Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Godny koncert
Koncert charytatywny na rzecz SSDiMST.

Zielona Kraina
Wyœcig ¿ab i przemarsz po zielonym dywanie zakoñczy³y zielone spotkanie.

To ci modele
Chojnowska reprezentacja uzyska³a najwy¿sz¹ kwalifikacjê
dru¿ynow¹, tym samym zdoby³a tytu³ mistrzów Polski.

Polska biega - Chojnów te¿!
Na starcie „Biegu malucha” stanê³o 128 uczestników!

Dom Schrama

Inwestycje w mieœcie

Rewitalizacja rynku

Chojnowskie

rozmaitoœci

Wielu s³onecznych dni,
nieustaj¹cego uœmiechu pociech,
szczêœcia, zdrowia, wszelkiej
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
i zawodowym, spe³nienia marzeñ
oraz realizacji zamierzonych celów wszystkim
chojnowskim Mamom z okazji Ich œwiêta ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
Nowe bonifikaty przy sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych
W dniu 31.03.2011 r. zosta³a podjêta uchwa³a
w sprawi okreœlenia zasad gospodarowania
nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów (Dziennik Urzêdowy
Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 88 z dnia 27.04.2011 r.) w poprzednim numerze gazety.
Do 31.12.2011 r. wysokoœæ bonifikat udzielanych przy wykupie mieszkañ wynosi:
- 95% -je¿eli nabywca wykupuje lokal w budynku wybudowanym przed 1945 r. i zrzeknie
siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej
przy zawieraniu umowy najmu;
- 92% - je¿eli nabywca wykupuje lokal w budynku wybudowanym po 1945 r. i zrzeknie siê
zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej przy
zawieraniu umowy najmu;
- 80% - je¿eli nabywca wykupuje lokal w budynku wybudowanym przed i po 1945 r. i nie
zrzeknie siê zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej przy zawieraniu umowy najmu.
Od 1 stycznia 2012 r. wysokoœæ tych bonifikat
bêdzie wynosi³a:
- 90 % - w budynkach wybudowanych przed
1945 r.,
- 85 % - w budynkach wybudowanych po 1945 r.
Od 12.05.2011 r. bonifikaty, o których mowa
powy¿ej (obecne obowi¹zuj¹ce i przysz³e - po
1.01.2012 r.) obni¿a siê o 10%, je¿eli nak³ady
poniesione przez Miasto na remont budynku
(lokalu) po dniu 1.01.2008 r. przekroczy³y 5%
wartoœci wykupowanego lokalu.
Do nak³adów Miasta zalicza siê:
- koszty remontów poniesione przez Miasto od
1.01.2008 r., w udziale przypadaj¹cym na dany
lokal,
- wszelkie koszty zwi¹zane ze zobowi¹zaniami
finansowymi zaci¹gniêtymi przez wspólnotê
mieszkaniow¹, poniesione po 1.01.2008 r.,
w udziale przypadaj¹cym na dany lokal np:
sp³acone raty, odsetki od zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek.
Wartoœæ nak³adów ustalona bêdzie na podstawie
dokumentów uzyskanych od zarz¹dcy -administratora.
Zgodnie z postanowieniami uchwa³y bonifikata
m.in. nie bêdzie przys³ugiwa³a, je¿eli najemca
lub jego wspó³ma³¿onek w dniu z³o¿enia
wniosku o wykup lokalu posiada tytu³ prawny

2

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies
w postaci prawa w³asnoœci, wspó³w³asnoœci do
innego lokalu, domu jednorodzinnego w³asnoœciowego prawa do lokalu spó³dzielczego.
Na bonifikatê przy zakupie mieszkania przez
okres trzech lat od momentu umorzenia, nie
bêd¹ mogli liczyæ najemcy, którzy mieli zaleg³oœci czynszowe i skorzystali z pomocy gminy.

MOPS informuje
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie w zwi¹zku z realizacj¹ projektu systemowego pod nazw¹ „ Szansa na powrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej,
Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej og³asza nabór
osób chêtnych do udzia³u w projekcie.
Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i skierowany jest do
osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej z terenu Gminy Miejskiej Chojnów, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
bezrobotnych lub pozostaj¹cych bez zatrudnienia, niepe³nosprawnych, w wieku aktywnoœci
zawodowej. Dla 20 uczestników projektu
w okresie od czerwca 2011 roku do grudnia
2011 roku zaplanowane s¹ miêdzy innymi
dzia³ania z zakresu aktywizacji: zdrowotnej,
spo³ecznej i edukacyjnej.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie
wykazuj¹ce chêæ zmiany swojej sytuacji ¿yciowej mog¹ zg³aszaæ siê do pracowników
socjalnych w MOPS w Chojnowie, pokój nr. 12,
do dnia 31 maja 2011 roku.

Zbieramy elektroœmieci
Kompletny - zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, to jest: pralki, lodówki, zmywarki,
odkurzacze, telewizory, komputery, radioodbiorniki... mo¿na dostarczaæ do Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - baza przy ul. Kraszewskiego Nr 1 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00 do 15:00.

Zbiórka w/w sprzêtu na terenie Miasta
bêdzie zorganizowana w dniu 25.06.2011 r.
(sobota) przy ul. D¹browskiego 15 (by³a
Stra¿ Po¿arna) przy ul. Kiliñskiego 30-32
(parking obok kot³owni miejskiej).

Zapraszamy do kina
19 maja Kino Orange rusza w ostatni¹ przed
wakacjami trasê objazdow¹ po Polsce.
W Chojnowie zawita po raz kolejny 1 czerwca
z projekcj¹ “Artur i Minimki 3. Dwa
œwiaty” (godz. 10.00, cena biletu 5 z³) oraz
„Bejbis” (godz. 19.00, cena biletu 11 z³).
Gor¹co zachêcamy.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 17.05.2011 r. do 07.06.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ka
nr 275/1, po³o¿ona przy ul. £okietka w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2011 r. Nr 38/2011).

Centrum Animacji
ju¿ czynne
Projekt, pn. "Partnerstwa na rzecz rozwoju",
w którym od marca tego roku uczestniczy
nasz samorz¹d, ma docelowo doprowadziæ do
wypracowania, wspólnie z lokaln¹ spo³ecznoœci¹, strategii rozwoju Chojnowa.
Zak³ada tak¿e zawi¹zanie œrodowiskowych
partnerstw, dzia³aj¹cych w przysz³oœci na
rzecz rozwoju miasta i jego mieszkañców.
Od kilku dni, na pierwszym piêtrze Urzêdu
Miejskiego, w pokoju nr 8 funkcjonuje Centrum Animacji, gdzie ka¿dy zainteresowany
mo¿e uzyskaæ wiêcej informacji o projekcie
i jego za³o¿eniach, mo¿e tak¿e w³¹czyæ siê
w budowanie miejskiej strategii.
Centrum Animacji pe³ni dy¿ury w ka¿dy
wtorek od godz. 14.00 do godz. 16.30
i w czwartki od godz. 12.00 do godz. 14.00.

MOKSiR zaprasza
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
serdecznie zaprasza na koncert bia³oruskiego
zespo³u pn. "Wspólna Wêdrówka". Zespó³
koncertowa³ m.in. w Mr¹gowie, Koszalinie,
Warszawie, Zielonej Górze, Wroc³awiu,
Legnicy, a w najbli¿szy wtorek - 24 maja
o godz. 18.00 - wyst¹pi w grodzie nad Skor¹.
Grupa wyda³a dotychczas 4 p³yty z romansami, balladami, pieœniami patriotycznymi
i okolicznoœciowymi; œpiewa w jêzyku polskim, bia³oruskim i rosyjskim.
Zapraszamy do sali widowiskowej MOKSiR
- wstêp wolny.
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Chojnowskie
Orlik dostêpny
Nowoczesne boisko przy ulicy Kiliñskiego – Orlik 2012,
przyci¹ga wielu mieszkañców naszego miasta. Wokó³ obiektu,
przez ostatnich kilka tygodni pojawiaj¹ siê jednak emocje nie
zwi¹zane w ¿aden sposób z ide¹ sportu i rekreacji. Zarz¹dcy –
czyli Szkole Podstawowej nr 4, zarzuca siê niedostêpnoœæ boisk,
z³¹ wolê i generalnie zamykanie boisk na klucz.
Tymczasem z naszych ustaleñ wynika, ¿e w ci¹gu roku z Orlika
korzystaj¹ dzieci, m³odzie¿y i doroœli, w sumie, na przestrzeni
ostatniego roku, odnotowano 26 tys. osób korzystaj¹cych z obiektu.
W dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 15.00 realizowane s¹
tu lekcje wychowania fizycznego. W godzinach popo³udniowych
boiska udostêpniane s¹ mieszkañcom Chojnowa - indywidualnym
oraz zorganizowanym w grupy zawodników. W sezonie marzeclistopad Orlik funkcjonuje do godz. 21.00, w niedziele do godz.
20. Wczesn¹ wiosn¹, kiedy zima nie ustêpuje, czas otwarcia kompleksu mo¿e siê nieco przed³u¿aæ, ale wynika to z wymogów konserwatorskich obiektu. Usuwanie œniegu z boisk mo¿e
spowodowaæ uszkodzenia nawierzchni trawy syntetycznej i nie
jest zalecane przez wykonawców (dotyczy warunków gwarancji).
Kiedy jednak aura jest sprzyjaj¹ca na Orliku odbywaj¹ siê dziesi¹tki turniei, zawodów, rozgrywek. Z kompleksu korzystaj¹
uczniowie, najm³odsi zawodnicy KS Chojnowianki, m³odzie¿
poza zajêciami szkolnymi oraz doroœli. Nikt nikomu nie ogranicza
tu dostêpu, nikt nie zabrania gry w pi³kê no¿n¹, siatkówkê,
koszykówkê. Dla prawid³owego funkcjonowania konieczna jest
jednak organizacja i nadzór. Dlatego chêæ skorzystania z obiektu
nale¿y wczeœniej uzgodniæ z gospodarzem i to jest jedyny
warunek.
No, wymagane jest jeszcze sportowe obuwie, stosowne zachowanie, itp., ale o tym mówi ju¿ regulamin korzystania z Orlika,
z którym przed wejœciem bezwzglêdnie nale¿y siê zapoznaæ.

Serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

œp. Stanis³awa Knoppa
odprowadzaj¹c Go wspólnie z nami
na miejsce wiecznego spoczynku,
sk³ada wdziêczna rodzina.
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rozmaitoœci
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/4
o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010218/1:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 %
u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 % u³amkowej ceny gruntu
i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej
w momecie powstania obowi¹zku podatkowego. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 czerwca 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 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
15 czerwca 2011 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 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.400,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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¿
samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 1-15 czerwca 2011 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 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

3

Inwestycje w mieœcie
Dom Schrama
Remont Domu Schrama (popularnie zwanego Domem Chemika)
przebiega zgodnie z harmonogramem. Topografia wewn¹trz obiektu
nieco siê zmieni³a - jedne œcianki wyburzono inne postawiono, wyznaczaj¹c
pomieszczeniom nowe funkcje.
Œciany s¹ tynkowane i przygotowywane do malowania.

Wymianie poddano ca³¹ instalacjê - elektryczn¹, wodn¹, kanalizacyjn¹,
hydrantow¹, gazow¹ i centralnego ogrzewania. Powstaj¹ te¿ nowe, których
wczeœniej tu nie by³o - wentylacyjna i teletechniczna-przeciwpo¿arowa.
Prace mo¿na tak¿e obserwowaæ na zewn¹trz budynku. Wykonawca
remontuje dach, renowacji poddany zosta³ tak¿e zabytkowy portal nad
g³ównym wejœciem.

***
Rewitalizacja Rynku
Postêp prac przy rewitalizacji centrum miasta widaæ go³ym okiem.
Z ka¿dym dniem nowe nawierzchnie powiêkszaj¹ swój obszar, a rynek
nabiera innego wymiaru. Nie czas jeszcze na zachwyty, prace bowiem
potrwaj¹ jeszcze do wrzeœnia przysz³ego roku, ale ka¿dy wnikliwy
obserwator dostrze¿e ju¿ buduj¹cy siê tu klimat starego œródmieœcia.
We wschodniej czêœci rynku stanê³y stylizowane latarnie, z terenu
budowy wy³aniaj¹ siê zarysy skweru i rabat.
Prace ziemne ujawni³y w zachodniej czêœci fundamenty starego
ratusza, który rozebrano po tym jak w 1875 roku zawali³a siê jego
wie¿a. W pobli¿u tego znaleziska stanie nowoczesna fontanna.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy 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. Nowy nabywca zobowi¹zany
bêdzie do ewentualnego ustanowienia - na ¿¹danie gestorów sieci prawa nieodp³atnej i nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 15 czerwca 2011 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
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 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 390,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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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Godny koncert
5 maja - w œwiatowym Dniu Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych
- w sali widowiskowej MOKSiR lokalni artyœci wyst¹pili na rzecz
Spo³ecznego Stowarzyszenia Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski
w Chojnowie.
Stowarzyszenie pierwszy raz wysz³o z tak¹ inicjatyw¹. Debiut
z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ do udanych, tym bardziej, ¿e na
scenie prezentowali siê wy³¹cznie wykonawcy znani, lubiani
i ze scen¹ doskonale obeznani.
Niepe³nosprawni
Ci, w Ÿle skrojonych cia³ach.
Ci, niewidomi i g³usi
Ci, którym los coœ zabra³
I zmusi³ do pokory
Ci niepe³nosprawni?
Ci, których piêkno ominê³o bokiem
Ci, którzy patrz¹ palcami
Ci, ¿yj¹cy w przera¿aj¹cej ciszy
Czy wiesz, ¿e Oni s¹ miêdzy Nami?
Czêsto ukryci w k¹cie marzeñ.
Wstydz¹c siê stan¹æ na cokole.
Los coœ im zabra³
Lecz w zamian te¿ da³ coœ
Coœ co zobaczysz
Gdy w ich dusze zajrzysz czasami.
Zajrzyj w ich dusze !!!
A sam przekonasz siê jak ma³o warte jest to
nasze materialne bycie !!!
Ten przejmuj¹cy wiersz odczytany przez jednego z podopiecznych SSPDiMST rozpocz¹³
artystyczn¹ czêœæ imprezy. Mieszkañcy, którzy
w³¹czyli siê w akcjê i wsparli finansowo stowarzyszenie w zamian obejrzeli uk³ady zespo³ów
tanecznych, wystêpy wokalistów i pokaz akrobatyki artystycznej. Na widowni wœród licznej
publiki odnaleŸæ mo¿na by³o te¿ burmistrza
Jana Serkiesa, wicestarostê Liliê Walasek
oraz dyrektor PCPR w Legnicy Honoratê
Tajchaman.
Sprzedawane przed, w trakcie i po koncercie cegie³ki wnios³y do kasy stowarzyszenia 1400 z³.
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Dla podopiecznych i ich opiekunów to spora
kwota. Nie rozwi¹¿e wszystkich problemów
stowarzyszenia, ale pozwoli na sfinansowanie
najpilniejszych potrzeb. Poza tym to przecie¿ nie
ostatnia inicjatywa tej spo³ecznoœci. Organizatorzy
zachêceni powodzeniem koncertu ju¿
zapowiadaj¹ realizacjê kolejnych zamierzeñ.
eg

* * *
SSPDiMST pragnie z³o¿yæ serdeczne podziêkowania zespo³om, które wyst¹pi³y
bezp³atnie na I koncercie zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie tj. Brooklyn,
Ma³y Brooklyn, Bronx, Karambol, Zespó³ Akrobatyczny z S. nr 3 w Chojnowie,
a tak¿e ich opiekunom tj. p. Jagodzie Zderskiej, p. Marzenie Anton oraz p. Hannie
Kaczyñskiej oraz wokaliœcie Jurandowi Kowalskiemu. Szczególne podziêkowania
chcielibyœmy z³o¿yæ p. Stanis³awowi Horodeckiemu za nies³abn¹ce wsparcie oraz
bezp³atne u¿yczenie sali kinowej znajduj¹cej siê w MOKSiR w Chojnowie.
Dziêkujemy tak¿e Warsztatom Terapii Zajêciowej w Chojnowie za pomoc przy
organizacji koncertu. Prezes Stowarzyszenia dziêkuje równie¿ kole¿ankom i kolegom za wspania³¹ wspó³pracê przy organizacji imprezy.
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Ogólnopolskie tytu³y
Chojnowski, dotychczas regionalny, przegl¹d zespo³ów tanecznych „Stonoga” od wielu lat przyci¹ga³ do naszego miasta dziesi¹tki
uczestników i fanów tañca. W tym
roku, kiedy organizator - Miejski
Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji - zdecydowa³ podnieœæ rangê
i przemianowaæ konkurs na turniej ogólnopolski, zainteresowanie zadziwi³o pomys³odawców.
Zadziwi³o, nie znaczy przeros³o.
Do naszego domu kultury
zjecha³o blisko 50 formacji
tanecznych z ró¿nych stron kraju.
Byli reprezentanci Szczecina,
Zielonej Góry, Wa³brzycha, Wroc³awia, Nowej Soli, Przemkowa,
Lubina, Nowego Miasteczka, Nowogrodu Bobrzañskiego, Brzegu,
Tarnowa Opolskiego, K¹tów
Opolskich, Dañca, Legnicy,
Boles³awca i naturalnie Chojnowa w sumie kilkuset tancerzy, a roztañczonych nóg - grubo ponad
tysi¹c. Wyzwanie organizacyjne
bez w¹tpienia spore, ale za³oga
MOKSiRu z takimi zadaniami

radzi sobie doskonale. Prezentacje
grup podzielono na kategorie wiekowe i wed³ug stylów tanecznych.
Ka¿de z nich przebiega³o sprawnie, a widzowie mogli œledziæ
wystêpy na sali kinowej b¹dŸ na
zainstalowanym w sali recitalowej ekranie, gdzie wyœwietlano
obraz bezpoœrednio ze sceny.
Najtrudniejsze zadanie mia³o
jury. Mimo, ¿e wystêpy ocenia³y
profesesjonalistki (a mo¿e w³aœnie dlatego), obrady trwa³y d³ugo,
werdykt nie by³ ³atwy do ustalenia.
Trudno siê dziwiæ - wystêpy by³y
doskonale przygotowane choreograficznie, technicznie i scenicznie. Joanna Kiraga (Z³otoryja),
Natalia Pinach (Wa³brzych)
i Izabela Kowalska (Jawor) doceniaj¹c zaanga¿owanie ka¿dego
zespo³u i ich opiekunów, maj¹c
na wzglêdzie ogrom pracy w³o¿onej w poszczególne prezentacje, dochodzi³y do porozumienia
i po kilkudziesiêciominutowych
obradach og³aszano wyniki.

