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Na VII Sesji
O bezpieczeñstwie, miejskich inwestycjach,
dzia³alnoœci SKM i miejskich imprezach.

Alleluja, Alleluja! Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³!

Ciep³ych, s³onecznych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
obfitoœci i radoœci przy œwi¹tecznym stole
oraz wielu szczêœliwych chwil, du¿o zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci ¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Skowroñski

"…a jednak s³owem wci¹¿ piszê ¿ycie"
Deklamowane wiersze oprawione by³y w muzyczne ramy.

Burmistrz
Jan Serkies

"Blitzbesuch" czyli b³yskawiczne odwiedziny
Wizyta burmistrza Egelsbach w Chojnowie.
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Basen na Wielkanoc
Zainteresowanych korzystaniem z miejskiej
p³ywalni w okresie œwi¹tecznym informujemy,
¿e 3 kwietnia (pi¹tek) basen bêdzie nieczynny;
4 kwietnia (sobota) basen jest dostêpny od godz.
14:00 do 20:00; 5 kwietnia (niedziela) obiekt
bêdzie zamkniêty, 6 kwietnia (poniedzia³ek)
mo¿na korzystaæ z p³ywalni od godz. 14:00
do 22:00. Zapraszamy.
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TERMINARZ REKRUTACJI
DO GIMNAZJUM 2015/2016
Wsz ystkim rodzicom szóstoklasistów

przypominamy o zmianach w kalendarzu
rekrutacji do gimnazjów, które nast¹pi³y
ju¿ w ubieg³ym roku.
W zwi¹zku z pytaniami rodziców dotycz¹cymi nowych terminów informujemy, ¿e:

Zagraj¹ "Niewinni"
Popularne w Chojnowie bluesrockowe trio
"Niewinni", po d³u¿szej przerwie zagra w kawiarni "Jubilatka". Impreza bêdzie mia³a
miejsce 18 kwietnia (sobota). Pocz¹tek 19.30,
cena biletów 15,00 z³. Szczegó³owe informacje
pod nr tel. 76 818-85-61.

Konkurs plastyczny
Zarz¹d Powiatu Legnickiego og³asza powiatowy konkurs plastyczny dla osób niepe³nosprawnych pod nazw¹: "MÓJ ŒWIAT PODRÓ¯ MARZEÑ". Konkurs ma umo¿liwiæ osobom niepe³nosprawnym artystyczn¹ wypowiedŸ wizji postrzegania œwiata,
przekazanych za pomoc¹ ró¿nych technik
plastycznych. Celem konkursu jest spo³eczna
integracja osób niepe³nosprawnych z powiatu
legnickiego poprzez prezentacjê ich twórczoœci
plastycznej i artystycznych dokonañ. Technika
wykonania pracy konkursowej dowolna.
Dopuszczalny format prac o maksymalnych
wymiarach 50 cm na 35cm. Prace zostan¹ ocenione w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat,
od 13 do 18 lat, powy¿ej 18 lat.
Termin sk³adania prac plastycznych up³ywa
z dniem 26 maja 2015 r. Prace nale¿y sk³adaæ
do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legnicy, ul. Plac S³owiañski 1,
59-220 Legnica. W przypadku przes³ania
prac drog¹ pocztow¹ o terminie decyduje
data wp³ywu. Og³oszenie wyników nast¹pi
do dnia 5 czerwca 2015 r.
Szczegó³y na www.powiat-legnicki.eu

Biblioteka on-line
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie s¹ skomputeryzowane
w programie MAK+.
Czytelnik mo¿e przeszukiwaæ katalog
biblioteki, sprawdziæ stan swojego konta
oraz zarezerwowaæ wybrane pozycje
(maksymalnie 3 egzemplarze) korzystaj¹c
ze strony internetowej biblioteki:
www.biblioteka.chojnow.eu
- zak³adka: Katalog on-line
2

*podania o przyjêcie do klasy pierwszej
gimnazjum sk³adamy od 2 do 25 czerwca
2015 r.
* kopie œwiadectwa ukoñczenia szko³y
podstawowej i kopie zaœwiadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej
oraz innych dokumentów sk³adamy od
26 do 29 czerwca 2015 r.
* og³oszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
gimnazjum do 2 lipca 2015 r.
* orygina³y œwiadectw i zaœwiadczeñ o wynikach sprawdzianu i innych wymaganych
dokumentach sk³adamy do 6 lipca 2015 r.
* og³oszenie ostatecznej listy przyjêtych
uczniów do 7 lipca 2015 r.

Jednoczeœnie chcia³bym zaprosiæ wszystkich
chêtnych szóstoklasistów
do podjêcia nauki w Gimnazjum nr 2.
Chêtnie odpowiemy na wszystkie pytania
zainteresowanych osobiœcie lub telefonicznie

(76) 8188593.
Zapraszamy na nasz¹ stronê
www.gimcho.pl gdzie znajdziecie
wszystkie potrzebne informacje, a tak¿e
karty zapisu w zak³adce
RODZICE I UCZNIOWIE.
Andrzej Urban
Dyrektor Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie

OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta
Chojnowa
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów
w mieœcie Chojnów.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.
z 2015r. poz. 199), zawiadamiam o podjêciu
przez Radê Miejsk¹ Chojnowa uchwa³y
nr XLIII/216/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów w mieœcie Chojnów, zmienionej
uchwa³¹ nr VI/22/15 z dnia 29 stycznia
2015r.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235
z póŸn. zm.) informujê o jednoczesnym
przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹dzanej wraz z projektem planu
miejscowego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski
do wy¿ej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
21 dni od dnia ukazania siê niniejszego
obwieszczenia na adres siedziby Urzêdu
Miejskiego:
Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów
Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko lub nazwê wnioskodawcy, jego
adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Serdeczne podziêkowania Wszystkim,
którzy ³¹cz¹c siê z nami w bólu, tak licznie uczestniczyli
we Mszy œw. i ceremonii pogrzebowej

œp. Anny Smoliñskiej
sk³adaj¹ córki z rodzinami
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Kalendarz imprez w mieœcie
kwiecieñ-maj

16.04. - Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
kwiecieñ - "Emocje". Wystawa fotografii i pasteli D. G³oda i M. Zatorskiego
kwiecieñ - "Moje otoczenie moje inspiracje". Wystawa w Baszcie Tkaczy
kwiecieñ - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta Seniorów
kwiecieñ - Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Biegach Prze³ajowych
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych
03.05. - Festyn majowy;
09.05. - Festyn majowy z udzia³em motocyklistów
21.05. - Jarmark z pocz¹tku XX wieku
22.05. - Noc w muzeum
26-28.05. - Olimpiada lekkoatletyczna szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimanzjalnych
30.05. - X Przegl¹d Teatralny SILEBIA
maj - Turniej szachowy
maj - Wojewódzki Turniej Pi³ki Rêcznej Ch³opców klas V
maj - czerwiec - Muzyczna wywiadówka - pracownia wokalna
maj - czerwiec - Skarb z G³ogowa". Wystawa archeologiczna
ze zbiorów Muzeum w G³ogowie
maj-czerwiec - "1000 lat jazdy polskiej". Rysunki Lecha Wagla.
Wystawa w Baszcie Tkaczy
maj - czerwiec - "Holony II" - wystawa kola¿y Urszuli Kwiatkowskiej-Sznerch

MBP
MOKSiR
Muzeum
UKS 1
SP 4
MOKSiR
MOKSiR
PZS
Muzeum
PZS
MOKSiR
MOKSiR
UKS 1
MOKSiR
Muzeum
Muzeum
MBP

Pity w urzêdzie
Dziêki porozumieniu w³adz miasta
z kierownictwem Urzêdu Skarbowego,
w Legnicy, podobnie jak w latach
poprzednich, w Chojnowie uruchomiony
z o s t a ³ p u n k t przyjmowania zeznañ
podatkowych.
Od 10.03.2015r. do 28.04.2015r.,
w ka¿dy wtorek
od godz. 8.00 do 15.00,
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój nr 3-parter), pracownik
Urzêdu Skarbowego przyjmuje zeznania
podatkowe za 2014r.
Druki PIT wy³o¿one s¹ w holu urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na
specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym w s iedzibie Urzêdu
Miejskiego, gdzie mo¿na wys³aæ swoje
zeznanie oraz skorzystaæ z pomocy pracownika urzêdu skarbowego.

