowane
w systemie przemys³owym, nawet te najmniejsze, co pozwala zachowaæ
ich wysok¹ jakoœæ i powtarzalnoœæ.
Feerum dzia³a jak placówka naukowo-badawcza i sama prowadzi bardzo
intensywne testy wytrzyma³oœciowe, np. wype³nia urz¹dzenia piaskiem
zamiast zbo¿em, ¿eby sprawdziæ czy ulegn¹ uszkodzeniu.
Obecnie spó³ka wspó³pracuje z polskimi uczelniami wy¿szymi nad
zagadnieniem optymalizacji produkcji zbiorników cienkoœciennych.
Jest jedynym w kraju producentem tak du¿ych zbiorników tego typu,
ma zaprojektowany zbiornik o pojemnoœci 9 tys. ton, a ca³y elewator
na 77 tys. ton, który zreszt¹ w tej chwili ju¿ realizuje w pobliskiej miejscowoœci w jednym z kontraktów na terenie LSSE obrêb Krzywa. Takie
konstrukcje wymagaj¹ ju¿ zaanga¿owania najwy¿szej technologii dostêpnej na rynku œwiatowym.
(SF)

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonego numerem geodezyjnym
130 o pow. 314 m2, po³o¿onego przy ul. Przelot w Chojnowie, z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej nieuci¹¿liwej
(bez mo¿liwoœci zabudowy).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 328,00 z³ (netto).
Wadium - 65,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4 stycznia 2011 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
Do wylicytowanej ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT wed³ug stawki
obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci do dnia 29 grudnia 2010 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
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w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego
a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci,
dostawy energii elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do wykonywania
celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2012, zgodnie ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez
Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Pierwszy przetarg na dzier¿awê gruntu odby³ siê dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych

przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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“Na czworaka” w Turku
Kabaret NA CZWORAKA , którego opiekunkami s¹ panie Zofia £abuz
i Elwira K¹dzio³ka, w dniach 19- 20 listopada br. goœci³ na deskach
Miejskiego Domu Kultury w Turku. Chojnowska m³odzie¿ bra³a
udzia³ w 5 Turkowskich Elitarnych Spotkaniach Kabaretów Oklaskiwanych TESKO 2010. W tym roku wystêpom grup kabaretowych
przygladali siê bacznie jurorzy : przewodnicz¹cy jury pan Krzysztof
Deszczyñski (autor tekstów i re¿yser spektakli Bogdana Smolenia),
dyrektor oœrodka kultury - pani Bo¿ena Cesarz oraz przedstwiciel
starostwa. W tegorocznym przegl¹dzie zmaga³o siê 9 grup kabaretowych z ca³ej Polski. Nasza formacja ostatecznie zajê³a III miejsce

ustêpuj¹c jedynie Kabaretowi CZWARTEK z Wroc³awia (I miejsce)
i œl¹skiej TRÓJCE KULTURALNEJ (II miejsce i nagroda publicznoœci).
Przewodnicz¹cy jury doeceni³ naszego kolegê- Mateusza Molendê za
bardzo dobre teksty, a nasz skecz ¯UL zosta³ uznany za najlepszy
spektakl przegl¹du. Po werdykcie nadszed³ czas na najwiêksz¹
atrakcjê wieczoru - wystêp profesjonalistów - FORMACJI
CHATELET.
el