Impreza taka jak „Stonoga” odbywa siê w du¿ej mierze
dziêki sympatykom, którzy zami³owanie do kulturalnych
dzia³añ okazuj¹ te¿ bezinteresownym wsparciem pracy
oœrodka kultury.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ: pani Krystynie
Czapskiej, panu Andrzejowi Bobikowi, panu Jaros³awowi
Szczêsnemu, panu Antoniemu Skalskiemu. Bez Was mili Pañstwo - „Stonoga” by³aby zdecydowanie ubo¿sza…
Dziêkujê - Stanis³aw Horodecki.
fot. M. Rybczyñski

Jedna z wiêkszych imprez w naszym mieœcie (a mo¿e i najwiêksza)
przesz³a do historii. S¹dz¹c po
komentarzach zas³yszanych w kuluarach i odnotowanych w „Dzienniku
uwag ¿yczliwych”, XII Stonoga
pozostanie w pamiêci jako prze-

gl¹d udany, o du¿ym formacie,
z przyjazn¹ atmosfer¹ i sympatycznymi uczestnikami oraz profesjonaln¹ organizacj¹. Deklaracje
zg³oszeñ na przysz³y rok potwierdzaj¹ te ¿yczliwe opinie i bardzo
nas to cieszy.
eg

STREET DANCE:
Kat. do 11 lat:
I miejsce MA£Y BROOKLYN Chojnów
II miejsce DISS Wroc³aw i MINI PLEJADA Wroc³aw
III miejsce PLEJADKA Wroc³aw
Kat.od 12 do 15 lat:
I miejsce PROFESSIONAL SUPPORT Wroc³aw
II miejsce TIGA Nowa Sól
III miejsca BROOKLYN Chojnów, CROSS SQUAD Brzeg
DISCO:
Kat. do 11 lat:
I miejsce Z£OTE DZIECI Legnica,
II miejsca MA£Y KARAMBOL II Chojnów i MIKROELEMENT
Tarnów Opolski,
III miejsce MA£Y BROOKLYN Chojnów
Kat.od 12 do 15 lat:
I miejsce Z£OTE DZIECI Legnica,
II miejsce BROOKLYN Chojnów,
III miejsca KARAMBOL II Chojnów i ELEMENT Tarnów Opolski
Kat. powy¿ej 15 lat:
I miejsce KARAMBOL Chojnów
FREESTYLE:
Kat. od 11 lat:
I miejsce IMPULS KIDS Szczecin,
II miejsca MINI FLESZ Daniec i LUZACZKI Lubin,
III miejsce FIGIELKI Boles³awiec

fot. M. Rybczyñski

Kat. od 12 do 15 lat:
I miejsce Z£OTE DZIECI,
II miejsce IMPULS Szczecin,
III miejsce DECADANCE Tarnów Opolski,
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Kat. powy¿ej 15 lat:
I miejsce ENDORFINA SHOW DANCE Wroc³aw,
II miejsca EDEKT Szczecin i W.T.F. Nowa Sól,
III miejsca BRONX Chojnów i FRESH CREW Wroc³aw
Wyró¿nienia:
HAUSY z Przemkowa, MODUS z Boles³awca
Indywidualne - Alan Janów ze STREET DANCE Legnica.
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O „Sobocie z Dwójk¹” s³ów kilka…
14 maja 20011 roku mo¿na œmia³o nazwaæ „Sobot¹ z Dwójk¹” - ca³y
dzieñ bowiem szko³a têtni³a ¿yciem i na korytarzach rozbrzmiewa³y
g³osy uczestników akcji zbiórki krwi oraz osób przygotowuj¹cych III
Festyn Rodzinny Gimnazjumn Nr 2 im. Miko³aja Kopernika.
Ju¿ po raz trzeci zaprosiliœmy do naszej szko³y pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wroc³awiu
oraz jego Terenowego Oddzia³u z Legnicy. Tradycj¹ bowiem sta³a siê
organizacja zbiórki krwi - akcji maj¹cej na celu promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz pozyskanie p³ynnej tkanki ustrojowej,
której substytutu do tej pory nie wytworzy³a myœl ludzka ani postêp
techniczny. Po raz kolejny uczniowie i koordynatorzy akcji przekonali
siê, ¿e mieszkañcy Miasta i Gminy Chojnów s¹ wra¿liwi na potrzeby
innych, dlatego nie zdziwi³a ich imponuj¹ca liczba chêtnych do oddania
krwi - oko³o 50 osób!!! Naszemu przedsiêwziêciu towarzyszy³a wystawa edukacyjna promuj¹ca zdrowy styl ¿ycia, kawiarenka dla dawców
krwi oraz stoisko z prezentem – niespodziank¹ dla uczestników akcji:
zak³adkami wykonanymi w³asnorêcznie przez uczniów klasy I c.
Bardzo serdecznie dziêkujemy mieszkañcom za gor¹ce serca,
ochotê do dzielenia siê bezcennym lekiem, jakim jest krew i ju¿
teraz zachêcamy do udzia³u w kolejnej akcji zbiórki krwi
w naszej szkole, o terminie której bêdziemy informowaæ!!!
Zbiórka krwi zakoñczy³a siê oko³o godziny 14:00, a zaraz potem oko³o godziny 15:00 ruszy³a „lokomotywa” festynu! Lokomotywa, bo
wszystkie zaplanowane na ten dzieñ atrakcje: wystêpy uczniów, rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne dla najm³odszych, wyœcig
kolarski dla najm³odszych i „Bieg malucha” zorganizowany dla przedszkolaków w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”, zadziwia³y
wszystkich swoim tempem i ¿ywio³owoœci¹. Rozstawione na zielonym
terenie stoiska i kramy by³y licznie oblegane przez odwiedzaj¹cych
nas goœci, a têtni¹ca dŸwiêkami scena ukazywa³a talenty artystyczne nie
tylko aktualnych uczniów naszego gimnazjum, ale te¿ jego absolwentów.
Wprawiony w ruch „organizm” festynu funkcjonowa³ prawid³owo
dziêki du¿emu zaanga¿owaniu rodziców, uczniów i pracowników
szko³y. Wszyscy pamiêtali o ideach przyœwiecaj¹cych festynowi: promocji zdrowego stylu ¿ycia i aktywnych sposobów spêdzania wolnego czasu, szerzenia idei bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y.
(l.s.)

Dyrekcja szko³y gor¹co dziêkuje wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie festynu oraz jego sprawne przeprowadzenie: uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom
szko³y. Szczególnie dziêkujemy panu Mariuszowi Traczykowi
za profesjonalne nag³oœnienie imprezy.
Wyrazy wdziêcznoœci kierujemy do sponsorów festynu - ludzi,
którzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e bez osób o wielkich sercach
otwartych na innowacyjne projekty niemo¿liwa jest realizacja ró¿norodnych dzia³añ wychowawczych i edukacyjnych.
DZIÊKUJEMY: Powszechnemu Zak³adowi Ubezpieczeñ Spó³ce
Akcyjnej - Oddzia³ Wroc³aw; Kwiaciarni Magnolia - p. Irenie
Górak; Menad¿erowi Sklepu Eko - Chojnów - p. Danucie
P³atek; Prezesowi Gie³dy Warzywnej w Legnicy - p. Bo¿enie
Pomyka³a; w³aœcicielom sklepu „Iskierka” - pañstwu Bijakom;
pañstwu Rudziakom; w³aœcicielom Pizzerii „Piccolo Mondo”;
Prezesowi Firmy „Estoril: - p. Andrzejowi Moñka; w³aœcicielowi
piekarni w Jerzmanowicach - p. Bogdanowi Styrkowiec;
w³aœcicielowi Firmy „Stakom”; p. Kazimierze Babiarz;
p. Janinie Chamar Ma³ota z Biura Podró¿y „Gromada”;
p. El¿biecie Gdula; paniom: El¿biecie Wêgierskiej i Katarzynie
Marcinów ze sklepu „JOANNA”; p. Ma³gorzacie Wengrzyn;
p. Andrzejowi Kupczyk; p. Agnieszce Osiadacz z Firmy
„Trans - Piotr”; w³aœcicielom restauracji „Pa³acyk”.
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Zielona Kraina
W œrodê 11 maja w Zielonej Krainie pojawi³y siê trzy zielone ¿abki
i zielona g¹sienica. Zielone zwierz¹tka serdecznie powita³y dzieci na
comiesiêcznym spotkaniu w Bibliotecznej Akademii Malucha. Recytacja wiersza ”Zielony wierszyk” E. Sadowskiej zachêci³a najm³odszych uczestników do rozmowy o kolorze zielonym. Natomiast zabawy
”Dotykam zielonego”, ”Œlimak, œlimak wystaw rogi…”,”By³a sobie
¿abka ma³a” dostarczy³y dzieciom i doros³ym du¿o wra¿eñ. Nastêpnie
maluchy rozpoznawa³y zielone warzywa i owoce, z których potem
powsta³y przepyszne sa³atki - wspólnie przygotowane przez opiekunów i najm³odszych uczestników akademii. Wyœcig ¿ab i przemarsz po zielonym dywanie zakoñczy³o nasze zielone spotkanie.
M.L.