Wszystkim uczestnicz¹cym w ostatniej drodze mojej ¿ony

Aleksandry Jureczko
pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za wsparcie i obecnoœæ.
Serdeczne “Bóg zap³aæ” kierujê tak¿e w stronê
ks. Proboszcza Marka Osmulskiego i administracji cmentarza.
Jestem wdziêczny za wszelk¹ okazan¹ mi pomoc.

Roman Jureczko
GAZETA CHOJNOWSKA NR 07/831

Informacje
Urzêdu Skarbowego
W celu wype³nienia i wys³ania zeznañ za 2014 rok
przez Internet nale¿y posiadaæ:
1. Dokument to¿samoœci (dowód osobisty);
2. Informacje o dochodach za 2014 rok sporz¹dzone i przekazane nam przez p³atników:
PIT-11, PlT-11A, PIT-40A, PIT-8C, PIT-R;
3. Kwotê przychodu z zeznania lub rocznego
obliczenia podatku za rok 2013.
Jako kwotê przychodu za rok 2013 nale¿y
rozumieæ, w przypadku:
* PIT-28 (17) zeznania o wysokoœci uzyskanego przychodu, wysokoœci dokonanych
odliczeñ i nale¿nego rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych za rok 2013 - poz. 42 lub
* PIT-36 (19) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 86 albo poz. 133, je¿eli
podatnik w zeznaniu za rok 2013 wystêpuje
jako ma³¿onek lub
* PIT-36L (9) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 13 albo poz. 18 lub
* PIT-37 (19) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 64 albo poz. 95,
je¿eli podatnik w zeznaniu za rok 2013 wystêpuje jako ma³¿onek lub
* PIT-38 (9) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 24 lub
* PIT-39 (5) zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2013 - poz. 20 lub
* PIT-40(19) rocznego obliczenia podatku od
dochodu uzyskanego przez podatnika w roku
podatkowym 2013 - poz. 53 lub
* PIT-40A (17) rocznego obliczenia podatku
przez organ rentowy za rok podatkowy 2013poz. 33.
W przypadku, gdy za rok 2013 nie zosta³o
z³o¿one ¿adne z w/w zeznañ/rozliczeñ, w polu
kwota przychodu za rok 2013 nale¿y wpisaæ
wartoœæ "O" (zero).

Wyd³u¿one godziny pracy
Urzêdu Skarbowego
w dniach
29 i 30 kwietnia 2015 r.
do godz. 18.00.
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Na VII Sesji
Marcowe obrady Rady Miejskiej Chojnowa dotyczy³y m.in.
informacji i oceny stanu bezpieczeñstwa publicznego, sprawozdania z dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej
w minionym roku i kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku bie¿¹cym.
O stanie bezpieczeñstwa w naszym mieœcie w pierwszym
kwartale tego roku mówi³ komendant KP Chojnów nadkom.
Jacek Paluch. Wed³ug jego relacji na przestrzeni stycznia,
lutego i marca odnotowano o 30 % mniej przestêpstw ni¿ w roku
ubieg³ym. Przyjêto 92 interwencje domowe i 30 interwencji w miejscach publicznych, 20 osób przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ.
W omawianym okresie mia³o miejsce 18 kolizji drogowych,
nie odnotowano wypadków. Wykryto 9 nietrzeŸwych kierowców i 2 kierowców pod wp³ywem narkotyków.
Zatrzymano trzech sprawców rozboju i dwie osoby rozprowadzaj¹ce œrodki odurzaj¹ce.

stanie technicznym. Remonty wykonuje CHZGKiM lub czêœciowo zainteresowani najemcy w ramach porozumienia
z CHZGKiM.

Inspektor do spraw administracji i informacji publicznej Emilia Grzeœkowiak poinformowa³a o planowanych na ten rok
wydarzeniach kulturalno-sportowych. Na 2015 rok placówki
oœwiatowe, kulturalne i kluby sportowe zg³osi³y w sumie ponad
90 otwartych imprez, w których uczestniczyæ mog¹ zainteresowani. Wachlarz propozycji jest bardzo szeroki i z pewnoœci¹
ka¿dy mo¿e znaleŸæ w nim coœ odpowiedniego dla siebie.
Kalendarz imprez publikowany jest w Gazecie Chojnowskiej,
najbli¿sze imprezy og³aszane s¹ na stronie www.chojnow.eu,
informacje o zbli¿aj¹cych siê wydarzeniach zamieszczane s¹
tak¿e na tablicy w holu Urzêdu Miejskiego.
Kalendarz ewoluuje ca³y rok. Przeciêtnie w ci¹gu roku mieszkañcy
maj¹ do wyboru ponad 100 ró¿nego rodzaju spotkañ.
Wyznaczeni funkcjonariusze zajmuj¹cy siê prewencj¹ prowadz¹
systematyczne spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ chojnowskich
placówek oœwiatowych. Spotkania dotycz¹ g³ównie zagro¿eñ
internetowych i zachowañ na drodze.
Przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Mieszkaniowej - Maria
Steæ - przedstawi³a radnym statystyki dotycz¹ce lokali
bêd¹cych w zasobach miasta.
W roku 2014 rozpatrzono 440 spraw na 16 spotkaniach, œrednio na
jednym posiedzeniu omawiano 27 spraw mieszkaniowych.
W terenie sprawdzono 158 wniosków o przydzia³ mieszkania,
podañ i zg³oszonych spraw spornych. Sporz¹dzono listê przydzia³u lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych roku
2015, na której na pierwszych miejscach znalaz³o siê 18 rodzin
z listy 2014r. spe³niaj¹cych nadal warunki do przydzia³u
mieszkania komunalnego. Na rok 2015 zaplanowano przydzia³
36 mieszkañ, z tego 18 lokali zamiennych, 14 lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych i 2 lokale do remontu w³asnego.
W minionym roku przydzielono:
23 lokale mieszkalne, 3 lokale po sp³aceniu zaleg³ego zad³u¿enia, 104 lokale socjalne, 2 lokale na czas remontu mieszkania
dotychczasowego, przeprowadzono 2 zamiany miêdzylokatorskie. Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wed³ug oceny
komisji wynosz¹ oko³o 32 mieszkañ, w tym: 10 lokali na realizacjê wyroków s¹dowych, 14 lokali na realizacjê listy w zakresie
przydzia³u lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych dla osób
zakwalifikowanych przez SKM, 2 lokale do remontu w³asnego.
Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnoœci s¹ w bardzo z³ym

