Dwutygodnik

Samorz¹du

Te r y t o r i a l n e g o

w

Chojnowie

.”
Ch
.
“G

er
m 15
u
n
0

r.

y
2
pn 7.
0
tê
.
s
Na 24

NR 13 (838) ROK XXIII 10.07.2015 CENA 1,70 z³

Wieœci z Commentry

fiot. e-legnickie

Tutaj bym chcia³ mieszkaæ w przysz³oœci...
- wywiad z Tomaszem Filipczakiem

Razem zawsze lepiej czyli VI £garska
Noc Œwiêtojañska

Zawodnicy LMKS "SFORA" Chojnów
przywieŸli 9 kr¹¿ków z Opola

Dwa tygodnie temu, podczas obchodów
Dni Chojnowa, goœciliœmy w naszym
mieœcie przyjació³ z miast partnerskich Egelsbach i Commentry.
Kilka dni temu, do naszej redakcji dotar³y
prasowe doniesienia z Francji opisuj¹ce
przygotowania do wyjazdu i krótk¹ relacjê
z pobytu w grodzie nad Skor¹.

Biblioteczna Akademia Malucha
Wynalazek na szóstkê z plusem

¯ó³te kajaki pop³ynê³y Skor¹,
czyli „Kajakowa szko³a” znów na szlaku!
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Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystoœci
Zgodnie ze zmian¹ ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, popularnie zwan¹ "ustaw¹ œmieciow¹",
gmina miejska jest zobowi¹zana do przekazania rozliczeñ za odbiór "œmieci" zarz¹dcom budynków.
W wyniku zmiany ustawy obowi¹zki w³aœciciela nieruchomoœci wspólnej oraz w³aœciciela lokalu, obci¹¿aj¹
Wspólnotê Mieszkaniow¹ albo Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Planuje siê, ¿e od 1.11.2015 r. deklaracje na odbiór odpadów mieszkañcy bêd¹ sk³adaæ w Spó³dzielni
Mieszkaniowej, w ChZGKiM, u zarz¹dców Wspólnot Mieszkaniowych i tam bêd¹ wnosiæ op³aty za œmieci.
Wspólnoty Mieszkaniowe, Spó³dzielnie Mieszkaniowe, ChZGKiM na podstawie z³o¿onych deklaracji bêd¹
wnosiæ op³aty do Urzêdu Miejskiego za wszystkich lokatorów i w³aœcicieli mieszkaj¹cych w zarz¹dzanych
nieruchomoœciach.
Przypominamy jednoczeœnie, ¿e:
* w³aœciciel nieruchomoœci (posiadacz konta ewidencyjnego) ma obowi¹zek z³o¿enia deklaracji w przypadku zmian
na nieruchomoœci w ci¹gu 14 dni od zaistnienia zmiany polegaj¹cej na:
- nabyciu lub zbyciu nieruchomoœci,
- zmiany iloœci osób - urodzenie siê dziecka,
- zgon cz³onka rodziny,
- przybycie nowych lub ubycie dotychczasowych mieszkañców,
- zmiany sposobu gromadzenia odpadów z segregacj¹ lub bez segregacji,
- zmiany adresu do korespondencji;
* w³aœciciel nieruchomoœci (posiadacz konta ewidencyjnego) ma prawo dokonywania przed zaistnieniem zmiany,
zmian w op³atach spowodowanych d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c przebywaniem poza nieruchomoœci¹ w postaci:
wy³¹czenia z op³at okresu wyjazdu do sanatorium, za granicê, do rodziny poza miasto Chojnów.

Wydzia³ GGiOŒ informuje:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 30.06.2015 r. do
21.07.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ nieruchomoœci
po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Drzyma³y - czêœæ dzia³ki nr 209/85
(Zarz¹dzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 29 czerwca 2015 r.).
2) w dniach od 26.06.2015 r. do
17.07.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ nieruchomoœci
po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Legnickiej (zaplecze budynku ul. Legnickiej 51 i ul. Legnickiej 53) - czêœæ
dzia³ki nr 209/85 (Zarz¹dzenie Nr 68/2015
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25
czerwca 2015 r.).
3) w dniach od 02.07.2015 r. do
23.07.2015 r.:
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- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ nieruchomoœci
po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Parkowej - czêœæ dzia³ki nr 117/31
(Zarz¹dzenie Nr 73/2015 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 2 lipca 2015 r.).
4) w dniach od 06.07.2015 r. do
27.07.2015 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 51 i ul. Samorz¹dowej 1c/4 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
6 lipca 2015 r. Nr 74/2015.)
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 782)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
17.08.2015 r.

Od Ministra Gospodarki
Ostatniego dnia roku szkolnego
2014/2015 najlepsi uczniowie w zawodzie uhonorowani zostali Nagrod¹
Ministra Gospodarki. Nagrody, dyplomy
podpisane przez Podsekretarz Stanu

Ilonê Antoniszyn - Klik, Listy
Pochwalne dla Rodziców oraz tablety
otrzymali uczniowie PZS: Martyna
Duda, Jagoda Krzywda, Magdalena
Pisarska, Mateusz Uhrynowski oraz
Natalia Ferenc. Nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.