Szko³a Podstawowa nr 3 z Comeniusem w Rumunii
Od 1 sierpnia 2009r. Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie zajmuje
siê realizacj¹ dwóch miêdzynarodowych projektów programu
„Comenius. Tak ogromnym sukcesem mo¿e siê szczyciæ zaledwie kilka
szkó³ w Europie. Projekt „Kolor magii” obejmuje szko³y z Polski,
Litwy, S³owenii, Grecji i Turcji, zaœ w projekcie „Rytm ¿ycia” bior¹
udzia³ szko³y podstawowe z Wêgier, Polski, Bu³garii i Rumunii.
W³aœnie w ramach realizacji projektu „Rytm ¿ycia” w dniach
21-25.10.2010r. mia³a miejsce wizyta robocza w Rumunii. W spotkaniu wziê³y udzia³ cztery nauczycielki z SP3 w Chojnowie: Urszula
Chmielewska, Anna Pauch, Miros³awa Spes oraz Justyna Piróg.
Punktem docelowym by³a miejscowoœæ Roman, gdzie spotka³y siê
grupy nauczycieli z trzech pañstw - Polski, Bu³garii i Wêgier. Tym
ostatnim towarzyszy³a jeszcze 15 osobowa grupa uczniów z klasy IV.
Zgodnie z za³o¿eniami pracy nad projektem podczas wizyty w Rumunii zosta³ zaprezentowany dorobek kultury ka¿dego pañstwa,
a nastêpnie porównany z w³asnym. Wizyta w Rumunii, a w³aœciwie
w jej czêœci, bo Mo³dawii dostarczy³a nam cennych wiadomoœci
o tym pañstwie. Ciep³e i serdeczne przyjêcie, jakie przygotowali nam
nasi partnerzy na pewno d³ugo pozostanie w pamiêci. Podczas
czterodniowego pobytu trudno mówiæ o poznaniu kultury tego kraju,
ale na pewno zmieni³o siê wyobra¿enie o spo³ecznoœci rumuñskiej.
Ogromne wra¿enie zrobi³a na nas wizyta w szkole im. Otylii Cazimir
w Cotu-Vames. Przywitanie chlebem i sol¹ by³o zupe³nym zaskoczeniem. Bardzo podobali nam siê uczniowie szko³y, wszyscy
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ubrani byli w mundurki szkolne. Jak póŸniej siê dowiedzieliœmy taki
sam wzór mundurka maj¹ wszyscy uczniowie w Rumunii. Byliœmy
z wizyt¹ równie¿ w przedszkolu, gdzie przywita³y nas maluchy ubrane
w mundurki. Przedszkolaki zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci wokalne
oraz recytatorskie. Po spotkaniu z najm³odszymi udaliœmy siê na obiad
do ortodoksyjnego seminarium. Przed posi³kiem mieliœmy przyjemnoœæ us³yszeæ przepiêknie brzmi¹cy chór mêski. Po uczcie kulinarnej
i duchowej wróciliœmy do szko³y na konferencjê z burmistrzem
i nauczycielami. Podczas tego spotkania koordynatorzy z partnerskich
krajów prezentowali materia³y dotycz¹ce dorobku kultury pañstwa.
Tu te¿ pad³y s³owa uznania i podziêkowania za wspó³pracê.
Kolejny dzieñ zosta³ przeznaczony na wycieczkê do Agapia Monastery,
muzeum Nicolai Papa oraz fortecy, w obronie której ws³awi³ siê Jan
III Sobieski. W sobotê zwiedziliœmy krainê geograficzn¹ Bicaz
Gorges i Jezioro Czerwone. Gospodarze pokazali nam równie¿ jeden
z najg³êbszych w¹wozów w Europie w³aœnie w Pietra Neamt.
W ostatnim dniu tu¿ przed odlotem do Polski koordynatorki z Rumunii
oprowadzi³y nas po Iasi - centrum uniwersyteckim Mo³dawii.
Mia³yœmy okazjê obejrzeæ najwa¿niejsze zabytki mo³dawskiej
metropolii. Gdy nast¹pi³ czas po¿egnania trudno by³o siê rozstaæ.
Wróciliœmy do Polski pe³ne wra¿eñ z piêknymi pami¹tkami i setkami
zdjêæ prezentuj¹cymi dorobek kultury rumuñskiej.
AP
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Profilaktyka przez teatr
listopada 2010 r. w M³odzie¿owym Centrum Kultury w Legnicy odby³ siê fina³ powiatowego konkursu ,,Prewencja teatralna”
przeznaczonego dla uczniów gimnazjum.
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Imprezê zorganizowa³a Stra¿ Miejska oraz Wydzia³ ds. Nieletnich
i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Jej g³ównym celem
jest prowadzenie dzia³añ profilaktycznych na terenie szkó³ i placówek.
W tym roku w konkursie wyst¹pi³o ogó³em dziewiêæ grup teatralnych
z Legnicy i Chojnowa. Wszystkie przedstawienia prezentowa³y bardzo
wysoki poziom i jury mia³o nie lada problem z wydaniem ostatecznego werdyktu.
W rezultacie II miejsce przyznano Gimnazjum nr 1 z Chojnowa za
spektakl pt. ,,Zniewoleni”. Na powy¿szy sukces zapracowa³a m³odzie¿
nale¿¹ca do szkolnego ko³a teatralnego, prowadzonego przez p. Monikê
Inglot, a mianowicie: Izabela Bielecka, Ewelina Biernatowska, Ewa
Czereœniowska, Aleksandra Czernatowicz, Tomasz Jakubiak, Danuta
Leonhardt, Paulina Maziak, Emil Ogórek, Justyna Paras, Katarzyna
Pieprz, Ma³gorzata Piotrowska, Justyna Tymczyszyn, Justyna Wróbel,
Karol Zadora, Katarzyna Ziembowska.
Radoœæ z wygranej jest tym wiêksza, ¿e czêœæ osób po raz pierwszy
uczestniczy w tego typu zajêciach i by³ to ich debiut na scenie.
Serdecznie gratulujemy!!!
kl. IIIe
z Gimnazjum nr 1

“(Nie) zapomniana historia”
W przeddzieñ Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci
w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie,
przy ulicy Wojska Polskiego mia³a miejsce
jubileuszowa X edycja konkursu recytatorskiego “Ty nad poziomy wylatuj”. Tegoroczny
konkurs odby³ siê pod has³em “(Nie)zapomniana
historia”. Uczestnicy prezentowali utwory
z dziejów narodu polskiego. Konkurs odbywa³ siê w dwóch kategoriach: recytatorskiej
i poezji œpiewanej. W krótkim czasie przenosiliœmy siê z pól Grunwaldu, pod Wiedeñ,
w czasy zaborów, na Westerplatte, do Katynia
oraz w wiele innych historycznych miejsc.
Prezentacje by³y kolejnym dowodem na to,
¿e Polacy s¹ narodem wielkim. Wielkim, bo
wielokroæ zwyciê¿aliœmy na polu bitwy, bo
przetrwaliœmy czasy niewoli, nie za³ama³y
nas klêski powstañ, ³agry i obozy. Wielkim
bo staæ nas na bohaterstwo dnia codziennego
i walkê z w³asnymi s³aboœciami, bo z polskiej
ziemi wielcy wyroœli ludzie.
Zmagania s³owne uczestników ocenia³o jury
w sk³adzie: Regina Wiêc³aw, Jadwiga Stachowicz,
Agnieszka Rybczyñska oraz przewodnicz¹ca
samorz¹du uczniowskiego Magdalena Marynowska. Konkurs prowadzili: Ma³gorzata
Gancarz i Patryk Zdanowski.
Jury mia³o wyj¹tkowo trudne zadanie, poniewa¿
wszyscy uczestnicy dobrze zaprezentowali
swoje utwory.
I miejsce w kategorii recytatorskiej zajê³a Maja
Grzeœkowiak, uczennica klasy III b LO, która
w iœcie aktorski sposób wykona³a utwór Jerzego
Mas³owskiego” Na rozbiegu”. Jury przyzna³o
dwa drugie miejsca. Zajêli je Natalia Kapral
uczennica klasy I a LO, w wykonaniu której
us³yszeliœmy wiersz K.K. Baczyñskiego “Hej,
z drogi precz” i Mateusz Rogalski z IV klasy
Technikum Mechanicznego, prezentuj¹cy utwór
R. Brandstaettera „Rozmowa z siostr¹”, opowia-
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daj¹cy o sercu, najcenniejszej relikwii jak¹
Polska otrzyma³a po Fryderyku Chopinie.
Wyró¿niono równie¿ uczennice Technikum
Ekonomicznego Sarê Lewandowsk¹ i Magdalenê Dudê, za teksty poœwiêcone wiktorii wiedeñskiej i wspomnieniom wiêŸniów z ³agrów
sowieckich i obozów koncentracyjnych.
W poezji œpiewanej I miejsce zajê³a Paulina
Ostrowska z klasy II Technikum Handlowego,
za wykonanie utworu „Bia³y krzy¿” autorstwa
Krzysztofa Klenczona. Dwa drugie miejsca
wywalczy³y: Paulina Zatwarnicka uczennica
klasy II Technikum Handlowego przy akompaniamencie Paw³a Bie¿uñskiego i Sonia
Schön z klasy I a LO, której akompaniowa³
Marek Koniewicz. Paulina zaœpiewa³a „Ojczyznê”
Marka Grechuty, Sonia zaœ „Mury” Jacka
Kaczmarskiego.
Zdaniem jury na wyró¿nienie zas³u¿y³y równie¿
Agnieszka Czajka za wykonanie „Ballady
Katyñskiej” Jacka Kaczmarskiego, przy
akompaniamencie Miros³awa Ziembowskiego
oraz zespó³ z klasy II a LO w sk³adzie: Joanna