4

Sprawozdanie 2/2015 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 stycznia 2014 r. do dnia 25 marca 2015 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Zakoñczono przebudowê i rozbudowê budynku MOKSiR
przy ul. Ma³ochwskiego 7. Inwestycjê odebrano od wykonawcy.
Uzyskano pozytywne protoko³y odbioru od Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz Sanepid-u. Wyst¹piono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legnicy z wnioskiem o pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu.
2. Rozpoczêto prace przy zagospodarowaniu wnêtrza kwarta³u
w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Koœciuszki i Plac Dworcowy.
3. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na remont dachu
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.
4. Podpisano umowê z biurem projektowym na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ¿³obka.
Trwaj¹ prace projektowe.
5. Zakupiono 40 szt. drzew ozdobnych do posadzenia przy
ul. S³owackiego i Sienkiewicza.
6. Rozstrzygniêto przetarg na utrzymanie terenów zielonych
w roku 2015, wybrano czterech wykonawców.
7. Wyrównano teren przeznaczony pod budownictwo przy
ul. Wyspiañskiego.
8. Wykonano ogrodzenie betonowe na stadionie miejskim.
9. W ramach pracy modu³u wymiarowego przyjêto oko³o 120
deklaracji mieszkañców o zmianach op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Za³o¿ono 27 nowych kont wymia-
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rowych. Wydano 15 decyzji jednorazowych w sprawie odpisu
wymiaru lub przypisu wymiaru op³at za gospodarowanie
odpadami za 2014r.
10. Przekazano do Powiatowego Urzêdu Pracy plan potrzeb
i zamierzeñ w zakresie organizacji w roku bie¿¹cym zatrudnienia pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych
i spo³ecznie u¿ytecznych z udzia³em finansowania p³ac ze œrodków
Funduszu Pracy.
11. Zorganizowano prace spo³ecznie-u¿yteczne dla 35 osób
bezrobotnych korzystaj¹cych z pomocy MOPS na okres 5 miesiêcy od 16 marca do 14 sierpnia br.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Witosa,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy ul. Paderewskiego, przeznaczon¹ pod us³ugi.
3. Og³oszono przetarg ustny ograniczony, do podmiotów
wykonuj¹cych zadania zwi¹zane z przesy³em i dystrybucj¹
energii, na sprzeda¿ dzia³ek po³o¿onych w obrêbie 3 i 6 miasta
Chojnowa, zabudowanych stacjami transformatorowymi.
4. Zawarto 4 umowy dzier¿awy gruntu pod ogrody przydomowe
przy ul. Legnickiej, Baczyñskiego i Z³otoryjskiej.
5. Wydano 9 wypisów i wyrysów oraz 2 zaœwiadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
6. Wydano 7 postanowieñ pozytywnie opiniuj¹cych podzia³y
dzia³ek po³o¿onych przy ul. Legnickiej, Bielawskiej, Fabrycznej,
Kolejowej, Po³udniowej, pod wzglêdem zgodnoœci z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki przy ul. Wojska Polskiego, z urzêdu w celu sprzeda¿y.
8. Wydano 2 zgody na wykreœlenie hipotek ustanowionych
z tytu³u bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali, w zwi¹zku
z up³ywem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.
9. Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru porz¹dkowego
dla nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Solskiego oraz zaœwiadczenie o po³o¿eniu nieruchomoœci przy ul. Wojska Polskiego.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem wydano:
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 3 zagra¿aj¹cych drzew gatunku
œwierk i sosna przy ul. S³owackiego dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 6 drzew,
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie usychaj¹cego drzewa gatunku
d¹b przy ul. Okrzei dla osoby fizycznej, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie przy ul. Reja i Paderewskiego (teren przyleg³y do rzeki) 3 zagra¿aj¹cych drzew
gatunku lipa i jesion, dla Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Legnicy,
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 zagra¿aj¹cych drzew
gatunku wierzba i olsza przy ul. Asnyka dla osoby fizycznej,
z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa gatunku
œwierk przy ul. Gen. Maczka dla Spó³dzielni Mieszkaniowej
"M³odoœæ", z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,

- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa gatunku
œwierk przy ul. Grunwaldzkiej dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew ,
- decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku
sosna japoñska przy ul. Paderewskiego dla osoby fizycznej, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 76 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 56 wniosków przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê 7.570,09 z³. (wydano 55
decyzji pozytywnych).
Za miesi¹ce II i III 2015r. wyp³acono dodatki mieszkaniowe
na kwotê 78.027,06 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto 52 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, z czego pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski.
Za miesi¹ce II i III 2015r. wyp³acono dodatki energetyczne na
kwotê 4.416,26 z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 4 decyzje administracyjne, 5 zaœwiadczeñ do œlubu
konkordatowego, zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹.
2. Sporz¹dzono: 3 akty urodzenia, 9 aktów ma³¿eñstwa, 25 aktów
zgonu.
3. Za³atwiono: 180 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego, 4 korespondencje konsularne.
4. Naniesiono 27 zmian danych w PESEL.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja 2015 r.
Zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego Burmistrz Miasta
Chojnowa wyznacza na obszarze miasta Chojnowa nastêpuj¹ce miejsca przeznaczone na bezp³atne umieszczanie
urzêdowych obwieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych:
1. S³upy og³oszeniowe przy nastêpuj¹cych ulicach:
- ul. Rynek (w pobli¿u parkingu),
- ul. St. Ma³achowskiego (przed MOKSiR),
- plac Dworcowy,
- skrzy¿owanie ul.Wolnoœci – ul. Miko³aja Reja
(obok mostu),
- ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego
(obok sklepu „Anna”),
- ul. Samorz¹dowa,
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Lidl),
- ul. Legnicka (w pobli¿u sklepu Polomarket).
2. Tablica informacyjna przy ul. Grodzkiej
(obok targowiska).
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"Blitzbesuch" czyli b³yskawiczne odwiedziny
W ostatni weekend marca z b³yskawiczn¹ wizyt¹ przyby³ do
Chojnowa burmistrz naszego miasta partnerskiego Egelsbach
Jürgen Sieling wraz z ma³¿onk¹ Sabine. By³a to pierwsza oficjalna
wizyta "nowego" burmistrza Egelsbach w naszym mieœcie.
Wprawdzie przed dwoma laty by³ ju¿ w grodzie nad Skor¹ z du¿¹
grup¹ mieszkañców Egelsbach, ale tamta wizyta mia³a inny
charakter. Za to po raz pierwszy w Chojnowie (i w ogóle w Polsce)
by³a jego ¿ona.

Nasi goœcie przybyli w sobotê ok. godz. 14-ej. Zostali powitani
przez Burmistrza Jana Serkiesa, przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Jana Skowroñskiego i prezes Stowarzyszenia Miast
Partnerskich El¿bietê K³apciñsk¹.
Sobotnie popo³udnie poœwiêciliœmy zwiedzaniu miasta. Goœciom
z Egelsbach bardzo spodoba³o siê nasze muzeum. Obiecali
sobie, ¿e przy nastêpnej wizycie znów je odwiedz¹.
Wpisuj¹c siê do ksiêgi goœci, byli zdumieni, ¿e znajduj¹ siê
tam wpisy niemal z ca³ego œwiata.

Po muzeum zwiedziliœmy "ma³y koœció³", którego wnêtrze
naszych mi³ych goœci urzek³o. Wra¿enie zrobi³ na nich tak¿e
"du¿y koœció³". Tego dnia odwiedziliœmy jeszcze miejsk¹ p³ywalniê. W Egelsbach jest tylko basen sezonowy i wielu mieszkañcom
brakuje ca³o-rocznych k¹pieli.
Zwiedzanie Chojnowa zakoñczy³a wizyta w MOKSiR. Wyremontowany Dom Kultury by³ kolejnym obiektem, który wzbudzi³
podziw. W³adze Egelsbach przygotowuj¹ siê do remontu Domu
Obywatela, póki co jednak trwaj¹ pe³ne emocji dyskusje o sposobie sfinansowania inwestycji. Chojnowska placówka z sal¹
kinow¹, recitalow¹, krêgielni¹, fitness, z pracowniami tematycznymi i nowoczesnym wyposa¿eniem, wzbudzi³a niek³aman¹,
aczkolwiek zdrow¹, zazdroœæ.
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W niedzielne przedpo³udnie zarz¹d Stowarzyszenia Miast zabra³ goœci na wycieczkê do Legnicy. Spacer ulic¹ Najœwiêtszej Marii Panny, potem krótki pobyt w wype³nionej wiernymi
katedrze, rzut oka na wnêtrza, równie zape³nionego koœcio³a
œw. Jana, dziedziniec Akademii Rycerskiej - tyle uda³o siê obejrzeæ w kilka godzin. Sabine otrzyma³a na pami¹tkê Palmê, w Egelsbach bowiem ten wielkanocny symbol nie jest tak efektowny.

Zd¹¿yliœmy jeszcze na chwilê pojechaæ do Legnickiego Pola,
gdzie zwiedziliœmy piêkny barokowy koœció³ œw. Jadwigi.
Goœci zaciekawi³a historia bitwy pod Legnic¹ w 1241r. Wyrazili
¿yczenie, ¿eby kiedyœ tu jeszcze raz przyjechaæ.
Po powrocie do Chojnowa nasi goœcie udali siê w drogê powrotn¹
do Egelsbach. ¯egnaj¹c siê powiedzieli, ¿e s¹ zachwyceni polsk¹
goœcinnoœci¹, piêknem naszego miasta i okolicy.
W maju znów siê zobaczymy - tym razem w Egelsbach. Z partnersk¹ wizyt¹ na spotkanie obywateli naszych miast udaje siê
du¿a grupa chojnowian.
W tym roku mija 10 lat od podpisania umowy partnerskiej
miêdzy naszymi miastami. Przed dekad¹ to my podziwialiœmy
ich Dom Obywatela, obiekty sportowe, miejsk¹ infrastrukturê.
Przez ten czas wiele siê zmieni³o. Dziœ czujemy siê równymi
partnerami, mamy wiele obiektów, którymi mo¿emy siê
poszczyciæ i dzieliæ z przyjació³mi doœwiadczeniami.
Partnerstwo jest bowiem po to, ¿eby siê od siebie uczyæ i korzystaæ
z dobrych praktyk.
"Sztuk¹ jest byæ przyjacielem", a nam siê to udaje.
KE
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Artystyczne dusze
nie lubi¹ ograniczeñ
"Poezja jest spowiedzi¹ duszy,
a nie wytworem ludzkiej myœli"
Miko³aj Gogol
To jedna z sentencji jak¹ Ma³gorzata Krzywda
rozpoczê³a swoje poetyckie spotkanie,
które odby³o siê 21 marca w sali sgraffita
Muzeum Regionalnego.
Data nie by³a przypadkowa. Tego dnia w wielu
miejscach obchodzono Œwiatowy Dzieñ Poezji
i niemniej wa¿ny Dzieñ Wiosny. W takim
zatem klimacie, wiosenno-poetyckim przebiega³o niecodzienne wydarzenie z udzia³em
wra¿liwych na muzykê i ¿ywe s³owo.

