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Powrót do przesz³oœci
Co sprowokowa³o prowadz¹c¹ lokal do zg³oszenia
restauracji do „Kuchennych rewolucji”?

NR 06 (762) ROK XX 16.03.2012 CENA 1,60 z³

Basen - nowe wyzwanie
Niespe³na 2 lata pierwszy kierownik miejskiej p³ywalni zarz¹dza³ oddanym jesieni¹
2010 roku obiektem. Kiedy kilka tygodni temu ust¹pi³ z funkcji og³oszono konkurs
na nowego kierownika. Na ofertê odpowiedzia³o 9 zainteresowanych.

Kolarskie sukcesy
10 i 11 marca w Jeleniej Górze zawodnicy z klubu UKK „Oriens MTB”
Chojnów zdobyli wiele czo³owych miejsc.

Opowiadaj¹c s³owem i dŸwiêkiem
Koncerty Ciszy Jak Ta prowadz¹ s³uchaczy przez górskie
po³oniny, morskie brzegi i brukowane ulice miast…

„Tydzieñ dzieci mia³ siedmioro”
- to temat kolejnych bezp³atnych, zajêæ edukacyjnych w ramach
„Bibliotecznej Akademii Malucha”.

OTWP po raz 34
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.

Tak nas maluj¹
Prace konkursowe, poddane zosta³y
ocenie profesjonalnego jury.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG

* rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na
kontynuacjê rozbudowy cmentarza komunalnego.
Rozpoczêcie prac planuje siê na pocz¹tek
kwietnia;
* trwaj¹ procedury przetargowe po otwarciu
ofert na wykonanie sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla
planowanego zespo³u domków jednorodzinnych
w rejonie ulic £u¿ycka, Legnicka, Okrzei;
* po zimowej przerwie wznowiono prace
przy rewitalizacji rynku. Wykonawca prowadzi
roboty zwi¹zane z przygotowaniem podbudowy pod now¹ nawierzchniê brukow¹
i oœwietlenie w zachodniej czêœci rynku.
Przywrócono ruch samochodowy w ul. Chmielnej do ul. Wolnoœci. Kierowcy jad¹cy od strony
Boles³awca nie musz¹ ju¿ wje¿d¿aæ na Plac
Zamkowy.
Wydzia³ GGiOŒ
Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje, i¿ przygotowuje do sprzeda¿y pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ tereny po³o¿one przy
ul. £u¿yckiej (8 dzia³ek o pow. od 635 m2 do
770 m2) i ul. Witosa (5 dzia³ek o pow. od 843 m2
do 1027 m2). W najbli¿szym czasie zostan¹
og³oszone przetargi na sprzeda¿ w/w gruntów.
Poni¿ej zamieszczamy mapki z naniesion¹
lokalizacj¹ dzia³ek.
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- My ze swojej strony dajemy bazê, sprzêt, trenerów i patronat. Liczymy natomiast, ¿e zawodnicy, którzy trenuj¹ u nas od kilkulatka, naturaln¹ drog¹ bêd¹ kontynuowaæ treningi tak¿e
w ramach zajêæ lekcyjnych. Czêsto zdarza siê,
¿e m³odzie¿ podejmuj¹ca naukê w gimnazjum,
obarczona obowi¹zkami szkolnymi, rezygnuje
z dodatkowych zajêæ. Dru¿yny nam siê kurcz¹,
brakuje zawodników w tej grupie wiekowej.
Klasa sportowa z pewnoœci¹ zmieni tê sytuacjê.
Zwiêkszona liczba godzin wychowania fizycznego w tej profilowanej klasie pozwoli m³odzie¿y
trenowaæ bez specjalnych obci¹¿eñ. Nasz¹ ambicj¹ jest tak¿e utworzenie dru¿yny ¿eñskiej.
- Porozumienie to inauguruje powrót do tradycji
- dodaje dyrektor Gimnazjum nr 1 El¿bieta
Fa³at. - Chcemy nawi¹zaæ do œwietlanej przesz³oœci i znów postawiæ na sport. Od przysz³ego
roku szkolnego w naszej szkole, wyselekcjonowani uczniowie rozpoczn¹ naukê w klasie
o profilu sportowym. Program klasy
przewiduje 6 godzin lekcji w-f w tygodniu oraz
zajêcia pozalekcyjne ze szczególnym naciskiem
na pi³kê no¿n¹. Testy predyspozycji sportowych
odbêd¹ siê jeszcze w marcu.
To nie jedyny pomys³ tej placówki na atrakcyjne profile klas. Ale o kolejnych koncepcjach
napiszemy w jednym z najbli¿szych numerów G.Ch.
Goœcie ze wschodu
W miniony wtorek w³adze miasta goœci³y
w ratuszu przedsiêbiorców z Kazachstanu i Litwy.
Kilkuosobowa delegacja firm zajmuj¹cych
siê sprzeda¿¹ elewatorów, to partnerzy i goœcie chojnowskiego Feerum. Wraz z w³aœcicielem firmy odwiedzili siedzibê naszego
samorz¹du oraz Muzeum Regionalne.
O szczegó³ach tej wizyty napiszemy w kolejnym numerze G.Ch.

ul. £u¿ycka

ul. Witosa

Klasa sportowa
W czasach kiedy Gimnazjum nr 1 funkcjonowa³o jako szko³a podstawowa, klasa sportowa
by³a tu norm¹. Wielu mieszkañcom ta placówka
do dziœ kojarzy siê ze szko³¹ ze sportowymi
tradycjami, wieloma sukcesami sportowymi.
Kilka tygodni temu dyrekcja Gimnazjum nr 1
podpisa³a porozumienie z KS Chojnowiank¹
na utworzenie klasy sportowej. Po co to
porozumienie?
- To dobry pomys³ i korzystny uk³ad - wyjaœnia
prezes KS Chojnowianka Ma³gorzata Cz³onka.

2

G³osujmy na Chojnowiankê
W 2012 firma Nivea uruchomi³a program
“Szkó³ki Pi³karskie NIVEA”. Dziêki niemu
100 szkó³ podstawowych lub dzieciêcych klubów
pi³karskich w ca³ej Polsce, trenuj¹cych pi³kê
no¿n¹ z dzieæmi w wieku 7-13 lat, otrzyma
najwy¿szej klasy program treningowy oraz
sprzêt sportowy. Aby zapewniæ najwy¿szy
standard i wartoœæ merytoryczn¹ szkoleñ,
w charakterze partnera NIVEA zaprosi³a do
wspó³pracy jedn¹ z najlepszych szkó³ek pi³karskich na œwiecie - Akademiê Ajax Amsterdam.

PIT-y w Urzêdzie
Do koñca kwietnia w ka¿d¹ kolejn¹
œrodê w Urzêdzie Miejskim, wzorem
lat poprzednich, dzia³a punkt przyjmowania druków rocznego zeznania
podatkowego. W pokoju nr 3 (parter),
od godziny 8.00 do godz. 15.00
pracownik Urzêdu S k a r b o w e g o
przyjmuje i jednoczeœnie sprawdza
prawid³owoœæ wype³nionych dokumentów.
Druki PIT s¹ dostêpne do pobrania
w Urzêdzie Miejskim, w pokoju nr 5
(parter) w godzinach urzêdowania.

W programie mog¹ uczestniczyæ chojnowskie
dzieci, trenuj¹ce na co dzieñ w KS „Chojnowianka”. Aby ich marzenie siê spe³ni³o, aby m³odzi
pi³karze mogli rozwijaæ siê pod okiem doœwiadczonych trenerów, korzystaj¹c jednoczeœnie
z nowoczesnego sprzêtu wystarczy tylko wejœæ na
odpowiedni¹ stronê: www.szkolkinivea.pl
i jednym klikniêciem zbli¿yæ naszych pi³karzy
do upragnionego celu. Do projektu zakwalifikuje siê 100 dru¿yn z ca³ej Polski, z najwiêksz¹
liczb¹ g³osów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e swój g³os
mo¿emy oddaæ jednorazowo ka¿dego dnia. Czasu
jest sporo, bo wyniki pierwszej tury organizator
og³osi 7 maja, ale potrzebna jest spo³eczna mobilizacja, najlepsi w dotychczasowych rankingach maj¹ bowiem blisko 10 tysiêcy g³osów.
Wa¿ne dla cz³onków
Chojnowianki
Informujemy, ¿e 19 marca o godz.18.00
w restauracji Pod Jeleniem odbêdzie siê
walne zebranie cz³onków Klubu Sportowego
Chojnowianka.
Zbiórka elektroœmieci
Kolejn¹ akcjê zbierania elektroœmieci zaplanowano na 24 marca. Tego sobotniego
dnia na terenie by³ej stra¿y po¿arnej przy
ul. D¹browskiego 15 oraz na placu przed
kot³owni¹ WPEC przy ul. Kiliñskiego oddaæ
bêdzie mo¿na zu¿yty, niesprawny sprzêt elektroniczny. Punkty czynne bêd¹ od godz. 9.00
do godz. 15.00. Nie trzeba jednak czekaæ a¿ do
marca. W ka¿dy dzieñ powszedni, w godz. od
7.00 do 15.00. na terenie bazy zak³adu oczyszczania miasta Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej przyjmowane s¹ wszelkiego rodzaju elektroœmieci. Przypominamy
przy okazji, ¿e za wyrzucenie np. telewizora
do przydomowego kontenera grozi kara grzywny - nawet do 5000 z³. Warto te¿ mieæ œwiadomoœæ jak bardzo urz¹dzenia szkodz¹
naszemu œrodowisku. Zawieraj¹ m.in. rtêæ,
kadm i o³ów. Sprzêt rozk³adaj¹cy siê na wysypisku, czy innym przypadkowym miejscu
uwalnia truj¹ce zwi¹zki do gleby, st¹d trafiaj¹
do wód i powietrza, a potem kumuluj¹ siê
w roœlinach i organizmach zwierz¹t. Elektroœmieci zawieraj¹ te¿ wiele cennych metali,
takich jak z³oto, srebro, miedŸ, aluminium.
Materia³y odzyskane w wyniku recyklingu
mog¹ zostaæ ponownie zastosowane w nowych urz¹dzeniach.
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W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê obchodami
50-lecia Szko³y Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
powstanie nowa monografia szko³y.
Autorzy monografii pragnêliby zamieœciæ
w niej wspomnienia pracowników,
absolwentów i ich rodziców.
Chêtnych do napisania wspomnieñ
prosimy o skontaktowanie siê
z Dyrekcj¹ Szko³y
lub z paniami M. Szczepanowsk¹
i E. Wiêcek do dnia 31.03.2012 r.
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Absolwenci Szko³y przy ul. Wojska Polskiego
- zwanej potocznie 109!!!
W paŸdzierniku 2012 roku szko³a przy ul. Wojska Polskiego
bêdzie obchodzi³a swój jubileusz - 50 lecie szko³y. W zwi¹zku
z tym Komitet Organizacyjny Obchodów zwraca siê z gor¹c¹
proœb¹ do Absolwentów o pomoc w zbieraniu materia³ów - Ÿróde³
historycznych na temat szko³y. Jeœli macie Pañstwo zdjêcia, tarcze,
informacje na temat pocz¹tków szko³y lub inne pami¹tki
zwi¹zane z jej histori¹ prosimy o kontakt z bibliotek¹ szkoln¹
lub sekretariatem przy ul. Wojska Polskiego. Materia³y
w bardzo krótkim czasie zostan¹ Pañstwu oddane. Prosimy
równie¿ o kontakt nauczycieli ucz¹cych we wczesnym okresie
istnienia Zasadniczej Szko³y Zawodowej,
w tym tak¿e instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Komitet Organizacyjny
Dane kontaktowe:
sekretariat szko³y - tel.76-81-96-520
e-mail 109tka@pzs-Chojnow.pl