U panów stra¿aków
4 maja obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ
Stra¿aka. Z tej okazji najm³odsi uczniowie
z klas I SP 3, pod opiek¹ swoich wychowawczyñ:
p. Kruk i p. Chmielewskiej oraz p. Matczak
i p. Malak-Fotiadis odwiedzi³y naszych dzielnych stra¿aków pracuj¹cych na co dzieñ w Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie. Stra¿acy przyjêli
ma³ych goœci z najwy¿szymi honorami. Zaprezentowali im najnowszy sprzêt ratowniczogaœniczy, który wykorzystuj¹ podczas swojej
pracy. Najodwa¿niejsi z maluchów mogli
odbyæ podniebn¹ przeja¿d¿kê specjalistycznym
podnoœnikiem, s³u¿¹cym do ratowania ludzi

i gaszenia po¿arów na wysokoœciach. Stra¿acy
otrzymali w zamian kwiaty z ¿yczeniami oraz
prezenty przygotowane przez pierwszaków.

M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa og³asza dwa konkursy
skierowane do uczniów wykazuj¹cych artystyczny talent.

***

FESTIWAL TALENTÓW
Chcia³byœ zaprezentowaæ swój talent, lecz wczeœniej nie
mia³eœ mo¿liwoœci? Zrób to 1 czerwca o godz. 17:00 w sali
kinowej MOKSiR-u. Zapoznaj siê z regulaminem i wype³nij
kartê zg³oszeniow¹, która znajduje siê w Twojej szkole.
Masz czas do 25 maja.

***

CO ŒPIEWA W CZARODZIEJSKICH DRZEWACH
Konkurs plastyczny - forma prac dowolna. Przedzia³ wiekowy
od 7 do 19 lat. Z regulaminem mo¿na zapoznaæ siê w szkole.
Prace prosimy sk³adaæ do 31 maja.

***

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u radnych MRM lub u opiekuna
MRM Chojnowa Bony Szaban oraz w szczegó³owych zapisach
regulaminów dostêpnych w szko³ach.
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Blues i rock w Jubilatce
Przed nami kolejny wieczorek
muzyczny w kawiarni „Jubilatka”.
Tym razem - 27 maja w pi¹tek
zagraj¹ przedstawiciele Moksirowskiej Sceny Muzycznej (MSM)
- FAZA BLUES i REPUTACJA.
Pierwszy zespó³ to stosunkowo
nowy punkt na MSM. Muzycy
tej formacji udzielaj¹ siê równie¿
w innych zespo³ach chojnowskich. Inspiracje czerpi¹ g³ównie
z tradycji polskiego bluesa. Bêdzie
wiêc smakowite bluesowe jubilatkowe menu. A z tego w³aœnie
s³ynie ta chojnowska kawiarnia.
Drugim zespo³em, który w pi¹tkowy wieczór zagra, jest REPUTACJA. Powstali w grudniu 2002r.

Promuj¹ twórczoœæ Grzegorza
Ciechowskiego - lidera Republiki
i projektów OBYWATELA
G.C. i Grzegorza z Ciechowa.
Szykuje siê wiêc namiastka tego,
co w tym roku bêdzie siê dziaæ na
festiwalu w Opolu i na „Przystanku
Woodstock”.
Pocz¹tek imprezy - 19.00.
Cena biletu 5z³.
ZAPRASZAMY!!!
Info - 76 818-85-61.
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W HO£DZIE B£OGOS£AWIONEMU JANOWI PAW£OWI II
***
Spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,
którego Patronem jest Jan Pawe³ II, w³¹czy³a
siê w uczczenie beatyfikacji Papie¿a - Polaka.
29 kwietnia 2011 roku mieszkañcy naszego
miasta i gminy mieli mo¿liwoœæ obejrzenia
akademii pt. ,,W ho³dzie Janowi Paw³owi II”.
W dzisiejszym œwiecie trudno odszukaæ drogowskazy, które prowadz¹ do œwiêtoœci. Uczniowie Gimnazjum nr 1 podjêli ten trud, ukazuj¹c ponadczasowe wartoœci - wiarê, nadziejê
i mi³oœæ we wzruszaj¹cym monta¿u s³ownomuzycznym.
Bardzo czêsto stajemy przed trudnymi wyborami
moralnymi, nie potrafimy dostrzec autorytetów,

nie znamy odpowiedzi na nurtuj¹ce nas pytania.
Taki problem mia³ równie¿ bohater naszego
spektaklu, wiele tajemnic, marzeñ i pragnieñ
kry³o siê w jego sercu.
Si³a poezji, fotografie z wizerunkiem Papie¿a,
filmiki o wspó³czesnych zagro¿eniach, scenki
biblijne, œpiew i taniec na chwa³ê Boga pozwoli³y mu wkroczyæ na w³aœciw¹ œcie¿kê poznania. Odzyska³ wiarê i nadziejê na lepsze jutro.
Zrozumia³, ¿e œwiêtoœæ realizuje siê poprzez
przekraczanie samego siebie, swoich s³aboœci
i grzechów.
Ogl¹daj¹cy docenili wk³ad pracy uczniów
oraz nauczycieli w³o¿ony w przygotowanie
uroczystoœci i nagrodzili m³odych artystów
gromkimi brawami. Owacjom towarzyszy³y
³zy wzruszenia i s³owa podziêkowania. Program
przygotowany przez spo³ecznoœæ uczniowsk¹
Gimnazjum nr 1 na d³ugo pozostanie w pamiêci chojnowian.
Po uroczystej akademii nagrodzono laureatów
konkursów og³oszonych przez dyrekcjê szko³y
w zwi¹zku z wyniesieniem Jana Paw³a II do
stanu b³ogos³awionego.
Na konkurs literacki ,,Ojcze Œwiêty, chcia³bym Ci powiedzieæ…” nades³ano 50 listów,
na konkurs plastyczny ,,Jan Pawe³ II w moich
oczach” wp³ynê³o 114 prac.
Najciekawsze z nich zamieszczono w monografii
pokonkursowej zadedykowanej Ksiêdzu
Pra³atowi W³adys³awowi Bystrkowi, pomys³odawcy przyjêcia przez Gimnazjum nr 1 zaszczytnego imienia Wielkiego Polaka.

***
Jak najpe³niej uczciæ beatyfikacjê Wielkiego
Polaka? Wspólna modlitwa, udzia³ we mszy
œwiêtej, zaduma w ciszy i skupieniu to najlepszy sposób. Tak w³aœnie m³odzie¿ i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Chojnowie dope³nili
œwiêtowania beatyfikacji naszego patrona
Jana Paw³a II - udzia³em w Pielgrzymce Rodziny Szkó³ im. Jana Paw³a II w Krzeszowie.
Byliœmy dumni, gdy nasz sztandar stan¹³
poœród innych sztandarów z wizerunkiem Ojca
Œwiêtego i wzruszeni, gdy wspólnie uczestniczyliœmy we mszy œw. transmitowanej
z Watykanu. Gor¹co modliliœmy siê i prosiliœmy
b³ogos³awionego Jana Paw³a II o wstawiennictwo do Boga za nasz¹ ojczyznê, nasze
miasto i nasz¹ szko³ê.