Czy w Chojnowie znajdzie siê miejsce na
otwarte, cykliczne prezentacje twórcze? To
marzenie Ma³gorzaty Krzywdy. Jako cz³onek
Gildii Artystów Chojnowa doskonale zna
lokalne œrodowisko artystyczne i wie jak
du¿o ma do zaoferowania. Wierzy tak¿e,
¿e wœród chojnowian s¹ ludzie otwarci
i spragnieni tego typu kulturalnych doznañ.
Pisanie w³asnych utworów i czytanie cudzej
twórczoœci, to najwiêksza pasja Ma³gorzaty
Krzywdy. Ale nie jedyna. Od dawna udziela
siê w Klubie Literackim i wspomnianej
Gildii, próbuje te¿ realizowaæ siê aktorsko.

Ma³gorzata Krzywda od wielu lat oddaje
siê twórczoœci. Zaczê³a w wieku 14 lat.
W szkole œredniej teksty by³y ju¿ bardziej
dojrza³e, ale najwiêcej utworów powsta³o
w ¿yciu doros³ym. Jest autork¹ baœni, bajek
i niezliczonej liczby wierszy. Te ostatnie
stanowi¹ zbór w³asnych prze¿yæ, efekt postrzegania otaczaj¹cego j¹ œwiata i ludzkich
zachowañ. Tworzy, jak sama mówi, przy
obiedzie, w deszczu pod parasolem, w podró¿y,
czasami wena budzi j¹ w œrodku nocy…
Po wydaniu autorskiego tomiku poezji "Na
stryszku" Krzywda dojrza³a do tego, by
stan¹æ przed publicznoœci¹, podzieliæ siê
intymnymi odczuciami i byæ mo¿e natchn¹æ
innych. St¹d zaproszenie do klimatycznych
murów Piastowskiego Zamku na kameralne spotkanie, które autorka nazwa³a
"…a jednak s³owem wci¹¿ piszê ¿ycie".
Poezja wielu kojarzy siê ze wznios³oœci¹ i powag¹, wielu te¿ za ni¹ nie przepada, bo jej
nie rozumie. Te odczucia nijak siê maj¹ do
poetycko-muzycznego spektaklu, jaki zaproponowa³a jego bohaterka. Deklamowane
wiersze - niebanalne, a przejrzyste w swej
treœci, oprawione by³y w muzyczne ramy.
Gitarowy duet Artur Gralewski i Waldemar
Cichocki stworzyli instrumentaln¹ aurê,
która wespó³ z ¿ywym s³owem, sta³a siê
subtelnym widowiskiem przemawiaj¹cym
do ka¿dej wra¿liwej duszy.
Kilkanaœcie utworów, stanowi³o spójny
ci¹g, którego nikt nie oœmieli³ siê przerywaæ brawami. Aplauzu i gratulacji nie
szczêdzono na finale. Spektaklowe trio
odbiera³o wyrazy uznania, podziêkowania
i ¿yczenia kolejnych tego typu spotkañ.

Radoœæ sprawiaj¹ jej wêdrówki po górach,
obserwacja natury i utrwalanie w kadrze
jej piêkna. Sztuka orgiami bardzo j¹ wycisza,
a zg³êbianie wiedzy na temat naturalnej
terapii daje wiele satysfakcji. Niedawno zajê³a
siê te¿ florystyk¹.
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Artystyczne dusze nie lubi¹ ograniczeñ.
Czym w przysz³oœci zaskoczy nas Ma³gorzata Krzywda? Niecierpliwie czekamy…
eg

w³aœciwie có¿ mam do
powiedzenia…
w³aœciwie có¿ mam do powiedzenia œwiatu?
nic ponad to co przede mn¹ inni
te same s³owa myœli te same
jedynie w ró¿ne ubrane formy
a jednak s³owem wci¹¿ piszê siebie
mniej doskonale lub bardziej
choæ czasem z tego motyl ¿elazny
pod którym mo¿e z³amaæ siê kwiatek

Portrety

naszych artystów

Edmund
Chamera
Urodzony, jak pisze w swoim "¯ycio…rysie",
dawno temu w Sandomierzu.

(...) Có¿ z tego, ¿e siê uczy³em, jeœli wszystko zapomnia³em? Czas zatar³ twarze za
wa¿ne nieuznane... Czy by³ to czas stracony,
stracone przyjaŸnie? Chyba nie, jeœli ja, tak
ca³kiem ma³y, znalaz³em siê w (najwiêkszej
w owym czasie w Europie) Hucie Szk³a
w Sandomierzu. W najnowoczeœniejszym
pod ka¿dym wzglêdem "Polkolorze" pod
Warszaw¹. Obs³ugiwa³em w Skawinie pod
Krakowem najwiêkszy piec do wypalania szamotu, jaki by³em w stanie sobie wyobraziæ.
Stawia³em najwy¿sze dla mnie kominy i najgorêtsze piece w Hucie Stalowa Wola. Za
mieszkanko na Mariensztacie budowa³em bloki
z wielkiej p³yty, bêd¹ce szczytem marzeñ i obiektem po¿¹dañ w Chojnowie. Szarobure ubrania na kolorowe barwi³em w Milanie. Ostatecznie
jeden po drugim upad³y te kolosy na glinianych nogach, bo upaœæ musia³y. A kiedy ju¿
podobno wszystko zrobiono, kiedy by³o tak
wspaniale, zosta³em drwalem. (…) Teraz
chroniê nauczycieli przed dzieæmi (…)
W snach ³owiê, p³ywam, gdzieœ tam za horyzont
wêdrujê, a na jawie liczê na miedzach zaj¹ce,
str¹cam dmuchawce na ³¹ce, szukam w chmurach odlatuj¹cych gêsi i kolekcjonujê to, czego
nie doceniono i zapomniano zniszczyæ. A jeœli
przyj¹æ, ¿e jesteœmy w ¿yciu tylko przechodniami, to ja ju¿ znalaz³em ten skarb, o którym
zapomnieli przechodnie (…)
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Pojedzie do Wroc³awia
Kilka dni temu odby³a siê jedenasta edycja dolnoœl¹skiego konkursu dla dzieci
i m³odzie¿y: "Uczê siê bezpiecznie ¿yæ",
organizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa.

Obszary za³o¿eñ programowych konkursu
to: pierwsza pomoc, bezpieczeñstwo
w ruchu drogowym, ekologia, zdrowy
styl ¿ycia, ochrona przeciwpo¿arowa
i przeciwpowodziowa, bezpieczeñstwo
dnia codziennego i turystyka.
Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy
i umiejêtnoœci jej wykorzystywania podczas wykonywania zadañ i rozwi¹zywania problemów.
Pó³fina³ wojewódzki odby³ siê 24 marca
w Legnicy. W kategorii gimnazjum bra³o
udzia³ 13 uczestników, którzy wygrali
eliminacje pierwszego szczebla.
Chojnowskie gimnazjum reprezentowa³a
uczennica kl. IIa Gimnazjum nr 2 - Weronika Bielecka, która zajê³a III miejsce
i zakwalifikowa³a siê do Fina³u Dolnoœl¹skiego.