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik
zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury
technicznej (telekomunikacyjna). Na dzia³ce nr 340/5 znajduje
siê przy³¹cze energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny
do niej dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we
w³asnym zakresie i na na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
19 kwietnia 2012 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,
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59-225 Chojnów do dnia 13 kwietnia 2012 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 600,00 z³ - dot. dz. nr 340/5 i 440,00 z³ - dot. dz. nr 277/1.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia
26 paŸdziernika 2011 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Basen - nowe wyzwanie
Niespe³na 2 lata pierwszy kierownik miejskiej p³ywalni zarz¹dza³ oddanym jesieni¹ 2010 roku obiektem.
Kiedy kilka tygodni temu ust¹pi³ z funkcji og³oszono
konkurs na nowego kierownika. Na ofertê odpowiedzia³o 9 zainteresowanych. Szczegó³ow¹ weryfikacjê przeszed³ jeden z nich - Daniel Osadkowski.
***
Emilia Grzeœkowiak - Sk¹d decyzja o wziêciu udzia³u w konkursie
na kierownika?
Daniel Osadkowski - Szuka³em nowego wyzwania. Dotychczasowe
doœwiadczenie zawodowe da³o mi mo¿liwoœæ pracy z ludŸmi, nauczy³o
umiejêtnoœci podejmowania, decyzji, szybkiego reagowania na problemy,
samodzielnoœci. Mimo to pragnê nadal siê rozwjaæ, stan¹æ do kolejnego ¿yciowego zadania, a jednoczeœnie wykorzystaæ nabyt¹ ju¿
wiedzê. Widzê na tym stanowisku swoj¹ przysz³oœæ, mam tak¿e wizjê
przysz³oœci basenu.
E. G. - W³aœnie. Staj¹c przed komisj¹ musia³ Pan m.in. zaproponowaæ
swoj¹ wizjê zarz¹dzania obiektem. Czym przekona³ Pan oceniaj¹cych?
D. O. - Nie czas jeszcze o tym mówiæ. Wci¹¿ poznajê specyfikê codziennej
pracy, merytorycznej, organizacyjnej i technicznej. Trochê zaskoczy³
mnie ogrom obowi¹zków - tak zarz¹dzaj¹cych jak i ca³ego personelu.
Ka¿dy jest tu obarczony du¿¹ odpowiedzialnoœci¹ - za bezpieczeñstwo,
higienê, sprawnoœæ techniczn¹. Dotychczas zupe³nie inaczej patrzy³em
na ten obiekt. Nowa, wspania³a, d³ugo oczekiwana przez mieszkañców
p³ywalnia, oferuj¹ca doskona³¹ rekreacjê dla ca³ej rodziny. Sam
wielokrotnie korzysta³em z basenu. Teraz nie mam na to czasu i bardzo
nad tym ubolewam.
Ale zdaje siê, ¿e odbieg³em od tematu. Naturalnie chodzi mi po g³owie
kilka innowacyjnych pomys³ów. Nie zdradzam szczegó³ów, bo tak
naprawdê muszê je skonfrontowaæ z realiami. Z pewnoœci¹ pierwszym
moim dzia³aniem marketingowym bêd¹ rozmowy z przedsiêbiorcami
i propozycja reklamy ich firm na terenie obiektu. To na pocz¹tek,
o kolejnych krokach media z pewnoœci¹ siê dowiedz¹.
E. G. - Jakie ma Pan refleksje po tych kilku dniach? Co zaskoczy³o
- pozytywnie b¹dŸ negatywnie?
D. O. - Tak naprawdê nie mam czasu na refleksjê. Ale jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej rzeczywiœcie jeszcze nie tak dawno postrzega³em ten
obiekt zupe³nie inaczej. Jak to mówi¹ - punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia. Dok³adnie tak jest. Teraz to dla mnie ciê¿ka praca,
odpowiedzialnoœæ i obowi¹zki. S³owem miejsce pracy, a nie jak dotychczas
rekreacji. Wierzê jednak g³êboko, ¿e z czasem da siê to pogodziæ.
E. G. - Nie zdradza pan najbli¿szych zamierzeñ. A jeœli zapytam
o przysz³oœæ - dalek¹, ambitn¹ i wymarzon¹?

D. O. - To chyba oczywiste. Basen œci¹gaj¹cy t³umy, przynosz¹cy
dochody, rozwijaj¹cy siê. To realne, ale wymaga czasu i dobrego
marketingu.
E.G. - Ma Pan zatem okazjê poprzez nasz¹ Gazetê dotrzeæ teraz
do setek odbiorców. Jak w kilku s³owach zachêci Pan do korzystania z basenu?
D. O. - Tych którzy korzystaj¹, a ich te¿ s¹ setki, przekonywaæ nie muszê.
Z pewnoœci¹ jednak w naszym mieœcie jest jeszcze wiele osób, które na
basenie nie by³y. Jak je zachêciæ? Po prostu serdecznie zapraszam.
P³ywanie to nie tylko zdrowie, odprê¿enie, hartowanie i wzmacnianie
kondycji naszych miêœni, to tak¿e wspania³y odpoczynek, pozytywnie
nastrajaj¹cy wysi³ek fizyczny i sport absolutnie dla ka¿dego. Nieumiejêtnoœæ p³ywania nie jest ¿adn¹ przeszkod¹ w korzystaniu z naszego
obiektu. Proponujemy przecie¿ wiele innych atrakcji - rw¹c¹ rzekê,
hydromasa¿e, jacuzzi, ³¹kê solarn¹, prysznic wra¿eñ i dwie sauny fiñsk¹ i parow¹.
Wystarczy zapakowaæ rêcznik, obuwie k¹pielowe, zabraæ ze sob¹ parê
z³otych na wstêp i to wszystko. Potem to ju¿ tylko odpoczywaæ, wzmacniaæ
organizm i cieszyæ siê, ¿e mamy taki obiekt w mieœcie.
E. G. - Oczywistym jest ju¿ fakt, ¿e obecnie ca³y czas wype³niaj¹
panu nowe obowi¹zki. Trudno znaleŸæ chwilê na w³asne przyjemnoœci. Czego zatem musia³ pan na pewien czas zaniechaæ?
D. O. - Mimo, ¿e obecnie praca rzeczywiœcie zabiera mi gros czasu,
nie pracujê przecie¿ 24 godziny na dobê. Czas wolny poœwiêcam
rodzinie. Staram siê, ¿eby moja ¿ona i dwuletni syn Franciszek nie
odczuwali zmian jakie zasz³y. Z pewnoœci¹ jednak nie mam czasu na
swoje pasje - wspomniane p³ywanie, czy motoryzacjê. Zbli¿a siê wiosna i ju¿ powinienem przygotowywaæ moje dwa motocykle do sezonu,
ale one i krajoznawcze podró¿e bêd¹ musia³y zaczekaæ.
E.G. - Czego panu ¿yczyæ na tej nowej funkcji?
D. O. - Powodzenia w realizacji zamierzeñ. Je¿eli powiedzie siê to co
planujê, wszyscy zyskamy.

Po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie… PZS!!
Do koñca lutego samorz¹dy mia³y czas, aby podj¹æ decyzjê odnoœnie likwidacji lub przekszta³cenia swoich placówek oœwiatowych. Szacuje siê, ¿e od wrzeœnia na Dolnym Œl¹sku zostanie
zlikwidowanych ok. 36 szkó³ i przedszkoli. G³ównym powodem tych decyzji jest ni¿ demograficzny oraz koniecznoœæ ograniczania wydatków. Mo¿na, zatem zadaæ sobie pytanie,
co z Powiatowym Zespo³em Szkó³ w Chojnowie, czy prace remontowe w budynkach
przy ul. Reja i Sobieskiego, u¿ytkowanych jeszcze niedawno przez PZS œwiadczyæ mog¹
o zamiarze likwidacji tej placówki? Nic bardziej mylnego!
Dla w³adz powiatu, które s¹ organem prowadz¹cym t¹ placówkê, rozwój oœwiaty jest zadaniem
bardzo wa¿nym. Dlatego nie ma mowy o likwidacji, przeciwnie w dalszym ci¹gu bêdziemy
dbaæ o jej rozwój i ci¹g³¹ modernizacjê zapewnia starosta legnicki Jaros³aw Humenny.
Obiekty nale¿¹ce do PZS ju¿ od kilku lat zmieniaj¹
swoje oblicze. Modernizacja hali sportowej przy
ul. Reja to inwestycja warta prawie 900 tys. z³.
Po remoncie obiekt jest nie tylko piêkniejszy,
ale tak¿e wykorzystywany do organizacji turniejów i zawodów. Odbywaj¹ siê tutaj imprezy
o zasiêgu miêdzynarodowym - zawody karate,
turniej szachowy i planowany w tym roku po raz
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pierwszy, turniej bokserski. Komfort uczenia siê
poprawi³a tak¿e wymiana okien w liceum ogólnokszta³c¹cym. Z przeprowadzonej termomodernizacji obiektu przy ul. Wojska Polskiego ciesz¹ siê
tamtejsi uczniowi. W œrodku jest cieplej, a budynek
zyska³ na wygl¹dzie. Obecnie trwaj¹ przygotowania do remontu w budynku przy ul. Witosa.
Prace remontowe przeprowadzone w Powiatowym
Zespole Szkó³ kosztowa³y do tej pory prawie 2 mln
500 tys. z³. By³y to œrodki w³asne powiatu oraz
pozyskane z funduszy unijnych.
Oczywiœcie rozwój oœwiaty to nie tylko dbanie
o wygl¹d obiektów szkolnych. Podstaw¹ sukcesu
edukacyjnego jest kadra pedagogiczna oraz ucznio-