Augustyniak, Justyna Jamio³, Dominika Waganiak, któremu akompaniowa³ Marek Koniewicz.
Gratulujemy zwyciêzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. Dziêkujemy publicznoœci,
uwa¿nej i ¿ywo reaguj¹cej na to co s³yszy i widzi.
Na zakoñczenie konkursu przetoczone zosta³y
s³owa Kornela Ujejskiego: „Kochajcie Ojczyznê
nie œwi¹tecznie, ale codziennie, zawsze, trwale
i stale”. Te s³owa, zosta³y nam wszystkim
zadane, jak zadanie domowe, do odrobienia.
R.H. J.M.
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Goœcie z Niemiec w progach PZS
tym roku po raz kolejny w progach Powiatowego Zespó³u
Szkó³ w Chojnowie (w budynku przy ul. PoŸniaków) powitaliœmy goœci z Niemiec. Plany dotycz¹ce spotkania m³odzie¿y z pañstwem Schroeder zosta³y zrealizowane. Prezentacja multimedialna, przygotowana przez pana Schroedera, cieszy³a siê ogromnym powodzeniem wœród widzów. Efektem spotkania uczniów z przyby³ymi goœæmi by³o niew¹tpliwie obopólne zadowolenie.
26 paŸdziernika 2010 roku do Chojnowa przyby³ z wizyt¹ Honorowy
Obywatel Miasta Chojnowa, pan Dieter Schroeder wraz z ma³¿onk¹.
Celem odwiedzin niemieckich przyjació³ by³o przedstawienie prezentacji dotycz¹cej Hamburga - miasta, z którego pochodzi pan Schroeder.
Spotkanie odby³o siê w auli szkolnej Powiatowego Zespo³u w Chojnowie przy ul. PoŸniaków. Prezentacja, przygotowana przez pana
Dietera, sk³ada³a siê z czterech czêœci, zawieraj¹cych ³¹cznie ponad
300 zdjêæ. Warto zaznaczyæ, i¿ fotografie pochodzi³y z prywatnej
kolekcji. Ta liczba wzbudzi³a podziw widzów, bo œwiadczy³a o intensywnoœci pasji i zainteresowañ naszych goœci.
Przyjemnoœæ uczestniczenia w tym wydarzeniu mieli uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i Technikum Ekonomicznego. Da³o im ono szansê
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci jêzykowe, gdy¿ ca³e spotkanie odby³o
siê w jêzyku niemieckim. Dla uczniów oznacza³o to jedno - dwie godziny
skupienia i wytê¿onego myœlenia. Mimo bariery jêzykowej wszyscy
zgromadzeni z zaciekawieniem przys³uchiwali siê s³owom prowadz¹cego.
To nie by³a pierwsza wizyta niemieckich przyjació³ w murach Liceum
Ogólnokszta³c¹cego - uczniowie wraz z nauczycielami jêzyków
obcych goœcili pañstwa Schroederów w poprzednich latach, zarówno
w celach edukacyjnych, jak i towarzyskich. W ubieg³ym roku goœcie
z Niemiec mieli okazjê zasi¹œæ na widowni podczas spektaklu odgrywanego przez jedn¹ z klas liceum. O ile nam wiadomo, aktorzy mogli
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byæ z siebie dumni, gdy¿ przedstawienie Aschenputtel wywo³a³o
zachwyt widzów. Natomiast rok wczeœniej pan Dieter Schroeder przygotowa³ pokaz, równie¿ w formie prezentacji multimedialnej, dotycz¹cy
Egelsbach - obecnego miejsca zamieszkania pañstwa Schroederów
i partnerskiego miasta Chojnowa.
Okazana bezinteresownoœæ, gotowoœæ rozmowy z m³odzie¿¹ i chêæ podzielenia siê swoj¹ pasj¹, jakimi wykazali siê nasi goœcie, wzbudzi³y
szacunek uczniów. Serdecznoœæ prowadz¹cego sprawi³a, ¿e atmosfera
spotkania by³a bardzo sympatyczna. Nasi goœcie s¹ zawsze mile
widziani i ¿yczliwie przyjmowani. Tak samo zostali po¿egnani.
W dowód sympatii i wdziêcznoœci podarowaliœmy przyby³ym goœciom
skromne upominki, z nadziej¹, i¿ bêdzie jeszcze okazja, aby spotkaæ
siê ponownie. Dziêki panu Schroederowi i jego zaanga¿owaniu
w przygotowanie czasoch³onnej prezentacji uczniowie poszerzyli sw¹
wiedzê na temat niemieckiego miasta i jego kultury, za co bardzo
dziêkujemy. Mamy ogromn¹ nadziejê, i¿ dalsza wspó³praca bêdzie
uk³ada³a siê równie pomyœlnie.
Natalia, ¯aneta