Pierwsze miejsce zajê³a Kinga Seku³a
z Zespó³u Szkó³ w Mêcince, a drugie
Martyna Ochocka z Zespó³u Szkó³ Gimnazjum Gminne w Przedmoœciu.
Gratulujemy i trzymamy kciuki na fina³,
który ju¿ w maju we Wroc³awiu.
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Rozœpiewane Nutki 2015
13. edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI
wcale nie by³a taka pechowa, jak mog³aby wskazywaæ feralna ponoæ liczba.
Co prawda ze zg³oszonych 47 osób z powodu chorób dotar³o o kilka mniej, ale i tak
jurorzy - pani Ilona Kamecka jako przewodnicz¹ca oraz panowie Leszek Pañczuk
i Wojciech Kyc - mieli sporo pracy.
Ostatecznie w poszczególnych kategoriach
wiekowych podzia³ miejsc by³ nastêpuj¹cy:
a/ szko³y podstawowe
I miejsce Dominika Paw³owska
(Chojnów),
II miejsca ex aequo Martyna KuŸniak
(Rudna) i Bianka Pilitowska (Boles³awiec),
III miejsca ex aequo Adrianna Kowalska
(Lubin) i Olga Leonarska (Chojnów),
b/ gimnazja
I miejsce Paulina Kurczab (Legnica),
dwa równorzêdne II miejsca Anna
Chowaniec (Legnica) i Emilia Tchorowska (Z³otoryja),
dwa równorzêdne III - Karolina Brylak
i Marta Zatwarnicka (obie z Chojnowa),

Ciesz¹ a¿ 4 miejsca "na podium" uzyskane przez chojnowianki, zw³aszcza ¿e
trzy z nich uczêszczaj¹ do prowadzonej
przy MOKSiR Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumi³o.
Za udzia³ dziêkujemy wszystkim wykonawczyniom; za rok, na 14. edycji spotkamy siê
ju¿ w budynku przy ul. Ma³achowskiego 7.
sh

c/ szko³y ponadgimnazjalne
I miejsca ex aequo dla Benity JóŸwik i Kingi
Wróbel (obie z Legnicy),
II miejsce dla Pauliny Dojlido (Legnica),
dwa równorzêdne III miejsca Eni Haliloviæ (Rudna) i Karolina Kuczab (Legnica).

œ wi¹teczna Akademia Malucha

Przedstawieniem „Bajeczka wielkanocna”
nawi¹zuj¹cym do œwi¹t Wielkanocnych,
a przygotowanym na podstawie opowiadania Agnieszki Galicy, rozpoczê³y siê
25 marca zajêcia w Bibliotecznej Akademii
Malucha. Bohaterowie tego spektaklu:
S³oñce, Wierzbowe Bazie, Kurczaczek,
Zaj¹czek i Baranek pokazali dzieciom,
kto mo¿e œwiêtowaæ razem z nami przy
wielkanocnym stole. Potem omawialiœmy wygl¹d i zawartoœæ koszyczka
wielkanocnego. Dzieci mia³y za zadanie
wybraæ spoœród roz³o¿onych na stole
ró¿nych przedmiotów, te zwi¹zane
z Wielkanoc¹ i skomponowaæ w³asny
koszyczek. A po wiosennych tañcach,
weso³ej kolorowance z g¹skami oraz
przygotowywaniu kolorowej kanapki,
wyszliœmy do ogrodu. Przy piêknej,
s³onecznej pogodzie po¿egnaliœmy siê
tradycyjnym polskim zwyczajem „œmigus-dyngus”.
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Konkurs
o samorz¹dzie
,,Ojczyznê kocha siê nie dlatego, ¿e jest
wielka, ale dlatego, ¿e w³asna"
(Seneka M³odszy)
18 marca odby³ siê Regionalny Konkursu
Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym
organizowany przez VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Paw³a II w Legnicy.
Celem tego konkursu by³o rozwijanie i poszerzanie zainteresowañ uczniów tematyk¹
samorz¹dnoœci na terytorium RP i przygotowanie m³odzie¿y do uczestnictwa w demokratycznych dzia³aniach obywatelskich.

Wziê³o w nim udzia³ 11 dru¿yn z gimnazjów
grodzkiego i ziemskiego powiatu legnickiego. Zespó³ Gimnazjum nr 2 w sk³adzie
Weronika Kulka, Natalia Smoleñ i Natalia
Stupak pod opiêk¹ p. El¿biety So³tysiak
i w towarzystwie Przewodnicz¹cej Samorz¹du
Uczniowskiego - Anny Cieœli, zaj¹³ II miejsce.
Uczestnicy rozwi¹zywali test wiedzy o samorz¹dzie terytorialnym oraz przygotowali prezentacjê ilustruj¹c¹ dzia³alnoœæ Samorz¹dów
Uczniowskich w macierzystych placówkach.

Jury ocenia³o zawartoœæ merytoryczn¹,
oprawê graficzn¹ i sposób prezentacji.
Nastêpnie odby³o siê spotkanie i dyskusja
z zaproszonymi goœæmi m.in. cz³onkiem
zarz¹du sejmiku dolnoœl¹skiego Tadeuszem Samborskim, wiceprezydentem
Legnicy Dorot¹ Purgal i wójtem gminy
Mi³kowice Dawidem Stachur¹.
Logistyka i przygotowanie merytoryczne
organizatorów sta³o na bardzo wysokim
poziomie.
Dziêkujemy za zaproszenie!
gim2
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Br¹z dla Karambola
21 marca w Sosnowcu odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tañca Nowoczesnego
WORLD DANCE. W 4 konkurencjach
tanecznych wystartowa³o 125 zespo³ów
z ró¿nych zak¹tków Polski: Rzeszowa,
Wroc³awia, Tarnowa Opolskiego, Strzelec
Opolskich, Opola, Cieszyna, Bielsko - Bia³ej,

Zawiercia, Rybnika, Knurowa,
Andrychowa, Tychów, Siemianowic
Œl¹skich, Oœwiêcimia, Chrzanowa,
Jastrzêbia Zdroju, Gliwic, Katowic,
Jaworzna, ¯or, Pyskowic, Wierzbicy,
Popielowa, £azisk Górnych, Sosnowca
oraz Chojnowa.
Nasze miasto reprezentowa³ Zespó³
Taneczny Karambol, który w kategorii
formacje disco dance wywalczy³
br¹zowe medale. GRATULACJE!!!

Zaproszenie do udzia³u
w Jarmarku z pocz¹tku XX wieku
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych
do w³¹czenia siê w obchody
i organizacjê

Jarmarku sprzed stu lat.

Tego wyj¹tkowego dnia
- 21 maja o godz. 15.30 Rynek Chojnowa
zamieni siê w magiczne miejsce.
Spróbujemy odtworzyæ
sceneriê i klimat sprzed prawie 100 lat.
Przewidziane atrakcje:
kawiarenki retro, wystêpy chóru, orkiestry, stroje z epoki, pokaz
dawnych zawodów, stragany, ¿ywy inwentarz, zabawy dla
dzieci…
Wszystkich zainteresowanych - artystów, rzemieœlników, ludzi
z pomys³ami i wyobraŸni¹, pragn¹cych pochwaliæ siê swoimi
dokonaniami, wystawiæ swoje prace, zaprezentowaæ swoj¹ twórczoœæ
- gor¹co zachêcamy do udzia³u i zg³aszania swoich propozycji.
Zdob¹dŸ siê na odwagê i wsi¹dŸ z nami do wehiku³u czasu!

Kontakt:
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
ul. PoŸniaków 2; tel. 76 8196515
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Mae govannen i mellyn nin!: Witajcie moi przyjaciele!
The Tolkien Society w 2003 roku og³osi³o
25 marca Dniem Czytania Tolkiena. Dla
wszystkich sympatyków twórczoœci tego
angielskiego pisarza to znana data, bowiem
tego dnia Jedyny Pierœcieñ zosta³ zniszczony
w ogniu Orodruiny, a Œródziemie uwolni³o
siê spod w³adzy Saurona.
Corocznie obchodzi siê ten Dzieñ pod innym
has³em - w 2015 jest to PrzyjaŸñ.
W tym roku do obchodów przy³¹czy³a siê
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.
Koordynatorami akcji byli: Ewa Wo³oszyn
- szkolny koordynator M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w Gimnazjum nr 1,
Lucyna Spes - wicedyrektor Gimnazjum nr 2
oraz nauczyciele tej szko³y: Joanna Betlejewska, Alina Bujak i Mariola Jakusik, a tak¿e
Anna Kopyra - moderator MDKK i DKK
przy MBP.