wie. Pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która od wielu lat pisze i realizuje projekty
unijne, uczniowie w Powiatowym Zespole Szkó³
rozwijaj¹ zainteresowania, uczestnicz¹ w zajêciach
wyrównawczych, przygotowuj¹ siê do egzaminów
maturalnych, a tak¿e aktywnie spêdzaj¹ czas podnosz¹c swoj¹ sprawnoœæ i kondycjê fizyczn¹. Uczniowie mog¹ liczyæ na stypendia naukowe fundowane
przez starostê powiatu oraz dyrektora szko³y.
- Zapewnienie odpowiednich warunków kszta³cenia dla uczniów naszej szko³y zawsze by³o dla
powiatu priorytetem - podkreœla starosta legnicki
Jaros³aw Humenny. - Poprawiliœmy bazê lokalow¹,
a obecnie przystêpujemy do nowych form wspó³pracy
z pracodawcami, aby skuteczniej wzmocniæ szkolnictwo zawodowe. Ka¿dy uczeñ mo¿e liczyæ na
indywidualne podejœcie nauczyciela do jego mo¿liwoœci edukacyjnych. W Powiatowym Zespole Szkó³
nie jest siê numerem w dzienniku, ale konkretn¹
osob¹, partnerem w realizacji obecnego etapu rozwoju edukacyjnego, na koñcu którego jest podjêcie studiów. Takiego podejœcia oczekuj¹ uczniowie
i ich rodzice i to im w naszej szkole zapewniamy.
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Opowiadaj¹c s³owem i dŸwiêkiem
CISZA JAK TA to nazwa Ko³obrzeskiej Formacji Poezji Œpiewanej,
która 4 marca goœci³a w naszym mieœcie z poetyckim koncertem.
Nazwa grupy nieco intryguje. Brzmi poetycko i sugeruje nostalgiê,
spokój. Tymczasem kryje siê pod ni¹ energiczna, szeœcioosobowa grupa

m³odych muzyków znad morza, zakochanych w górach. Ich kompozycje
w³asne i utwory zapo¿yczone w zdecydowanej wiêkszoœci opiewaj¹
piêkno polskich szczytów i pasm górskich. Ale nie tylko. Jak przeczytaæ
mo¿na na ich stronie internetowej „koncerty Ciszy Jak Ta prowadz¹
s³uchaczy przez górskie po³oniny, morskie brzegi, czy brukowane ulice
miast opowiadaj¹c s³owem i dŸwiêkiem o mi³oœci - “spiritus movens”
¿yciowej wêdrówki, we wszystkich jej barwach i odcieniach”. Dorobek
artystyczny zespo³u to 50 utworów autorskich. Graj¹ tak¿e kompozycje
innych, ale wy³¹cznie we w³asnej aran¿acji, której flet poprzeczny,
skrzypce, gitara basowa, klarnet, djembe, gitara elektroakustyczna,
harmonijka ustna i instrumenty perkusyjne nadaj¹ nowego brzmienia.
Poezja œpiewana ma wielu swoich zwolenników. Wœród chojnowian
te¿. Salê w MOKSiR 4 marca wype³nia³a publicznoœæ, której ten
gatunek muzyki nie jest obojêtny, a s³owno-muzyczny spektakl oparty
na tekœcie poetyckim wysokiej próby, z muzyk¹ podkreœlaj¹c¹ jego
wagê i wzmacniaj¹c¹ przekaz wzbudza w nich niezapomniane emocje.
Tego dnia chyba nikt nie czu³ siê rozczarowany. Koncert „Ciszy jak
ta” z pewnoœci¹ zapadnie na d³ugo w pamiêci, zw³aszcza, ¿e tego typu
muzyka rzadko rozbrzmiewa w grodzie nad Skor¹.
eg

Nasze talenty w internecie
Druga edycja „Talentów znad Skory” zainteresowa³a 36 uczestników - mieszkañców Chojnowa
z ró¿nego rodzaju umiejêtnoœciami. Ostatecznie jednak, 3 marca na scenie domu kultury
ocenie podda³o siê 26 z nich. Nasz lokalny konkurs talentów urodzi³ siê dwa lata temu w umys³ach cz³onków Skoranty. Pocz¹tki, jak to na
ogó³ bywa, nie nale¿a³y do ³atwych, bo chocia¿
uzdolnionych mamy wielu, to ju¿ odwa¿nych
nie tak du¿o. Chyba w ka¿dym z nas drzemie
jakiœ talent, który czujemy, czasami dajemy
mu upust, ale wy³¹cznie w odosobnieniu, pragn¹c unikn¹æ krytyki. Ale jak to mówi¹ do
odwa¿nych œwiat nale¿y i z pewnoœci¹ nie
nale¿y t³umiæ w sobie pasji, emocji i tego co
nam w duszy gra. Z takiego za³o¿enia wyszli
Ci, którzy zg³osili swój udzia³ do „Talentów
znad Skory”, daj¹c jednoczeœnie zgodê na
nagranie prezentacji i zamieszczenie jej na
portalu youtube. Tak¹ bowiem formu³ê przyjêli
w tym roku organizatorzy. Pi¹tkowe show
talentów by³o wy³¹cznie prezentacj¹, a oceniaj¹
je Internauci. Ka¿dy zainteresowany poprzez
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stronê http://moksir.chojnow.eu mo¿e wejœæ
na youtube, obejrzeæ wszystkich uczestników
i raz dziennie oddaæ g³os na ulubionego.

Czasu jest sporo - podsumowanie wyników
dopiero w paŸdzierniku. Fina³ odbêdzie siê
podczas uroczystoœci jubileuszowych chóru
Skoranta, który w tym okresie bêdzie obchodzi³ swoje 5.lecie.
Co jakiœ czas bêdziemy przypominaæ o g³osowaniu.
eg
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OTWP po raz 34
Szerok¹ wiedz¹ w zakresie po¿arnictwa musieli
wykazaæ siê uczestnicy gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”, którzy w obiekcie chojnowskiej stra¿y po¿arnej rozwi¹zywali turniejowe testy.
Znajomoœæ m.in. historii stra¿y po¿arnych,
przepisów z zakresu ochrony ludnoœci, ekologii i ratownictwa, przyczyn oraz okolicznoœci powstania i rozprzestrzeniania siê po¿arów, sprzêtu ratowniczo-gaœniczego, zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych czy zasad ewakuacji ludzi i mienia mog³a doprowadziæ do
zwyciêstwa tego etapu i awansu do rundy
powiatowej. M³odzie¿ przygotowywa³a siê
do niego korzystaj¹c z materia³ów przekazanych przez opiekunów lub wskazanych
w Internecie, b¹dŸ te¿ siêgaj¹c do zasobów
nabytej ju¿ wiedzy w³asnej. W ocenie wiêkszoœci test nie by³ trudny, niemniej rozpiêtoœæ
punktowa podsumowanych odpowiedzi by³a
doœæ znacz¹ca.
Konkurs, który w tym roku mia³ ju¿ swoj¹ 34
edycje, ma na celu popularyzowanie przepisów
i kszta³towanie umiejêtnoœci w zakresie
ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpo¿arowej.

I grupa wiekowa (szko³y podstawowe)
1. Kuba Borkowski - 25 pkt
2. Ma³gorzata Mazurkiewicz - 24 pkt
3. Dariusz Franka - 24 pkt
4. Kacper Wyrwa³ - 22 pkt
5. Gabriela Przyk³ad - 22 pkt
6. Marta Sobiechowska - 18 pkt
7. Bartek Sobczak - 17 pkt
8. Pola Rokus - 17 pkt

Szkolna
promocja
W dniach 29.02.2012 i 01.03.2012 w Szkole
Podstawowej nr 4 goœci³y dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 1 i Miejskiego Przedszkola nr 3
oraz Przedszkola ”Ochronki” Zgromadzenia
Sióstr S³u¿ebniczek.

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Honorata Zachary - 30 pkt
2. Krzysztof Ba³aj - 25 pkt
3. Natalia Ba³aj - 22 pkt
4. Zuzanna Sambor - 18 pkt
Gmina Chojnów:
I grupa wiekowa (szko³y podstawowe)
1. Micha³ Puszczyñski - 27 pkt
2. Piotr Puszczyñski - 27 pkt
3. Jakub Szczupak - 26 pkt
4. Natalia Gerak - 25 pkt
***
Tak nas maluj¹
Nieco wczeœniej, swoj¹ wiedzê o stra¿y wyra¿ali
artystycznie uczniowie bior¹cy udzia³ w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. “20 lat
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - jak nas widz¹,
tak nas maluj¹’’. Prace konkursowe, które
przyjmowa³ Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji poddane zosta³y ocenie profesjonalnego jury, któremu przewodniczy³ Ireneusz
Józefczuk. Nie by³o ³atwo - 51 rysunków
podzielono na cztery kategorie wiekowe
i spoœród tych grup wy³oniono laureatów.
Do etapu powiatowego zakwalifikowano:
Grupa I - Sebastian Kubicki /SP 4/, Roksana
Kusz /SP 4/, Hubert Wolski /SP 4/, Emilia
Ma³ecka /SP 4/, Filip Graban /SP 4/.
Grupa II - Natalia Smoleñ /SP 3/, Filip Górnicki /SP 4/, Hanna Chopkowicz /SP 4/, Oliwia
Rup /SP 4/, Tomasz Szczepanowski /SP 3/.
Grupa III - Aneta Lipa /Gim. 2/, Monika
Arasim /Gim. 2/.
Grupa IV - Nikola Michalewicz, Joanna
Marek, Marzena Nosal, Angelika ¯ok.
eg

Wizyta rozpoczê³a siê serdecznym powitaniem
goœci przez pani¹ dyrektor szko³y El¿bietê
Borysewicz. Nastêpnie uczniowie klas pierwszych ze œwietlicy przedstawili spektakl
teatralny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni P. Doroty Chopkowicz. Po wystêpie goœcie z P. Dorot¹ i P. Bo¿en¹ Szarek
zwiedzali szko³ê. Zajrzeli do gabinetu pielêgniarki, zwiedzili m.in. salê audiowizualn¹,
salê komputerow¹, pracowniê przyrodnicz¹
z interaktywn¹ tablic¹, pracowniê teatraln¹
i oczywiœcie basen.