PESEL na szkolnych
legitymacjach
W okresie wakacji wielu uczniów zmienia
miejsce pobytu, udaj¹c siê na wypoczynek zorganizowany lub do rodziny.
Czêsto zdarza siê, ¿e podró¿uj¹ œrodkami
komunikacji publicznej. Warto w takich
sytuacjach korzystaæ ze zni¿ek na bilety.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e stosunkowo
niedawno zmieni³y siê przepisy okreœlaj¹ce wymogi uzyskiwania takich ulg.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia
MEN z dnia 29 grudnia 2014 r, legitymacje szkolne wydane na drukach wed³ug
dotychczasowych wzorów nr 66 i 67
(symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2)
zachowuj¹ wa¿noœæ do czasu ukoñczenia
przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrze¿eniem, ¿e na drugiej stronie tych
legitymacji nad tekstem: "Poœwiadcza
uprawnienie do ulg ustawowych przy
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przejazdach œrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje siê odrêcznie numer
PESEL ucznia, a w przypadku osoby,
która nie posiada numeru PESEL - seriê
i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzaj¹cego to¿samoœæ. Wpis opatruje siê ma³¹ pieczêci¹ urzêdow¹ szko³y.
Wpisu tego dokonuje wy³¹cznie osoba
upowa¿niona przez dyrektora szko³y.
Kto zatem nie dope³ni³ jeszcze tych formalnoœci, mo¿e udaæ siê do swojej placówki i w szkolnym sekretariacie uzupe³niæ wpisy.
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starszych mieszkañców naszego miasta.
W zawodach, które odbêd¹ siê na specjalnie przygotowanej trasie, mog¹ braæ
udzia³ dzieci w wieku od 4 do 11 lat.
Przewidziano naturalnie kategorie wiekowe, z osobnymi wynikami dla ch³opców
i dziewczynek.
Uczestnictwo w zawodach mo¿na zg³aszaæ
w dniu zawodów, przy potwierdzonej
zgodzie rodziców - od godz. 10:00 do 11:00,
w Biurze Zawodów przy Gimnazjum Nr 1.
Oczywiœcie, przygotowano liczne nagrody
i upominki.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u
w zabawie!

Nowe Ko³o ZWiRWP

Szukamy Nastêpców
Olimpijczyków
18 lipca na "zielonym placu" przylegaj¹cym do Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie
odbêdzie siê impreza rowerowa, organizowana przez Klub Kolarski UKK "Sigo
- Gim 1", przygotowana specjalnie dla
najm³odszych, pod has³em przewodnim "Szukamy Nastêpców Olimpijczyków".
Celem imprezy, oprócz doskona³ej zabawy
i rywalizacji, ma byæ popularyzacja kolarstwa wœród m³odzie¿y, ale równie¿ wœród

WAKACJE
NA BASENIE
W okresie wakacyjnym basen czynny
bêdzie codziennie, w godzinach od
10:00 do 22:00.
W tym okresie od poniedzia³ku do
pi¹tku od 10:00 do 15:00 obowi¹zuj¹
promocyjne ceny biletów:
bilet ulgowy - 3z³/h;
bilet rodzinny - 3z³/h;
bilet normalny - 6z³/h.

Serdecznie zapraszamy
GAZETA CHOJNOWSKA NR 13/838

7 lipca br. w Domu Schrama odby³o siê
zebranie za³o¿ycielskie Ko³a Miejskiego
Zwi¹zku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego. Wiceprezes Zarz¹du
G³ównego, prezes Zarz¹du Dolnoœl¹skiego p³k mgr Krzysztof Majer przedstawi³ historiê i g³ówne zadania statutowe Zwi¹zku, a nastêpnie wrêczy³ broszury
zwi¹zkowe do biblioteczki oraz legitymacje cz³onkowskie i odznaki zwi¹zkowe

Baszta Tkaczy
zaprasza
Z dawnej platformy
obserwacyjnej mo¿na
obejrzeæ miasto, okolicê,
a przy dobrej widocznoœci
grzebieñ Karkonoszy.
Ponadto we wnêtrzach
Baszty, Muzeum eksponuje
ciekawe wystawy.
Baszta, po uprzednim
zg³oszeniu
w muzeum,
dostêpna jest
w godzinach
pracy placówki.
Zapraszamy!

cz³onkom - za³o¿ycielom. W g³osowaniu
jawnym jednog³oœnie wybrano Zarz¹d
Ko³a w sk³adzie: st. kpr. Artur Reichert prezes, Helena Pu³ka - skarbnik, kpr.
Jan Liczner - cz³onek zarz¹du.
Prezes Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Chojnowie por. in¿. Jan Borysionek podzieli³ siê doœwiadczeniami
z pracy programowo-organizacyjnej
œrodowiska kombatanckiego i wyrazi³
nadziejê, ¿e ko³o ¿o³nierskie nada nowe
impulsy we wspó³dzia³aniu z kombatantami na rzecz popularyzacji tradycji i historii
WP, a zw³aszcza kszta³towania postaw
patriotycznych wœród m³odego pokolenia.
Nowo wybrany prezes Artur Reichert
zapewni³, ¿e zarz¹d podejmie aktywne
dzia³ania na rzecz pozyskania nowych
cz³onków i zaproponuje ciekawe formy
pracy zwi¹zkowej.
Krzysztof Majer
foto: ppor. Jan Drajczyk

Miejska Biblioteka
Publiczna informuje
W okresie wakacji - od 27 czerwca do 31
sierpnia - biblioteka udostêpnia swoje
zbiory:
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek
- od godz. 9.00 do godz.16.00
- w œrodê i sobotê biblioteka nieczynna
Dzia³ dla Doros³ych:
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek
- od godz. 9.00 do godz.17.00
- w œrodê i sobotê - biblioteka nieczynna

DY¯URY APTEK
Farmed – tel. 76 81-81-136 1.XI.
Salix – tel. 76 81-88-301 – 11.XI
Stokrotka – tel. 76 81-96-649 25.XII
Melisa – tel. 076 81-91-658
15.VIII, 26.XII