Dzieñ Czytania Tolkiena w Chojnowie
rozpocz¹³ siê od przybycia do Gimnazjum nr 2,
poprzebieranych za warzywa i owoce, dzieci
z Przedszkola nr 1 - grupa Grzybków i z Przedszkola nr 3 - grupa: Motyle, Pajacyki II
i ¯abki II. Przywita³y je elfy, za które przeistoczyli siê klubowicze z MDKK oraz inni
uczniowie szko³y. Na pocz¹tku spotkania
przypomnia³y one przyby³ym Ma³ym
Przyjacio³om zasady dobrego obchodzenia
siê z ksi¹¿k¹, a potem przeczyta³y wybrane
fragmenty "Hobbita". Przedszkolaki
uwa¿nie s³ucha³y starszych kolegów i poprawnie odpowiada³y na zadawane pytania.

Okaza³o siê, ¿e wœród nich znalaz³ siê znawca
tej powieœci. Za swoj¹ wiedzê otrzyma³
specjaln¹ nagrodê. Ka¿dy wie, ¿e elfy, oprócz
ksi¹¿ek, lubi¹ tak¿e æwiczyæ, dlatego po
umys³owych ³amig³ówkach na przedszko-

laków czeka³y rozgrywki sportowe. Na po¿egnanie elfy wrêczy³y Ma³ym Przyjacio³om
upominki - imienne, wykonane przez siebie,
zak³adki do ksi¹¿ek oraz ¿ó³te baloniki.
Tego samego dnia, gimnazjaliœci mogli
jeszcze wys³uchaæ na lekcjach jêzyka angielskiego fragmentów "Hobbita" czytanego
w oryginale, a na jêzyku polskim "Silimarillona". Ale na wyniki og³oszonych konkursów - plastycznego "Mój ulubiony
bohater tolkienowski" i czytelniczego
o Œródziemiu - musieli jeszcze kilka dni
poczekaæ.
Natomiast gromada elfów z MDKK z Gimnazjum nr 1 wybra³a siê do Szko³y Podsta-

wowej nr 3. Po dotarciu, ulokowa³a siê
w miejscu najbardziej ukochanym przez
elfy, czyli w szkolnej bibliotece. Tu oczekiwa³a na uczniowskie dru¿yny, które mia³y
zawalczyæ o miano Dru¿yny Pierœcienia.
Kiedy do biblioteki przyby³y grupy z klasy
V"a", V"b" i IV"a", przywitano ich na sposób

elficki i odczytano fragmenty z "Hobbita".
Potem zaczê³a siê bitwa. Pierwsz¹ z konkurencji by³o udzielenie odpowiedzi na pytania do wylosowanego tekstu. A kolejnymi:
rozsypanka wyrazowa z elfickimi sentencjami, rozkodowywanie i kodowanie imion
za pomoc¹ elfickiego alfabetu oraz znalezienie drogi do Rivendell, która wiod³a
przez niebezpieczny labirynt. Wszystkie
powierzone przez elfy zadania by³y rozwi¹zywane sumiennie. I choæ na twarzach
uczniów nieraz goœci³y rumieñce z wysi³ku,
to duch przyjaŸni unosi³ siê nad rywalizuj¹cymi dru¿ynami. Po emocjonuj¹cej
walce, zwyciêstwo przypad³o reprezentacji
klasy V"a" i to ona otrzyma³a zaszczytny
tytu³ Dru¿yny Pierœcienia.

Na koniec, tego obfituj¹cego w wydarzenia
dnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chojnowie uczestnicy zajêæ Tygodnia
z Internetem 2015 wys³uchali fragmentu
"Hobbita" i otrzymali upominki - zak³adki
do ksi¹¿ek upamiêtniaj¹ce Dzieñ Czytania
Tolkiena, a wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 2.
Do koñca marca w bibliotece mo¿na by³o
tak¿e obejrzeæ wystawê poœwiêcon¹ twórczoœci J.R.R. Tolkiena.
Mam nadziejê, ¿e za rok w Chojnowie
ponownie zawita Œwiatowy Dzieñ Czytania
Tolkiena.
Z elfickim pozdrowieniem:

Nai elen siluva lvenna!
(Niech gwiazda oœwietla Wasze drogi!)
Anna Idreneth Kopyra
moderator DKK i MDKK
przy MBP w Chojnowie
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Wielkanocne warsztaty
Ponad 300 dzieci uczestniczy³o w wielkanocnych warsztatach, jakie zaproponowa³o, nie tylko chojnowianom, Muzeum
Regionalne. Przez trzy dni odbywa³y siê zajêcia, podczas których poznawano ró¿ne techniki, przypominano œwi¹teczne tradycje
i wykonywano ozdoby. Warsztaty prowadzone przez profesjonalistów - Annê Dudar, Zofiê Kasprzak, Bo¿enê Smetanê
i Zbigniewa Smolarka ze Spó³dzielni "VITBIS" z pewnoœci¹ by³y atrakcyjne, a ich efektem by³y w³asnorêcznie wykonane stroiki,
palmy, pisanki…

Dwa dni póŸniej swoj¹ wiedzê mo¿na by³o uzupe³niæ na warsztatach zorganizowanych przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹.
Baranki, zaj¹czki i palmy wykonane na zajêciach "Dekoracje Wielkanocne" przypomnia³y o nadchodz¹cych œwiêtach
Wielkanocnych. W wiosennym nastroju - bo spotkanie odby³o siê w pierwszy dzieñ wiosny - dzieci i rodzice ochoczo zabrali siê
do prac plastycznych. Papierowy zaj¹czek, baranek wykonany metod¹ quillingu oraz kolorowe palmy przyozdobione kwiatami
z bibu³y i bukszpanem wyczarowa³y niejeden uœmiech na twarzach uczestników zajêæ.

Nieco inne zajêcia zaproponowa³ Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 27 marca chêtni mogli poznaæ tajniki grafiki
w linoleum. Umiejêtnoœæ przydatna do wielu okolicznoœciowych celów - w tym przypadku grafika odbijana na papierze mia³a
dotyczyæ Wielkiej Nocy. Spod sprawnych r¹k i r¹czek powstawa³y oryginalne karty œwi¹teczne, które z pewnoœci¹ uciesz¹
odbiorcê.

Ozdoby i kartki wykonane samodzielnie, s¹ wyj¹tkowe. Wprawiaj¹ w dumê autora i w niecodzienny sposób dekoruj¹ nasze
wnêtrza. Pozwalaj¹ dodatkowo utrwaliæ lokalne tradycje i wprowadziæ w œwi¹teczny nastrój. Czego chcieæ wiêcej?!

GAZETA CHOJNOWSKA NR 07/832
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Chojnowianki w finale
“Poka¿ jêzyk: I know, I Can"
W sobotê 16 marca dziesiêæ zespo³ów
z Opolszczyzny i Dolnego Œl¹ska zaœpiewa³o w Narodowym Centrum Polskiej
Piosenki swoje wersje popularnych
utworów w ramach fina³u konkursu
organizowanego przez Europose³ Danutê
Jaz³owieck¹, pod nazw¹ "Poka¿ jêzyk:
I know, I can".
W gronie finalistów konkursu nie
zabrak³o zespo³u z Gimnazjum nr 2 im.
Miko³aja Kopernika w Chojnowie.
Zespó³ The Stars pod opiek¹ Pani
Agnieszki Perchaluk zaprezentowa³
w finale swoj¹ wersjê utworu "Superheroes". Sk³ad zespo³u przedstawia³ siê
nastêpuj¹co: Karolina Brylak z klasy II c,
Natalia Kruk z klasy I a, oraz Jagoda
Bielecka z klasy I a.
Aby uzyskaæ przepustkê do fina³u, zadaniem kilkudziesiêciu zespo³ów by³o napisanie zwrotek do refrenów popularnych
przebojów w jêzyku angielskim oraz
przes³anie w³asnego wykonania napisanego utworu. Jury w sk³adzie Europos³anka Danuta Jaz³owiecka, Anna
Panas, Roman Hudaszek oraz Eoin
McHugh wy³oni³o dziesiêæ zespo³ów,
które wziê³y udzia³ w finale.
Gala fina³owa trwa³a oko³o trzech godzin,
gdy¿ po ka¿dym wystêpie jury dokonywa³o oceny pod wzglêdem wokalnym
i jêzykowym oraz udziela³o cennych rad
m³odym artystom.