Na zakoñczenie wizyty ka¿dy z goœci otrzyma³ pami¹tkow¹ zak³adkê do ksi¹¿ki, które
przygotowali uczniowie klas III ze œwietlicy
razem z wychowawczyni¹ P. Malwin¹ Rz¹s¹.
Przedszkolaki by³y z wizyty bardzo zadowolone, tak wiêc mamy nadziejê powitaæ ich
w nowym roku szkolnym, ju¿ jako uczniów
naszej szko³y.
C.D.

Punkt przedszkolny „Biedroneczki”
w Go³aczowie przyjmuje zapisy dzieci
W etapie miejsko-gminnym udzia³ wziêli
uczniowie szkó³ podstawowy i gimnazjów
z terenu Chojnowa i szkó³ podstawowych
z gminy.
Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez oba samorz¹dy, dodatkowo
otrzymali glejt do kolejnego etapu - powiatowych zmagañ, które odbêd¹ siê 30 marca.
Trzymamy kciuki.
Miasto Chojnów:
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Realizujemy program rekomendowany
przez MEN oraz zajêcia dodatkowe:
* logopedyczne,
* relaksacyjne,
* bajkoterapia,
* gimnastyka z elementami zabawy,
* k¹cik Ma³ego Odkrywcy,
* k¹cik Ma³ego Artysty,
* cykl zajêæ „Poznajemy œwiat, w którym ¿yjemy”,
* j. angielski.

Go³aczów 30; tel. 534-597-920
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Kalendarz imprez
(marzec - kwiecieñ)
Od 19 marca chojnowskie muzeum rozpoczyna wielkanocne warsztaty dla dzieci
i m³odzie¿y, podczas których uczniowie
naszych szkó³ bêd¹ zajmowaæ siê praktyczn¹
nauk¹ wykonywania zdobieñ metod¹
pisanki i kraszanki, nauk¹ wykonywania
palm wielkanocnych, ozdób i stroików
oraz obejrz¹ pokaz kszta³towania szk³a
na gor¹co i metod jego zdobienia. 19 marca
rozpoczn¹ siê tak¿e kilkudniowe Targi
motoryzacyjne zorganizowane przez
Powiatowy Zespó³ Szkó³.
23 marca, o godz. 10.00 w MOKSiR kolejna edycja Przegl¹du Kabaretów Szkolnych PekaeSy. Kontynuacj¹ imprezy jest
popo³udniowy (godz. 18) wystêp Kabaretu DNO - impreza biletowana, cena
biletu 15 z³.
Na prze³omie marca i kwietnia w Galerii
M³odych MBP zafunkcjonuje wystawa
„Czwórka z Korczakiem” przygotowana przez Szko³ê Podstawow¹ nr 4 w ramach
obchodów Roku Korczakowskiego.
Na 17 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna zapowiedzia³a spotkanie autorskie z Joann¹ Olech - autork¹ i ilustratork¹ ksi¹¿ek dla dzieci. „Osadnictwo
wiejskie w okolicach Chojnowa w œwietle
najnowszych badañ archeologicznych.
Prezentacja znalezisk” - to zapowiedŸ
niezwykle ciekawej prelekcji, na któr¹
20 kwietnia zaprasza Muzeum Regionalne. Jubileuszowy X Ogólnopolski
Przegl¹d Piosenki „Rozœpiewane nutki”
odbêdzie siê 21 kwietnia. Na prezentacjê twórczoœci w³asnej, 26 kwietnia do
Miejskiej Biblioteki zaprasza Chojnowski Klub Literacki. Nastêpnego dnia
w MOKSiR impreza pn. „Dzieci - Dzieciom” czyli wystêpy dzieciêcych grup
dzia³aj¹cych w MOKSiR dla rówieœników. Pod koniec kwietnia Spo³eczne
Ognisko Muzyczne da koncert z okazji
Œwiêta 3 Maja. W tych dniach tak¿e muzeum wystawi w³asn¹ kolekcjê wspó³czesnego malarstwa polskiego.
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Czek na 3.500 z³
„Konwój Muszkieterów Dzieciom” to akcja
charytatywna, której g³ównym celem jest wspieranie placówek opiekuñczo-wychowawczych
i oœrodków pomocy spo³ecznej z miejscowoœci,
w których znajduj¹ siê sklepy sieci Intermarché
i Bricomarché. W tegorocznej edycji Konwoju,
Fundacja Muszkieterów wspar³a finansowo
245 domów dziecka oraz oœrodków opiekuñczowychowawczych - wœród nich znalaz³o siê
Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie!
9 marca Zarz¹d sklepu Intermarché w Chojnowie
przekaza³ na rêce Pani Dyrektor symboliczny
czek na kwotê 3.500 z³ dziêki temu na twarzach
naszych przedszkolaków pojawi³y siê piêkne
uœmiechy!

Od lat w inicjatywê Muszkieterów anga¿uj¹ siê
tysi¹ce osób. S¹ wœród nich klienci sklepów,
partnerzy biznesowi, a tak¿e artyœci estradowi.
Dziêki temu Konwój mo¿e pomagaæ coraz
wiêkszej liczbie dzieci.
Konwój Muszkieterów to nie jedyny dowód na
spo³eczne zaanga¿owanie Muszkieterów. Oprócz
Konwoju organizowana jest akcja „Zbieramy
krew dla Polski”, promuj¹ca honorowe krwiodawstwo, budowane s¹ Place Zabaw Muszkieterów, a tak¿e organizowana jest kampania
„Muszkieterowie dla Polek”, w ramach której
prowadzone s¹ badania mammograficzne.
zarz

Tydzieñ dzieci mia³ siedmioro
„Tydzieñ dzieci mia³ siedmioro”- to temat
kolejnych bezp³atnych, zajêæ edukacyjnych
w ramach „Bibliotecznej Akademii Malucha”,
które odby³y siê 29 lutego. Na spotkaniu dzieci
poznawa³y dni tygodnia, m.in. na podstawie
twórczoœci Jana Brzechwy, ciekawych zabaw
muzycznych i ruchowych. Nie zabrak³o tak¿e
wykonywania prac plastycznych przez

najm³odszych i ich bliskich. To wszystko pomog³o dzieciom utrwaliæ wiadomoœci zdobyte
na zajêciach. Biblioteczna Akademia Malucha
to cykliczne spotkania (przeciêtnie raz w miesi¹cu) skierowane do dzieci w wieku do 4 lat
i ich opiekunów, a przygotowywane przez
bibliotekarzy Dzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y MBP
w Chojnowie. Bardzo wa¿ne jest tutaj wspólne,
aktywne uczestnictwo dzieci i towarzysz¹cych
im doros³ych. Wszystkich chêtnych prosimy
o zg³oszenie siê (osobiste lub telefoniczne 76 818 83 46) w Dziale dla Dzieci i M³odzie¿y.
M.L.
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Na wesela i nie tylko
Od wielu lat remontowany budynek przy
ulicy Legnickiej wzbudza zainteresowanie
mieszkañców.
Kiedy rozpoczêto tu prace budowlane
spekulowano na wiele sposobów. Ostatnimi czasy temat nieco przycich³. Wróci³
niedawno poruszony przez kilkoro mieszkañców, którzy pragn¹c zaspokoiæ swoj¹
ciekawoœæ, poprosili o pomoc. Umówiliœmy siê z w³aœcicielem. Okaza³o siê, ¿e
sprawa jest jak najbardziej na czasie, bo
ju¿ za kilka miesiêcy budynek zostanie
oddany do u¿ytku.

Po czterech latach prac i zmagañ proceduralnych w³aœciciel - Janusz Czapski
oficjalnie otwiera w tym miejscu dom
weselny. Obiekt wymaga jeszcze wielu
prac, ale ju¿ dziœ zarysowuje siê wspania³a sala balowa, funkcjonalne zaplecze
kuchenne i przestronne pokoje goœcinne.
- W projekcie ujêta jest te¿ klubo-kawiarna
- wyjaœnia J. Czapski - ale z pewnoœci¹
zostanie uruchomiona nieco póŸniej.
Jako pierwsz¹ z pewnoœci¹ oddamy salê
na przyjêcia z nowoczesn¹ kuchni¹. Kiedyœ
w tym miejscu by³a stajnia.

Zachowane sklepienia krzy¿owe robi¹
wspania³e wra¿enie, nadaj¹ temu miejscu
specyficzny klimat. Swobodnie bawiæ siê
bêdzie mog³o tu co najmniej 150 osób.
Do ich dyspozycji bêdzie tak¿e parking
i tereny rekreacyjne skierowane tak¿e na
potrzeby dzieci.

- Kupowa³em ten budynek z takim w³aœnie
przeznaczeniem. Nie spodziewa³em siê
tylko, w jak kiepskim jest stanie. Prace
przed³u¿y³y siê o wiele miesiêcy g³ównie
z powodu nieprzewidzianych robót i zwi¹zanych z nimi nak³adów finansowych.
Teraz ju¿ wszystko zmierza ku koñcowi.
Liczê, ¿e pierwsi goœcie pojawi¹ siê tu w lipcu.
W naszym mieœcie nie ma zbyt wielu sal
do wynajêcia. Uroczystoœci rodzinne, imprezy
typu osiemnastka, spotkania towarzyskie
stanowi¹ problem i wymagaj¹ rezerwacji
na d³ugo przed ich terminem. Miejmy
nadziejê, ¿e ten obiekt roz³aduje nieco
sytuacjê, a jeœli ceny bêd¹ przystêpne
z pewnoœci¹ szybko stanie siê popularnym miejscem.
eg

Kronika towarzyska
Aby serduszko Twoje
gor¹ce by³o zawsze jak
s³oñce...
A uœmiech Twój radosny
przypomina³ zapach wiosny...

W dniu drugich urodzin
Jakuba Tomczaka ¿yczenia
wszystkiego naj…, naj…
przesy³a kochaj¹ca rodzinka.

