Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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O tytu³ szachowego mistrza
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szachowy w Chojnowie cieszy siê
du¿¹ frekwencj¹. Na starcie turnieju stanê³o 46 uczestników.

Od dwudziestu lat
Na Dzieñ Mamy
Uroczystoœci 20.lecia chojnowskiego ko³a Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu, Muzyczna laurka, to najlepszy prezent, do tego uœciski, serdeczne ¿yczenia,
które odby³y siê 25 maja, w Sali Edukacyjnej MBP rozpocz¹³ artystyczny
mi³oœæ w oczach dziecka - wszystko czym mo¿na obdarowaæ Mamê.
wystêp zespo³u wokalnego ze Szko³y Podstawowej nr 3.

25.lecie Szko³y Podstawowej nr 4
Po czêœci oficjalnej goœci zaproszono do zwiedzania szko³y. Ostatnim punktem obchodów by³o przedstawienie „Dzieci Rodzicom”.

Tydzieñ w Danii
W dniach 08-14.05 2011 m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 2 z³o¿y³a wizytê swoim rówieœnikom w szkole Baunebjerg, Humlebaek w Danii.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
* prace przy rewitalizacji rynku z ka¿dym

rozmaitoœci

Chojnów zg³osi³ do konkursu tereny na osiedlu
mieszkaniowym przy ul. Sikorskiego, nieopodal "Morskiego Oka".

dniem zmieniaj¹ krajobraz tej czêœci miasta.
Teren budowy poszerza siê, do u¿ytku oddawane
s¹ kolejne odcinki ci¹gów pieszych. W centralnym miejscu wy³ania siê zarys okaza³ego
klombu, który docelowo wype³niony bêdzie
barwn¹ roœlinnoœci¹ i wokó³ którego bêd¹
montowane ³awki. W okolicach tego miejsca
stanie te¿ fontanna - postaæ tkacza nawi¹zuj¹cego do chojnowskich tradycji.

* W Domu Schrama prace postêpuj¹ zgodnie
z planem. Roboty przebiegaj¹ zarówno wewn¹trz obiektu jak i na zewn¹trz, gdzie remontowany jest dach i restaurowany zabytkowy
portal nad g³ównym wejœciem.
Wiêcej miejsc parkingowych
Parkowanie w okolicach Przychodni Rejonowej nie jest ju¿ tak uci¹¿liwe jak jeszcze kilka miesiêcy temu. Remont ulicy Legnickiej
zmieni³ strefê parkingow¹ przed przychodni¹
wyznaczaj¹c kilkadziesi¹t miejsc do parkowania, za placówk¹ natomiast rozbudowano plac
parkingowy o dodatkowych dziesiêæ miejsc.

100 placów zabaw na 100 lat nivea
Pod takim has³em marka Nivea przygotowa³a
ciekawy konkurs dla polskich miast i ich
mieszkañców.
Ju¿ od 6 czerwca na www.NIVEA.pl odnaleŸæ
bêdzie mo¿na miasta, które zg³osi³y swój
akces udzia³u w konkursie. Nagrod¹ ma byæ
plac zabaw zamontowany przez organizatora
we wskazanym przez uczestnika miejscu.
Aby jednak zostaæ szczêœliwym posiadaczem
jednego ze 100 placów zabaw, nale¿y poprzez
za³ogowanie siê na wskazanej stronie oddaæ
g³os na swój plac. Po zalogowaniu mamy
prawo do codziennego oddania g³osu.
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Place zabaw bêd¹ce nagrodami w konkursie
sk³adaæ siê bêd¹ m.in. z: dwóch wieloelementowych zestawów zabawowych, jednego elementu sprawnoœciowego, dwóch huœtawek,
dwóch bujaków sprê¿ynowych, jednej karuzeli, piaskownicy, ³awki.
Zachêcamy Pañstwa do zaanga¿owania siê
w akcjê. G³osy mieszkañców daj¹ wyj¹tkow¹
szansê na wybudowanie placu zabaw, których w mieœcie nigdy doœæ.

Zawiadomienie
Na podstawie art. 8 i 21 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.), Burmistrz
Miasta Chojnowa podaje do publicznej
wiadomoœci informacjê o zamieszczeniu
w publicznie dostêpnym wykazie wniosku
Pe³nomocnika IT Polpager S.A. o wydanie
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pn. "Budowa
Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej IT
Polpager S.A. LEG_33504_Chojnów przy
ul. Kolejowej 25 w Chojnowie na dzia³ce
nr 22/4 obrêb 4 miasta Chojnowa".
Wnioski i uwagi w sprawie planowanego przedsiêwziêcia, dla którego zosta³ z³o¿ony wniosek,
mo¿na sk³adaæ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego pl. Zamkowy 1, (pokój 12, II piêtro,
tel. 76 8186 680 wew. 110, poniedzia³ek, œroda,
czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek
w godz. 7.30 - 16.30 i w pi¹tek w godz. 7.30
- 14.30) w terminie 21 dni od daty ukazania
siê niniejszego zawiadomienia.

Mi³oœæ za mi³oœæ
Nasza redakcja odebra³a kilka interwencyjnych
telefonów dotycz¹cych bezdomnego psa. Tym
razem nie chodzi³o o wezwanie odpowiednich s³u¿b celem wy³apania zwierzaka, ale
o znalezienie domu sympatycznemu, przyjaznemu psiakowi, który tymczasow¹ opiekê
znalaz³ na miejskim targowisku.

- Pies zosta³ brutalnie wyrzucony na ulicê
z samochodu - mówi w imieniu opiekunów
Agnieszka Wydrych - By³ chory, prawdopodobnie ktoœ go jeszcze potr¹ci³, nie widzia³ na
oczy. Trafi³ na targowisko przestraszony
i zdezorientowany. Szybko siê nim zajêliœmy.
Pies by³ u weterynarza, zosta³ wyleczony, teraz
szuka domu. Handlowcy nie mog¹ siê nim
zajmowaæ ca³y czas, poza tym lato szybko
minie, nastanie jesieñ, potem zima…
- To roczny piesek, o ciemnorudej sierœci- dodaje p. Agnieszka - Lubi ludzi, zw³aszcza dzieci.
Zas³uguje na mi³y i ciep³y dom - odwdziêczy
siê z pewnoœci¹ bezwarunkow¹ mi³oœci¹.
Zainteresowanych odsy³amy na targowisko tamtejsi handlowcy wska¿¹ pieska, przeka¿¹
wiêcej szczegó³ów i gor¹co podziêkuj¹ za
okazane serce.
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Chojnowskie
Informacja dla kandydatów na ³awników do S¹du Okrêgowego
w Legnicy oraz do S¹du Rejonowego w Z³otoryi wybieranych
przez Radê Miejsk¹ Chojnowa
Biuro Rady Miejskiej Chojnowa informuje, ¿e przyjmuje
KARTY ZG£OSZENIA KANDYDATA NA £AWNIKA S¥DOWEGO.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kandydatów na ³awników
oraz wzoru karty zg³oszenia (Dz. U. Nr 50 poz. 370).

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoñczy³ 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej
od roku,
5) nie przekroczy³ 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
7) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ
skierowania sprawy na drogê postêpowania sadowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze
œciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników.
Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom gmin:
1) prezesi sadów,
2) stowarzyszenia,
3) organizacje zwi¹zkowe,
4) organizacje pracodawców,
5) organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych,
6) co najmniej 25 obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych
stale na danym terenie.
Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
zg³aszaj¹ zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zg³oszenia kandydatów na ³awników dokonuje siê na KARCIE
ZG£OSZENIA, do której kandydat ma obowi¹zek za³¹czyæ:
1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) aktualn¹ informacjê z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
4) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika.
Koszty op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (50 z³
w znaczkach op³aty s¹dowej - do zakupienie w kasie s¹du w godz. 9.00 15.00 pok. nr 19) oraz op³aty za badanie poprzedzaj¹ce wystawienie
zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.
KARTY ZG£OSZENIA KANDYDATA NA £AWNIKA
WRAZ Z KOMPLETEM ZA£¥CZNIKÓW PRZYJMOWANE
S¥ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ PL. ZAMKOWY 1, POK. NR 4
W GODZINACH URZÊDOWANIA
(poniedzia³ek, œroda, czwartek, 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 16.30
oraz pi¹tek 7.30 - 14.30).
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA KART ZG£OSZEÑ
UP£YWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2011 R.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ osobiœcie w Biurze Rady Miejskiej
lub pod numerem telefon: (076) 8188-285 wew. 107
Wszelkie potrzebne druki wydawane s¹ w Biurze Rady Miejskiej lub do pobrania
w wersji elektronicznej na stronie Urzêdu Miasta Chojnowa: chojnow.eu lub w
Biuletynie Informacji Publicznej na stonie: bip.chojnow.net.pl
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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 odpowied-nim 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.
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Gitara jedna - dusze dwie

W dziêkczynnym ho³dzie

Z czym mo¿e kojarzyæ siê wspólna wêdrówka? Publicznoœci uczestnicz¹cej
w koncercie jaki mia³ miejsce 24 maja
w MOKSiR zapadnie w pamiêæ jako
niecodzienna, muzyczna podró¿ po s¹siaduj¹cych pañstwach.