Dy¿uruj¹ce apteki s¹ otwarte
w godz. 9.00-13.00 i 17.00-18.00
Apteka w Intermarche
czynna jest tak¿e
w ka¿d¹ sobotê (8.00-20.00)
i w ka¿d¹ niedzielê (10.00-18.00)
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Na XI sesji
Czerwcowe posiedzenie w³adz Chojnowa by³o jednym z wa¿niejszych w roku. Dotyczy³o oceny wykonania bud¿etu w 2014 roku.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawid³owoœci dzia³ania finansowego organu wykonawczego. Zanim jednak radni
uchwa³¹ zatwierdz¹ sprawozdanie z wykonania bud¿etu, przedstawiana jest m.in. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinie
komisji sta³ych chojnowskiej Rady. Ka¿da z nich by³a pozytywna, 25 czerwca jednog³oœnie zatem burmistrzowi Chojnowa Janowi
Serkiesowi udzielono absolutorium.
Sprawozdanie
Natomiast plan wydatków po zmianach
z wykonania bud¿etu za 2014 rok:
dokonanych uchwa³ami rady i zarz¹dzeniami
Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado, Panie
wyniós³ 51.011.882,73 z³, a wykonanie
i Panowie!
45.773.878,07 z³, tj. 89,73% planu.
Tematem obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej
W 2014 roku na wydatki bie¿¹ce wydatChojnowa jest ocena z wykonania bud¿etu
kowano 35.490.962,95 z³, z tego: na oœwiatê
za rok 2014 oraz ocena wykonania sprawozdañ
17.774.879,29 z³, tj. 50,% wydatków, (w tym:
finansowych za rok 2014 takich jak:
samorz¹d sfinansowa³ naukê p³ywania
- bilans z wykonania bud¿etu,
w szko³ach podstawowych i gimnazjach),
- bilans jednostek bud¿etowych i zak³adu
na zabezpieczenie socjalne osób potrzebud¿etowego,
buj¹cych tj. na wykonanie zadañ opieki
- rachunek zysków i strat jednostek bud¿espo³ecznej - kwotê 6.911.231,61 z³, tj. - wykonano oœwietlenie uliczne w ulicach:
towych i zak³adu bud¿etowego,
19,47 % wydatków, w tym œrodki w³asne Bielawska, Solskiego, Kiliñskiego, Samo- zestawienie zmian funduszu jednostek
rz¹dowa - aleja Lipowa, ulica Parkowa w wysokoœci 2.234.299,58 z³.
bud¿etowych i zak³adu bud¿etowego.
Na administracjê publiczn¹ 4.177.471,29 z³, droga przy gara¿ach, aleja g³ówna w Parku
Przeanalizowano sprawozdanie z wykonania
tj. 11,77% wydatków, na gospodarkê komu- Piastowskim,
bud¿etu, zmiany wynikaj¹ce z uchwa³ i zarz¹naln¹ i ochronê œrodowiska - 4.853.946,88 - zagospodarowano tereny zielone przy ulicy
dzeñ dokonane w trakcie roku oraz przyczyny
Kiliñskiego "Morskie Oko",
z³ tj. 13,67% wydatków.
zró¿nicowanego wykonania planów po
Na ochronê i konserwacjê zabytków i funkcjo- - wykonano k³adkê dla pieszych nad rzek¹
stronie dochodów i po stronie wydatków.
nowanie Muzeum Regionalnego, Miejskiej Skor¹,
W ci¹gu 2014 roku dokonano zwiêkszenia Biblioteki Publicznej i Miejskiego Oœrodka - wykonano obiekt lekkoatletyczny wraz
bud¿etu po stronie dochodów i wydatków Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano z modernizacj¹ boiska,
Zadania inwestycyjne realizowane w roku
poprzez wprowadzenie dotacji z Dolno- kwotê 1.508.410 z³ tj. 4,25% wydatków.
2014, a zakoñczone w roku 2015 to:
œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego na realiOpracowano dokumentacje projektowo- - modernizacja dachu budynku Przedszkola
zacjê zadañ w³asnych i bie¿¹cych z zakresu
kosztorysowe inwestycji takich jak:
Miejskiego Nr 1,
administracji rz¹dowej, na dofinansowanie
1. Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹- - zagospodarowanie terenu miêdzy ulicaprojektu "Ka¿dy ma prawo do sukcesu" w raczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyka- mi: Kolejowa, Koœciuszki, Plac Dworcowy
mach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
nalikami w ulicach: Mickiewicza, Witosa, i Witosa,
Ma³achowskiego, Bohaterów Getta Warszaw- - przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego i Niemcewicza,
skiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
2. Przebudowa ulicy Brzozowej i ulicy Rac³a- - opracowanie projektu modernizacji oczyszwickiej jako ci¹gów pieszych w ramach czalni œcieków w Goliszowie dla Aglomepo³¹czenia uk³adu komunikacyjnego pie- racji Chojnów,
szego z nowo budowan¹ k³adk¹ nad rzek¹ Zadania inwestycyjne realizowane by³y
Skor¹,
przy pomocy dotacji, po¿yczek i œrodków
3. Budowa sieci wodoci¹gowej, sieci kana- w³asnych. Dofinansowanie na inwestycje
lizacji sanitarnej i t³ocznej z pompowni¹ Miasto otrzyma³o z:
œcieków oraz kanalizacji deszczowej w ci¹gu 1) Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowulicy Wyspiañskiego,
skiego w ramach programów finanso4. Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹- wanych z udzia³em œrodków europejskich
czami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyka- na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa
nalikami dla planowanego zespo³u domków i rozbudowa budynku Miejskiego Oœrodka
jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego.
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie"
realizowanego w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej. Ponadto wprowadzone zosta³y
dotacje na realizacjê inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Dolnoœl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich,
a tak¿e z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Ogó³em na dzieñ 31 grudnia 2014 roku
plan dochodów wyniós³ 48.952.718,73 z³,
a wykonanie 44.173.823,89 tj. 90,24 % planu.
£¹cznie tytu³em dotacji miasto otrzyma³o
10.105.109,67 z³.