Podziêkowanie
Z dniem 14.03.2012 po czteroletniej kadencji
z³o¿y³em pisemn¹ rezygnacjê ze stanowiska Prezesa Zarz¹du Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej
Troski w Chojnowie.
Pragnê z³o¿yæ podziêkowania na rêce
Burmistrza Miasta Chojnowa pana Jana Serkiesa
oraz jego wspó³pracowników za wspó³pracê i wykazane zrozumienie. Dziêkujê
tak¿e Wicestaroœcie p. Lili Walasek
za niegasn¹ce wsparcie i pomoc.
Dziêkujê za wspó³pracê p. Dorocie
Klimas za nieustann¹ pomoc i bezintere-
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sownoœæ (pisanie projektów i pracê
z dzieæmi), a tak¿e za wykazan¹ cierpliwoœæ.
Pragnê tak¿e podziêkowaæ za wspó³pracê
p. Emilii Grzeœkowiak, Zbigniewowi
Halikowskiemu, MOPS-oowi, £ukaszowi
Ptakowi, Ma³gorzacie Furmanek. Szczególne podziêkowania pragnê z³o¿yæ na rêce
pana Prezesa Fundacji „Rosa” p. Henryka
Pacuszka oraz p. Natalii KuŸbik
za wsparcie materialne na rzecz naszego
Stowarzyszenia.
Z powa¿¿anniem
G. Prusik

Powrót do przesz³oœci
Rewolucja pani Gessler ju¿ za nami. Wiêkszoœæ z nas
czeka teraz na emisjê zmontowanych ujêæ naszego
miasta, rozmów z naszymi mieszkañcami i przemian
w restauracji. Ciekawi nas pierwsze wra¿enie restauratorki, jej niewybredne komentarze, reakcje personelu,
emocje jakie towarzyszy³y nagraniu i w koñcu fina³
wprowadzonych zmian. O wielu szczegó³ach mówiæ
nie wolno. To zrozumia³e. Nas jednak od pocz¹tku
nurtowa³o pytanie co sprowokowa³o prowadz¹c¹ lokal
Ma³gorzatê Cz³onkê do zg³oszenia restauracji do
„Kuchennych rewolucji”?

- Po ponad trzech latach funkcjonowania stanê³am
przed wyborem - zamkn¹æ, albo coœ zrobiæ. Restauracja
z za³o¿enia mia³a byæ finansowym wsparciem dla
„Parasola”. Moim zamys³em by³o stworzenie przyjemnego miejsca dla ca³ych rodzin, z dobrym domowym jedzeniem. Szybko uleg³am sugestiom personelu,
który preferowa³ surowy wystrój i fastfoodowe jedzenie. Nie umia³am przeforsowaæ swojej wizji. W konsekwencji, ka¿dy kolejny rok by³ gorszy od poprzedniego. Program TVN by³ ostatni¹ desk¹ ratunku.
Zg³osi³am restauracjê nie do koñca licz¹c na zainteresowanie telewizji. Nie umiem powiedzieæ co zadecydowa³o o wyborze naszego miasta i naszego lokalu.
Doœæ, ¿e przyjechali. Jaki jest efekt koñcowy wielu ju¿
widzia³o. Moje klimaty - swojsko, folkowo, spokojnie
i domowo. Te zmiany dowiod³y, ¿e od pocz¹tku mia³am
racjê i gdybym nie uleg³a, uniknê³abym pewnie wielu
stresuj¹cych sytuacji.
Wed³ug s³ów pani Cz³onki, od zakoñczenia rewolucji,
goœci wci¹¿ przybywa. „Pod Jelenia” przychodz¹ chojnowianie i wielu zainteresowanych spoza naszego
miasta. Myœliwsko-bawarska kuchnia smakuje. Do
sztandarowego dania zaproponowanego przez pani¹
Magdê do³o¿ono inne przygotowywane, jak podkreœla
w³aœcicielka, ze starych przepisów babci.
- Nowa nazwa restauracji nie bardzo mnie urzek³a,
ale wspaniale wpisuje siê w prowadzon¹ nieopodal
rewitalizacjê centrum miasta. Szyld widniej¹cy nad
drzwiami to przecie¿ te¿ powrót do przesz³oœci. „Pod
bocianem”, „Pod kasztanem”, „Pod akacj¹” - w³aœnie
takie nazwy by³y dawniej popularne.
Kolejnego boomu mo¿na spodziewaæ siê po emisji
programu. Pani Ma³gorzata ma jednak nadziejê, ¿e nie
bêdzie to chwilowe zainteresowanie kuchni¹ myœliwsk¹,
zw³aszcza, ¿e o drug¹ tak¹ w okolicy trudno.
My te¿ wierzymy, ¿e z³a passa restauracji ju¿ minê³a
i teraz bêdzie tylko lepiej.
eg
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Pierwsze koty za p³oty. Nasz reprezentant - £ukasz Sypieñ ma ju¿ za
sob¹ pierwszy nagraniowy wystêp. W minion¹ sobotê w drugim odcinku
tegorocznej edycji „Bitwy na g³osy” mogliœmy ogl¹daæ chojnowianina
w grupie Kamila Bednarka z utworem „One” grupy U2 w aran¿acji
reggae. Œledz¹c dotychczasowy rozwój £ukasza, zdaje nam siê, ¿e
w tych klimatach nasz wokalista jeszcze nie smakowa³. Ale jak to
mówi¹ spróbowaæ trzeba wszystkiego. Dru¿yna Kamila poradzi³a
sobie na tyle dobrze, ¿e widzowie, poprzez esemesy, dali im immunitet i gwarancjê nietykalnoœci w kolejnym odcinku. Mamy zatem
pewnoœæ, ¿e jeszcze przez jakiœ czas bêdziemy ogl¹daæ £ukasza na
ma³ym ekranie. Byæ mo¿e, podobnie jak dru¿yna Urszuli Dudziak
z poprzedniej edycji, w której miêliœmy nasz¹ Jagodê Macewicz, Kamil
Bednarek i jego ludzie dojd¹ do fina³u. Wszyscy im tego ¿yczymy, ale
samo ¿yczenie to za ma³o. Na szczêœcie mamy du¿y wp³yw na losy
dru¿yn - mo¿emy wspieraæ naszego reprezentanta oddaj¹c g³osy na
jegogrupê.
Jak zapowiada Bednarek, wszystkie konkursowe utwory, bêd¹
zaaran¿owane na styl reggae. Czy rzeczywiœcie - czas poka¿e. Mo¿e
po zakoñczeniu programu £ukasz Sypieñ zasieje na chojnowskiej ziemi

fot. chojnow.pl

Szczêœliwa ósemka

jamajskie rytmy? Znawcy muzycznej historii naszego miasta zgodnie
twierdz¹, ¿e tego typu tradycji w Chojnowie mamy niewiele.
Przypominamy, ¿e dru¿yna Bednarka ma numer 8. Oby to by³a
szczêœliwa cyfra. Trzymamy kciuki za £ukasza, a w kolejnych
odcinkach puszczamy je i uwalniamy palce by sprawnie wystukaæ
esemesy na jego dru¿ynê.
pm

Konkurs filmowy „Chojnowskie Impresje”
Gimnazjum nr 2, Portal Internetowy chojnow.pl i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie zapraszaj¹ do udzia³u w konkursie „Chojnowskie Impresje”
popularyzuj¹cym amatorsk¹ sztukê filmow¹. Jest to pierwszy organizowany w naszym mieœcie konkurs filmowy. Zakres konkursu jest

wystarczaj¹co szeroki, aby pomieœciæ ró¿norodne filmowe dokonania
naszych lokalnych twórców z Ziemi Chojnowskiej, do których przede
wszystkim jest skierowany.

REGULAMIN AMATORSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO „CHOJNOWSKIE IMPRESJE”

I. ORGANIZATORZY
- Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie
- Portal Internetowy Chojnow.pl
- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
II. Cel
Popularyzacja amatorskiej sztuki filmowej ró¿norodnej w formie i treœci.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do mieszkañców
Ziemi Chojnowskiej - miasta i gminy Chojnów
oraz okolic.
2. Tematyka prac: przedstawienie walorów
Ziemi Chojnowskiej oraz najbli¿szych okolic
- historii, architektury, przyrody, ciekawych
osób i wydarzeñ.
3. Formu³a filmu dowolna: reporta¿, impresja,
klip muzyczny, fabularny, dokumentalny itp.
4. Format pracy: plik .avi .divx .mp4; rozdzielczoœæ minimum 640x480; czas trwania:
maksymalnie 5 minut, objêtoœæ do 200 MB.
5. Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ maksymalnie trzy prace.
6. Zg³oszenie udzia³u w konkursie nale¿y przes³aæ
mailowo na adres: w terminie do 01.04.2012:
„Zg³aszam chêæ uczestnictwa w konkursie filmowym „Chojnowskie Impresje”. Imiê, nazwisko,
kontakt.
7. Termin dostarczenia gotowych prac konkursowych do 25.05.2012 na adres (wraz
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z wype³nion¹ kart¹ zg³oszenia do pobrania
ze strony internetowej:
http://biblioteka.chojnow.eu/:
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
ul. Konarskiego 4
59 - 225 Chojnów, tel. (76) 8188593
8. Plik z filmem powinien byæ nagrany na
p³ycie CD/DVD lub karcie pamiêci.
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe zakwalifikowane do
udzia³u w Konkursie oceni specjalnie powo³ane
Jury. Sk³ad Jury bêdzie podany do publicznej
wiadomoœci po zebraniu zg³oszeñ.
2. Do sk³adu Jury nie mog¹ byæ powo³ane osoby,
których praca bêdzie bra³a udzia³ w konkursie.
3. Decyzje Jury s¹ ostateczne i niepodwa¿alne.
Jury podejmuje decyzjê wiêkszoœci¹ g³osów.
4. Kryteria oceny prac konkursowych:
a. spe³nienie warunków formalnych okreœlonych
w regulaminie,
b. ogólne artystyczne wra¿enie czyli kreatywnoœæ,
ciekawe przedstawienie tematu, oryginalnoœæ,
jakoœæ materia³u.
V. NAGRODY
1. Nagrody wrêczone zostan¹ na Pokazie
Fina³owym w czerwcu 2012.
2. Nagrody rzeczowe zostan¹ przydzielone za
3 pierwsze miejsca. Mog¹ zostaæ przyznane
równie¿ wyró¿nienia.