Moja Ojczyzna
listopada mia³o miejsce zakoñczenie
III edycji konkursu plastycznego
„Czym dla mnie jest Ojczyzna?” zorganizowanego przez M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹
Chojnowa. Na skromn¹ uroczystoœæ wrêczenia nagród m³odych artystów goœcinnie przyjê³a Miejska Biblioteka Publiczna. Prezentowane prace by³y piêknym uzupe³nieniem dla
obchodzonego niedawno œwiêta narodowego
- 11 listopada. Serdecznie dziêkujemy nauczycielom i artystom za podjêcie tego wa¿nego
tematu.
Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o 30 prac
z chojnowskich szkó³ podstawowych.
A oto laureaci:
I miejsce - Weronika Grudzieñ, SP 4, kl. IV c
II miejsce - Weronika Bielecka, SP 4, kl. IV a
III miejsce - Dorota Amarowicz, SP 4, kl. VI c
Wyró¿nienie: Weronika Szu³a, SP 4, kl. IV a
Wyró¿nienie: Oskar Cieœlik, SP 4, kl. IV a
Wyró¿nienie: Beata Przy³ucka, SP 4, kl. VI c
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Dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê konkursu, a szczególnie pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej i pani dyrektor Barbarze Landzberg.
Uczestnikom ¿yczymy samych sukcesów,
lekkiego pióra i pêdzla i zapraszamy w przysz³ym roku.
Opiekun MRM
BS
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"XXI wiek w Czwórce"
W Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka
w Chojnowie realizowany jest projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:
"Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie".
W województwie dolnoœl¹skim do tego projektu przyst¹pi³o 118 szkó³ podstawowych.
Wartoœæ ca³ego projektu wynosi 23.265.556 mln.
Droga do udzia³u w projekcie by³a d³uga - dwa
lata, w trakcie których powsta³ Program
Rozwoju Szko³y - zwi¹zany z projektem, wypracowany przez zespó³ nauczycieli: p. Dyrektor
- E. Borysewicz, p. Wicedyrektor - B. Miler-Kornick¹, p. J. Dziubak-Sobiechowsk¹ - nauczycielkê matematyki i j. angielskiego, p. V. Gachowsk¹ - nauczycielkê matematyki, p. M.
Rudzk¹-Kupczyñsk¹ - nauczycielkê matematyki
i informatyki, p. B. Mormul - nauczycielkê
przyrody oraz p. J. Rusieck¹ - bibliotekarkê
szkoln¹. Przygotowano równie¿ pomieszczenia
nowej pracowni przyrodniczej. Dyrektor
szko³y i koordynator projektu uczestniczyli
w kilku konferencjach wdro¿eniowych.
W ramach RPO szko³a pozyska³a nowoczesne
wyposa¿enie umo¿liwiaj¹ce uczniom prowadzenie i obserwacjê eksperymentów z zakresu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Istotna dla szko³y bêdzie mo¿liwoœæ korzystania z platformy edukacyjnej stanowi¹cej
wirtualne œrodowisko nauczania - uczenia siê,
pracy w³asnej i zespo³owej, tworzenia i wyko-

rzystania materia³ów edukacyjnych oraz administrowania procesem kszta³cenia. G³ównym
celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostêpie do
edukacji, zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug
edukacyjnych - podnoszenie jakoœci procesu
kszta³cenia, wspieranie indywidualnych zainteresowañ i zdolnoœci ka¿dego ucznia ze
szczególnym uwzglêdnieniem umiejêtnoœci
kluczowych poprzez realizacjê programów
rozwojowych na zajêciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, a tak¿e wdra¿anie przyjêtych
rozwi¹zañ do praktyki szkolnej. Projekt ma
zwiêkszyæ motywacjê uczniów do rozwijania
umiejêtnoœci matematyczno- przyrodniczych.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 4
od 14 paŸdziernika 2010 roku rozpoczê³y siê
i bêd¹ trwaæ do 30 listopada 2011 roku zajêcia pozaszkolne dla klas IV-VI. S¹ to: ko³o
matematyczne "Matematyka nie jest trudna"
dla klas IV prowadzone przez p. M. Rudzk¹Kupczyñsk¹, ko³o przyrodnicze "Asy przyrody" prowadzone prze p. E. Borysewicz,
ko³o informatyczne "Klik plik" prowadzone
przez p. B. Miler-Kornick¹ oraz zajêcia wyrównawcze z matematyki: "Dobrze liczê" dla klas
VI prowadzone przez p. V. Gachowsk¹.
Oprócz zajêæ, nasi uczniowie w ramach projektu pojad¹ trzykrotnie na warsztaty do
Multicentrum (grupa 15-27 osób) oraz na
wycieczki: jedna 2-dniowa i dwie 1-dniowe:

do Rezerwatu Jaskinia NiedŸwiedzia oraz do
Wroc³awia (Nauki œcis³e-Moja pasja). Pierwsza
z wycieczek odby³a siê 27-28 paŸdziernika
do Parku Narodowego Gór Sto³owych.
W wycieczce wziê³o udzia³ 20 dzieci z klas IV-VI.
Opiekunkami wycieczek s¹ p. B. Miler-Kornicka i p. B. Mormul.
Pani B. Mormul obejmie indywidualn¹ pracê
nad 12 uczniami - tutoring (³¹cznie 204 godziny).
Koordynatorem projektu "Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie" jest p. J.DziubakSobiechowska.
Nowa pracownia przyrodnicza czeka na zainstalowanie sprzêtu ze œrodków RPO.
Zakupiony sprzêt multimedialny pozwoli na

przeprowadzenie wiêkszoœci doœwiadczeñ
uczniowskich przewidzianych w programie
nauczania przyrody oraz na rozwijanie zainteresowañ i umiejêtnoœci uczniów.
Koordynator projektu
- Justyna Dziubak-Sobiechowska