Janowi Paw³owi II w dziêkczynnym ho³dzie zadedykowano koncert
organowy, który mia³ miejsce 21 maja w koœciele NPNMP.
Kilkanaœcie kompozycji organowych zaprezentowali mieszkañcom
Chojnowa m³odzi absolwenci szkó³ muzycznych.

Nadia Kijkowa i Marina Dedowec - wokalistki
z Bia³orusi przy akompaniamencie gitary wykona³y kilkanaœcie piosenek, które z³o¿y³y siê na
wystêp dedykowany Mamom z okazji ich œwiêta.
¯eñski duet przyj¹³ nazwê „Wspólna wêdrówka”
pragn¹c zaprosiæ swoich s³uchaczy na melodyjny
spacer ku twórczoœci bia³oruskiej, ukraiñskiej
i polskiej.
Wokalistki swój koncert rozpoczê³y od pieœni
„Kraj rodzinny Matki mej” daj¹c w ten sposób
wyraz swoim korzeniom i mi³oœci do Ojczyzny,
traktuj¹c j¹ jednoczeœnie jako swoj¹ Matkê.
Utwory Anny German, Bu³ata Okud¿awy, Jerzego
Po³omskiego, ludowe pieœni bia³oruskie, ukraiñskie,
wykonane na dwa piêknie brzmi¹ce ¿eñskie g³osy,
stworzy³y nastrój ciep³a, przenios³y w lata dzieciñstwa.
„Dziêkujê, mamo, za wszystkie chwile, dziêkujê,
mamo, jak umiem najczulej.
Dziêkujê, mamo, za troskê w oczach i uœmiech,
co kryje Twój ból i rozpacz,
Ale najbardziej dziêkujê za to, ¿e jesteœ, mamo,
¿e jesteœ, mamo,
Bo tym, ¿e jesteœ zawsze pomagasz prostowaæ
plecy, gdy ¿ycie smaga”.
Refren piosenki A. German mówi w³aœciwie
wszystko - o najszczerszych uczuciach do Matki,
o Jej trosce, poœwiêceniu i wdziêcznoœci wychowanków.
Publicznoœæ ze wzruszeniem ws³uchiwa³a siê
w kolejne melodie - traktuj¹ce o najwiêkszych
wartoœciach, przypominaj¹ce m³odzieñcze lata. Nie
mo¿na by³o oprzeæ siê znanym dŸwiêkom i nie
nuciæ wspólnie z wokalistkami popularnych
onegdaj utworów.
Do wykonawczyñ do³¹czy³ tak¿e Tadeusz Samborski
- inicjator koncertu, by³y pose³, wieloletni prezes
Stowarzyszenia Kulturalnego “Krajobrazy”, który
z Nadi¹, Marin¹ i ca³¹ widowni¹ œpiewa³ „Stare
tango”.
Koncert zapewne na d³ugo zapadnie w pamiêci.
Liczymy, ¿e chojnowianie jeszcze nie raz zostan¹
zaproszeni na tak¹ “wspóln¹ wêdrówkê”.
eg
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Marek Fronc muzyczn¹ edukacjê rozpocz¹³

w Pañstwowej Szkole Muzycznej i Liceum
Muzycznym w Legnicy. Studia w klasie
organów prof. Andrzeja Chorosiñskiego
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie ukoñczy³ w 2002r. otrzymuj¹c
dyplom z wyró¿nieniem. Naukê kontynuowa³ w ramach prywatnych studiów pod kierunkiem prof. Wolfganga Zerera w Hamburgu,
oraz licznych kursów organowych, prowadzonych przez wybitnych organistów i pedagogów z Polski i Europy. Jest laureatem
miêdzynarodowych konkursów organowych:
w Landau a.d.Isar w Niemczech (II nagroda) oraz w Saint-Maurice w Szwajcarii
(III nagroda). Bra³ tak¿e udzia³ w kilku
nagraniach fonograficznych.
Obok dzia³alnoœci artystycznej zajmuje siê
te¿ prac¹ pedagogiczn¹ bêd¹c wyk³adowc¹
w Zak³adzie Muzyki Koœcielnej w Akademii
Muzycznej im K. Lipiñskiego we Wroc³awiu
oraz w legnickim Diecezjalnym Studium
Organistowskim.

Adrianna Ferfecka - sopran - uczennica klasy

dyplomowej (klasa œpiewu solowego Beaty
Pazio-Grygiel oraz klasa fortepianu Ireny
Gracy) w Zespole Szkó³ Muzycznych w Legnicy. Laureatka miêdzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych i uczestniczka wielu koncertów m.in. z Legnick¹
Orkiestr¹ Symfoniczn¹, Krakowsk¹ M³od¹
Filharmoni¹, Polsko-Niemieck¹ Orkiestr¹
w Niemczech, Orkiestr¹ Gliwickiego Teatru
Muzycznego oraz Orkiestr¹ ZSM w Legnicy pod dyr. Aleksandra Piechaczka.
Koncerty organowe ciesz¹ siê w naszym
mieœcie du¿¹ popularnoœci¹. Muzyka nie
naj³atwiejsza w odbiorze ma jednak coœ,
w sobie, co wprowadza w majestatyczny nastrój, porusza. Harmoniê koncertu doskonale
budowali wykonawcy tworz¹c nieuchwytne,
magiczne porozumienie ze s³uchaczami.
opr. eg

Pani Krystyno - gratulujemy!
u¿ po raz pi¹ty Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywnoœci Lokalnej we
wspó³pracy z Krajowym Oœrodkiem
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zorganizowa³o Konkurs dla Animatorów
Spo³ecznych im. Heleny Radliñskiej. Konkurs powsta³, aby odnaleŸæ i doceniæ osoby,
które w swoich spo³ecznoœciach pobudzaj¹
aktywnoœæ osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej oraz o¿ywiaj¹ spo³ecznoœæ lokaln¹ inicjuj¹c ró¿nego rodzaju dzia³ania, pracuj¹ z wieloma grupami w œrodowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.
W tegorocznej edycji konkursu zg³oszono
prawie 70 osób z ca³ej Polski, z których jury
wy³oni³o 7 laureatów. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e Pani Krystyna Czapska
- zg³oszona przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie - uzyska³a nominacjê do
Nagrody im. Heleny Radliñskiej.
bl
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Od dwudziestu lat
20 lat to du¿o, czy ma³o? OdpowiedŸ na to pytanie bêdzie zapewne ró¿na, taka
liczba jednak predysponuje z pewnoœci¹ do œwiêtowania. Do takiego te¿
wniosku doszli cz³onkowie Polkowickiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu
Ko³o w Chojnowie, którzy uroczyœcie obchodzili jubileusz 20.lecia dzia³alnoœci.
Takie œwiêto jest okazj¹ do wyra¿ania s³ów wdziêcznoœci i podziêkowañ, do podsumowañ, gratulacji i wyró¿nieñ. To tak¿e okazja do
spotkania z przyjació³mi zwi¹zku. Do takich niew¹tpliwie nale¿y