4

W 2014r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zaplanowano w bud¿ecie 13.291.229 z³, a zrealizowano na kwotê 10.282.915,12 z³ w tym:
wykonano wymianê nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Krótkiej i Po³udniowej, Wojska
Polskiego i Szpitalnej,
- zakoñczono modernizacjê sali gimnastycznej
wraz z adaptacj¹ czêœci pomieszczeñ na szatniê
i z nag³oœnieniem sali w Szkole Podstawowej nr 4,
- zakupiono i zamontowano plac zabaw przy
Szkole Podstawowej Nr 3,
- zakupiono samochód ciê¿arowy z HDS do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

kwotê 3.962.721z³,
2) Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego
w wysokoœci 263.740 z³: na zakup i monta¿
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4,
modernizacjê sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno- socjalnym w Szkole
Podstawowej nr 4,
3) Ministerstwa Sportu i Turystyki ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokoœci 471.500 z³ na modernizacjê
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4
- 140.000 z³ oraz na budowê kompleksu
lekkoatletycznego i modernizacjê boiska
pi³karskiego 331.500 z³.
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Na XI sesji
W ramach bud¿etu ubieg³ego roku przekazana zosta³a dotacja celowa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne dla Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 106.371 z³ miêdzy innymi na zakup trzech zestawów pomp na
oczyszczalniê œcieków, na remont zbiornika
i remont dachu budynku, krat na oczyszczalni œcieków. Na wymianê stolarki okiennej przekazano 163.863,34 z³, na fundusz
remontowy dotycz¹cy utrzymania czêœci
wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jako udzia³ gminy - 559.292,99 z³
i remont dachów - 278.756,16 z³.
Ogó³em zak³ad komunalny otrzyma³
z bud¿etu kwotê 1.108.28,49 z³.
Przekazano równie¿ dotacjê celow¹ w wysokoœci 20.000 z³ dla Przychodni Rejonowej
na dofinansowanie do adaptacji pomieszczeñ w przychodni oraz dla jednostek
wy³onionych w drodze konkursu zgodnie
z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie w wysokoœci 192.000 z³.
Po analizie przed³o¿onych Wysokiej Radzie
sprawozdañ nale¿y stwierdziæ, ¿e wykonanie bud¿etu w roku ubieg³ym by³o
zgodne z za³o¿eniami, sprawne i efektywne.
Zrealizowano zaplanowane inwestycje
i wykonano zadania spo³eczne.
Dziêkujê wszystkim kierownikom i pracownikom instytucji miejskich, którzy realizowali bud¿et roku 2014 oraz wszystkim
instytucjom i radnym wspieraj¹cym
dzia³ania miasta we wszystkich sferach
¿ycia publicznego.

Sprawozdanie 5/2015 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 maja 2015 r.
do dnia 24 czerwca 2015 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa ¿³obka przy ul. Gen. Maczka.
Wykonano ³awy i œciany fundamentowe,
podposadzkowe instalacje kanalizacyjne
oraz pod³o¿a betonowe pod warstwy posadzek. Rozpoczêto murowanie œcian parteru.
2. Zawarto umowê na wykonanie projektu
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu
ul. Matejki.
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3. Zawarto umowê z wykonawc¹ przebudowy i budowy instalacji p. po¿. w budynku
Gimnazjum nr 2. Prace rozpoczn¹ siê na
pocz¹tku lipca.
4. Kontynuowane s¹ prace przy wymianie
pokrycia dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.
5. Zamówiono 2 ogrody zabaw z ogrodzeniem do zamontowania przy ul. Koœciuszki-Witosa-Kolejowej i na terenie "Morskiego Oka".
6. Prowadzone s¹ prace przy odnawianiu
oznakowania poziomego - przejœcia dla
pieszych.
7. Zakoñczono naprawy cz¹stkowe nawierzchni jezdni przy u¿yciu grysu i emulsji.
8. Uzupe³niono wakat na umowie z Powiatowym Urzêdem Pracy o organizacjê prac
interwencyjnych na stanowisko robotnik
gospodarczy.
9. Na bie¿¹co rejestrowane s¹ zmiany w zakresie deklaracji dotycz¹cych op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Odby³o siê oficjalne otwarcie Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
11. Odby³y siê Dni Chojnowa i jubileusz
X-lecia Partnerstwa Miast z Egelsbach w Niemczech i Commentry we Francji.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Witosa ,
- lokal mieszkalny przy ul. D¹browskiego 11/3.
2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale
mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych
bonifikat.
3. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu
w odniesieniu do:
- dzia³ki niezabudowanej przeznaczonej
pod zabudowê mieszkaniow¹ po³o¿onej
przy ul. Rzemieœlniczej o powierzchni 772 m2,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za
cenê 60 000,00 z³, a zbywanej na rzecz osoby
fizycznej,
- dzia³ki niezabudowanej przeznaczonej
pod zabudowê mieszkaniow¹ po³o¿onej
przy ul. Solskiego o powierzchni 1.036 m2,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za
cenê 76 500,00 z³, a zbywanej na rzecz
osoby fizycznej,
- dzia³ki niezabudowanej przeznaczonej
pod zabudowê mieszkaniow¹ po³o¿onej
przy ul. Konopnickiej o powierzchni 444 m2,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za
cenê 30 000,00 z³, a zbywanej na rzecz
osoby fizycznej,
4. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osoby fizycznej na kwotê 960,00 z³.