W pielgrzymce wziêli udzia³ równie¿ chojnowscy stypendyœci Papieskiej Fundacji Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia, a tak¿e osoby doros³e,
które pragnê³y prze¿yæ ten dzieñ we wspólnocie duchowej.
Dziêkujemy wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy wsparli finansowo nasz udzia³ w krzeszowskim œwiêtowaniu.
Uczniowie Gimnazjum nr 1 z opiekunami
***
To Krzeszów - diecezjalne sanktuarium Maryjne
sta³ siê miejscem szczególnej ³¹cznoœci Rodziny
Szkó³ imienia Jana Paw³a II z uroczystoœciami

beatyfikacji Jana Paw³a II. Do udzia³u w modlitwie dziêkczynnej za Beatyfikacjê Jana
Paw³a II zaproszenie od biskupa legnickiego
Stefana Cichego otrzyma³ te¿ Zespó³ SzkolnoPrzedszkolny z Rokitek. Pierwszego maja
liczna grupa uczniów wraz z wychowawcami
i dyrektorem placówki wyruszy³a do Krzeszowa,
by tam rozpocz¹æ wspólnie z kolegami
i kole¿ankami œwiêtowanie. W pierwszej
czêœci spotkania uczestnicy korzystaj¹c z ³¹cz
satelitarnych mogli œledziæ wydarzenia na
Placu Œwiêtego Piotra. Wszyscy ¿ywo reagowali
na tamtejsze wydarzenia, wyra¿aj¹c swoj¹
radoœæ oklaskami, modlitw¹ i œpiewem za
og³oszenie Jana Paw³a II B³ogos³awionym.
Po homilii Benedykta XVI zostaliœmy zaproszeni
do udzia³u we Mszy Œwiêtej w krzeszowskiej
œwi¹tyni, pod przewodnictwem Biskupa
Tadeusza Rybaka. W jej trakcie od Pascha³u
zosta³y zapalone dwa lampiony, jako Iskry
Bo¿ego Mi³osierdzia, które odt¹d znajd¹ swoje
miejsce w Krzeszowie. W g³oszonej homilii
ks. Biskup Tadeusz Rybak zwróci³ siê do
m³odzie¿y, nauczycieli, dyrektorów oraz wszystkich pielgrzymów: „Szczególnie ¿ywym pomnikiem mówi¹cym o Janie Pawle II jesteœcie
Wy m³odzi uczniowie szkó³ nosz¹cych imiê
Jana Paw³a II oraz Wy, którzy otrzymaliœcie
stypendia Dzie³a Nowego Tysi¹clecia. B¹dŸcie
tym ¿ywym pomnikiem przez Wasze piêkne,
wierne Bogu i Koœcio³owi chrzeœcijañskie ¿ycie.
Przez ¿ycie wierne naszej OjczyŸnie - Polsce, aby
na zawsze pozosta³a wierna Koœcio³owi”.
Po zakoñczonej Mszy Œwiêtej uczestniczyliœmy
we wspólnej agapie oraz festynie rodzinnym
z udzia³em miêdzy innymi dzieciêcego zespo³u
„Dzieci Dawida” z Domu Kultury z Koskowic.
Myœlimy, ¿e nasze wspólne œwiêtowanie, niezapomniane chwile wzruszeñ, otoczone aur¹
œpiewu, aplauzu i radoœci na d³ugo pozostan¹
w naszej pamiêci.
Wszystkim rodzicom m³odzie¿y bior¹cej udzia³
w uroczystoœciach gratulujê tak wspania³ej
postawy godnej uczniów szko³y imienia Jana
Paw³a II. Pracownikom szko³y dziêkujê za
pomoc, wspólny udzia³ i niezapomniane wra¿enia.
Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie Panu
Wójtowi Mieczys³awowi Kasprzakowi za
umo¿liwienie nam udzia³u w tej uroczystoœci.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do
przygotowania powy¿szej uroczystoœci.
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Polska biega - Chojnów te¿!
Zainicjowana przez „Gazetê Wyborcz¹” akcja „POLSKA BIEGA” ma
na celu popularyzacjê biegania jako najprostszej formy sportu dla
wszystkich: dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych oraz promocjê
zdrowego trybu ¿ycia wœród lokalnej spo³ecznoœci.
W tym roku akcja z charakterystycznym logo: rozpêdzonymi strusiami
- pobi³a kolejny rekord, bo na oficjalnej stronie: www.polskabiega.pl
mo¿na przeczytaæ, ¿e w miniony majowy weekend: 13 - 15 maja

„wystartowa³o ponad 100 tys. biegaczy w a¿ 616 miejscach”. Chojnów
te¿ przyczyni³ siê do tej imponuj¹cej statystyki, bo na zielonym boisku przy
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika odby³ siê „Bieg malucha”,
w którym zgodnie z za³o¿eniami organizacyjnymi wziê³y udzia³
przedszkolaki z naszego miasta. Mi³¹ niespodziank¹ dla organizatorów
imprezy okaza³a siê frekwencja uczestników biegu. Na starcie stanê³o
bowiem ogó³em: 128 uczestników!!! Dziêki podzia³owi dzieci na
dwie grupy wiekowe, a nastêpnie na 10-11 osobowe grupy biegi przebiega³y spokojnie i sprawi³y wiele frajdy nie tylko jego uczestnikom,
ale te¿ ich rodzicom!
Organizatorzy pierwszego - mamy nadziejê, ¿e nie ostatniego - „Biegu
malucha” sk³adaj¹ s³owa podziêkowañ i wdziêcznoœci za wsparcie

organizacyjne i finansowe na rêce: burmistrza Miasta Chojnowa
- p. Jana Serkiesa; starosty legnickiego - p. Jaros³awa Humennego;
dyrektora sklepu „Decathlon Legnica” - p. Rados³awa Pruchnika.
Dziêkuj¹ tak¿e rodzicom i opiekunom przedszkolaków za przybycie
i du¿e zaanga¿owanie w przebieg biegu!!!
Do zobaczenia za rok!!!
l.s.

Chojnowianie o Unii Europejskiej
1 maja 2011 roku minê³a 7 rocznica wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym zapytaliœmy kilku przechodniów, jak oceniaj¹ akcesjê naszego kraju do UE po 7 latach.
Wac³aw Kielan,
wspó³w³aœciciel
firmy „U Goœki”

Po 7 latach uczestnictwa
w Unii Europejskiej osobiœcie nie odczuwam ¿adnych
znacz¹cych zmian. Wci¹¿
s¹ problemy z otrzymaniem kredytów czy
dotacji i mo¿na zaobserwowaæ brak uczciwoœci.
Nie mam zdania na temat
oczekiwañ dotycz¹cych
naszego uczestnictwa w
UE. Jestem za wprowa-
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dzeniem strefy euro, ale
pod warunkiem, ¿e nasze
zarobki wyrównaj¹ siê
z zarobkami unijnymi.

cz¹cych naszego uczestnictwa w Unii i jestem
przeciwna wprowadzeniu
strefy euro.

Zofia Szpatowska,
fryzjerka

£ukasz Sypieñ,
uczeñ LO

Wst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej oceniam
dobrze. Mo¿na zaobserwowaæ walkê o klienta i wiêksz¹ konkurencjê. Nie mam
¿adnych oczekiwañ doty-

Akcesjê Polski do Unii
Europejskiej po 7 latach
oceniam pozytywnie. Wiele
ludzi otrzymuje dofinansowania na za³o¿enie firm,
ze œrodków unijnych korzy-

staj¹ rolnicy, itp. Mam
jedno oczekiwanie dotycz¹ce naszego uczestnictwa w UE: muzycy powinni otrzymywaæ dofinansowania, podobnie jak
wczeœniej otrzymywa³y je
budowlañcy czy inne bran¿e.
Je¿eli chodzi o wprowadzenie strefy euro, zale¿y
to od tego, jak znaczne
bêdzie wyrównanie zarobków z unijnymi.

wañ na budowê boisk.
Jestem za wprowadzeniem
euro.
Anna Adamkiewicz,
nauczycielka

Damian Ostropolski,
uczeñ LO

Akcesjê Polski do Unii Europejskie oceniam pozytywnie. Wed³ug mnie
sportowcy powinni otrzymywaæ stypendia. Oczekujê równie¿ dofinanso-

Uwa¿am, ¿e wst¹pienie
Polski do Unii Europejskiej
to by³ dobry krok. Mam
pewne oczekiwania dotycz¹ce naszego uczestnictwa w Unii, lecz wiem, ¿e
nie zostan¹ one spe³nione.
Je¿eli chodzi o wprowadzenie strefy euro, to nie
wiem do koñca czy to
by³oby dobre posuniêcie,
czy te¿ nie.
Paulina Soko³owska
Piotr £abowicz

GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/743

Przyjaciele z Comeniusa
W dniach 26-30 kwietnia 2011r odby³o siê spotkanie partnerów projektu Comeniusa „Rhytm of life”. Nauczyciele z Wêgier, Rumunii
i Polski byli goœæmi Bu³garów. Spotkaliœmy siê w stolicy Bu³gariiSofii. W sk³ad grupy polskiej wesz³y nauczycielki chojnowskiej
Trójki: Urszula Chmielewska, Justyna Piróg, Halina Salastowicz
i Miros³awa Spes. Pierwszy dzieñ naszej wizyty spêdziliœmy w Szkole
Podstawowej nr 46. Podczas konferencji prezentowaliœmy materia³y
dotycz¹ce realizacji zadañ projektu. Jak zawsze zwiedzaliœmy te¿
goszcz¹c¹ nas szko³ê. Ogl¹daliœmy sale lekcyjne i spotkaliœmy siê
z dzieæmi i nauczycielami. Zgodnie z naszym zwyczajem rozda³yœmy
widokówki z Chojnowa i upominki przygotowane przez naszych
uczniów - zak³adki z logo szko³y i broszki, a tak¿e polskie cukierki.
Wspó³pracuj¹ca z nami szko³a bu³garska nie jest zwyczajn¹ podstawówk¹, bowiem jej profilem s¹ zajêcia taneczne. Ka¿dy uczeñ
uczêszcza w tygodniu na 4 godziny tañca. Efekty tej ciê¿kiej pracy
mieliœmy okazjê obejrzeæ na wieczornym koncercie. W sali koncertowej pobliskiego oœrodka kultury zgromadzili siê rodzice, nauczyciele
i zaproszeni goœcie. Program, który tam obejrzeliœmy by³ efektem
ca³orocznej pracy uczniów i ich instruktorów. Przepiêkne tañce demonstrowane przez ubrane w tradycyjne ludowe stroje dzieci zadziwia³y
mistrzostwem wykonania. Mali artyœci przez dwie godziny przykuwali wzrok wszystkich obecnych. Na scenie, w niektórych momentach
tañczy³o i œpiewa³o równoczeœnie oko³o dziewiêædziesiêcioro dzieci.
Zachwyci³a nas perfekcja i radoœæ emanuj¹ca z wystêpuj¹cych. Mi³ym
uk³onem w nasz¹ stronê by³ przepiêknie zatañczony polski krakowiak.
Kolejne dni spêdziliœmy poznaj¹c ciekawostki geograficzne i kulturalne.
Najwa¿niejsze zabytki Sofii obejrzeliœmy podczas wspólnych wêdrówek
po tym mieœcie. Gospodarze zorganizowali te¿ wycieczkê autokarow¹,
podczas której mieliœmy okazjê zwiedziæ miejsce kultu religijnego Monastyr Rila. Niezwyk³ym prze¿yciem by³a wizyta w mieœcie
Plovdiv, gdzie widaæ wyraŸne wp³ywy kultury tureckiej i greckiej.
Zwiedzanie najprawdziwszego, piêknie zachowanego antycznego
teatru by³o niezwyk³ym prze¿yciem dla nas wszystkich.
Jak zawsze podczas comeniusowych wizyt koniec nast¹pi³ zbyt szybko.
Goœcinni gospodarze próbowali nam pokazaæ jak najwiêcej, by³a to
wiêc Bu³garia w pigu³ce. Najwiêksze wra¿enie zrobi³ na nas szacunek
do tradycji i folkloru. Ludowy taniec i œpiew wpleciony w rytm codziennoœci towarzyszy mieszkañcom tego kraju od najm³odszych lat i ma
du¿y wp³yw na jakoœæ ich ¿ycia.

Spotkanie w Bu³garii by³o ostatnim spotkaniem partnerów projektu.
Dalsza praca nad koñcowym produktem, jakim jest p³yta CD dokumentuj¹ca dwuletnie dzia³ania krajów partnerskich bêdzie prowadzona
dziêki kontaktom mailowym.
Poznaliœmy wzajemnie swoje tradycje œwi¹teczne, kulinarne, historyczne
i kulturowe. Analizowaliœmy sposoby ogrzewania domów, gromadzenia i zu¿ywania odpadów, wymienialiœmy pogl¹dy na tematy
finansowe i gospodarcze. I w³aœnie wyniki tych porównañ i analiz
znajd¹ siê na p³ycie CD. Niewymiern¹ i niemo¿liw¹ do zanalizowania
jest jednak sfera uczuæ. Na zawsze pozostan¹ w nas wspomnienia
kolejnych wizyt w krajach partnerskich a wspó³pracuj¹cy z nami
nauczyciele ju¿ zawsze bêd¹ naszymi przyjació³mi.
Miros³awa Spes

Sukcesy poza grodem
02 kwietnia 2011 zespó³ taneczny BRONX dzia³aj¹cy przy PZS
w Chojnowie (w ramach projektu „Synergia znaczy wiêcej”), wzi¹³
udzia³ w polsko - czeskich konfrontacjach tanecznych - „Comania
2011” w Nowej Rudzie.
Grupa przywioz³a z Nowej Rudy cztery puchary, za: III miejsce
w kategorii formacja hip hop pow. 15 lat, II miejsce w kategorii mini
formacja hip hop pow. 15 lat, I miejsce w kategorii disco formacja
pow. 15 lat i I miejsce w kategorii mini formacja disco pow. 15 lat.

16 kwietnia 2011 r. odby³a siê kolejna edycja Ogólnopolskiego
Meetingu Zespo³ów Tanecznych „Dancemania 2011” w Poznaniu.
Nasze miasto reprezentowa³y: MA£Y BROOKLYN i BROOKLYN
z Gimnazjum nr 2 oraz BRONX z Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Nasi m³odzi tancerze, równie¿ z tej imprezy nie przyjechali z pustymi
rêkoma: BROOKLYN wywalczy³ II miejsce i Srebrne Skrzyd³a
Festiwalu w kategorii disco 12-15 lat. BRONX – II miejsce i Srebrne
Skrzyd³a w kategorii disco pow. 15 lat.
ma
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Kolarskie sukcesy
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego
Oriens Chojnów, z kolejnych zawodów wracaj¹
„na tarczy”. W kwietniu i maju nasi kolarze
uczestniczyli w trzech znacz¹cych turniejach,
zdobywaj¹c nagrody, puchary, medale i punkty
wzmacniaj¹ce dru¿ynow¹ pozycjê reprezentantów
Chojnowa.
Zawody MTB Boguszów Gorce
Sandra Traczyk IV miejsce - kategoria m³odziczka
pierwszoroczna;
Przemys³aw Kaczmarek IV miejsce - kategoria
m³odzik pierwszoroczny;

Maciej Bartkowski II miejsce - junior pierwszoroczny.
Zawody MTB 07.05.2011 r. w Wa³brzychu
Sandra Tarczyk III miejsce - kategoria m³odziczka
pierwszoroczna;
Przemys³aw Kaczmarek III miejsce - kategoria
m³odzik pierwszoroczny;
Karol Ku³acz III miejsce - kategoria junior;
Maciej Bartkowski V miejsce - kategoria junior.
Zawody MTB 07.05.2011 r. w Boles³awcu
Kamil Jêdraszczyk I miejsce - kategoria m³odzik,
Jan Konarzewski II miejsce - kategoria m³odzik,
Karol Rokus III miejsce - kategoria m³odzik.

II Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Dzielnicowego
Komisariatu Policji w Chojnowie
W ramach rz¹dowego programu ograniczania
przestêpczoœci oraz aspo³ecznych zachowañ,
pn. “Razem Bezpieczniej” 14 maja na boisku
„Orlik” zosta³ rozegrany II Turniej Pi³ki No¿nej
o Puchar Dzielnicowego Komisariatu Policji
w Chojnowie.
W zawodach udzia³ wziê³o piêæ dru¿yn - “Jamajka”
Chojnów, “Profet” Osetnica, “Bloki” Chojnów,
Gmina Chojnów, a tak¿e Komisariatu Policji
w Chojnowie. Zawody zosta³y rozegrane systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Dru¿yna Komisariatu Policji w Chojnowie wygra³a
wszystkie mecze, dziêki czemu odnios³a zas³u¿one zwyciêstwo. Drugie miejsce wywalczy³
zespó³ “Bloki” Chojnów, natomiast trzecie miejsce
zdobyli zawodnicy “Jamajki” Chojnów.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy oraz pi³ki, natomiast zespo³om które
zajê³y miejsca na podium zosta³y wrêczone
okaza³e puchary oraz medale. Na s³owa uznania
zas³uguje postawa arbitra, Mi³osza Ko³odzieja,
który w sposób profesjonalny sêdziowa³ wszystkie
mecze rozegrane podczas niniejszego turnieju.
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Nagrody indywidualne otrzymali:
Statuetka dla najlepszego bramkarza - Mateusz
Ziembikiewicz (Gmina Chojnów)
Statuetka dla najlepszego zawodnika - Piotr
Ptasznik (“Jamajka” Chojnów)
Statuetka dla najm³odszego zawodnika - Maciej
Waganiak (“Bloki” Chojnów)
Statuetka dla najstarszego zawodnika - Czes³aw
Brusk (“Profet” Osetnica)
Statuetka dla strzelca naj³adniejszej bramki - Dawid
Wencel (Gmina Chojnów)
Statuetka dla króla strzelców - Tomasz Jagielski (Komisariat Policji w Chojnowie) - strzelec
16 bramek.
II Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Dzielnicowego
Komisariatu Policji w Chojnowie przebiega³
w bardzo mi³ej i sportowej atmosferze. Zawodnicy
grali z wielk¹ ambicj¹ i determinacj¹, ale
w duchu fair play. Mecze obejrza³o wielu sympatyków pi³ki no¿nej i nie tylko, którzy ¿ywio³owo dopingowali swoich faworytów.
Podziêkowania nale¿¹ siê wicestaroœcie Lilii
Walasek za ufundowanie nagród rzeczowych
(pi³ki), przewodnicz¹cemu Rady Gminy Chojnów
Andrzejowi Pyrzowi, za ufundowanie pucharów
i statuetek, burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi
Serkiesowi za udostêpnienie boiska “Orlik”,
a tak¿e Zarz¹dowi Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Policjantów Komendy
Miejskiej Policji w Legnicy za ufundowanie
nagród rzeczowych (stroje pi³karskie).
Opracowa³: asp. Tomasz Jagielski
Komisariat Policji w Chojnowie