biskup Marek Mendyk, który zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ Wspólnotê
Niepe³nopsprawnych i ze szczer¹ sympati¹ mówi³ nie tylko o cz³onkach
zwi¹zku, ale tak¿e o mieszkañcach Chojnowa i jego gospodarzach.
Wiele ciep³ych s³ów pad³o tak¿e z ust burmistrza Jana Serkiesa, który
sk³adaj¹c gratulacje na rêce przewodnicz¹cej ko³a Teresy Kamiñskiej,
dziêkowa³ za wieloletnie wspieranie osób potrzebuj¹cych pomocy,
zaanga¿owanie, poœwiêcony czas, dzielenie siê doœwiadczeniami, wiedz¹
i ¿yczliwoœci¹. Dziêkowa³ za bezinteresownoœæ, tolerancjê i ogromn¹
pracê na rzecz lokalnego œrodowiska. Osobne podziêkowania trafi³y
do pani Katarzyny Lisowskiej, która od lat, w ró¿nej formie, bardzo
aktywnie i bezinteresownie wspiera chojnowskie ko³o.
Wœród zaproszonych goœci by³ te¿ zawsze ¿yczliwy niepe³nosprawnym
ks. Tadeusz Jurek, przewodnicz¹cy rady miejskiej Jan Skowroñski
i wójt gminy Chojnów Mieczys³aw Kasprzak. W jubileuszu uczestniczyli
tak¿e przedstawiciele w³adz PZINR oraz sympatycy chojnowskiej
organizacji.
Obchody rozpoczêto 18 maja Msz¹ œw. sprawowan¹ w intencji
cz³onków zwi¹zku i ich rodzin oraz za tych, którzy ju¿ zmarli.
Eucharystiê koncelebrowa³ ks. W³adys³aw Bystrek, ks. Dominik i ks.
Tomasz Filipek. Homiliê wyg³osi³ ks. Tomasz Filipek.
- To co najtrwalej ³¹czy ludzi to cierpienie, wspólna niedola - mówi³

podczas kazania. - Komunia z Bogiem równie¿ ³¹czy ludzi miêdzy
sob¹ i przyk³adem jest Wasza wspólnota
W niezwyk³ej Mszy œw. niepe³nosprawni nieœli do o³tarza dary, chleb,
winogron, œwiecê. Czynny udzia³ w Eucharystii jest dla nich zawsze
wyj¹tkowym wydarzeniem i niecodziennym wyró¿nieniem.
Uroczystoœci, które odby³y siê 25 maja, w Sali Edukacyjnej MBP mia³y
charakter towarzyski. Zainaugurowa³ je artystyczny wystêp zespo³u
wokalnego ze Szko³y Podstawowej nr 3. Potem by³y gratulacje,
¿yczenia, podziêkowania.
Wyj¹tkowym goœciem by³a
wieloletnia cz³onkini chojnowskiego ko³a - 99.letnia
Kazimiera Stefek
- Nie chcê siedzieæ w domu,
dlatego zapisa³am siê do
zwi¹zku - mówi p. Kazimiera
- Korzystam z porad, je¿d¿ê
na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, no i spotykam
siê z ludŸmi. Czy (prawie)
stulatka nie mo¿e byæ aktywna? Jak widaæ przeczê powszechnej opinii o niedo³ê¿noœci ludzi w podesz³ym wieku.
Mam swoje ograniczenia,
ale z pewnoœci¹ nie wymagam specjalnej troski. To
w³aœnie ta aktywnoœæ utrzymuje mnie w dobrej formie.
Wspominano pocz¹tki, omawiano sukcesy, planowano kolejne przedsiêwziêcia. Jak bardzo organizacja jest potrzebna w naszym mieœcie
œwiadcz¹ opinie wypowiadane tego dnia i sam jubileusz.
Gratulujemy i do³¹czamy do wszystkich ¿yczeñ kolejnych lat owocnej pracy.
eg

Przewodnicz¹ca chojnowskiego ko³a PZINR serdecznie dziêkuje
burmistrzowi Janowi Serkiesowi oraz wójtowi Mieczys³awowi
Kasprzakowi za wszelk¹ pomoc oraz Katarzynie Lisowskiej
i Katarzynie Linowskiej za nieocenione wsparcie.

UWAGA GIMNAZJALIŒCI!!!
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie zaprasza chêtnych do podjêcia nauki w zawodach
o atrakcyjnych kierunkach kszta³cenia (najbardziej poszukiwane zawody w regionie):

Â
Â
Â

TECHNIK MECHANIK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA

Pamiêtaj mo¿esz w ka¿dym momencie dokonaæ zmiany preferencji kierunku kszta³cenia!
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25-lecie Szko³y Podstawowej nr 4
maja 2011 r. Szko³a Podstawowa nr 4 w Chojnowie obchodzi³a
swój jubileusz.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w Koœciele pw. Piotra i Paw³a,
któr¹ celebrowa³ Jego Eminencja Ksi¹dz Biskup Stefan Cichy.
Kolejna czêœæ obchodów mia³a miejsce na boisku szkolnym. Wziê³o
w niej udzia³ wielu zaproszonych goœci, m.in. przedstawiciele w³adz
miejskich, gminnych, dyrektorzy szkó³ z terenu gminy miejskiej
i wiejskiej Chojnów, a tak¿e szkó³ Dolnoœl¹skiego Krêgu Korczakowskiego.
Do szczególnych goœci nale¿eli równie¿ licznie przybyli emerytowani
dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szko³y, absolwenci a przede
wszystkim uczniowie i ich rodzice.
W pierwszej czêœci apelu zaproszeni goœcie sk³adali ¿yczenia, a tak¿e
wrêczali upominki dla Szko³y. Zosta³y wrêczone odznaczenia pañstwowe, przyznane przez Prezydenta RP - dwa z³ote i jeden srebrny
Medale za D³ugoletni¹ S³u¿bê. Odznaczeni zostali: p. Alina Bijak,
p. Teresa Mi³uch i p. Gra¿yna Kucharska. Nauczycielom, pracownikom pracuj¹cym w szkole od pocz¹tku jej funkcjonowania Dyrektor
szko³y El¿bieta Borysewicz wrêczy³a medale okolicznoœciowe.
Nastêpnie uczniowie oraz absolwenci w krótkiej czêœci artystycznej
przedstawili historiê Szko³y i jej najwiêksze osi¹gniêcia.
Apel zakoñczy³ siê ods³oniêciem pami¹tkowej tablicy, na której umieszczono myœl patrona Janusza Korczaka „Nie ¿¹daj, lecz przekonuj”.

20

Po czêœci oficjalnej zaproszonych goœci zaproszono do zwiedzania
szko³y.

Ostatnim punktem obchodów 25-lecia by³o tradycyjne przedstawienie
„Dzieci Rodzicom”, które odby³o siê w MOKSiR w Chojnowie.
W tym roku spektakl nosi³ tytu³ „Szafa”, a wyst¹pi³y w nim zespo³y
artystyczne dzia³aj¹ce w Szkole: „Reeplay”, „Rytm”, chór, zespó³
teatralny „Czwórka”.
korczakowcy

Dyrekcja Szko³y i Rada Rodziców sk³ada serdeczne podziêkowania za bezinteresown¹ pomoc w przygotowaniu szko³y
do obchodów 25- lecia:
Firmie Polers, Piekarni Pana Kupczyka, dyrektorowi
ChZGKiM w Chojnowie, dyrekcji i pracownikom MOKSiR,
Sklep EKO na ulicy Grodzkiej, Pani Iwonie Rokus oraz
Ksiêdzu Dziekanowi Tadeuszowi Jurkowi za modlitwê
i celebrowanie Mszy œw.
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Majowe spotkania z ,,Trójk¹”
samego rana ka¿dy spogl¹da³ w niebo, bo pogoda mia³a tu
decyduj¹ce znaczenie dla udanego przebiegu naszej imprezy.
Nie zawiod³a nas. Po po³udniu festyn ruszy³ pe³n¹ par¹. Na boisko
szkolne przychodzili coraz to nowi goœcie. Dla nich to w³aœnie przygotowano wiele atrakcji. Przez ponad dwie godziny scena nale¿a³a do
naszych uczniów prezentuj¹cych swoje umiejêtnoœci œpiewacze, aktorskie,
akrobatyczne, muzyczne i taneczne. Czyli dla ka¿dego coœ mi³ego. Festyn
to nie tylko uczta dla ducha. Smakosze domowego ciasta, pajdy chleba
ze smalcem i potraw z grilla zapewne te¿ znaleŸli coœ dla siebie.
Dla mi³oœników sportu zorganizowano mecz pi³ki no¿nej o ,,Puchar
Festynu”, pokaz bokserski oraz strzelanie do celu. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹
by³y rzuty do tarczy, gdzie ka¿dy rzut wygrywa³ i by³ nagradzany przygotowanymi upominkami. Kolorowe stragany z ksi¹¿kami, maskotkami,
pracami dzieci przyci¹ga³y i zachêca³y do zakupów. Nie zapomnieliœmy
równie¿ o zdrowiu. Panie pielêgniarki mierzy³y ciœnienie, sprawdza³y
poziom cukru i udziela³y porad. Logopeda zaj¹³ siê wadami wymowy
a przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy uœwiadomi³ ogl¹daj¹cym,
jak wiele mo¿emy dla siebie zrobiæ. Wa¿nym punktem festynu by³a licytacja prac chojnowskich artystów. Ka¿dy podarowany obraz znalaz³
swojego w³aœciciela. Do póŸnych godzin wieczornych rozbrzmiewa³a
muzyka zespo³u ,,Haward band”.
Rodzice, grono pedagogiczne oraz dzieci dziêkuj¹ wszystkim darczyñcom, osobom zaanga¿owanym w organizacjê festynu i wszystkim
tym, którzy tworz¹c tak wspania³¹ atmosferê, wspólnie siê z nami
bawili. Bez Was by siê to nie uda³o!