5. 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.
6. Z zakresu planowania przestrzennego:
- wydano 3 wypisy i wyrysy z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. D¹browskiego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie koliduj¹cych
z budow¹ budynku mieszkalnego 3 szt.
drzewa gatunku lipa dla PHU DS Dariusz
Sywak, z obowi¹zkiem nasadzenia 6 drzew,
- przy ul. Paderewskiego 16 wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 7 usychaj¹cych drzew gatunku œwierk i 7m2 krzewu
ligustr dla Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 16 z obowi¹zkiem nasadzenia
14 szt. drzew,
- przy ul. Baczyñskiego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie koliduj¹cych
z budynkiem 6 szt. drzewa gatunku œwierk
i ¿ywotnik dla firmy PHU CLAUDIA,
z obowi¹zkiem nasadzenia 12 drzew.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 41
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 47 wniosków przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê
6.819,99 z³ (wydano 44 decyzje pozytywne,
3 decyzje negatywne). Za miesi¹c VI 2015 r.
wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
34.541,25 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono
25 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Za miesi¹c VI 2015 r. wyp³acono
dodatki energetyczne na kwotê 2.659,83z³.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 15 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego i zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego zagranic¹.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 19 aktów
ma³¿eñstwa, 4 akty zgonu.
3. Wys³ano 25 korespondencji do Urzêdów
Stanu Cywilnego.
4. Za³atwiono: 79 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego.
5. Naniesiono 27 zmian danych w PESEL.
6. Sprostowano i uzupe³niono 3 akty stanu
cywilnego.
7. Wykonano 16 migracji aktów do aplikacji
•ZRÓD£O.
8. Wys³ano 3 wnioski o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
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Wieœci z Commentry
Podczas obchodów Dni Chojnowa, goœciliœmy w naszym mieœcie przyjació³
z miast partnerskich - Egelsbach i Commentry. Kilka dni temu, do naszej
redakcji dotar³y prasowe doniesienia z Francji opisuj¹ce przygotowania do
wyjazdu i krótk¹ relacjê z pobytu w grodzie nad Skor¹.
Dziêki uprzejmoœci zaprzyjaŸnionej t³umaczki Marii Konarzewskiej mo¿emy
naszym czytelnikom przekazaæ treœæ artyku³ów.

1300 kilometrów to ¿adne wyzwanie dla prawdziwej przyjaŸni
Jeœli wspomnicie w Commentry o polskim mieœcie partnerskim, w pierwszej chwili
bêdziecie zaskoczeni. Pomyœlicie, ¿e wasi rozmówcy mówi¹ o zupe³nie innym miejscu.
Wiecie przecie¿, ¿e jego nazwa to Chojnów,
tymczasem s³yszycie „Roniouf”. Jednak na
tym to w³aœnie polega magia spotkania
dwóch narodowoœci, gdy to co nas ³¹czy
okazuje siê silniejsze od tego, co nas dzieli.
Komitet miast partnerskich i przyjaŸni
miêdzy narodami zosta³ utworzony w 2008
roku. Zajmuje siê on rozwijaniem wspó³pracy pomiêdzy miastami Commentry
i Chojnowem. W wymianie uczestnicz¹
przede wszystkim œrodowiska sportowe
oraz kulturalne. Miasto Chojnów le¿y na
Dolnym Œl¹sku i liczy ponad 14 000 mieszkañców. Christophe Zulawinski, przewodnicz¹cy komitetu sk³adaj¹cego siê z oko³o
60 sympatyków, mówi nam o programie
realizowanym w 2015 roku.

Komitet miast partnerskich
w Polsce
Z okazji 10 rocznicy partnerstwa pomiêdzy
Chojnowem i Commentry do Polski uda³a
siê delegacja, w sk³ad której weszli: Christophe Cabassut, pe³nomocnik mera ds. stowarzyszeñ, sportu i wydarzeñ kulturalnych,
Bernard Zamiara, pe³nomocnik ds. miêdzynarodowych oraz cz³onkowie komitetu miast
partnerskich.
W tym zaprzyjaŸnionym z nami mieœcie,
licz¹cym sobie oko³o 14 tysiêcy mieszkañców, uczestniczyli oni w uroczystoœciach,
na które zaproszono tak¿e reprezentantów
niemieckiego Egelsbach. Jest ono drugim
miastem bliŸniaczym Chojnowian. Dla
goœci przygotowano bogaty program
obchodów 10-lecia, zawieraj¹cy miêdzy
innymi prezentacjê zdjêæ i filmów dokumentuj¹cych dotychczasow¹ wymianê,
zwiedzanie pobliskiej Legnicy oraz wizytê
w jednej z fabryk ceramiki w Boles³awcu.
W ostatnim dniu pobytu delegacji francuskiej w Chojnowie, w urzêdzie miasta odby³o
siê spotkanie robocze dotycz¹ce kontynuowania oraz rozwoju zapocz¹tkowanych ju¿
form wspó³pracy.

„ W tym roku rajd Chojnowska, który odby³
siê 22 marca, odniós³ prawdziwy sukces.
Natomiast w dniach 18-21 czerwca, jesteœmy
zaproszeni przez Burmistrza oraz chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich na doroczne obchody Dni Chojnowa oraz na
wspólne œwiêtowanie 10. rocznicy wspó³pracy z ich niemieckim miastem partnerskim
Egelsbach. Na miejsce uda siê delegacja, której towarzyszyæ bêdzie Christophe
Cabassut, pe³nomocnik mera ds. stowarzyszeñ, sportu i wydarzeñ kulturalnych oraz
Bernard Zamiara, pe³nomocnik ds. miêdzynarodowych. Nastêpnie 8 lipca, cz³onkowie
stowarzyszenia bêd¹ mieli okazjê zwiedziæ kopalniê-muzeum w St-Eloy. Planujemy
równie¿ ciekawe zakoñczenie roku polskim akcentem na bo¿onarodzeniowym jarmarku w Commentry.
Mamy jeszcze informacjê dla amatorów naszej wymiany z Chojnowem, tych
zadeklarowanych oraz tych po prostu ciekawych. W mediatece bublicznej „Plejada”
znajduj¹ siê do Pañstwa dyspozycji numery Gazety Chojnowskiej. Doskona³a okazja
do poæwiczenia znajomoœci jêzyka polskiego oraz zapoznania siê z aktualnoœciami
z naszego partnerskiego miasta.
OdnajdŸcie smak Polski w POLOGNE DÉLICES
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca na naszym targu, na stoisku Dariusza Klimasza
mo¿na zaopatrzyæ siê w polskie produkty. Dostawca pochodzi z Krakowa. Podró¿uje
do Polski przynajmniej dwa razy w miesi¹cu, przywo¿¹c za ka¿dym razem wysokiej
jakoœci ¿ywnoœæ pochodz¹c¹ z po³udnia kraju. W grudniu 2013 roku, po trzech latach
dzia³alnoœci, otworzy³ swój w³asny sklep w Montceau-les-Mines.
Na targu w Commentry mo¿na odnaleŸæ w³asnorêcznie przygotowywane przez niego
polskie dania oraz wêdliny i inne specja³y polskiej kuchni.
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"W dorocznym korowodzie wziêli udzia³
przedstawiciele trzech narodów".