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku wielolokalowym przy ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 209/70 o pow. 749 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036775/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-moœæ w stanie istniej¹cym. Stan techniczny budynku dostateczny. Parter jest zawilgocony. Stropodach oraz œciany
zewnêtrzne wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹ spêkania œcian w przybudówce.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia.
Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakte-rystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 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 15 grudnia
2010 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany
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z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³-nomocnictwo 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 nierucho-moœci /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 wysok o œ c i nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 3.300,00 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 termi-nie 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¿ lokalu odby³ siê dnia 12 paŸdziernika
2010 r. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 22.11-15.12.2010 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88370. 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 Publicz-nej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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„Czy to jutro, czy to dziœ wszystkim jest potrzebny miœ”
akim has³em rozpoczêliœmy trzeci jubileusz obchodzony
w naszej bibliotece - urodziny Pluszowego Misia, na które
przyby³o do nas du¿o ma³ych i du¿ych goœci.
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W sobotê 27 listopada biblioteka zamieni³a siê w „Misiolandiê”,
krainê misiowych przytulanek. Ka¿de dziecko, które przyby³o na
urodziny przynios³o ze sob¹ swojego ulubionego pluszaka. ¯ó³ta
Czapeczka oraz laleczki Tola i Ola, które równie¿ zosta³y zaproszone
na urodziny, weso³o przy³¹czy³y siê do zabawy z dzieæmi.
Dzieci pokaza³y i przedstawi³y swoich ulubieñców oraz stwierdzi³y,
¿e miœ to nie tylko pluszowa przytulanka. To ktoœ bardzo bliski, czu³y,
cierpliwy i czêsto niezast¹piony. Ka¿de dziecko udekorowa³o swojego
misia kolorow¹ wst¹¿eczk¹ i zaprosi³o do wspólnego tañca.
Bardzo spodoba³a siê wszystkim zabawa ”Zwyczaje misiów”. Dzieci
przedstawia³y ¿ycie misiów - pokazywa³y, jak misie uciekaj¹ przed

pszczo³ami, wdrapuj¹ siê na drzewo, zasypiaj¹ w zimowy sen, czy
zajadaj¹ ma³e co nieco.
„Stary niedŸwiedŸ mocno œpi” to ju¿ tradycyjna zabawa naszego urodzinowego spotkania, do której chêtnie przy³¹czaj¹ siê równie¿ rodzice.
Miœ Uszatek to najs³ynniejszy polski miœ pluszowy. Ma klapniête
uszko, br¹zowe futerko, du¿e czarne oczka i ³atki na ³apkach. Miœ ten
w piosence na dobranoc œpiewa³ „dzieci lubi¹ misie, misie lubi¹ dzieci”,
ale jest to mo¿liwe, kiedy dzieci szanuj¹ swoje zabawki. Chcieliœmy
zwróciæ na to uwagê naszych ma³ych goœci i dlatego zaprezentowaliœmy im
wiersz ”Naprawiamy Misia” Czes³awa Janczarskiego. Po wys³uchaniu
tego utworu, zadaniem dzieci i rodziców by³o wyklejenie samymi
kó³eczkami weso³ego i kolorowego misia. Efektem ich wspólnej pracy s¹
bardzo ³adne portrety misiów, które mo¿emy podziwiaæ w bibliotece.
Potem odœpiewaliœmy 100 lat, by³ tak¿e i urodzinowy tort, i ma³e co
nieco, a na zakoñczenie uroczystoœci pami¹tkowe zdjêcie z pluszakami.
Myœlê, ¿e spotkanie podoba³o siê dzieciom i rodzicom, o czym œwiadczyæ mog³y uœmiechy na ich buziach.
Z pozdrowieniami ¯ó³ta Czapeczka

Wielobarwna poetyckoœæ jesieni
Coraz krótsze dni oraz szarobury krajobraz,
nasuwaj¹cy skojarzenia z przemijalnoœci¹
wszystkiego, nastrajaj¹ do zadumy pe³nej
melancholii. Ta jesienna przypad³oœæ dotyka
doœæ czêsto co wra¿liwsze jednostki, do
których niew¹tpliwie mo¿na zaliczyæ osoby
paraj¹ce siê szeroko pojêt¹ twórczoœci¹. Nic
wiêc dziwnego, ¿e w³aœnie jesienna melancholia w literaturze i sztuce sta³a siê tematem
listopadowych zajêæ warsztatowych Chojnowskiego Klubu Literackiego.
Spotkaliœmy siê 18 listopada w Sali Edukacyjnej MBP w Chojnowie. Po krótkim przedstawieniu spraw organizacyjnych przez opiekuna naszego Klubu, Tadeusza Sznercha,
przeszliœmy do prezentacji w³asnych utworów, w przewa¿aj¹cej czêœci powi¹zanych
tematycznie z t¹ nastrojow¹ por¹ roku.
El¿bieta Makowska utworem haiku i wierszem wprowadzi³a nas w jesienne klimaty.
Po tej prezentacji El¿bieta Karpiñska przedstawi³a dwa wiersze, przy których zatrzymaliœmy siê na chwilê, by omówiæ nasze wra¿enia zwi¹zane z ich odbiorem.
W jej utworach jesieñ zosta³a ukazana jako
wietrzna i deszczowa pora z nagimi drzewami oraz smutkiem rozstañ w tle.
Zupe³nie inne skojarzenie zaprezentowa³
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Edmund Chimera cytuj¹c fragmenty swojego
wiersza pt. „Chopin”:
Po tym nastrojowym wierszu, wys³uchaliœmy
z uwag¹ tekstu Jaros³awa Macewicza. Jego
utwór wywo³a³ krótk¹ dyskusjê, w trakcie
której próbowaliœmy znaleŸæ powi¹zania
z jesieni¹ w jego treœci...
Na zakoñczenie spotkania swoje dwa utwory
przytoczy³a Ma³gorzata Krzywda.

(czwartek) o godz. 16.30 w Sali Edukacyjnej
MBP - na które ju¿ teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
EMKa

Czy uda³o nam siê odzwierciedliæ w swoich
utworach jesienn¹ melancholiê? Mamy
nadziejê, ¿e choæ w niewielkim stopniu. Nie
zd¹¿yliœmy jednak zaj¹æ siê drug¹ czêœci¹
tematu naszego spotkania, bo po prostu nie
starczy³o nam na to czasu. Tym samym jesienn¹ melancholiê w sztuce omówimy w trakcie
naszych kolejnych warsztatów - 9 grudnia
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CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLU NR 1?
Uroczyste pasowanie na przedszkolaka
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszê i nie p³aczê,
Na bêbenku sobie gram,
Ram tam, tam, ram tam, tam….