Otwarty turniej
Serdecznie zachêcamy do udzia³u w Otwartym Turnieju Szachowym o Mistrzostwo
Miasta Chojnowa. Gor¹co zapraszamy te¿
mi³oœników królowej gier do kibicowania.
REGULAMIN
Otwartego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Miasta Chojnowa na rok 2011.
Cel
- Popularyzacja gry w szachy.
- Promocja miasta i regionu Chojnowa.
- Integracja sportu szachowego i podnoszenie poziomu gry.
Organizator
- Starostwo Legnickie,
- Urz¹d Miasta Chojnowa,
- Urz¹d Gminy Chojnów,
- MOKSiR Chojnów,
- Sekcja szachowa MDK „DANY” Chojnów,
- Sponsorzy turnieju.
Termin i miejsce
Turniej odbêdzie siê 28.05.2011 r.
w sali recitalowej MOKSiR w Chojnowie,
ul. Ma³achowskiego 7
Zg³oszenia
- Zg³oszenia telefoniczne przyjmuje
p. Jerzy Pud³o, tel. 76/81 87 287 lub
510-941-015 do dnia 27.05.2011 r.
Dodatkowe zg³oszenia przed rozpoczêciem turnieju, do godziny 9.45 na miejscu gry. Iloœæ uczestników ograniczona do
60 osób - decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Wpisowe
- Seniorzy - 15,00 z³
- Juniorzy - 5,00 z³
- Cz³onkowie sekcji szachowej MDK
„DANY” Chojnów oraz dzieci urodzone
w 1990 r. i m³odsze s¹ zwolnieni s¹ z op³acania wpisowego.
System gry
- System szwajcarski 9 rund, tempo gry
2x15 minut na partiê
- Przepisy gry wg Kodeksu Szachowego
PZSzach.
Nagrody
- Pieniê¿ne, rzeczowe, dyplomy.
Terminy
- 8.30 - 9.45 - potwierdzenie zapisów
i zap³ata wpisowego
- 10.00 - otwarcie turnieju
- 10.15 - 16.30 - rundy I-IX
- 17.00 - zakoñczenie turnieju
Pozosta³e
- Sprzêt szachowy zapewnia organizator.
- Dodatkowy sprzêt mile widziany.
- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
- Organizator zabrania wstêpu na salê
w obuwiu „szpilki”.
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Wiadomoœci szachowe
Rozgrywki III Ligi Dolnoœl¹skiej zakoñczone. Nasi
zawodnicy ostatecznie zajêli bardzo wysokie pozycje
od 3 do 5 miejsca.
Rozgrywki w lidze by³y niezwykle atrakcyjne i nieprzewidywalne. Walka o awans oraz utrzymanie pozycji
trwa³a do ostatniej rundy. Dla wielu dru¿yn by³ to ogromny stres. Wypadniêciem z ligi by³o zagro¿onych a¿
9 dru¿yn, w tym równie¿ nasz zespó³. O awans do
II ligi walczy³ MUKS Wroc³aw oraz MiedŸ Legnica.
Ostatecznie wygra³a dru¿yna legnicka przechodz¹c
do wy¿szej ligi.
Nasz zespó³ rozegra³ dwa koñcowe spotkania wyœmienicie pokonuj¹c silny zespó³ z Radkowa oraz Polanicy.
Wszystkim graczom nale¿¹ siê s³owa uznania i podziêkowania za ambitn¹, niesamowit¹ walkê.
W imieniu zawodników serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do udzia³ naszej dru¿yny
w rozgrywkach. Dziêkujemy panu Stanis³awowi
Horodeckiemu, panu Edwardowi Piaseckiemu z firmy
Dany oraz panu Janowi Wengrzynowi.
Jerzy Pud³o
***
Bardzo udanie zakoñczy³ siê wystêp naszego zawodnika
Paw³a Wodasa w Ogólnopolskim Mityngu Integracyjnym P-15 o Puchar „IDEI” w Œwiebodzinie. Nasz
zawodnik zaj¹³ I miejsce wœród osób niepe³nosprawnych oraz 3 lokatê w turnieju ogólnym. Gratulujemy.

Pi³ka no¿na
Gdy pierwsza liga kobiet zawita³a do Chojnowa, nasi
pi³karze w terminarzu rozgrywek mieli mecz wyjazdowy do Kochlic.
Tym razem tamtejsza Iskra, zgasi³a Chojnowiankê dwa
razy (0-2). Po tej przegranej w tabeli nast¹pi³y niewielkie
zmiany. W s³oneczn¹ sobotê na chojnowski stadion zawitali pi³karscy B³êkitni z Koskowic. W pierwszej ods³onie
spotkania dru¿yna goœci, jakoœ nie mog³a rozwin¹æ
skrzyde³, natomiast Chojnowianka, zaczê³a badaæ
przeciwnika. Na naszego nosa to by³a gra na przemêczenie. Nie myliliœmy siê. Po przerwie to chojnowscy
pi³karze rozwinêli skrzyd³a. Otworzy³ siê worek
z bramkami od 71 minuty. Twórc¹ by³ Marcin Gromala autor (nie) klasycznego harttricka (1:0, 2:0, 4:0).
Trzecie trafienie zanotowa³ - as z rêkawa trenera
Rabandy - Andrzej Szczud³o. Piêkne wykoñczenie
g³ówk¹ kornera.

To ci modele
Harcerski Klub Modelarski
„Arsena³” nigdy nie wraca
z konkursów bez tytu³ów,
medali, pucharów… Okaza³y zbiór trofeów powiêkszy³ siê o kolejne nagrody.

7 i 8 maja £ukasz Kuniej, Marek Kuniej,
Grzegorz K³os, Stanis³aw Suchecki, Rafa³
Suchecki, Marcin Makowski, Antoni
Skalski prezentowali swoje modele na
Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kar-

tonowych i Mistrzostwach Polski Okrêtów
„Naviga” we Wschowej. Wystawili
w sumie 22 modele - samoloty, okrêty,
pojazdy wojskowe, dioramê. 15 z nich
zosta³o wysoko ocenionych i nagrodzonych. W konsekwencji chojnowska reprezentacja uzyska³a najwy¿sz¹ kwalifikacjê
dru¿ynow¹, tym samym zdoby³a tytu³
mistrzów Polski.
Modele kartonowe i plastikowe, to tradycja
HKM „Arsena³”, od niedawna jednak wœród
modeli pojawiaj¹ siê tak¿e te sterowane
radiem. Modelami tego typu - lataj¹cymi,
je¿d¿¹cymi, p³ywaj¹cymi - zajmuj¹ siê
g³ównie Wojciech Huk i Janusz Mikicionek. W tym sezonie wystawiali z powodzeniem swoje modele ¿aglówek w eliminacjach do Mistrzostw Polski. Jak
tylko dotr¹ do fina³owych pokazów, z pewnoœci¹ poinformujemy o kolejnych
sukcesach chojnowskich modelarzy.
eg

Jak kobiety kopa³y pi³kê no¿n¹
Po meczach ¿eñskich m³odzie¿ówek,
przysz³a pora na regularny pojedynek
1 ligi ¿eñskiej grupy zachodniej. A gra³y
jedenastki nie byle jakie: Zag³êbia Lubin
i Rolnika G³ogówek. P³eæ piêkna w tym
wykonaniu ligowym na tle panów mo¿e
w czymœ tam i ustêpuje, ale ca³y pojedynek ogl¹da³o siê z ogromn¹ przyjemnoœci¹.
Tak w³aœciwie to co kibice wiedz¹ o krajowej ¿eñskiej pi³ce no¿nej? Czy panie w nodze
maj¹ swój odpowiednik np. w mêskiej
ekstraklasie? Rozgrywaj¹ zawody pucharowe? Niewiedza jest wiêc ogromna,
a ambicje u zawodniczek wielkie.