Od
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Organizatorzy festynu serdecznie dziêkuj¹ wszystkim,
którzy przyczynili siê do jego sprawnego przeprowadzenia:
rodzicom, nauczycielom i pracownikom Szko³y Podstawowej nr 3
w Chojnowie, Ministerstwu Spraw Zagranicznych - Centrum
Informacji Europejskiej, firmie InterLex, Mölndals Industriprodukter Polska sp. z o.o., Dream Sun salonowi odnowie
biologicznej, Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie, Supermarketowi EKO, Kinu Helios Legnica, Ma³gorzacie i Janowi
Kryszczukom, sklepowi INA - pani Iwonie Nowak, aptece SALIX
- panu Alfredowi Gruszce, sklepowi spo¿ywczemu „U Jana” panu Janowi Kureniowi, piekarni Kupczyk - panu Andrzejowi
Kupczykowi, PHU POLERS - spó³ka jawna - panu Andrzejowi
Kaczmarkowi, cukiernictwu-piekarnictwu - panu Stanis³awowi
Kryszczukowi, salonowi fryzjerskiemu pani Leontyny Wierzbickiej
i pana Artura Pietrunia, SKOK Wspólnota - Oddzia³owi
w Chojnowie, PHU Mars - panu Piotrowi Fickowi, pan Grzegorzowi
Fliœnikowi, PHU Matius - panu Mateuszowi Nowakowi, PHU
Perfekt - sklepowi ¯abka - pani Iwonie Szczêsnej, Apis sp. z o.o.
Chojnów, Firmie Handlowo-Us³ugowej DANA - pani Danucie
Marciniszyn, sklep odzie¿owy Dorota, aptece Pod S³oñcempani Annie Wiszniewskiej, hurtowni elektrotechnicznej KLARYS panu Ryszardowi K³apciñskiemu, firmie Osadkowski-Cebulski
z Legnicy, PHU UNIFOT - panu Andrzejowi Bobikowi, EkoKolor sp. cywilna - pani Ewie Dondaj i Gabrieli Paczosik,
Komerc sp. z o.o., Zak³adowi Wyrobów Skórzanych - panu
Marianowi Kostyszynowi, Zak³adowi Us³ugowo-Handlowemu
- pani Beacie Szymañskiej, PHU Stakom - panu Stanis³awowi
Spesowi, sklepowi odzie¿owemu pana Tadeusza Bijaka, Materia³om
Budowlanym i Opa³owym - pañstwu Mieczys³awowi i Marii
Kowalczyk, pani Józefie Born, PPH VITBIS sp. z o.o w Z³otoryi,
zak³adowi tapicerskiemu, sklepowi komputerowemu REMAR s.c. pañstwu Renacie i Marcinowi Wiszniewskim, PHU Ma³gorzacie
Sajnóg, przedsiêbiorstwu Famex s.c. - panom Zygmuntowi Mi³uchowi i Paw³owi Filipowiczowi, ksiêgarni Alfa - pani Halinie Chyb,
PHU pana Paw³a Giersoka, kioskowi wielobran¿owemu - pani
Jadwidze Stopa, sklepowi Smyk - pani Ma³gorzacie Darmoros,
sklepowi Max-Delikatesy - pana Romana Wolskiego, pizzerii Piccolo
Mondo - pani Julicie Sociñskiej, salonowi fryzjerskiemu „Finezja”
- pani Irenie Dembowskiej, ChZGKiM - panu Edwardowi Koœnikowi,
firmie Podolski, firmie Narzêdziowiec - panu Miros³awowi
Turkowi, barowi Duet - panu Januszowi Czapskiemu, Dolnoœl¹skiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych - Niebieski Parasol, MOSiR w Chojnowie - panu Stanis³awowi Horodeckiemu.
Obrazy na aukcjê dostarczyli: pan Ireneusz Józefczuk, pan Zbigniew
Halikowski, pani Teresa Halikowska, pani Anna Pauch, pani Gra¿yna
Wróbel i pan Robert Wierzbicki.
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Na Dzieñ Mamy
Wszystkim Mamom dedykowany by³ muzyczny
spektakl jaki odby³ siê 26 maja w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Na scenie zaprezentowa³y siê dzieci i m³odzie¿ z zespo³ów tanecznych Ma³y Karambol, Karambol
II oraz najstarsza formacja taneczna Karambol. Ania i Daria ze Szko³y Podstawowej nr 3
zademonstrowa³y uk³ad aktrobatyczny a Ola
Korba i Ma³gorzata Haniecka zadedykowa³y
wszystkim mamom swoje piosenki. „Bajkê
o rybaku i z³otej rybce” przedstawi³a grupa
teatralna Pche³ki, zaœ gimnazjaliœci z grupy
teatralnej Antrakt w sposób groteskowy ukazali

„Jeden dzieñ z ¿ycia kobiety” z perspektywy
gimnazjalisty. Na koniec odby³ siê recital
najstarszego wykonawcy Juranda Kowalskego.
Dla Mam nie ma chyba nic bardziej przejmuj¹cego jak pociecha wystêpuj¹ca na scenie.
To doskona³y prezent, dla ca³ej rodziny.
M³odzi wykonawcy z ogromnym zaanga¿owaniem prezentowali swoje talenty, mamy rozpiera³a duma, a z niejednego oka p³ynê³a ³za
wzruszenia.
Muzyczna laurka, to najlepszy prezent, do tego
uœciski, serdeczne ¿yczenia, mi³oœæ
w oczach dziecka - wszystko czym mo¿na
obdarowaæ Mamê.
opr. eg

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1?
W zesz³ym tygodniu obchodziliœmy w naszym
przedszkolu wyj¹tkowe œwiêto, a mianowicie
Dzieñ Mamy i Taty. Z tej okazji w ka¿dej
grupie wiekowej odby³y siê uroczystoœci
przeznaczone dla rodziców. Goœcie przybywali bardzo t³umnie.
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Wszystkie przedszkolaki przygotowa³y i przedstawi³y piêkne wystêpy artystyczne. Poprzez
wiersze, piosenki, inscenizacje oraz tañce
przekaza³y jak bardzo kochaj¹ swoich rodziców. Mamusie i tatusiowie nie ukrywali dumy
i wzruszenia, a za dzieciêcy trud dziêkowali

gromkimi i czêstymi brawami. Po czêœci
artystycznej dzieci wrêczy³y swoim rodzicom
w³asnorêcznie wykonane upominki. Nastêpnie
wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w s³odkim poczêstunku. To by³y wspania³e uroczystoœci - pe³ne mi³oœci, radoœci i wzruszeñ!
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Tydzieñ w Danii
dniach 08-14.05 2011 m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
z³o¿y³a wizytê swoim rówieœnikom w szkole Baunebjerg,
Humlebaek w Danii. Dziêki uprzejmoœci pani Karin Volck
Sahlertz i wspólnej organizacji planu wyjazdu, nasi uczniowie mieli
mo¿liwoœæ spêdzenia wspania³ego tygodnia na wyspach.
Pierwsze kontakty ze szko³¹ Baunebjerg zosta³y nawi¹zane dwa lata
temu dziêki pani Paulinie Urban, która uczy³a w tamtejszej szkole,
a obecnie jest nauczycielem angielskiego w naszym gimnazjum.
G³ównymi celami wyjazdu by³a popularyzacja i zastosowanie w praktyce jêzyka angielskiego, integracja z m³odzie¿¹ s¹siedniego kraju,
poznanie piêknych miejsc i nawi¹zanie bli¿szych kontaktów ze szko³¹,
która podobnie jak my posiada certyfikat Zielonej Flagi - Dania jest
przoduj¹cym w Europie krajem jeœli chodzi o podejmowanie dzia³añ
ekologicznych, zw³aszcza tych zwi¹zanych z odnawialnymi Ÿród³ami