Po uroczystym i pe³nym wra¿eñ programie artystycznym przyszed³
czas na “pasowanie na dzielnego i prawdziwego przedszkolaka” oraz sk³adanie przysiêgi przez dzieci. Pani dyrektor zaczarowanym o³ówkiem
dokona³a aktu pasowania. Mianowane przedszkolaki z r¹k nauczycieli
otrzyma³y, s³odycze oraz dyplomy. Ka¿de z dzieci dokona³o wpisu do
“Ksiêgi Przedszkolnej” odciskaj¹c swój paluszek.

Tak rozpoczê³a swój wystêp artystyczny grupa najm³odszych dzieci
trzylatków z grupy “S³oneczka”. Powitania licznie przyby³ych goœci:
rodziców, babæ, dziadków najbli¿szej rodziny dokona³a pani dyrektor.
Uroczystoœæ pasowania to wielkie prze¿ycie nie tylko dla najm³odszych
dzieci, ale równie¿ dla ich rodzin. Dzieci rozpoczê³y swój program
artystyczny piosenk¹” Jestem sobie przedszkolaczek” przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych wykonanych wspólnie z rodzicami.
Powaga i zaanga¿owanie m³odych artystów wzbudzi³y wœród widowni
zgromadzonych na sali wielk¹ owacjê. Za swój pierwszy wspólny

wystêp artystyczny m³odzi artyœci zostali nagrodzeni burzliwymi
i gromkimi brawami. Publicznoœæ by³a wzruszona i zachwycona wystêpem, oklaskom nie by³o koñca. W œwietle jupiterów i migoc¹cych
fleszy z widowni mali artyœci zachowywali siê bardzo profesjonalnie,
by³a wielka radoœæ i ³zy wzruszenia. Ka¿dy ze zgromadzonych na
widowni rodziców i opiekunów uwieczni³ wystêp swojej kochanej
pociechy kamer¹ i aparatem fotograficznym.

Kronika towarzyska
C
35 lat wspólnego po¿ycia to wspania³e œwiêto. Szczerze
go gratuluj¹c, nie zapominamy o fundamentach Waszego
szczêœcia. To mi³oœæ, któr¹ czerpiecie z bezdennego
serca. To uœmiech goszcz¹cy na Waszych twarzach. To

Porozumienie Samorz¹dowe
dziêkuje wszystkim
Wyborcom.

***
ŒWIÊTO PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada przypada Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia, ustanowiony
w 2002r., w setn¹ rocznicê powstania tej popularnej zabawki.
W naszym przedszkolu tê uroczystoœæ obchodziliœmy, jak co roku hucznie.

Wszystkie dzieci w tym dniu przynios³y do przedszkola swoje ukochane pluszaki. Na pocz¹tek ka¿dy przedszkolak przedstawi³ swojego
goœcia, opisywa³ go, opowiada³ o nim, póŸniej by³y weso³e zabawy,
tañce, a tak¿e konkursy- oczywiœcie z nagrodami. W ka¿dej grupie
wiekowej by³o równie¿ czytanie bajek i ksi¹¿ek, których bohaterami
by³y misie. Nasze przedszkolaki wykona³y tak¿e bardzo ciekawe
prace plastyczne o misiach, wszystkie prace sta³y siê ozdob¹ tablic dla
rodziców. Dzieci i ich misie pozowali do pami¹tkowych zdjêæ. Nie
zabrak³o oczywiœcie s³odkiego „co nieco”, za którym przepadaj¹
w wszystkie dzieci i niektóre misie.

bezpieczeñstwo, którego doœwiadczyliœmy w Waszym
domu. To radoœæ, która towarzyszy Naszym spotkaniom.
To zapach œwi¹t i szept zapewnieñ...
Zadowolenia z dnia powszedniego, czu³oœci ka¿dego
gestu, ciep³a promieni Boskiej Opatrznoœci z okazji
Koralowych Godów Lili i Tadeuszowi Piotrowskim
¿ycz¹ kochaj¹ce córki z rodzinami.

Dziêkujê Wyborcom,
którzy poparli mnie

Dziêki Pañstwa g³osom

w wyborach

do Rady Powiatu Legnickiego

samorz¹dowych

delegowani zostali

- z powa¿aniem

p. Joanna Józefczuk
i p. Jaros³aw Humenny.
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Józef Kulas.

Dziêkujê wszystkim
mieszkañcom Chojnowa,
którzy 21 listopada oddali
na mnie swój g³os
i w wyborach
samorz¹dowych wyrazili
poparcie dla mojej
kandydatury
do rady powiatu
- Emilia Grzeœkowiak.
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Pi³ka no¿na
Na proœbê kibiców, powtarzamy koñcowe tabele z rundy
jesiennej, naszych obydwu dru¿yn.
Tym samym, przyszed³ czas na ma³e podsumowanie.
G³ówne pytanie jakie mo¿na by³o us³yszeæ wœród
kibiców by³o mniej wiêcej takie: “jak sobie nasi poradz¹
w okrêgówce?”
Wytrawni obserwatorzy i sympatycy klubu, wiedzieli,
¿e spadek nam nie groŸny, a ca³a sytuacja bêdzie pod
kontrol¹. Tak te¿ siê dzia³o. Zdarzy³o siê kilka przegranych, zaraz potem mia³y miejsce pe³ne rehabilitacje.
Jak widaæ u góry w tabeli jest t³ok i œcisk. Chojnowianka
do lidera - Iskry Kochlice, traci trzy punkty i ostatecznie
jest na 5 miejscu. Zapowiadaj¹ siê wiêc na wiosnê,
emocje ligowe i pucharowe. Walka o czwart¹ ligê,
bêdzie za¿arta.
Naszej dru¿ynie w A klasie w tych rozgrywkach wiod³o
siê ró¿nie. Przynajmniej ka¿dy rywal móg³ mieæ zdanie
o naszych, ¿e s¹ nieobliczalni.
Najbardziej chyba zapamiêtany mecz minionej rundy,
to pojedynek z LZS Lip¹.
To widowisko strzeleckie zakoñczy³o siê wysokim
zwyciêstwem - 8:1.
Druga dru¿yna uplasowa³a siê na porz¹dnym 9 miejscu.
pm
Klasa okrêgowa 2010/2011, grupa: Legnica
1. Iskra Kochlice
15
2. Orla W¹sosz
15
3. Sparta Grêbocice
15
4. Górnik Z³otoryja
15
5. Chojnowianka Chojnów
15
6. Zamet Przemków
15
7. Stal Chocianów
15
8. B³êkitni Koskowice
15
9. Czarni Rokitki
15
10. Sparta Rudna
15
11. Górnik II Polkowice
15
12. Ikar Mi³ogostowice
15
13. Kaczawa Bieniowice
15
14. Odra Chobienia
15
15. D¹b Stowarzyszenie Siedliska 15
16. Zawisza Serby
15