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 13/838

Tutaj bym chcia³ mieszkaæ w przysz³oœci...
- wywiad z Tomaszem Filipczakiem
Dni Chojnowa ju¿ za nami. Koncert Roberta Janowskiego, pozostawi³ mi³e wspomnienia. Naszym mieszkañcom dodatkowo
zapad³ w pamiêci ze wzglêdu na cz³onka zespo³u tegorocznej gwiazdy - Tomasza Filipczaka. Znany w œrodowisku muzycznym
pianista, akompaniator, aran¿er, kompozytor jest chojnowianinem i nie zapomina o swoich korzeniach. Bardzo ciep³o mówi³
o swoim rodzinnym mieœcie w wywiadzie, jakiego udzieli³ tu¿ przed koncertem dla Radia Plus. Dziêki uprzejmoœci stacji i redaktora Jacka Sai publikujemy jego fragmenty.
Jacek Saja - Uwaga, drodzy pañstwo, niespodzianka - chojnowianin. Chojnowianin, który jest szefem muzycznym programu "Jaka to Melodia?" Jak to siê w ogóle zaczê³o? Zaczê³o siê
od gry na instrumencie, na bardzo popularnym instrumencie,
jakim jest fortepian. Wcale nie taki ³atwy, mo¿e te¿ nie taki
trudny, we wszystkich szko³ach muzycznych obowi¹zkowy,
a tutaj uda³o siê, ¿e tak powiem, bardzo mocno przebiæ i wybiæ.
Tomasz Filipczak - Witam. Tak… chojnowianin, który mieszka³
w Chojnowie do czternastego roku ¿ycia. Rodzice mieszkaj¹ do
dzisiaj, wiêc Chojnów ca³y czas istnieje w moim ¿yciu i bywam w nim.
A zaczê³o siê od ogniska muzycznego, tutaj w Chojnowie, w którym
u pana Grabana uczy³em siê na fortepianie, ale uczy³em siê tak¿e na
klarnecie i saksofonie, bo by³a orkiestra dêta, w której gra³em i to by³o
fajne doœwiadczenie, które do dzisiaj jakby skutkuje tym, ¿e… no,
potrafiê coœ z tymi instrumentami zrobiæ. Potem by³a Legnica,
szko³a muzyczna w Legnicy i siódma, ósma klasa w szkole podstawowej, ale tak¿e pocz¹tek II stopnia w szkole muzycznej w Legnicy.
Po szkole podstawowej pojawi³ siê Kalisz, Technikum Budowy Fortepianów i tam by³a z kolei œrednia szko³a muzyczna i tam ju¿ fortepian na dosyæ wysokim poziomie. A point¹, ¿e tak powiem, edukacji
by³y Katowice i Akademia Muzyczna, Wydzia³ Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Tam skoñczy³em kompozycjê i aran¿acjê na Wydziale Jazzu.
By³em m.in. na roku z Golcami, z Kub¹ Badachem, z Kasi¹ Klich,
tak¿e to fajny taki rok by³. No i tam uda³o siê poznaæ troszeczkê ludzi
z Warszawy. Z racji tego, ¿e pracowa³em w Teatrze Rozrywki na etacie