W

energii. Pocz¹tkowo by³y to listy, nawi¹zywanie wirtualnych znajomoœci
poprzez popularny portal spo³ecznoœciowy jakim jest Facebook,
a nastêpie wideokonferencje przy pomocy programu Skype.
Zainteresowanie polskiej m³odzie¿y kontaktami z Duñczykami,
doprowadzi³o do zorganizowania wyjazdu pilota¿owego. Szczêœliwa
siódemka uczniów pod opiek¹ p. Pauliny Urban mia³a okazjê zobaczyæ
m.in. zamek Kornborg w Helsingor znany jako miejsce akcji „Hamleta”
Szekspira. Podczas dwóch wycieczek do stolicy Danii - Kopenhagi:
rzeŸbê Ma³ej Syrenki na wybrze¿u, Budynek Opery Królewskiej,

pt. „Peace and Freedom” autorstwa Pablo Picasso oraz „Me Draw on
I pad” Davida Hockney’a. M³odzie¿ za najciekawsz¹ ekspozycjê
w muzeum uzna³a jednak „salê doœwiadczania œwiat³a” której œciany
by³y pokryte lustrami i sprawia³y wra¿enie nieskoñczonoœci. Kolejnym
kulturalnym aspektem wizyty by³ udzia³ w przedstawieniu pt. „Orghanistan”
stworzonym przez m³odzie¿ z Teatru Muzycznego Ragnarock. Poniewa¿ spektakl odbywa³ siê w jêzyku duñskim, przed wystêpem uczniowie z naszego gimnazjum mogli wys³uchaæ kolejnoœci wydarzeñ
w jêzyku angielskim bezpoœrednio od aktorów.
M³odzie¿ z Gimnazjum numer 2, przygotowywa³a siê do wyjazdu,
tworz¹c autoprezentacje multimedialne w jêzyku angielskim, które przedstawiali przed wszystkimi klasami szóstymi w szkole Baunebjerg oraz
Humlebaek, oraz przed klas¹ 8, z któr¹ spêdzili najwiêcej czasu podczas wspólnych wycieczek maj¹cych na celu zapoznanie siê z dorobkiem
kulturowym Danii.
Oprócz zajêæ jêzykowych i wycieczek turystycznych promowany by³
równie¿ zdrowy i sportowy styl ¿ycia. Uczniowie polscy i duñscy
wspólnie brali udzia³ w aerobiku w rytmach hip-hop, w latino prowadzonych przez p. Paulinê Urban oraz rozgrywali mecz towarzyski
w pi³kê rêczn¹ zainicjowany przez samych uczniów. Pobyt w Zelandii
(najwiêksza z 443 wysp Danii) nie by³by kompletny bez codziennych
spacerów nad morze, zwiedzaj¹c za ka¿dym razem inne wybrze¿e
i rozkoszuj¹c siê idealn¹ s³oneczn¹ pogod¹.
Poniewa¿ Duñczycy s¹ uznawani za najszczêœliwszy naród na œwiecie
i ze wzglêdu na wysokie podatki, równie¿ bardzo bogaty, mo¿na
spotkaæ tu bardzo wiele narodowoœci. Zw³aszcza w okolicach stolicy
kraju. Do szko³y Baunebjerg uczêszczaj¹ dzieci z ró¿nych stron œwiata
m.in. Liban, Turcja, Iran, Tajlandia, Polska, Sudan, Somalia, Chiny,
Afganistan, Bu³garia. Mo¿liwoœæ spotkania, poznania i rozmów
z rówieœnikami z tak wielu krajów i kultur by³a niezapomnianym
doœwiadczeniem dla naszej m³odzie¿y. Przez ten krótki czas m³odzie¿
zd¹¿y³a siê ze sob¹ bardzo z¿yæ i wci¹¿ utrzymuje kontakt (mailowy
i telefoniczny), nawet po powrocie do Polski, wyjazd okaza³ siê du¿ym
sukcesem i z niecierpliwoœci¹ oczekujemy rewizyty.

Kronika Towarzyska
UUU Kochana Krysiu!

Ratusz, s³ynne wybrze¿e Nyhavn, Pa³ac Królewski Amalienborg,
a nawet sam¹ królow¹ Ma³gorzatê II przeje¿d¿aj¹c¹ ulicami Kopenhagi.
Sporymi atrakcjami by³y równie¿: niespodziewana (dla uczniów)
wycieczka promem do Helsingborg w Szwecji oddalonej zaledwie
o 4 mile morskie oraz wizyta w œwiatowej s³awy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej Lousiana w Humlebaek, w którym odbywa³y siê wystawy
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Cz³owiek w swoim istnieniu pod¹¿a do doskona³oœci, przemierzaj¹c
beztroski, szaleñstwa i trudy po to, aby w którymœ momencie œwiadowie
korzystaæ ze skarbów, jakie odkrywa z czasem w g³êbi duszy. Z okazji
urodzin ¿yczymy Ci Krysiu, abyœ umia³a w sobie dostrzegaæ to, co
najpiêkniejsze, niech Twoja m¹droœæ pozwoli Ci cieszyc siê tym, co
posiadasz, a dobre i kochaj¹ce serce przynosi szczêœcie w ¿yciu osobistym i rodzinnym oraz same zaszczyty, nie tylko z okazji Twoich
urodzin, ale w ka¿dym kolejnym dniu wêdrówki do spe³nienia marzeñ Krystynie Czapskiej ¿ycz¹ kole¿anki i koledzy z chóru Skoranta.
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Tournée Karambola
Wrócili z Gracj¹
21 maja zespo³y taneczne Karambol, Karambol lI oraz Ma³y Karambol
wystartowa³y w II Dzieciêcym i M³odzie¿owym Przegl¹dzie Tanecznym Dolnego Œl¹ska LUBIN DANCE. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e
jury przegl¹du nagrodzi³o zespó³ Karambol przyznaj¹c statuetkê
GRACJI w kat. taniec nowoczesny.
Serdeczne podziêkowania dla Pañstwa Ma³gorzaty i Andrzeja Sajnóg
w³aœcicieli firmy PHU M. Sajnóg za finansowe wsparcie kupna strojów
tanecznych dla zespo³u, sk³adaj¹ instruktorka wraz z tancerkami.

Na zaproszenie s¹siadów
28 maja zespo³y Karambol i Karambol II wyst¹pi³y podczas obchodów
Jubileuszu 800 - lecia Miasta Z³otoryi.

Faza z Reputacj¹ w Jubilatce
27 maja w chojnowskiej Jubilatce odby³ siê
koncert, podczas którego zagra³a Reputacja
i Faza Blues.
Jako pierwszy zagra³ zespó³ Reputacja - znana
ju¿ wielu chojnowianom formacja graj¹ca
utwory Republiki i Grzegorza Ciechowskiego.
W sk³ad zespo³u wchodz¹: Piotr Misikiewicz
(wokal, klawisze), Mateusz Sieniek (perkusja),
Grzegorz Kruk (gitara), Artur Wójcicki (gitara),
Jaros³aw Hojdycz (gitara basowa). Na bibliografiê grupy sk³adaj¹ siê 3 p³yty: Demówka Koncertówka, Reprodukcje i Prezent. Swój
koncert rozpoczêli utworem Intro. Zagrali te¿
m. in.: Kombinat, Bia³¹ Flagê, Zapachnia³o
Jesieni¹, Gadaj¹ce G³owy, Pornografiê, Telefony, i wiele, wiele innych utworów.
Na zmianê z Reputacj¹ (mniej wiêcej co 4-5
utworów) gra³a Faza Blues - nowa kapela
chojnowska. Graj¹ utwory m.in. D¿emu,
Tadeusza Nalepy, czy Garry Moore’a, jak równie¿ swoje w³asne kompozycje, np. „W tym
pokoju”, któr¹ rozpoczêli swój wystêp. W ich
wykonaniu us³yszeliœmy jeszcze m.in.: Czerwony
jak ceg³a, The Loner, Nauczy³em siê niewiary,
List do M. Cz³onkowie zespo³u to: Jaros³aw
Kwaœniak (wokal i gitara), Micha³ (perkusja),
Jaros³aw Hojdycz (gitara basowa), Piotr £abowicz
(gitara), W³adys³aw S³adkiewicz (klawisze).
Koncert nale¿y uznaæ za udany. Do Jubilatki
przyby³a mieszanka towarzyska: m³odzie¿,
nauczyciele, pielêgniarki i ka¿dy z nich dobrze siê
bawi³ zarówno przy “republikañskich”, jak
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i bluesowych rytmach. Publicznoœæ z miejsc
podniós³ Jacek Z., który jako pierwszy, rock’n’roll’owym krokiem wyszed³ na parkiet.
Goœcie dobrze bawili siê niemal do pó³nocy,
mimo ¿e impreza planowo mia³a siê skoñczyæ
o 23:00. Tu uk³on w stronê pani Alicji Dul za
wyrozumia³oœæ, dziesi¹tki sprzedanych biletów
i udostêpnienie lokalu na kolejny koncert
w Jubilatce.
Œwiadek Koronny
Zespo³y muzyczne - Faza Blues i Reputacja dziêkuj¹ œlicznie za fachowy transport do Jubilatki
w dniu 27 maja panu Wies³awowi Bojakowi.
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Przeniesienie wiedzy rolniczej do praktyki