30
28
27
27
27
27
23
22
22
21
19
16
16
16
8
7

40-20
30-15
47-28
24-14
29-21
29-20
35-22
36-27
33-28
25-28
31-31
18-37
25-38
31-34
14-46
0-58

Klasa A 2010/2011, grupa: Legnica III
1. GKS Mêcinka
13
2. Nysa Wiadrów
13
3. Fenix Pielgrzymka
13
4. Wilki Ró¿ana
13
5. Sokó³ Krzywa
13
6. Przysz³oœæ Prusice
13
7. Skora Jadwisin
13
8. Wilkowianka Wilków
13
9. Chojnowianka II Chojnów 13
10. JTS Jawor
13
11. LZS Lipa
13
13. Rataj Paszowice
13
14. Lechia Rokitnica
13
15. Rod³o Granowice
13
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34
29
23
22
21
21
19
18
14
14
14
13
9
8

46-18
36-21
42-30
37-33
30-20
29-23
35-27
30-33
23-28
18-33
30-41
21-25
19-43
15-36

Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej
Chojnów 2010
Zakoñczy³y siê rozgrywki MLPN-2010
w naszym mieœcie. W lidze uczestniczy³o
10 zespo³ów reprezentuj¹cych miejscowe
zak³ady pracy. Od 18 maja do 13 listopada rozegrano 90 meczy, strzelono
1035 bramek co daje œredni¹ 11,5 bramek na mecz. Najwiêcej bramek - 94
strzelono w XII kolejce (28 wrzeœnia),
najmniej - 30 w ostatniej IV kolejce
(08 czerwca). 94 zawodników strzeli³o
przynajmniej jedn¹ bramkê w lidze.
Najwiêcej bramek (64) strzeli³ Marcin

Rabanda z dru¿yny KRYSZCZUK
TEAM. W VI kolejce (22 czerwca) a¿
36 zawodników strzeli³o bramkê w rozgrywkach. Najstarsz¹ dru¿yn¹ w rozgrywkach by³a dru¿yna OLDBOJE
(nagroda FAIR PLAY). Œrednia wieku

45 lat. Najstarszym zawodnikiem turnieju by³ p. Zbigniew Fliœnik. Najm³od-

szymi dru¿ynami by³y zespo³y ZKS
„Niebieski Parasol” oraz „ALKEN”
(œrednia wieku ok. 23 lat).
Na szczególne s³owa uznania i podziêkowania zas³uguj¹ sêdziowie, którzy
bez wzglêdu na warunki atmosferyczne
co wtorek sêdziowali cztery mecze. Adrian
Wiatrowicz, Jacek Go³¹b, Tomasz Jurasik,
oraz Joann Plizga - sêdzia techniczny.
Pi³ka no¿na to nie tylko zawodnicy. Poszczególne mecze ogl¹da³o bardzo wielu
kibiców. Na szczególne uznanie zas³uguj¹
kluby kibica ZKS „Niebieski Parasol”
oraz BHPE, którzy najmocniej, najokazalej
wspomaga³y swoich zawodników.
Pierwsza edycja MLPN-2010 przesz³a
do historii. W przysz³ym roku ju¿ od
kwietnia 2011 rozpocznie rozgrywki II
edycja MLPN-2011.
(on)

Jak min¹³ rok w UKS ORIENS
Rok 2010 by³ rokiem udanym w kolarstwie górskim i szosowym.
W Górskich Mistrzostwach Polski Maciek
Bartkowski zaj¹³ 33 miejsce na 153 zawodników. Zdoby³ te¿ kwalifikacjê do
Ogólnopolskiej Olimpiady w Zielonej
Górze gdzie uplasowa³ siê na 16 miejscu.
W czellend¿u Dolnoœl¹skim Maciek zaj¹³
drugie miejsce, czym zakwalifikowa³
siê do kadry dolnoœl¹skiej. W kadrze
dolnoœl¹skiej pozosta³ równie¿ Karol
Ku³acz, który wraz z Natali¹ Chojnack¹
w tym cellen¿u zajêli pi¹te pozycje
w swojej kategorii. Nasi najm³odsi zawodnicy: Przemek Kaczmarek i Karol
Rokus wielokrotnie stawali na podium
w zawodach górskich jak i szosowych.

Nasz klub by³ organizatorem zawodów
prze³ajowych zbieraj¹c pozytywn¹
opiniê za organizacjê, a nasi zawodnicy

zawsze byli widziani na czele wyœcigu.
W rok 2011 wchodzimy z nadziej¹, ¿e
klub pod nowym zarz¹dem bêdzie dzia³aæ
aktywnie, a zawodnicy bêd¹ odnosiæ
niemniejsze sukcesy.
Sk³ad klubu [zawodnicy]
Natalia Chojnacka - kat. Orlik 2
Karol Ku³acz - kat. Junior
Maciek Bartkowski - kat. Junior
Patryk Jagnieszko - kat. M³odzik
Andrzej Szlacheta - kat. Junior m³odszy
Janek Konarzewski - kat. Junior m³odszy
Karol Rokusz - kat. M³odzik
Przemek Kaczmarek - kat. M³odzik
Kamil Jêdraszczyk - kat. M³odzik
Sandra Traczyk - kat. M³odziczka
Ma³gorzata Klatka - kat. M³odziczka
***
Zmiany w M³odzie¿owym Klubie
Kolarskim w Chojnowie
24 listopada 2010 r. przekszta³cono sekcjê
kolarsk¹ w samorz¹dowy klub o nazwie
“UKK ORIENS MTB” przy Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Powo³ano nowy zarz¹d:
Przewodnicz¹ca - Justyna Traczyk;
Cz³onkowie zarz¹du: Katarzyna Ferenc,
Kamila Sobañska - Olbrycht, Stanis³aw
Rokus i Eugeniusz Bobiowski;
Trener - Janusz Jasiñski; Pomoc
w szkoleniu - Eugeniusz Biobiowski