Wystêp naszego zespo³u zakoñczy³ siê
wyró¿nieniem, a oceny jury oraz ogólna
atmosfera koncertu sprawi³y naszym
uczestniczkom wiele radoœci i satysfakcji.
Spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 2 w Chojnowie mo¿e byæ dumna z sukcesu swojego zespo³u gdy¿ dziewczyny da³y z siebie
wszystko i zaprezentowa³y siê wspaniale
podczas wystêpu. Gratulujemy!
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Przygoda z Julk¹
Legnicka Biblioteka Publiczna i biblioteki publiczne powiatu legnickiego
w ramach XV edycji œwiêta "Bli¿ej Ksi¹¿ki" zaprosi³y uczniów klas II i III szkó³
podstawowych do udzia³u w konkursie
czytelniczym "Jak to z Julk¹ i kotami
by³o". Konkurs zosta³ przygotowany na
podstawie powieœci "Kocie historie" oraz
"Julka i koty" napisanych przez Tomasza

Selfuj siê
kto mo¿e
Czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii
Tydzieñ z Internetem, podobnie jak w latach
poprzednich by³a realizowana tak¿e w naszym mieœcie.

Myœl przewodnia akcji nawi¹zuje do
tematyki inicjatyw Komisji Europejskiej
podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania umiejêtnoœci cyfrowych potrzebnych pracownikom w nowoczesnej gospodarce. Ale nie tylko. Kierowana jest
do wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy dotycz¹cej korzystania
z szeroko rozumianej komputeryzacji.
W Chojnowie zajêcia w ramach kampanii odby³y w Miejskiej Bibliotece Publicznej i przebiega³y pod has³em "Selfuj
siê kto mo¿e!". Temat dotyczy³ ogólnie
pojêtej obróbki zdjêæ przy u¿yciu narzêdzi
dostêpnych w sieci.
Spotkanie rozpoczêto nietypowo - fragmentem powieœci Tolkiena, w³¹czaj¹c

Trojanowskiego. S¹ to ciep³e i pe³ne humoru
ksi¹¿ki, których bohaterami s¹ trzy, pewne
siebie, wygadane koty i Julka, która, jak
przysta³o na czteroletni¹ dziewczynkê, jest
ciekawa otaczaj¹cego œwiata i pe³na szalonych pomys³ów.
W I etapie konkursu, który odby³ siê w
naszej bibliotece 18 marca, wziê³y udzia³:
Marta Jadach, Julia Krakowska,
Aleksandra Wiêc³aw oraz Kinga
Zarotyñska. Uczestniczki konkursu
mia³y za zadanie odpowiedzieæ pisemnie
na 21 pytañ dotycz¹cych losów bohaterów ksi¹¿ki - wszystkie zakwalifikowa³y siê do fina³u, który odbêdzie siê
15 kwietnia w Legnickiej Bibliotece
Publicznej. W tym dniu odbêdzie siê te¿
spotkanie z autorem ksi¹¿ek Tomaszem
Trojanowskim.
W naszej bibliotece autor ksi¹¿ki o przezabawnych kotach goœciæ bêdzie 16 kwietnia o godz. 9.00.
Ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy.

siê tym samym do kolejnej kampanii - "Œwiatowego Dnia Czytania Tolkiena". Angielski pisarz
nie by³ jednak treœci¹
œrodowego spotkania.
By³ nim selfie i prosty program do pracy
z fotografi¹. Prowadz¹ca Halina Grz¹dkowska wyjaœni³a obco brzmi¹ce s³owo,
które jest rodzajem fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w d³oni aparatu telefonicznego.
Mówi³a tak¿e o Klaudii Cechini - uznawanej w naszym kraju za prekursorkê
selfi. Zajêcia praktyczne poprzedzi³ multimedialny pokaz mo¿liwoœci jednego
z prostszych programów komputerowych
do obróbki zdjêæ.
Po lekcji teoretycznej uczestnicy mogli
skonfrontowaæ nabyt¹ wiedzê z w³asnymi
umiejêtnoœciami. Nie by³o ³atwo, ale "trening czyni mistrza", niezbêdne zatem
bêd¹ æwiczenia w domu.
¯yczymy powodzenia.
eg
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Pi³ka no¿na

PI£KA RÊCZNA

21 marca, w IV lidze dolnoœl¹skiej odby³a siê
pierwsza kolejka rundy rewan¿owej. W sobotnie
popo³udnie KS Chojnowianka podejmowa³a
Nysê Zgorzelec. Na boisko rezerwowe przy
MOKSiR przyby³o wielu kibiców. Ka¿dy jednak
zdawa³ sobie sprawê, ¿e lekko nie bêdzie.
Dru¿yna trenera Ireneusza Chrzanowskiego
do tego spotkania przyst¹pi³a mocno os³abiona.
Z powodu kontuzji i kartek nie mogli graæ m.in.
Haniecki i Serkies. Ju¿ w pierwszej akcji po
lewej flance boiska poci¹gn¹³ Ziembowski i …
minimalnie przestrzeli³. Ten fakt wp³yn¹³ mobilizuj¹co na goœci. Ich akcje zaczê³y byæ sk³adniejsze i coraz groŸniejsze. Nasz bramkarz,
Koziarz, œwietnie sobie radzi³. Jednak przy rzucie ro¿nym, zawodnik goœci g³ówk¹ celnie
pos³a³ pi³kê do siatki. Mo¿na te¿ by³o odnieœæ
wra¿enie, ¿e w akcjach przeprowadzanych
przez Chojnowiankê w pierwszej po³owie,
nie by³o pomocników ani napastników. Do
przerwy wynik 0:1 nie uleg³ zmianie. W drugiej
po³owie meczu obraz gry jednak siê zmieni³.
Podopieczni Chrzanowskiego przycisnêli. Có¿
z tego, skoro w akcjach brakowa³o wykoñczenia.
Nasza ofensywa gra³a s³abo. Wykorzystali to
goœcie przeprowadzaj¹c w 55 minucie spotkania kontratak. B³¹d bramkarza i obrony
wykorzysta³ Bystryk podwy¿szaj¹c wynik na
2:0. W szeregach Chojnowianki zrobi³o siê
bardzo nerwowo. To doprowadzi³o do zaostrzenia gry i trzech ¿ó³tych kartek naszych
zawodników - Ga³aszkiewicza, Œwiat³onia
i Ziembowskiego. Potem trener postawi³ wszystko
na jedn¹ kartê - do ataku przesun¹³ Rajczakowskiego. Pod bramkê Nysy zaczê³y sun¹æ ataki.

10 marca 2015r. w hali sportowej
Powiatowego Zespo³u Szkó³ odby³y siê
Mistrzostwa Strefy Legnickiej Dziewcz¹t
Szkó³ Podstawowych (rocznik 2002).
Udzia³ wziê³y reprezentacje szkó³, które
w swoich podstrefach (legnicka i lubiñska)
zajê³y odpowiednio I i II miejsca. Graj¹ca
bez swojej najlepszej zawodniczki Kamili
GwóŸdŸ SP 4 zajê³a III miejsce.

SZACHY
W dniach 15, 16, 17 marca w Domu Schrama
odbywa³y siê Mistrzostwa Strefy Legnickiej
w Szachach Dru¿ynowych (3 ch³opców +
dziewczynka) Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
Szkó³ Podstawowych i Szkó³ Gimnazjalnych.
£¹cznie w zawodach udzia³ wziê³o 23 reprezentacje szkolne.
Kolejnoœæ zawodów:
Szko³y ponadgimanzjalne:
1.
I LO Lubin
2.
ZSEM Legnica
3.
I LO Jawor
4.
II LO Legnica
5.
II LO Lubin
6.
PZS Chojnów
Szko³y podstawowe
1.
SP 16 Legnica
2.
SP Chocianów
3.
SP 20 Legnica
4.
SP 1 Lubin
5.
SP 1 Lubin
6.
SP Kaczorów
7.
SP Lipa
8.
SP 1 Z³otoryja
9.
SP 10 Lubin
10.
SP Zagrodno
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Gdyby Rajczakowski, Ga³aszkiewicz i Kowalczyk mieli lepiej nastawione celowniki, chojnowska jedenastka mog³aby siê cieszyæ co najmniej z honorowego gola. W tym meczu
bia³o-niebiescy mieli zdobyæ pewne trzy punkty
i powoli odrobiæ straty.
W kolejnym meczu przysz³o zmierzyæ siê
z Górnikiem II Polkowice. Przeciwnik autentycznie z górnej pó³ki. Ale czy poza zasiêgiem?
OdpowiedŸ mia³a paœæ w sobotê 28 marca.
Okaza³o siê, ¿e chyba jednak poza… W trakcie
tego pojedynku ze strony przyjezdnych kibiców
pojawi³o siê kilka ciekawych analiz. Gra Chojnowianki z pominiêciem drugiej linii goœci, nie
przynosi efektów. Bia³o-niebiescy s¹ wci¹¿
mocno os³abieni. Natomiast nowi zawodnicy
dopiero klimatyzuj¹ siê w sk³adzie. St¹d zapewne
przegrana.
Chojnowianka zdoby³a te¿ pierwszego gola w tej
rundzie. Autorem by³ (po sta³ym fragmencie
gry) Œwiat³oñ.
Honor zosta³ wiêc uratowany.
Kolejny mecz bêdzie mia³ miejsce w sobotê
4 kwietnia na boisku bocznym przy MOKSiR.
pm