DNI POLA - Jerzmanowice 2011
25 maja Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego we Wroc³awiu PZD w Chojnowie, ju¿ po raz pi¹ty organizowa³ „Dni Pola” w Jerzmanowicach, na terenie gminy Chojnów. Jak co roku goœciny u¿yczy³ nam
rolnik Pan Grzegorz Rudziak, gospodaruj¹cy na ok. 400 ha. Na spotkanie przyby³o wielu rolników z pobliskich okolic. Wœród zwiedzaj¹cych poletka doœwiadczalne byli równie¿ rolnicy i mieszkañcy
z miasta Chojnowa.
Pani Bo¿ena Maziarska, z-ca dyrektora DODR, otwieraj¹c spotkanie
zwróci³a uwagê na potrzebê organizacji polowych spotkañ rolników
oraz firm produkuj¹cych œrodki do produkcji rolniczej w po³¹czeniu
z doradztwem rolniczym. W przysz³oœci tego typu imprezy przynios¹
du¿e efekty praktyczne i przyczyni¹ siê do poprawy wyniku finansowego gospodarstw rolnych. Pozwol¹ tak¿e na praktyczne poznawanie i wdra¿anie jednej z wielu zasad wzajemnej zgodnoœci (cross
compliance), która ju¿ obowi¹zuje polskich rolników.
Tadeusz Orlañski
DODR we Wroc³awiu

Z

notatnika

z NietrzeŸwy pieszy sprawc¹
œmiertelnego wypadku
28 maja oko³o godziny 22.00 na
Drodze Krajowej nr 94, relacji Chojnów - Krzywa, kieruj¹cy samochodem marki Hundai Pony, 50.letni
mieszkaniec Chojnowa, bêd¹c na
koñcowym etapie wyprzedzania
samochodu ciê¿arowego marki Daf
z naczep¹, w trakcie omijania pieszego id¹cego œrodkiem lewego
pasa ruchu, straci³ panowanie nad
pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. W wyniku zdarzenia pasa¿er samochodu marki Hundai,
30.letni mieszkaniec Chojnowa
zmar³ na miejscu zdarzenia, natomiast kieruj¹cy w trakcie udzielania pomocy medycznej w karetce
pogotowia.
Pieszy bezpoœrednio po zdarzeniu
oddali³ siê z miejsca zdarzenia.
W toku podjêtych czynnoœci funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Chojnowie ustalili dane personalne, nastêpnie zatrzymali sprawcê
wypadku. Okaza³ siê nim 44. letni
mieszkaniec Krzywej. Po stosownym przebadaniu okaza³o siê, i¿
by³ on w stanie nietrzeŸwoœci, posiada³ blisko 3 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Sprawcy za spowodowanie wypadku ze skutkiem œmiertelnym
grozi kara pozbawienia wolnoœci
do lat 8.
z Sprawca uszkodzenia mienia
zatrzymany
26 maja Komisariat Policji w Chojnowie zosta³ poinformowany, i¿
w nocy z 25 na 26.05.2011 roku,
nieznany sprawca przy u¿yciu
nieustalonego narzêdzia dokona³

rozciêcia trzech opon w samochodzie marki Volkswagen Transporter, który zaparkowany by³ przy
ul. Rynek, powoduj¹c starty
w wysokoœci 450 z³otych na szkodê zg³aszaj¹cego.
W wyniku podjêtych czynnoœci
funkcjonariusze Referatu Kryminalnego i Rewiru Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Chojnowie
ustalili i zatrzymali sprawcê, którym okaza³ siê 34.letni mieszkaniec Chojnowa.
Zatrzymanemu, za pope³nienie
niniejszego przestêpstwa grozi kara
pozbawienia wolnoœci do lat 5.

dZIELNICOWEGO
z Dzia³ania “trzeŸwy poranek”
23 maja funkcjonariusze wraz z funkcjonariuszami Wydzia³u Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy na terenie gminy
i miastaChojnów przeprowadzili
dzia³a-nia kontrolne pod nazw¹
“TrzeŸwy Poranek”. W trakcie

realizowanych dzia³añ wylegitymowano 215 osób, skontrolowano
215 pojazdów, zatrzymano piêciu
sprawców kieruj¹cych pojazdami
w stanie nietrzeŸwoœci, zatrzymano piêæ praw jazdy.
Opracowa³: asp. Tomasz Jagielski
Komisariat Policji w Chojnowie

z Posiada³ marihuanê
13 maja w Chojnowie przy ul. Zielonej, funkcjonariusze Referatu Prewencji Komisariatu Policji, zatrzymali 19.letniego mieszkañca Chojnowa, przy którym, podczas przeszukania, ujawnili susz roœlinny
koloru zielonego. Specjalistyczne
badania potwierdzi³y, i¿ ujawniona
substancja to œrodek odurzaj¹cy
z grupy marihuana. W zwi¹zku
z powy¿szym sprawca zosta³ zatrzymany w Pomieszczeniu dla Osób
Zatrzymanych Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy.
z Posiada³ amunicjê bez
zezwolenia
12 maja, przy ul. Fabrycznej zatrzymano 55.letniego mê¿czyznê,
przy którym, w wyniku przeszukania, ujawnili i zabezpieczyli
amunicjê ostr¹ kaliber 5,6 mm
w iloœci 50 sztuk, na któr¹ nie
posiada³ stosownego pozwolenia.
Sprawcy przedmiotowego czynu
grozi kara pozbawienia wolnoœci
do 8 lat.
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O tytu³ szachowego mistrza

Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych
- pl. Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46,
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,
http://www.biblioteka.chojnow.eu

* Dziêkujemy *
Bardzo dziêkujemy Pani Agnieszce
Dudzie za okazan¹ pomoc podczas przygotowywania imprez dla najm³odszych
czytelników.
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szachowy
w Chojnowie cieszy siê du¿¹ frekwencj¹. Na
starcie turnieju stanê³o 46 uczestników, w tym
19 z wysokim rankingiem EID (ranking FIDE).
Turniej otworzy³ sêdzia zawodów Jerzy Pud³o,
¿ycz¹c przyjemnej gry i udanych wyników.
Rozpoczê³a siê walka na dystansie 9 rund
z czasem 15 minut. Walka o czo³owe miejsca
trwa³a praktycznie od pierwszej rundy do
ostatniej. Prowadzenie zmienia³o siê po ka¿dej
kolejnej rundzie tak, ¿e trudno by³o wytypowaæ
zwyciêzcê. Do ostatniej rundy przyst¹pi³o
5 czo³owych zawodników z szansami na
pierwsze miejsce, ale najlepsz¹ dyspozycj¹
okaza³ siê zawodnik Polonii Wroc³aw Jerzy
Kot wyprzedzaj¹c by³ych zwyciêzców turniejów
chojnowskich Ireneusza £adê i Paw³a Szumilasa.
Bardzo dobrze dysponowany w tym dniu by³
Jacek Najduk mieszkaniec gminy Chojnów,
który zaj¹³ 4 miejsce, iloœci¹ punktów równ¹
drugiej i trzeciej pozycji rankingowej.