Tym razem na chojnowskim stadionie
nast¹pi³ podzia³ punktów. „Miedzianki”
urwa³y punkty wiceliderkom remisuj¹c
ostatecznie - 1:1. Pogoda w niedzielê
by³a optymalna. Atmosfera na trybunach
niemal piknikowa. Dowodem niech bêdzie
rymowanka, któr¹ kibice, pod wp³ywem
emocji, sklecili na poczekaniu:
I po raz kolejny fama rozesz³a siê po mieœcie.
Po raz wtóry kobiety kopa³y pi³kê wreszcie.
Nie warto czekaæ a¿ gruszki zasypi¹ siê
w popiele.
Kibice czekaj¹ na kolejny mecz w jak¹œ
niedzielê. (Sobota te¿ wchodzi w ten rachunek.)
pm
fot. bm

KLASA OKRÊGOWA LEGNICA
1. Sparta G.
24
49
84 - 40
2. Burza – Czarni 24
45
60 - 35
3. Zamet
24
44
50 - 28
4. Orla
23
42
44 - 20
5. Chojnowianka 24
41
41 - 30
6. Stal
24
39
55 - 34
7. DGP Iskra
23
39
55 - 34
8. Sparta R.
23
37
40 - 41
9. Górnik Z.
23
35
34 - 26
10. Górnik P.
24
34
59 - 50
11. B³êkitni
23
31
46 - 52
12. Kaczawa
23
23
35 - 57
13. Odra
24
22
43 - 51
14. Ikar
23
19
23 - 74
15. D¹b
23
19
32 - 68
16. Zawisza
24
10
30 - 91
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom wraz z zabudow¹, dzia³ka
1 hektar, gara¿, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
centralne ogrzewanie, ogród, pokryty blachodachówk¹, Stary £om, 15 km od Chojnowa,
cena 235 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 506-088-140.
Sprzedam domek poniemiecki w Chojnowie
do remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Mam do sprzedania w Okmianach dom
z dzia³k¹ 56 ara, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
media, piwnica, strych, warsztat, kuŸnia.
Wiadomoœæ: tel. 76 871-96-64.
Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m2, Ip.,
po remoncie. Wiadomoœæ: tel. 515-280-026
lub 782-018-534.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w³asnoœciowe, pow. 64,5 m2, Ip., ksiêga wieczysta,
³azienka i wc osobno, balkon, okna PCV, panele
pod³ogowe, g³adzie, tynk ozdobny, sztukateria gipsowa, p³ytki w ³azience, wc, kuchni
i przedpokoju, wymienione wszystkie drzwi,
rozk³adowe, s³oneczne przy ul. Maczka. Wiadomoœæ: tel. 507-126-678.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñskiego 3. Mieszkanie sk³ada siê z 2 pokoi,
kuchni, ³azienki, wc, przedpokoju i balkonu,
do mieszkania przypisana jest komórka na
pó³piêtrze i podwójna piwnica, mieszkanie po
remoncie i wymianie okien, ogrzewanie gazowe
z piecem dwufunkcyjnym. Wiadomoœæ:
tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie, pow. 36 m2, blisko centrum,
Ip., po remoncie, nowe okna i drzwi, w³asne
ogrzewanie gazowe z piecem dwufunkcyjnym. Wiadomoœæ: tel. 664-465-996.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe do
zamieszkania o pow. 62 m2, osobne wejœcie,
niski czynsz, parter z roletami zewnêtrznymi, niski
czynsz, ogrzewanie na wêgiel, 2 pokoje, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-223-699
w godz. 7.00 - 15.00; 697-909-590 w godz.
17.00 - 20.00.
Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
spó³dzielczym, pow. 69,5 m2, Ip., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, balkon. Wiadomoœæ:
tel. 663-914-424.
Sprzedam nowe mieszkanie pod klucz w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœciowe w Chojnowie, po³o¿one w spokojnej
okolicy, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka i wc osobno,
pow. 52,1m2, nowe okna, pod³ogi drewniane,
g³adŸ, œwie¿o odnowione, s³oneczne, nie
obci¹¿one d³ugami. Wiadomoœæ: tel. 665-707-026.
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Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow.
70 m2 w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.

Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe
w Konradówce, dojazd od strony szosy Chojnów
- Z³otoryja, dzia³ki maj¹ dostêp do drogi gminnej,
spokojna okolica. Wiadomoœæ: tel. 500-094-028.

Sprzedam mieszkanie o pow. 55 m 2
w centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam dzia³kê zabudowan¹ na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ o pow. 0,30 ha w Go³aczowie nr 35A.
Wiadomoœæ: tel. 76 729-34-91 lub 600-982-453.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa,
pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 2 piwnice. Po kupnie mieszkanie wolne. Tylko powa¿ne oferty. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie w Chojnowie, pow.
74 m2, 3 pokoje, kuchnia, jadalnia, ³azienka,
wc osobno, nowe okna, c.o., cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 728-380-448.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach - kawalerka, Ip., pow. 38 m2, do remontu z gara¿em.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, pow.
48 m 2 , 2 pokoje z kuchni¹. Wiadomoœæ:
tel. 888-209-718.
Sprzedam lokal handlowy o pow. 36 m2,
wc, telefon, dobra lokalizacja. Wiadomoœæ:
tel. 608-536-345.
Sprzedam lub wynajmê lokal o pow. 47 m2,
ul. Kolejowa 23. Wiadomoœæ: tel. 517-372-555
lub 694-476-290.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowicach, pow. 21a. Wiadomoœæ: tel. 697-512-744.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w miejscowoœci Bia³a Górna, 10 a, cena 45 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 lub 793-396-991.
Sprzedeam dzia³kê ogrodow¹ w³asnoœciow¹ z murowana altana + pomieszczenie
gospodarcze (drzewa, krzewy owocowe)
po³o¿on¹ blisko rzeki. Dojazd od ul. Goleszañskiej. Wiadomoœæ: tel. 691-325-130
po godz. 15.00 w dni robocze.

Inne
Sprzedam pianino marki „Legnica”, stan
bardzo dobry, cena 2700 z³. Wiadomoœæ:
tel. 885-280-280.
Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Konstytucji 3-go Maja 1 wynajmie powierzchniê
reklamow¹. Wiadomoœæ: tel. 668-184-348.

Us³ugi
Wywóz œmieci po wielkich porz¹dkach, gruzu
oraz przewóz piasku, szlaki i ¿wiru 7m3 ,
atrakcyjne ceny, wystawiamy faktury VAT.
Wiadomoœæ: tel. 607-223-699 od pon. do pi¹t.
W godz. 7.00 - 15.00.
Posiadam hakowca na przewóz kontenerów
KP 7m3, 10 m3 i chêtnie wynajmê go za niedu¿e pieni¹dze. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590
lub 607-223-699.
Firma „Glazur” oferuje kompleksowe wykoñczenia wnêtrz - malowanie, tapetowanie, uk³adanie
glazury, regipsy, sufity podwieszane i inne - solidnie i uczciwie. Wiadomoœæ: tel. 515-138-969.

Praca
Zatrudnimy pracowników do ochrony obiektów handlowych w Boles³awcu. Wiadomoœæ:
tel. 507-057-879; ; k.klimas@ochronaglobals.pl

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2,
887 m2, 1.104 m2, 935 m2, 933 m2. Wiadomoœæ;
tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane 10 arowe na
Kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022.
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Tartak w Zamienicach
- Henryk Szapowa³
oferuje:
* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
* stemple budowlane
* impregnacja zanurzeniowa
Kontakt :

0660-418-596

OG£OSZENIE
Spó³dzielnia Handlowo - Produkcyjna z siedzib¹ w Z³otoryi,
ul. Basztowa 12, 59-500 Z³otoryja

og³asza przetarg ofertowy na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Chmielnej 3,
59-225 Chojnów.
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Nieruchomoœæ obejmuje prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu o powierzchni
289 m2 oraz w³asnoœæ posadowionego na tym gruncie budynku. Dla nieruchomoœci
prowadzona jest w S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi ksiêga wieczysta Nr LE1Z/00019652/8.
Nieruchomoœæ mo¿e byæ sprzedana jako ca³oœæ, ewentualnie jako dwie odrêbne
czêœci, tj. parter oraz pierwsze i drugie piêtro.
Cena wywo³awcza za ca³¹ nieruchomoœæ wynosi 460,000 z³. W przypadku z³o¿enia
oferty na zakup czêœci nieruchomoœci cena wywo³awcza wynosi: za parter
350,000 z³, za I i II piêtro 160,000 z³.
Oferty z podaniem ceny nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z dopiskiem
„przetarg” za poœrednictwem poczty lub osobiœcie w siedzibie Spó³dzielni do dnia
31-05-2011r.
Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Spó³dzielni w dniu 02-06-2011r. o godz. 10.00.
O wynikach przetargu oferenci zostan¹ zawiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ od poniedzia³ku do pi¹tku po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerami telefonu 76 87 83 146 lub 609 771 791.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo
odwo³ania lub uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
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