13

OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom na wsi Bia³a, gm. Chojnów,
pow. 80 m2 + adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salon, dzia³ka 33 ary - 200 tys. z³ lub zamieniê na mieszkanie w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 694-185-991 lub 601-829-250.
Sprzedam tanio mieszkanie o pow. 52 m 2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, po remoncie, nowe okna, tynki strukturalne, sufity podwieszane, do mieszkania przynale¿y piwnica oraz strych,
cena 79000 z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 50,6 m2,
nowe instalacje (elektryczna, wod-kan., co.,
gazowe), po³o¿one przy ul. Legnickiej, blisko centrum, IIIp., stare budownictwo. Wiadomoœæ:
tel. 602-851-726.
m2

Sprzedam mieszkanie o pow. 49
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia w bloku
+gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar)
przy bloku, niskie op³aty sta³e, cena 85.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, o pow. 61 m2,
w nowym budownictwie, ul. Samorz¹dowa, cena
160 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 666-838-848.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
62,40 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
balkon. Wiadomoœæ: tel. 607-388-747.
Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 47,5 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, po kapitalnym remoncie, niski czynsz, do mieszkania przynale¿y gara¿,
piwnica i dzia³ka. Wiadomoœæ: tel. 696-441-557.
Sprzedam b. ³adne mieszkanie w Chojnowie
w okolicach du¿ego parku, Ip., 100 m2, rozk³adowe,
strych, du¿e piwnice, ogródek przy domu.
Wiadomoœæ: tel. 602-274-265.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 du¿e
pokoje, pow. 70 m2, przedpokój, kuchnia, ³azienka,
IIp., do mieszkania przynale¿¹ 2 komórki strychowe, piwnica, 2 komórki na zewn¹trz, niski czynsz,
ogrzewanie - piece kaflowe w ka¿dym pokoju
(mo¿liwoœæ pod³¹czenia centralnego ogrzewania),
cena 190 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 76 819-10-08 lub 883-725-716.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe, o pow. 64,5 m2, na parterze przy ul. Maczka,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, nie wymaga remontu, w pokojach drewniane pod³ogi oraz gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.
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Sprzedam kawalerkê po kapitalnym remoncie
przy ul. Paderewskiego 30, IIp., nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel. 601-552-649.

Posiadam do wynajêcia gara¿ przy ul. Komuny
Paryskiej, okolice centrum, Chojnów. Wiadomoœæ:
tel. 608-572-936.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 50 m2
w Chojnowie Ip., w centrum, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, balkon d³. 4,8 m, 2 piwnice, na podobne
lub wiêksze w Prudniku - do 65 m2 za dop³at¹ lub sprzedam. Wiadomoœæ: tel. 76 818-72-15 lub 606-511-429.

Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej wody
u¿ytkowej (zestaw solarny kompletny: 250-300l +
2 kolektory po 2,3 m2 7.500 z³ brutto) do koñca
roku w promocji. Posiadaj¹ znak najwy¿szej jakoœci europej-skiej, Certyfikat Solar Keymark. Gwarancja 10 lat, równie¿ grzejniki, okna PCV i drzwi
wejœciowe. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999
Zamienice 66.

Wynajmê lokal handlowy w bardzo dobrym
punkcie o pow. 70 m2, wc, zaplecze. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-71-25.
Wynajmê od stycznia 2011 roku lokal u¿ytkowy
w dobrym punkcie przy ul. Kolejowej o pow. 47 m2,
zaplecze, klimatyzacja. Wiadomoœæ: tel. 76 818-16-51
lub 517-372-555.

Auto-moto
Sprzedam Forda Eskorta, poj. 1600 cm3, 1999r.,
pierwszy w³aœciciel, komplet opon zimowych.
Wiadomoœæ: tel. 609-643-018.

Us³ugi

Ziemniaki jadalne, najlepsze odmiany z dostaw¹
do domu - gospodarstwo rolne Konradówka, cena
0,80 gr/kg. Wiadomoœæ: tel. 603-453-401.
Sprzedam suczkê i pieska rasy York Terrier,
2,5 miesiêczne, psy s¹ szczepione i odrobaczone,
matka z papierami, cena: suczka - 700 z³, piesek - 600 z³.
Wiadomoœæ: tel. 668-612-078.

Zguby
Zgubiono druk nr D11303033 (orygina³
z kopi¹), znalazcê prosimy o kontakt pod numerem
tel. 76 818-87-21.

Pranie tapicerek samochodowych i dywanów,
odbiór u klienta. Wiadomoœæ: tel. 792-033-288.

Praca
Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê i pomoc kuchenn¹. Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-48.
Poszukujê opiekunki do 16.miesiêcznej dziewczynki, opiekunka z Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 507-017-296.

Serdecznie dziêkujê
Wyborcom
za okazane zaufanie
w wyborach
samorz¹dowych w dniu
21 listopada 2010 r.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie:
897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2 - 54 tys. z, 1.104 m2 35 tys. z³, 935 m2 - 40 tys. z³, 933 m2 - 50 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe w Konradówce, niedaleko szosy Chojnów-Go³aczów.
Wiadomoœæ: tel. 500-094-028.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹, 5 km
od Legnicy osiedle po³udniowe, dzia³ka o pow.
13,54 m2, atrakcyjna, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 513-130-716.

Inne
Sprzedam gara¿e przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Maciej Cieœla

Transport ciê¿arowy
³adownoœæ 1100 kg
Ford Transie
podwy¿szony - d³ugi
Ca³a Europa i Kraj
od zaraz
Mówimy po angielsku,
niemiecku i rosyjsku!!!
Konkurencyjne ceny!!!
T³umaczenia!
Samochody z Internetu!!!
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