- jako pianista, i aran¿er. No i troszeczkê znajomych mnie, ¿e tak
powiem, wci¹gnê³o do Warszawy. I od 1997 roku w moim ¿yciu
pojawi³a siê Warszawa, a od 2000 roku, ju¿ nawet w dowodzie
osobistym - Warszawa, tak¿e… No i ta Warszawa spowodowa³a,
¿e pozna³em Roberta Janowskiego. Z Robertem gram od dobrych
12 lat i w pewnym momencie jakoœ uda³o siê… prawdopodobnie te¿
troszeczkê on pomóg³ w tym, ¿e zaproponowano mi wspó³pracê
przy "Jakia to melodia?"
J.S. - Jak oceniasz swoje rodzinne miasto? Czy tutaj siê odpoczywa?
No na pewno tempo znacznie wolniejsze ni¿ w Warszawie.
T.F. - Chojnów… Chojnów znam od 41 lat i widzê ró¿nice w sensie
stricte wizualnym, co siê dzieje, jak to wygl¹da³o dwadzieœcia lat
temu, trzydzieœci lat temu, jak wygl¹da to dzisiaj. Zreszt¹, wczoraj
uda³o mi siê zobaczyæ nowy Dom Kultury - fantastyczny. A propos
pytania... Tu siê dla mnie zatrzymuje czas. Jeœli ja do centrum mogê
sobie przejœæ w 3 minuty… no, mo¿e w 5, a u siebie w Warszawie,
niestety, przy dobrych wiatrach, w 45… No to tutaj bym chcia³
mieszkaæ w przysz³oœci.
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J.S. - Mo¿e jeszcze jakby wróciæ do tego Domu Kultury, to
pewnie chodzi³eœ tu jeszcze kiedyœ do kina na…
T.F. - Dok³adnie tak. Na poranki takie jak "Bolek i Lolek". W niedzielê,
pamiêtam, chodzi³em z kuzynem, chodziliœmy tutaj do kina - doskonale pamiêtam. Ale by³em te¿ w orkiestrze dêtej, która gra³a na imprezach, gdzie musieliœmy zagraæ hymn na pocz¹tku i "Miêdzynarodówkê".
Pamiêtam. Kiedy byliœmy wczoraj na nowej sali, przed oczami mia³em
miejsca gdzie siedzieliœmy.
J.S. Za chwilê bêdziesz mia³ okazjê zagraæ przed swoj¹ chojnowsk¹
publicznoœci¹. Czy to wi¹¿e siê z jakimœ stresem i czy to stres taki,
który trochê deprymuje czy jednak taki, który mobilizuje?
T.F. - Nie, stresu nie ma w³aœciwie. Stres by³ kiedyœ. Nie wierzê
osobom, które mówi¹, ¿e jeœli wychodz¹ na scenê, to nie odczuwaj¹
jakiegokolwiek stresu albo napiêcia, bo ono zawsze istnieje. Dla mnie
nigdy on nie by³ deprymuj¹cym. Jeœli natomiast osoba odbieraj¹ca,
która siedzi albo stoi i ogl¹da koncert… i siê bawi - to dla mnie
jest najwa¿niejszy komplement i wystarczy.
J.S. - A granie przed w³asn¹ publicznoœci¹, we w³asnym mieœcie,
to z kolei jakaœ frajda, satysfakcja?
T.F. - Nie wiem ile osób, które bêd¹ przed scen¹, oczywiœcie poza
mam¹ i jej kole¿ankami, bêdzie wiedzia³o, ¿e pan, który gra na bia³oczarnych klawiszach to jest w³aœnie chojnowianin. Chyba, ¿e ktoœ to
powie w trakcie koncertu, ale… Nie, nie obawiam siê tego.
J. S. - Jakie plany na przysz³oœæ? Co daje Ci najwiêksz¹ satysfakcjê? Co jest gdzieœ tam, w mo¿e nieosi¹galnych jakichœ
takich planach i marzeniach?
T.F. - Hmmm… Plany na przysz³oœæ najbli¿sz¹ - 1 lipca wakacje,
wyjazd na po³udnie Europy, to jest najwa¿niejsze i ju¿ zaczynam
to planowaæ. Natomiast w kwestiach muzycznych, to od sierpnia
zaczyna siê kolejna sesja w telewizji "Jakiej to melodii?", czyli to
ju¿ jest taka fabryka, gdzie trzeba miesi¹c w miesi¹c po prostu
przygotowywaæ aran¿e. Jest kilka planów p³ytowych, o których nie
mogê powiedzieæ, bo to bardzo du¿e produkcje dla znanych osób…
No i mam nadziejê na mnóstwo koncertów z Januszem, z Robertem…
J.S. - Chojnów to nie jest jakaœ metropolia, to nie jest jakaœ wielka
miejscowoœæ. No, powiedzmy sobie szczerze, Tobie siê uda³o i to
bardzo siê uda³o. Czy masz jak¹œ receptê dla muzyków, dla
ludzi, którzy czasami mo¿e trochê nie wierz¹ w swoje si³y, ¿e
jednak mo¿na dojœæ doœæ wysoko i otrzeæ siê o takie wokalistki
jak Irena Santor, na przyk³ad?
T.S. - Oczywiœcie, ¿e zawsze to jest troszeczkê ³ut szczêœcia…
Natomiast, ja by³em zawsze przeraŸliwie ambitny i uczy³em siê du¿o.
Nie by³em kujonem, ale uczy³em siê bardzo du¿o i do dzisiaj siê
jeszcze uczê, mimo tego, ¿e teoretycznie du¿o siê ju¿ nauczy³em
w ¿yciu. Wydaje mi siê, ¿e praca, to jest najwa¿niejsza rzecz.
I troszkê szczêœcia, ¿eby dostaæ siê w rejony ludzi, którzy s¹ decyzyjni i… powinno siê udaæ.
J. S. Talent, praca i trochê szczêœcia. Serdecznie dziêkujê za
rozmowê, ¿yczê ¿eby talentu nie zabrak³o, ¿eby praca nie by³a
zbyt mêcz¹ca. No i niech siê pojawiaj¹ ci ludzie, którzy pomagaj¹ w szczêœciu. Dziêkujê serdecznie za rozmowê.
T. F. - Bardzo dziêkujê.
http://www.legnica.fm/index.php/38-fakty-legnica/24324-dni-chojnowa-2015
fot. http://www.tomaszfilipczak.pl
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Czarnoksiê¿nik z Krainy Oz
Tê powieœæ L. Franka Bauma zna chyba ka¿dy. Wydana
w 1900 roku, doczeka³a siê wielu ekranizacji i spektakli scenicznych. W tym roku do tych statystyk do³¹czy³a spo³ecznoœæ
Szko³y Podstawowej nr 4, która w ramach cyklicznego programu
Dzieci-Rodzicom, tym razem wystawi³a historiê Dorotki i jej
przyjació³.

Im wszystkim nale¿¹ siê ogromne gratulacje.
Szkoda, ¿e te wspania³e, cykliczne spektakle na ogó³ rozpoczynaj¹
siê i koñcz¹ premier¹.
eg

Ma³a Dorota mieszka w Kansas, w domku po³o¿onym poœród
rozleg³ej, wyschniêtej prerii. Dziewczynka jest sierot¹, opiekuj¹ siê ni¹ wuj Henryk i ciocia Emilia. Ich ¿ycie wype³nione
jest ciê¿k¹ prac¹, a dziewczynka nie ma wielu rozrywek w oddalonym od ludzkich siedzib gospodarstwie. Jej jedynym przyjacielem jest ma³y, czarny piesek imieniem Toto. Pewnego dnia
nad farmê nadci¹ga czêste w tych okolicach tornado. Ca³y
domek, wraz ze znajduj¹cymi siê w nim Dorot¹ i Totem, zostaje
porwany przez tr¹bê powietrzn¹. Lot trwa tak d³ugo, ¿e znu¿ona
dziewczynka zasypia. Budzi j¹ wstrz¹s spowodowany l¹dowaniem domku. Otwiera drzwi i widzi piêkn¹, zielon¹, pe³n¹
kwiatów i s³oñca krainê …
Widowisko korczakowców, by³o niemniej zajmuj¹ce jak opowieœæ Bauma. Feeria barw, blask, gra œwiate³, efektowna oprawa
artystyczna, z³o¿y³y siê na wspania³y musical, w którym "czwórka”
celuje od lat.
"Dzieci - Rodzicom", to wieloletnia tradycja tej szko³y. Zamys³em
inicjatorów - dyrekcji i pedagogów zajmuj¹cych siê rozwijaniem m³odych talentów - jest prezentacja artystycznych uzdolnieñ
podopiecznych, dawanie mo¿liwoœci pokazania siê przed szerok¹ publicznoœci¹ i wspólna zabawa z najbli¿szymi.
Zamierzony efekt za ka¿dym razem zostaje osi¹gniêty. W Chojnowie mamy mnóstwo talentów wokalnych, tanecznych, aktorskich, które swoich odbiorców wprawiaj¹ w dumê i wyciskaj¹
im ³zy wzruszenia.
"Czarnoksiê¿nik z Krainy Oz" by³ niebanalnym przedstawieniem, w wykonaniu niebanalnych artystów, pod okiem niebanalnych opiekunów.