VI. INNE POSTANOWIE
1. Wziêcie przez uczestnika udzia³u w Konkursie
oznacza bezwarunkow¹ zgodê na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy mog¹ usun¹æ pracê uczestnika z Konkursu z powodu nieprzestrzegania
zasad regulaminu lub ze wzglêdu na znajduj¹ce siê w nim obraŸliwe treœci.
3. W przypadku niewy³onienia przez Jury
Konkursu zwyciêzcy lub otrzymania niewystarczaj¹cej liczby zg³oszeñ, Organizatorzy
zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ wyd³u¿enia terminu zg³aszania prac i przeniesienia fina³u
Konkursu na póŸniejszy termin.
4. Autor pracy konkursowej wyra¿a zgodê na
wykonanie kopii filmu, emitowanie swojej
pracy na potrzeby konkursu np.: pokazów filmowych w trakcie trwania Konkursu oraz
w okresie pokonkursowym (Dni Chojnowa),
odbywaj¹cych siê z inicjatywy Organizatorów.
5. Autor pracy wyra¿a zgodê na wykorzystanie
zdjêæ i fragmentów filmów w materia³ach
reklamowych oraz prezentacjach promuj¹cych
Konkurs.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu nale¿y do Organizatorów.
WA¯NY KOMUNIKAT (PRAWA
AUTORSKIE DO MUZYKI W FILMIE):
Szukasz darmowej muzyki, któr¹ móg³byœ
wykorzystaæ w swoim projekcie filmowym?
Znajdziesz j¹ w bazie 100.000 utworów na
portalu www.jamendo.com. Warunkiem
niekomercyjnego wykorzystania jest podanie
autora utworu. Bogactwo gatunków muzycznych, proste wyszukiwanie - wiêcej na
stronie internetowej (dostêpna w jêzyku
polskim).
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr 1?
29
lutego dzieci z „Pszczó³ek”
i „Motylków” zosta³y zaproszone do Szko³y Podstawowej
Nr 4 w Chojnowie. Powita³a nas
Pani Dyrektor El¿bieta Borysewicz. Atrakcj¹ spotkania by³o
bajkowe przedstawienie przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni Pani Doroty Chopkowicz
- w role aktorów wcielili siê uczniowie klas pierwszych uczêszczaj¹cy do œwietlicy. Wœród wystêpuj¹cych dzieci z satysfakcj¹

dostrzegliœmy wielu absolwentów
naszego przedszkola. Po wystêpach udaliœmy siê na zwiedzanie
szko³y - mieliœmy okazjê zobaczyæ
salê komputerow¹, teatraln¹, œwietlicê, gabinet lekarski i basen. Na
koniec wizyty „starszaki” otrzyma³y zak³adki do ksi¹¿ek wykonane przez uczniów klas III wspólnie z wychowawczyni¹ Pani¹
Malwin¹ Rz¹s¹. Do przedszkola
wracaliœmy pe³ni mi³ych wra¿eñ!

***

7 marca nasze przedszkolaki mia³y
okazjê uczestniczyæ w kolejnym
koncercie w wykonaniu muzyków
z Lubuskiego Biura Koncertowego
pt. „Wyprawa do d¿ungli”. Wykonawcy zabrali dzieci w dŸwiêkowy œwiat indyjskiej d¿ungli i zapoznali je z instrumentami: misy
tybetañskie, didgeridoo, ukulele,
flet, kij deszczowy, klawesyn,
kontrabas.

***

W ramach przedszkolnej akcji
„Dzieci-Dzieciom” przedszkolaki
ze starszych grup wiekowych
przedstawi³y m³odszym kolegom
i kole¿ankom w³asne interpretacje
znanych i tych mniej znanych bajek
(„Czerwony Kapturek”, „Ksiê¿niczka na ziarnku grochu”, „Zielony
Kapturek”, „Siedem kruków”).
Mali aktorzy wykazali siê du¿ymi
umiejêtnoœciami aktorskimi, a za
swoje teatralne popisy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pi¹ty 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 19 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 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 13 kwietnia 2012 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.
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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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.000,00 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. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 21 czerwca 2011 r., drugi 26
sierpnia 2011 r., trzeci 10 listopada 2011 r., czwarty 24 stycznia 2012 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
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 19.03.2012 r. - 13.04.2012 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Szko³a Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej w Chojnowie og³asza zapisy dzieci
szeœcio- i siedmioletnich do klasy I na rok szkolny 2012/13.
Szko³a oferuje dzieciom:
- zajêcia w nowoczesnych pracowniach
(równie¿ komputerowych),
- udzia³ dzieci w zajêciach wokalnych,
tanecznych, akrobatycznych, teatralnych,
recytatorskich, sportowych,
- naukê jêzyków obcych ju¿ od klasy I
(jêzyk angielski) oraz drugiego jêzyka
od klasy II (jêzyk niemiecki),
- udzia³ dzieci w projektach miêdzynarodowych (Comenius),

- dobr¹ opiekê œwietlicow¹ wraz z obiadami (œwietlica czynna od wczesnych
godzin rannych),
- dodatkowe zajêcia dla dzieci w ramach
projektu indywidualizacji procesu nauczania,
- zajêcia na basenie od klasy I.

Dok³adniejsze informacje
w sekretariacie szko³y.

Razem w projekcie
Od 1 wrzeœnia 2011r w dwóch chojnowskich
szko³ach podstawowych ruszy³ projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach EFS - Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Dziêki niemu pozyskano
³¹czn¹ sumê 168 tys. z³. Jego zadaniem jest
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji
oraz zmniejszanie ró¿nic, w jakoœci us³ug edukacyjnych. Projekt dzia³a pod has³em ,,Ka¿dy
ma prawo do sukcesu” i potrwa do po³owy
lutego 2013r. Obejmuje on wsparciem du¿¹
grupê dzieci klas I-III . W obydwu szko³ach
rodzaje zajêæ zosta³y dostosowane do potrzeb

uczniów. Koordynacj¹ projektu w Szkole
Podstawowej nr 3 zajmuje siê p. Gra¿yna Klucznik, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4
p. Maria Pura. W SP 3 i SP 4 dla ³¹cznej liczby
dzieci 170 zorganizowano zajêcia takie jak:
dla dzieci ze specyficznymi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, w tym zagro¿onych ryzykiem
dysleksji, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji spo³ecznej, muzykoterapia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, kinezyterapia dla dzieci przewlekle
chorych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z wadami postawy oraz matematyczne, plastyczne i jêzyka angielskiego, które maj¹ za
zadanie rozwijaæ zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych. Dziêki pozyskanym
funduszom, szko³y wzbogaci³y siê o liczne
pomoce dydaktyczne, sprzêt komputerowy,
rehabilitacyjny i gimnastyczny. W miesi¹cu
lutym zosta³y przeprowadzone w obydwu
szko³ach ankiety ewaluacyjne, które wykaza³y
du¿e zainteresowanie zajêciami. Z dzia³añ
ciesz¹ siê nie tylko dzieci, ale równie¿ ich rodzice.
G. Klucznik

Drogi cz³owieku (ma³y i du¿y)
Dawno nie pisa³am. Mam nadziejê, ¿e u Ciebie
wszystko w porz¹dku i Nowy Rok przyniós³
oczekiwane zmiany.
U mnie zacz¹³ siê jak kolorowy fajerwerk. Dziêki
Twojej inicjatywie usypa³yœmy z mam¹ kopiec
nakrêtek, który spieniê¿ony przyczynia siê do
polepszenia mojego zdrowia i spe³nienia marzeñ.
Nie wierzysz? Pozwól sobie uwierzyæ w cud!

Le¿ê w³aœnie w domu po zabiegu. W szpitalu
nie by³o ³atwo, ale wœród kochaj¹cych ludzi
wiêcej siê znosi. Teraz czeka mnie d³uga
rehabilitacja. Niczego siê nie bojê, bo cierpienie fizyczne siê znosi, a duchowe wybiera.
Ja wybra³am nadziejê na odzyskanie sprawnoœci.
I tego siê trzymam. Odwagi dodaje mi Twoja
dobroæ.
Na koniec chcê Ci jeszcze raz podziêkowaæ
za dar serca i prosiæ, byœ nie omin¹³ kolejnej
„nakrêtkowej” akcji.
Twoja Jagoda
PS: Pamiêtaj o 1% podatku. To kropla w morzu
Twoich potrzeb, a wype³ni ocean moich mo¿liwoœci. Jeszcze raz za wszystko dziêkujê.
Fundacja Dzieciom ,,Zd¹¿yc z Pomoc¹’’
KRS0000037904 Jagoda Prusik 13140
Cel%
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Dni Otwarte w SP3
W dniach 21-23 .02. b.r. „Trójka” goœci³a
chojnowskie przedszkolaki.
Jako pierwsze odwiedzi³y szko³ê dzieci
z Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek, potem kolejno
Przedszkola nr 1 i 3, ³¹cznie 180 przysz³ych
pierwszoklasistów. Wszystkich goœci wita³a
szkolna maskotka. Miœ panda zrobi³ ogromne
wra¿enie na maluchach i towarzyszy³ im przez
ca³e spotkanie, które rozpoczê³a grupa teatralna
„Aja”. Aktorki zainspirowane lekturami przeprowadzi³y niezwyk³e lekcje. Bior¹ce w nich
udzia³ dzieci otrzymywa³y s³odkie oceny. Nastêpnie przedszkolaki wys³ucha³y œpiewów
grupy wokalnej. W dalszej czêœci programu
wyst¹pi³y akrobatki. Dzieci zobaczy³y du¿o

trudnych i perfekcyjnie przygotowanych uk³adów sportowych. Program zakoñczy³y tancerki z grupy tanecznej „Trójeczka”. Po wystêpach popisowych starszych kole¿anek i kolegów wszystkie przedszkolaki otrzyma³y
prezenty wykonane przez uczniów ko³a plastycznego. Program artystyczny zakoñczy³y
pami¹tkowe zdjêcia, które zosta³y przekazane
na rêce dyrektorów przedszkoli. Na koniec
dzieci wraz z opiekunkami podziwia³y wnêtrze
naszej placówki. Oprócz zwyk³ych pomieszczeñ
lekcyjnych mia³y okazjê zobaczyæ nowoczesn¹ pracowniê jêzykow¹ z tablic¹ interaktywn¹ oraz dobrze wyposa¿on¹ salê komputerow¹. Mamy nadziejê, ¿e goœciom, szczególnie
tym ma³ym, spodoba³a siê nasza szko³a
i w przysz³oœci bêdziemy ich witaæ jako pierwszoklasistów.
Sk³adamy podziêkowania Dyrektorom Przedszkoli za skorzystanie z naszej oferty. Wychowawczyniom za sprawowanie opieki podczas
prezentacji szko³y, a przedszkolakom za wspania³¹ atmosferê, jak¹ wprowadzi³y swoj¹
obecnoœci¹.
Dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie oraz Rodzice SP 3
w Chojnowie
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Ukryte skarby ma³ych miejscowoœci z „Klasy BG¯”
Do 31 marca trwa rekrutacja
do programu stypendialnego
„Klasa BG¯”. O miejsce
w programie mog¹ ubiegaæ
siê uczniowie szkó³ gimnazjalnych z miejscowoœci powiatowych i mniejszych,
którzy bardzo dobrze siê
ucz¹, maj¹ ponadprzeciêtn¹
motywacjê, a jednoczeœnie
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji materialnej. W roku
szkolnym 2012/2013 do programu bêdzie mog³o do³¹czyæ 80 uczniów.
Zdolni, ambitni, pe³ni chêci
dzia³ania na rzecz innych tak mo¿na opisaæ stypendystów programu „Klasa
BG¯”. S¹ ¿ywym dowodem
na to, ¿e w ma³ych miejscowoœciach ukryte s¹ prawdziwe skarby. Stypendium
jest nagrod¹ dla tych naj-