Szko³y gimnazjalne
1.
GM 1 Polkowice
2.
GM 9 Legnica
3.
GM Przemków
4.
GM 2 Lubin
5.
GM Z³otoryja
6.
GM 2 Chojnów

Wyniki pó³fina³ów:
SP 4 Chojnów - SP 14 Lubin 7:14 /5:5/
SP 9 Legnica - SP W¹sosz 20:7 /11:3/
Wyniki fina³ów:
o miejsca III - IV SP 4 Chojnów - SP W¹sosz
16:10 /11:5/
o miejsca I - II SP 9 Legnica - SP 14 Lubin
15:4 /9:2/
Kolejnoœæ:
1. SP 9 Legnica
(awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego)
2. SP 14 Lubin
3. SP 4 Chojnów
4. SP W¹sosz
Sk³ad zespo³u SP 4:
Oliwia Sypieñ (kl. IV - debiut w bramce,
bardzo udany!). Zawodniczki z pola gry:
Martyna Idkowiak (najskuteczniejsza
zawodniczka zawodów - 12 bramek);
Aleksandra Kwiatkowska; Natalia Kuta;
Laura Sypniewska; Hanna Chopkowicz;
Agnieszka Wawroniak; Aleksandra
Chmielewska; Anita Wróblewska;
równie¿ debiutuj¹ce (kl. IV): Sara
Luszniewska i Maja Siniak.

W ka¿dej kategorii awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego uzyska³y 2 pierwsze zespo³y.
Zawody mog³y siê odbyæ dziêki pomocy
Pana Stanis³awa Horodeckiego, Pani Wies³awy
Majewskiej oraz Pana Mariusza Kowalczyka,
Pana Jacka Najduka (sêdzia zawodów), Aleksandry Ni¿yñskiej i Paniom z obs³ugi MOKSiR,
którym sk³adamy gor¹ce podziêkowania.
am

Trener zespo³u - Andrzej Matuszewski.
Gor¹ce podziêkowania za pomoc organizacyjn¹ dla Pana Mariusza Kowalczyka Dyrektora PZS, Pana Jacka Najduka i Pani
Gra¿yny Mazur - opieka medyczna.
am
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OG£OSZENIA DROBNE

Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m2,
w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
gara¿, piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 9, ha,
dom wyposa¿ony do zamieszkania od
zaraz o pow. 270 m2 czêœciowo umeblowane. Na wyposa¿eniu kompletny sprzêt
rolniczy, stajnie, stodo³y, wiaty. Posiad³oœæ
znajduje siê w miejscowoœci Os³a, gmina
Gromadka. Cena 499 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 795-340-456.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
64 m2, w³asnoœciowe, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, okna po wymianie, pod³ogi po
remoncie, Ip., centralne ogrzewanie w³asne.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
76 818-80-71 lub 604-062-195.
Sprzedam mieszkanie w kamienicy, IIp.,
bezczynszowe, o pow. 84 m2, 2 pokoje,
kuchnia, 2 ³azienki, spi¿arnia, garderoba,
swoje ogrzewanie na gaz, po kapitalnym
remoncie, wszystko ocieplone. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544
lub 533-145-301.
Sprzedam mieszkanie o pow. 68,2 m2,
w bloku, IVp., 3 pokoje, kuchnia, wc i ³azienka osobno, du¿y balkon. Mieszkanie
do remontu, ale mo¿na siê wprowadziæ,
wymienione okna, dobra cena.
Wiadomoœæ: tel. 884-707-529.

o pow. 22,20 m2 sk³adaj¹ce siê z 1 pokoju,
kuchni, przedpokoju i ³azienki, na 2.pokojowe w³asnoœciowe w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 723-363-725.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, dwukondygnacyjny (posiada
piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji
ma pow. 95 m2. do lokalu przylega dzia³ka
w³asnoœciowa o pow. 170 m2. Wiadomoœæ:
tel. 531-926-392.

Praca

Szukam osoby do opieki nad psem na
kilka dni w miesi¹cu, chêtnie kogoœ z w³asnym podwórkiem, ¿eby pies mia³ pe³n¹
swobodê. Sunia jest spokojna, bardzo
grzeczna i wysterylizowana.
Wiadomoœæ: tel. 783-175-385.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego
(boczna Bielawskiej), pow. 1036 m 2.
Dzia³ka uzbrojona w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, sanitarn¹ i deszczow¹.
Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie przy ul. Konopnickiej 22, wszystkie
media, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 663-493-622 lub 76 818-88-01.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach o pow. 50,5 m2 w starym budownictwie, Ip., 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka,
przedpokój, piwnica, po kapitalnym remoncie, przy szkole, blisko jeziora, cena
90 tys. z³. (do negocjacji). Wiadomoœæ:
tel. 698-834-021.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
1580 m2 w Go³aczowie. Dzia³ka uzbrojona (pr¹d, woda), pozwolenie na budowê,
projekt budowlany. Wykonane fundamenty, ogrodzenie, wjazd na posesjê, cena
do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 692-668-449.

Do wynajêcia mieszkanie w centrum o pow.
50 m2, w pe³ni wyposa¿one, cena 600 z³/m
+ op³aty. Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.

Inne
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DRUKARNIA UNIFOT
Gizela i Andrzej
Bobik

Praca dla Opiekunki osoby starszej w Niemczech/Anglii. Zadzwoñ i zapytaj o super
bonusy wiosenne.
Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia, przy oœrodku zdrowia, blisko jezioro
i lasy. Zapraszamy do obejrzenia, cena
95 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w nowym budownictwie, w centrum Chojnowa,

Zdrowych, radosnych
i spokojnych
Œwi¹t Wielkanocnych
wszystkim Klientom
¿yczy

Sprzedam gara¿ przy ul. Kiliñskiego,
pow. 21 m2, brama podnoszona, cena 20
tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 604-993-209.

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; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
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
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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Og³oszenie
Dyrekcja Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
og³asza ustny przetarg nieograniczony
na zbycie sk³adników maj¹tku:

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê
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Pierwszy przetarg odbêdzie siê w dniu 10 kwietnia 2015 roku
o godzinie 12.00 w siedzibie administracji PZS w Chojnowie przy
ul. Witosa 1.
Drugi przetarg odbêdzie siê w tym samym dniu o godzinie 13.00
w cenach wywo³ania obni¿onych maksymalnie do 50 % ceny
wywo³ania pierwszego przetargu.
W przetargach bêd¹ mogli braæ udzia³ oferenci, którzy wp³ac¹ wadium
w wysokoœci 10% ceny wywo³ania. Wadium mo¿na wp³acaæ do godz. 12.00
dnia 9 kwietnia 2015r. na konto BGK Wroc³aw nr 83113010330018788105243562 lub do godziny 10.00 w dniu przetargu w kasie
administracji PZS w Chojnowie przy ulicy Witosa 1. Wadium zostanie
zwrócone po zakoñczeniu przetargu.
Zbywane sk³adniki maj¹tku mo¿na ogl¹daæ w w dni robocze w godzinach
od 8.00 do 14.00 w siedzibie PZS w Chojnowie przy ulicy Witosa 1.
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Chojnowskie Dzieciaki

Jessica Augustyniak - 10 lat
Lubi ogl¹daæ serial “Violetta” i bawiæ
siê ze swoim psem Lionem. Jest
dobr¹ uczennic¹. W przysz³oœci chce
zostaæ tancerk¹.

Rozœpiewane Nutki 2015