Tytu³ najlepszego zawodnika sekcji MDK
DANY Chojnów zdoby³ - Marcin Barabasz,
najlepszym zawodnikiem z Gminy Chojnów
- Jacek Najduk.
Najlepszy zawodnik z Chojnowa - Eugeniusz
Oleœnicki.
Najlepszy junior - Bartosz WoŸniak z Wroc³awia.
Najlepsza zawodniczka - Liwia Malinowska
z Boles³awca.
Najlepszy junior z Chojnowa - Jakub Wengrzyn.
Najm³odszy uczestnik - Marcel Karczmarek.
Na uwagê zas³uguje du¿a iloœæ m³odzie¿y ze
Szko³y Podstawowej Nr 4, gdzie zajêcia szachowe
prowadzi Pan Zbigniew Bojczuka, opiekunem
jest Pani Ma³gorzata Horodecka. Pierwszych
piêciu zawodników otrzyma³o nagrody pieniê¿ne, rzeczowe i dyplomy, pozostali czo³owi
zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe
i dyplomy.
jp

KOÑCOWA TABELA 12 ZAWODNIKÓW
1. Jerzy Kot ranking
2. Ireneusz £ada ranking
3. Pawe³ Szumilas ranking
4. Jacek Najduk ranking
5. Boles³aw Najdzionek ranking
6. Adam Krzos ranking
7. Wojciech Kowalczuk ranking
8. Mateusz Madera ranking
9. Marian Barabasz ranking
10. Bartosz WoŸniak ranking
11. Eugeniusz Oleœnicki ranking
12. Robert Rokicki ranking

2186
2160
2227
2047
1871
1800
2149
2024
1902
1848
1400
1800

7,5pkt Polonia Wroc³aw
7 pkt Polfarma Jelenia Góra
7 pkt MiedŸ Legnica
7 pkt Mewa Goliszów
6 pkt IDEA Œwiebodzin
6 pkt Lubin
6 pkt KS. ¯arów
6 pkt MiedŸ Legnica
6 pkt MDK DANY Chojnów
6 pkt Polonia Wroc³aw
6 pkt MDK DANY Chojnów
6 pkt Lwówek Œl¹ski

Organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do zorganizowania tak udanej
imprezy na terenie naszego miasta.
Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym miasta i Gminy Chojnów, starostwu powiatowemu, dyrektorowi MOKSiR Stanis³awowi Horodeckiemu, prezes i zarz¹dowi
Banku Spó³dzielczego, zak³adom Apis, Dany, Dolpap, zak³adowi opakowañ
Czes³aw Pi¹tek, panu Janowi Wengrzynowi, panu Andrzejowi Bobikowi Unifot,
pani Stanis³awie Szulakowskiej AGD. Pragniemy równie¿ podziêkowaæ panu
Jerzemu Rucie za dar w nastêpuj¹cych asortymentach - napoje, kawa, herbata, itp.
Jesteœmy wdziêczni wraz ze wszystkimi osobami za wspania³e wypieki z cukierni Pana
Stanis³awa Kryszczuka. Koñcz¹c pragnê osobiœcie podziêkowaæ wszystkim sponsorom, pracownikom MOKSiR, Redakcji Gazety Chojnowskiej oraz wszystkim
osobom, które czynnie przyczyni³y siê do zorganizowania turnieju.
Jerzy Pud³o
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Jak m³odzi tworz¹ sztukê?
Zapraszamy na wystawê prac plastycznych,
które wykonali uczniowie szkó³ ponadpodstawowych na warsztatach zorganizowanych
w ramach projektu „M£ODZI TWORZ¥
SZTUKÊ”. Wystawê „M³odzi Tworz¹ Sztukê:
CZ£OWIEK” mo¿na obejrzeæ w naszej
Galerii M³odych od 8 czerwca do 31 lipca.
Porozmawiajmy o ksi¹¿kach!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
czerwcowe spotkania Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki: 9 czerwca, godz. 13.30: MDKK
(Powiatowy Zespó³ Szkó³) - Z³ote myœli Terry’ego
Pratchetta na podstawie ksi¹¿ki „Nacja”,
13 czerwca, godz. 13.30: MDKK (Gimnazjum nr 2): Jenny Downham „Zanim
umrê”,24 czerwca, godz. 19.00: DKK (doroœli):
Janusz Beynar „Skutki uboczne”.

Biblioteczne nowoœci
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Rafa³ Witek - „Ale checa! Ale draka! Nowe
wiersze o zwierzakach” Ka¿dy, kto lubi wiersze
ponure, niezgrabne i niezrozumia³e, powinien od twórczoœci Rafa³a Witka trzymaæ siê
z daleka. Pozosta³a czêœæ ludzkoœci bêdzie
z pewnoœci¹ mia³a dobr¹ zabawê przy okazji
zapoznawania siê z bohaterami jego wierszy.
Uwaga, tych wierszy nie da siê czytaæ bezkarnie.
Wpadaj¹ w ucho i w ¿aden sposób nie chc¹
stamt¹d wypaœæ!
Dzia³ dla Doros³ych:
Krystyna Grzybowska - „Estreicherowie: kronika rodzinna”. Saga wielkiego rodu, panorama
dwustu lat historii Krakowa i polski, ksi¹¿ka
o wybitnych indywidualnoœciach, wœród których
byli m.in. malarze, botanicy, filologowie, prawnicy, historycy sztuki, filozofowie i lekarze napisana z perspektywy rodziny ³¹cz¹cej zami³owanie do zdobywania wiedzy z pielêgnowaniem serdecznych, opartych na mi³oœci
i przywi¹zaniu, wiêzi rodzinnych.
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Pi³ka no¿na
Po jednorazowej wpadce w Kochlicach, dru¿yna
Marcina Rabandy, idzie jak taran i odprawia
z kwitkiem kolejnych rywali. D¹b Siedliska to
dru¿yna z dolnych rejonów tabeli, co wcale nie
oznacza ¿e nie potrafi¹ graæ. Dobitnie œwiadczy
o tym wynik do przerwy 2-1 dla Chojnowianki.
Po przerwie to chojnowski taran ruszy³ maksymalnie i do³o¿y³ trzy trafienia. W tym dniu w sobotê 21 maja - trybuny by³y pe³ne kibiców,
pomimo, ¿e zawody przesuniêto w czasie o kilka
godzin. Jak siê okazuje, chojnowska poczta
pantoflowa dzia³a niezawodnie.

Fina³ Strefy Legnickiej w Pi³ce No¿nej
Dziewcz¹t - Gimnazjada 2011
31 maja na chojnowskim „Orlik-u” odby³y
siê zawody w pi³ce no¿nej dziewcz¹t. W zawodach wziê³y udzia³ zespo³y: Gimnazjum
Chocianów; Gimnazjum Œwierzawa; Gimnazjum nr 1 Chojnów; Gimnazjum W¹sosz.
Wyniki gier pó³fina³owych:
Œwierzawa – Chocianów
0:1 (0:0)
Chojnów – W¹sosz
4:3 (2:2; 3:3)

Mecz o miejsca III – IV
Œwierzawa – W¹sosz
4:3 (0:1; 3:3)
Mecz fina³owy:
Chojnów – Chocianów
0:7 (0:5)
Kolejnoœæ:
1. Chocianów - awans do fina³u dolnoœl¹skiego
2. Chojnów
3. Œwierzawa
4. W¹sosz
am

KS Chojnowianka - D¹b Siedliska - 5:2 (2:1).
Pojedynki z Górnikiem Z³otoryja s¹ tak barwne
jak ca³a historia pi³ki no¿nej Dolnego Œl¹ska. Tym
razem to Chojnowianka by³a goœciem. Górnik naszego zespo³u siê nie ul¹k³. Gdy jednak w szeregach dru¿yny ma siê Andrzeja Szczud³ê - to klêkajcie narody! Tajna broñ trenera Rabandy - popularny Œledziu zosta³ bohaterem ca³ego meczu.
W 75 minucie by³ autorem jedynego zwyciêskiego
gola.
Górnik Z³otoryja - KS Chojnowianka 0:1 (0:0)
pm
Wyniki rozgrywek
Zamêt - B³êkitni 3:0 wo. Sparta R.- BurzaCzarni 2:2 (0:1), Górnik Z. - Chojnowianka 0:1
(0:0), Górnik P. - DGP Iskra 4:4 (4:1), D¹b Stal 1:4 (1:3), Orla - Sparta G. 2:1 (1:0), Ikar Kaczawa 1:4 (0:2), Zawisza - Odra 2:10 (2:2)
Tabela
1. Sparta Grêbocice
26
2. Burza-Czarni Rokitki 26
3. Zamêt Przemków
26
4. Chojnowianka
26
5. DGP Iskra Kochlice
26
6. Orla W¹sosz
26
7. Stal Chocianów
26
8. Górnik Z³otoryja
26
9. Sparta Rudna
26
10. Górnik Polkowice
26
11. B³êkitni Koskowice 26
12. Kaczawa Bieniowice 26
13. Odra Chobienia
26
14. D¹b Siedliska
26
15. Ikar Mi³gostowice
26
16. Zawisza Sebry
26

52
49
47
47
46
45
45
41
36
35
31
29
28
22
20
10

88 - 42
65 – 37
53 - 30
47 - 32
68 - 40
48 - 27
61 - 35
43 - 32
43 - 46
64 - 58
50 - 66
47 - 65
57 - 54
38 - 79
25 - 82
34 - 106

MLPN-2011
Zakoñczy³a siê I runda Miêdzyzak³adowej Ligii Pi³ki No¿nej
2011r. w Chojnowie.
W lidze uczestniczy³o 7 dru¿yn, rozegrano 21 meczy,
w których strzelono 280 bramek (œrednia na mecz 13,3
trafnych strza³ów).
Bramki strzela³o a¿ 50 zawodników. Najwiêcej goli strzeli³
Andrzej Ziembowski (FEERUM) - 27. Do rozgrywek zg³oszono 94 zawodników. Najm³odsz¹ wiekowo dru¿yn¹ jest
TOMPOL (œrednia wieku 20,9), najstarsz¹ dru¿yna BELFRY-11
(œrednia wieku 36,7).
Najstarszym zawodnikiem MLPN-2011 jest Pan Edward
Jakubiec (ZPWP DOLPAP) 60 lat.
Warto podkreœliæ bardzo dobr¹ pracê sêdziów w osobach:
Mariusz Kaczmarek, Miros³aw Pluta.
25 maja rozegrano VIII kolejkê spotkañ. Od drugiej rundy
do³¹czy³a do MLPN-2011 dru¿yna DOMEX.