zdolniejszych, to wiele mo¿liwoœci, ale i wyzwañ.
Ogólnopolski program
stypendialny „Klasa BG¯”
realizowany od 10 lat,
umo¿liwia naukê najzdolniejszej m³odzie¿y z ca³ej
Polski w 5 renomowanych
liceach w Polsce - we Wroc³awiu, Krakowie, Gdyni,
Szczecinie i w Warszawie.
Do tej pory skorzysta³o z niego ju¿ ponad 400 uczniów.
Program oferuje 4-letnie
wsparcie uzdolnionym absolwentom gimnazjów z ma³ych
miejscowoœci z ca³ej Polski.
Pe³ne finansowanie 3 lat
nauki w liceum (w tym op³ata
za internat, wy¿ywienie, komitet rodzicielski, podrêczniki, kieszonkowe, zajêcia
dodatkowe), ale tak¿e stypendium na I roku studiów.

Uczniowie z naszego regionu
mog¹ ubiegaæ siê o miejsce
w XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Polonii
Belgijskiej we Wroc³awiu.
Na rok szkolny 2012/2013
planowane jest przyjêcie 15
uczniów z województw: dolnoœl¹skiego, lubuskiego,
opolskiego i œl¹skiego. Rekrutacja potrwa do 31 marca
2012 r. Wiêcej o Programie
i Fundacji:
www.fundacja.bgz.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Z notatnika dy¿urnego
Zatrzymany po poœcigu
20 lutego o godz. 23.00 funkcjonariusze Referatu
Prewencji KP w Chojnowie zatrzymali mieszkañca Szczytnicy, który kierowa³ samochodem
osobowym marki Mazda bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci. Wczeœniej mê¿czyzna nie zatrzyma³
siê do kontroli drogowej w miejscowoœci Stary
£om. Po poœcigu, zatrzymany zosta³ w miejscowoœci
Szczytnica. Kierowcê umieszczono w Miejskiej
Izbie WytrzeŸwieñ w Legnicy. Pojazd, którym
kierowa³ zabezpieczono pomoc¹ drogow¹.
Akcja „TrzeŸwoœæ”
Dwa tygodnie póŸniej, 5 marca, funkcjonariusze
Referatu Prewencji oraz Rewiru Dzielnicowych KP
w Chojnowie na terenie miasta i gminy Chojnów
oraz gminy Mi³kowice przeprowadzili wzmo¿one
dzia³ania pod kryptonimem “TrzeŸwoœæ” ukierunkowane na eliminowanie nietrzeŸwych uczestników ruchu drogowego. W dzia³aniach udzia³
wziê³o 10 funkcjonariuszy KP Chojnów. W ramach
akcji skontrolowano 67 pojazdów, na³o¿ono 9 mandatów karnych kredytowych, zatrzymano jednego
kieruj¹cego pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci,
zatrzymano 1 prawo jazdy, pouczono - 7 osób.

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

Poleca:
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Ksi¹¿ki nagrodzone w II Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez
Fundacjê „ABCXXI - Ca³a Polska czyta
dzieciom” pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz patronatem literackim Polskiej Sekcji
IBBY, zrealizowanym ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy
finansowym wsparciu Fundacji PZU:
Marcin Szczygielski - „Czarny m³yn”
Grand Prix w II Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren.
Zaniedbana, pustoszej¹ca wioska, sk¹d wszêdzie
jest za daleko i gdzie nawet nie odbiera telewizja, to ca³y œwiat jedenastoletniego Iwo
i grupki jego przyjació³. Pewnego razu

w tym ponurym miejscu zaczynaj¹ siê dziaæ
dziwne, trudne do wyjaœnienia rzeczy, które
z ka¿dym dniem coraz bardziej przypominaj¹
koszmarny sen.
Pawe³ Berêsewicz - "A niech to czekolada!"
III nagroda w II Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren.
Ta ksi¹¿ka jest jak mistrzowski pokaz sztuki
magicznej. Czytelnik (choæ oczywiœcie ani
trochê w magiê nie wierzy!) jak dziecko
daje siê zwieœæ iluzji. Zafascynowany, ulega
sprytnym sztuczkom autora, brnie coraz g³êbiej w kreowany przez niego œwiat, a potem…
nie mo¿e uwierzyæ, ¿e tak ³atwo da³ siê nabraæ,
i œmieje siê z w³asnej naiwnoœci. Na koniec
jednak zostaje z dziwnym poczuciem, ¿e
w³aœciwie sam ju¿ nie wie, gdzie przebiega
granica miêdzy rzeczywistoœci¹ i iluzj¹. Bo
czy œwiat, w którym ¿yjemy, nie jest tak naprawdê œwiatem wyczarowanym z kapelusza
przez zrêcznego magika?
Dzia³ dla Doros³ych:
Robert Marshall - „W kana³ach Lwowa”
Ksi¹¿ka, na której podstawie powsta³ nominowany do Oscara film Agnieszki Holland
„W ciemnoœci”. Oparta na faktach dramatyczna historia ¯ydów, którzy podczas likwidacji getta we Lwowie w marcu 1943 r.
ukryli siê w kana³ach pod miastem. Spêdzili
tam czternaœcie miesiêcy. W podziemiach,
w ciemnoœci, wilgoci, wœród szczurów. Na
przekór wszystkiemu… uda³o siê prze¿yæ
dziesiêciorgu spoœród ponad dwudziestoosobowej grupy. Pomóg³ im Leopold Socha,
polski kanalarz.
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„Stop ³obuzom na ulicach”
Kolejn¹ akcjê, pn. „Stop ³obuzom na ulicach”
chojnowscy policjanci przeprowadzili na terenia
miasta i gminy Chojnów oraz gminy Mi³kowice
11 marca. W dzia³aniach prewencyjnych maj¹cych na celu poprawê bezpieczeñstwa, poprzez
ograniczenie przestêpstw w podstawowych kategoriach oraz eliminacjê zachowañ o charakterze
chuligañskim wziê³o udzia³ 9 funkcjonariuszy.
W czasie dzia³añ zatrzymano 3 sprawców zniszczenia mienia, wylegitymowano 63 osoby, skontrolowano 37 pojazdów, ukarano 6 osób mandatem
karnym, przeprowadzono 13 interwencji, skontrolowano 38 miejsc niebezpiecznych.
Zatrzymani sprawcy kradzie¿y
z w³amaniem
10 marca policjanci z Referatu Kryminalnego
w trakcie realizacji sprawy operacyjnej ustalili
i zatrzymali mieszkañca Osetnicy, jednego ze
sprawców kradzie¿y z w³amaniem do pomieszczeñ
gospodarczych na terenie gminy Chojnów. W trakcie
wykonywania czynnoœci odzyskano skradzione
mienie. Ustalono tak¿e i zatrzymano kolejnych
trzech sprawców wspomnianego czynu, którymi
okazali siê nieletni, mieszkañcy gminy Chojnów.
Odzyskano drug¹ czêœæ skradzionego mienia.
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Kolarskie sukcesy
10 i 11 marca w Jeleniej Górze odby³ siê III Puchar Piastów Œl¹skich
w Kolarstwie Prze³ajowym, a zarazem Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska.
W zawodach udzia³ wziê³a czo³ówka Dolnego Œl¹ska oraz inne kluby
z Polski. Trasa by³a bardzo wymagaj¹ca, zawodnicy zmierzyæ musieli
siê m.in. z du¿¹ iloœci¹ podbiegów. Mimo sporego wyzwania nasi zawodnicy
z klubu UKK „Oriens MTB” Chojnów zdobyli wiele czo³owych miejsc.

***
Po pierwszym dniu („PUCHAR
VIKING SPORT” Mistrzostwa
Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Prze³ajowym) pozycje naszych zawodników przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
W kategorii „M³odziczek”:
1. Sandra Traczyk - tytu³ Mistrza
Dolnego Œl¹ska
2. Aleksandra Baranowska
3. Nikola Pawlikowska
W kategorii „M³odzików”:
1. Przemys³aw Kaczmarek - tytu³
Mistrza Dolnego Œl¹ska

4. Karol Rokus - czwarty zawodnik
Dolnego Œl¹ska
Kolejnego dnia odby³ siê X Memoria³ Jana Koz³owskiego w Kolarstwie Prze³ajowym. Zajête miejsca
naszych zawodników z tego dnia
prezentuj¹ siê nastêpuj¹co:
“M³odziczki”:
1. Aleksandra Baranowska
4. Sandra Traczyk
5. Nikola Pawlikowska

“M³odziki”:
1. Przemys³aw Kaczmarek
4. Karol Rokus
Klasyfikacja po dwóch edycjach
“M³odziczki”:
1. Aleksandra Baranowska
2. Sandra Traczyk
4. Nikola Pawlikowska
“M³odziki”:
1.Pawe³ Kaczmarek
4. Karol Rokus
Dodatkowo w drugiej dziesi¹tce
w kategorii „Junior M³odszy”
znalaz³ siê Jan Konarzewski.