Wyniki VIII kolejki:
DOMEX - TOMPOL
BHPE - ZPWP DOLPAP
BELFRY-11 - ALKEN
KADRA APIS - FEERUM

Terminarz najbli¿szych spotkañ
przed wakacyjn¹ przerw¹:

4:10
14: 5
5: 1
3:14

Klasyfikacja strzelców
Nastêpna kolejka (4-5.06) Górnik Z. - D¹b,
Chojnowianka - Zamêt, B³êkitni - Górnik P. DGP
Iskra - Zawisza, Odra - Ikar, Kaczawa - Orla,
Sparta G. - Sparta R., Burza-Czarni - Stal.
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1. Marciniak Mariusz
BHPE
2. Ziembowski Andrzej
FEERUM
3. Szyde³ko Adam
ALKEN
4. Paczyñski Marcin
KADRA APIS
5. Górka £ukasz
FEERUM

Andrzej Ziembowski
- najlepszy strzelec

27
27
23
20
16

08.06.11 godz. 20.00 BELFRY-11 - BHPE
08.06.11 godz. 19.00 FEERUM - TOMPOL
11.06.11 godz. 9.00 KADRA APIS - ZPWP
DOLPAP
08.06.11 godz.18.00 DOMEX - ALKEN
15.06.11 godz. 20.00 BELFRY-11 - TOMPOL
18.06.11 godz. 9.00 FEERUM - ZPWP
DOLPAP
15.06.11 godz. 18.00 KADRA APIS - ALKEN
15.06.11 godz. 19.00 DOMEX - BHPE

13

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 mieszkanie w Rokitkach - kawalerka, Ip., pow. 38 m2, do remontu z gara¿em.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy, pow.
ok. 130 m2, przy ul. Chmielnej w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 790-279-465.

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.

Auto-Moto

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 lokal handlowy o pow. 36 m2,
wc, telefon, dobra lokalizacja. Wiadomoœæ:
tel. 608-536-345.

Sprzedam domek poniemiecki w Chojnowie
do remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow. 70 m2
w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1.
Wiadomoœæ: tel. 604-594-517 lub 608-690-883.

Sprzedam dom o pow. mieszkaniowej 148,5 m2
+ budynki gospodarcze i dzia³ka, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 889-015-519.
Sprzedam dom jednorodzinny w budowie
(fundamenty) w Bia³ej, 11a, pe³na dokumentacja
i media, cena 65 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 783-033-169
lub 665-849-101.
Sprzedam domek na wsi - Pyskowice 5
k/ Z³otoryi, dzia³ka 25a, cena 250 tys. z³. Do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 608-829-237.
Sprzedam dom Wojciechów 72 z ³¹k¹ i polem
lub zamieniê na mieszkanie w Chojnowie, chêtnie
parter lub Ip. z wygodami, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 666-337-059.
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 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 mieszkanie pod klucz w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w³asnoœciowe, pow. 64,5 m 2 , 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 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.
Sprzedam mieszkanie o pow. 55 m2 w centrum miasta. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
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Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
spó³dzielczym, pow. 69,5 m2 , Ip., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, balkon. Wiadomoœæ:
tel. 663-914-424.
Sprzedam mieszkanie 41 m2, pokój, kuchnia,
³azienka, wc, dwie garderoby, w starym
budownictwie, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie na ul. Samorz¹dowej
w Chojnowie, pow. 61,8 m2 w czteropiêtrowym
bloku, 3 pokoje, wc, ³azienka, kuchnia, przedpokój, wymienione okna i drzwi wejœciowe, g³adŸ
na œcianach. Wiadomoœæ: tel. 609-527-902.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
w centrum Chojnowa, pow. 60 m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, po remoncie, bardzo tanie
w utrzymaniu, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 512-244-353 – po godz. 16.
Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w³asnoœciowe, pow. 55,4 m2, IIp., ul. Sikorskiego, po
gruntownym remoncie, nowe okna, rolety zewnêtrzne, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-18-85 lub 666-322-278.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, pow. 47 m2
w Osetnicy, po kapitalnym, remoncie, do mieszkania nale¿y piwnica, gara¿ i ma³a dzia³eczka.
Wiadomoœæ: tel. 696-441-557.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow. 57 m2,
Chojnów ul. Paderewskiego, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 605-364-731.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie o pow.
60 m2, 3 pokoje. Wiadomoœæ: tel. 666-838-848.
Wynajmê mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, c.o. miejscowe,
IIp., ul. D¹browskiego 18, 500 z³/m + media.
Wiadomoœæ: tel. 663-539-179.
Mam do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 784-803-801.
2.pokojowe mieszkanie z gara¿em dla firm
lub na krótki wynajem, max. 6 miesiêcy, czynsz
1000 z³ + liczniki. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551.
Sprzedam lub wynajmê lokal o pow. 47 m2,
ul. Kolejowa 23. Wiadomoœæ: tel. 517-372-555
lub 694-476-290.
Sprzedam Agencjê PKOBP w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 510-593-912.
m2

Wynajmê lokal u¿ytkowy, pow. 13
w Chojnowie przy ul. Kolejowej 30. Wiadomoœæ:
tel. 604-607-652.
Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,
pow. 44 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, centralne ogrzewanie, wymienione okna, p³ytki,
panele - na wiêksze (mo¿e byæ zad³u¿one).
Wiadomoœæ: tel. 781-285-654.

Sprzedam samochód marki Volvo 440 o poj.
180 cm3, rok prod. 1994, centralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie, immobilajzer, cena
2700 z³. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

Us³ugi
Firma „Glazur” oferuje kompleksowe wykoñczenia wnêtrz - malowanie, tapetowanie, uk³adanie glazury, regipsy, sufity podwieszane i inne
- solidnie i uczciwie. Wiadomoœæ: tel. 515-138-969.
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.
Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Konstytucji 3-go Maja 1 wynajmie powierzchniê
reklamow¹. Wiadomoœæ: tel. 668-184-348.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2,
1.104 m 2 , 935 m 2 , 933 m 2 . Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.
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.
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.
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.
Sprzedam dzia³kê w Czernikowicach o pow.
30 a, niedaleko lasu, teren suchy, dobry dojazd,
cena 40 z³/m 2 (do uzgodnienia). Wiadomoœæ:
tel. 695-035-529.
Sprzedam dzia³ki budowlane 1885 m2 oraz
564 m 2 w Jerzmanowicach, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551.
Dzia³ka przemys³owa w Chojnowie, ul. Fabryczna, pow. 15.750 m2, sprzedam okazyjnie. Wiadomoœæ: tel. 602-191-428.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Pilnie poszukujê u¿ywanego wózka inwalidzkiego dla osoby ciê¿ko chorej. Wiadomoœæ:
tel. 888-459-998.
Sprzedam wózek 3 funkcyjny + noside³ko
samochodowe + ³ó¿eczko z materacem, stan
bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 603-210-398.
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Tartak w Zamienicach
- Henryk Szapowa³
oferuje:
* najtañsze w regionie wiêŸby dachowe
+ ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
* stemple budowlane
* impregnacja zanurzeniowa
Kontakt :

Wypo¿yczalnia
rusztowañ i sprzêtu
budowlanego
"Olsen-Bud"
ul. Boles³awiecka 4
Tel. 606-995-852

0660-418-596
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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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