Wiadomoœci szachowe

Cel zosta³ osi¹gniêty!
Rozgrywki III Ligi Dolnoœl¹skiej
zakoñczone. W ocenie uczestników
rywalizacja sta³a na bardzo wysoki
poziomie, a w wielu ekipach grali
wyœmienici szachiœci z Dolnego
Œl¹ska. Na tle silnych rywali nasi
zawodnicy wypadli bardzo dobrze,
bêd¹c równorzêdnym przeciwnikiem.
W czym tkwi si³a naszego zespo³u?
Zawodnicy z Chojnowa w sytuacjach
stresowych potrafi¹ zachowaæ spokój
i znaleŸæ najlepsze rozwi¹zanie
z korzyœci¹ dla siebie. Mo¿na te¿
œmia³o powiedzieæ, ¿e jesteœmy
zespo³em zgranym, a dobra atmosfera
w dru¿ynie to znacz¹cy element
sukcesu.
Ostatnie dwa spotkania nie decydowa³y o naszym pozostaniu w III Lidze.
Ju¿ dwa tygodnie wczeœniej zapewniliœmy sobie dalszy pobyt w tej lidze,
a jednak zale¿a³o nam by pokazaæ,
¿e jesteœmy dru¿yn¹, z któr¹ nale¿y
siê liczyæ w nastêpnych rozgrywkach.
Dwa ostatnie spotkania rozegrano
we Wroc³awiu w klubie zawodowym
Polonii Wroc³aw. Przeciwnikami

GAZETA CHOJNOWSKA NR 6/762

naszej dru¿yny by³y UKS Debiut
Przedwojów oraz UKS Piast Bolków.
Pierwszy mecz z Przedwojowem
zremisowaliœmy 2,5-2,5, natomiast
w drugim meczu pokonaliœmy s³abego beniaminka z Bolkowa 4-1.
Awans do II Ligi uzyska³a dru¿yna
UKS El-Tur Bogatynia - zesz³oroczny
uczestnik II Ligi.
Do IV Ligi spad³y 3 dru¿yny: Piast
Bolków, Politechnika II Wroc³aw
oraz nasz s¹siad Mewa Goliszów,
która w ubieg³ym sezonie zajê³a III
miejsce.
Plan chojnowskich szachistów zosta³
wykonany z nawi¹zk¹. Na 12 zespo³ów zajêliœmy VII miejsce. Zawodnicy dali z siebie wszystko. MDK Dany Chojnów jest jedynym zespo³em z terenu miasta, który gra w III
Lidze. Takie osi¹gniêcia zas³uguj¹
na pochwa³ê i wsparcie. Dru¿yna nie
ukrywa, ¿e liczy na pomoc ze strony
sponsorów - mi³oœników królewskiej
gry i lokalnych filantropów.
J.P.

Zawody zamyka³y sezon 2011.
Jednak ju¿ niebawem - 31 marca
i 1 kwietnia 2012 r. w Sobótce
otwarcie sezonu w Kolarstwie
Górskim i Szosowym!
Warto zaznaczyæ, ¿e a¿ 6 naszych
zawodników znalaz³o siê w kadrze
Dolnego Œl¹ska - Aleksandra
Baronawska, Sandra Traczyk,
Nikola Pawlikowska, Karol Rokus,
Przemys³aw Karczmarek, Kamil
Jêdraszczyk.
E.B.
Klub UKK „Oriens MTB” pragnie
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania
dla wszystkich sponsorów za
wsparcie - to jest te¿ Wasz sukces!

Pi³ka no¿na
Patrz¹c na niektóre wyniki meczów kontrolnych, jakie rozegra³a
Chojnowianka przygotowuj¹c siê do wiosennej rundy rewan¿owej,
mo¿na by³o byæ optymist¹.
W³ókniarz Mirsk - KS Chojnowianka Chojnów 3:3
Piast Wykroty - KS Chojnowianka Chojnów 3:12
Szczególnie zwraca uwagê, ten ostatni wynik. Rywale graj¹ przecie¿
w jeleniogórskiej lidze okrêgowej. Dlatego gdy w sobotê 10 marca,
kibice przybyli na mecz inauguracyjny, emocje by³y w miarê spokojne.
Dru¿yna goœci Mewa Kunice graæ potrafi (9 miejsce w tabeli). Kwestia
wygranej by³a w zasiêgu rêki dla jedenastki W³adys³awa Morocha.
Nawet przebieg pierwszej po³owy, zdawa³ to potwierdzaæ. Od
18 minuty nasi pi³karze otworzyli wynik spotkania. Jednak, gdy
w 45 minucie za niepotrzebny faul w polu karnym nasz zawodnik Œwiat³oñ ujrza³ czerwon¹ kartkê i opuœci³ boisko, goœcie
wykorzystali rzut karny. W przerwie, w szatni Chojnowianki
musia³o byæ nerwowo. To siê niestety prze³o¿y³o na grê. Graj¹c
w os³abieniu, chojnowscy pi³karze stracili jeszcze cztery bramki.
Tak wysoka przegrana (paradoksalnie) mo¿e zmobilizowaæ dru¿ynê
do lepszej postawy w kolejnych meczach.
KS Chojnowianka Chojnów - Mewa Kunice 1:5 (1:1)
Kolejka 16 10-11 marca
Sparta Rudna
Czarni Rokitki
Chojnowianka Chojnów
Chrobry II G³ogów
KS II Polkowice
Stal Chocianów
Orla W¹sosz
KuŸnia Jawor

1-1
1-2
1-5
0-3
5-0
2-1
3-0
2-1

GKS Mêcinka
Odra Chobienia
Mewa Kunice
B³êkitni Koskowice
Amator Wierzchowice
Górnik Z³otoryja
Zamet Przemków
Sparta Grêbocice
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom po kapitalnym remoncie, pow.
164 m2, gara¿, poddasze do zagospodarowania,
2 du¿e tarasy, 4 pokoje, kuchnia, 2 ³azienki, garderoba, pokój wypoczynkowy z saun¹. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam budynek mieszkalny, piêtrowy wraz
z zabudowaniami gospodarczymi, po³o¿ony na
dzia³ce o pow. 11 ar w Biskupinie, Gm. Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 76 819-64-25 lub 669-260-149.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 50 m2,
Ip. (nad bankiem PKO), w centrum Chojnowa,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ:
tel. 77 436-11-35 lub 604-952-662.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe przy ul. D¹browskiego, blisko koœcio³a i kina,
pow. 84 m2, IIp., 3 pokoje, po kapitalnym remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 533-553-774. www.hainau.neostrada.pl
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy
ul. Krasickiego, stare budownictwo, o pow. 100 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon, gara¿, strych,
mieszkanie po kapitalnym remoncie, cena 3 tys. z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 604-209-068.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 62 m2 w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ:
tel. 793-916-109.
Sprzedam umeblowane mieszkanie na IIIp.,
1 pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój w bloku
spó³dzielczym. Wiadomoœæ: tel. 696-363-691.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze
przy ul. Gen. St. Maczka, 63 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 660-745-539 lub 608-287-451.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIIp., ul. Koœciuszki, ciep³e, s³oneczne,
suche, ogrzewanie gazowe, piwnica oraz komórka.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m2 w starym budownictwie do remontu. Wiadomoœæ: tel. 727-229-640.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe
w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon,
IIIp., pow. 52 m2 w centrum, nowe okna, panele,
piwnica, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 793-106-477.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip., ciep³e,
œrodkowe + gara¿, cena 65 tys. z³ - do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie
3.pokojowe, 2 piwnice, strych, okna wymienione, c.o.
gazowe. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.

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. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce, droga
dojazdowa utwardzona, cena 30 z³/m2, do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 785-626-812.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach, 10 ar,
prostok¹tna, „0” wyci¹gniête, pozwolenie na
budowê, projekt domu, energia elektryczna, studnia.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z rozpoczêt¹
budow¹ w Bia³ej 11,5 ar, aktualna dokumentacja, cena
75 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 665-849-101.
Kupiê grunt rolny lub nieu¿ytki. Wiadomoœæ:
tel. 600-613-526.
Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 10 ar na
kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022.
Inne

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 32,6 m2,
Ip., pokój, kuchnia, ³azienka w³asna na korytarzu,
wymienione okna, ogrzewanie-piec kaflowy,
w starym budownictwie, na 2. pokojowe z kuchni¹,
³azienk¹, te¿ w starym budownictwie. Wiadomoœæ:
tel. 788-849-128.
Poszukujê mieszkania do wynajêcia 2. lub 3.pokojowego. Wiadomoœæ: tel. 603-432-651.

Sprzedam projekt domu jednorodzinnego
Benedykt II - nowy, niekreœlony w 4 egzemplarzach wykonany przez MG „Projekt”. Tanio - cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 668-152-626.
Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
dziewi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013613/1:
naniem 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./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed- wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie- up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
j¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa osobom.
nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i po- Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
zwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiedNr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ nim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestw sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
nika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesiepotwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta- Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru- 2010 r., drugi 29 wrzeœnia 2010 r., trzeci 21 grudnia 2010 r., czwarty
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ 9 marca 2011 r., pi¹ty 25 maja 2011 r., szósty 23 sierpnia 2011 r., siódmy
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc- 9 listopada 2011 r., ósmy 8 lutego 2012 r. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
nictwo do udzia³u w przetargu.
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
13 kwietnia 2012 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
(ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- luty - grudzieñ 2012
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012, 24.06.2012,
05.08.2012, 09.09.2011, 21.10.2012, 25.11.2012,
26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301: 01.04.2012,
01.05.2012, 03.06.2012, 08.07.2012, 15.08.2012,
23.09.2012, 01.11.2012, 09.12.2012, 01.01.2013.
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 08.04.2012,
03.05.2012, 07.06.2012, 15.07.2012, 19.08.2012,
30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 04.03.2012,
09.04.2012, 06.05.2012, 10.06.2012, 22.07.2012,
26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 11.03.2012, 15.04.2012,
13.05.2012, 17.06.2012, 29.07.2012, 02.09.2012,
14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.

6. Apteka Intermarche:
29.04.2012, 27.05.2012,
01.07.2012, 12.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012,
02.12. 2012, 30.12.2012.

SKLEP I HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
"KLARYS" W CHOJNOWIE, UL. KOŒCIUSZKI 28, ZAPRASZA
CZYNNE:
PON - PT 8.00 - 17.00
SOBOTA 8.00 - 13.00

POLECAMY: ARTYKU£Y ELEKTROTECHNICZNE,
MATERIA£Y INSTALACYJNE

***

NA MIEJSCU DZIA£A SKLEP
NARZÊDZIOWY "U KAROLINY"
TELEFON: 604-136-599
E-MAIL: klarys@onet.eu

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz
17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz
17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych czynna
jest apteka w Intermarche - w soboty
do godz. 20, a w niedziele do godz. 18

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
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Talenty znad Skory
- g³osuj w internecie (moksir.chojnow.eu)
kolejne prezentacje w nastêpnym numerze GCh