Lipcowa rywalizacja gildian
Wraz z pierwszymi s³onecznymi chwilami wakacyjnego lata,
1 lipca w œrodê, gildianie jak zwykle stawili siê na umówion¹
zbiórkê. Tym razem miejscem spotkania by³ MOKSiR.
G³ównym zaœ celem by³o zwiedzanie tego okaza³ego przybytku
kultury. Oczywiœcie, wodzirejem naszej imprezowej gromadki
by³ jeden z naszych opiekunów – przewodników, a zarazem
dyrektor domu kultury – Stanis³aw Horodecki. Na pierwszy
ogieñ posz³a krêgielnia. Powia³o Europ¹ – oj, powia³o Europ¹.
¯eby tam wejœæ trzeba pobraæ w recepcji specjalne obuwie
i niektórzy z nas pierwszy raz w ¿yciu grali w krêgle. Niby to
takie proste – wcelowaæ kul¹ prosto do celu. Nic bardziej mylnego. Przekona³o siê o tym zreszt¹ kilku z nas. Ale zabawa
by³a przednia. Podzieliliœmy siê na dwie grupy: kobiety i mê¿czyŸni. Walka by³a emocjonuj¹ca do ostatniej kolejki. Wœród
pañ zwyciê¿y³a Danusia Schmerling. A u panów rywalizacjê
wygra³ Stanis³aw Horodecki. Przekonaliœmy siê te¿, ¿e to sport
dobry dla tych, którzy chc¹ zrzuciæ parê kilo.
Potem zwiedziliœmy pozosta³e sale, jakie s¹ do dyspozycji
mieszkañców Chojnowa. Propozycje rekreacyjno-plastycznokinowe robi¹ wra¿enie. Na koniec, w holu MOKSiRu odby³ siê
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ma³y panel dyskusyjny. Czy uda siê wydaæ kalendarz gildiañski na przysz³y rok? Ten projekt ma najwiêksze szanse na realizacjê. Tomik wierszy chojnowskich poetów? Rzecz warta przemyœlenia.
W sierpniu spotykamy siê w œrodê 5-go. Byæ mo¿e bêdzie
powtórka z krêgli, a potem twórcza atmosfera w "KuŸni
Talentów". Wszystko zale¿y od pogody.
pm
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Biblioteczna Akademia Malucha

Wynalazek na szóstkê z plusem
"Powiedzia³ mi kiedyœ mój tata
i mia³, jak siê zdaje, racjê,
¿e najwiêkszym wynalazc¹ wszechœwiata,
by³ ten, co wynalaz³ Wakacje" (Ludwik Jerzy Kern).
Ju¿ od kilku dni trwaj¹ wakacje. Krótko przed nimi, 24 czerwca, wyruszyliœmy
razem z najm³odszymi dzieæmi z Bibliotecznej Akademii Malucha na poszukiwanie
wakacji i lata. I choæ za oknem pada³ deszcz i by³o ch³odno, to nam by³o gor¹co, bo
piekliœmy babki z ciasta, ugniataliœmy chlebek oraz zrywaliœmy czereœnie. Weso³ym
autobusem dojechaliœmy na wieœ, gdzie poznaliœmy ró¿ne zbo¿a i zobaczyliœmy co
z nich powstaje. Potem dzieci z radoœci¹ malowa³y r¹czkami kolorow¹ ³¹kê, motylki
i s³oneczko. Na zakoñczenie roku akademickiego w BAM ka¿de dziecko otrzyma³o
na pami¹tkê ksi¹¿eczkê z dyplomem.
A od wrzeœnia zapraszamy dzieci i ich rodziców na kolejny rok akademicki.

Na tropie wakacji
"Wakacje z Bibliotek¹" - zakoñczyliœmy
pierwszy - tydzieñ detektywistycznych
zmagañ w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Tych kilka dni, od 29 czerwca do 3 lipca, pozwoli³o dzieciom dowiedzieæ siê, jak mo¿na
zostaæ detektywem, za³o¿yæ w³asne biuro
oraz wykonaæ plakietkê i plakat reklamuj¹cy w³asn¹ agencjê detektywistyczn¹.

Dodatkowym zadaniem dla ka¿dego uczestnika by³o zdanie testu sprawnoœciowego. Na
naszych zajêciach dzieci rozbudza³y swoje
zdolnoœci plastyczne i edukacyjne. Plastyczne

- by³y inspirowane seri¹ ksi¹¿ek Martina
Widmarka "Biuro Detektywistyczne Lassego
i Mai" oraz krótk¹ charakterystyk¹ znanych
bohaterów literackich, na podstawie których
powsta³y m.in. portrety pamiêciowe.
Natomiast edukacyjne zajêcia pozwoli³y
rozwin¹æ ró¿ne zmys³y, które w pracy detektywa s¹ bardzo potrzebne. Zmys³ spostrzegawczoœci, intensywnie rozwijany przez
ró¿ne zagadki i rebusy, pomóg³ m³odym
detektywom zaskakuj¹co szybko przeprowadziæ ma³e œledztwo w bibliotece.
Niespodziank¹ dla uczestników wakacyjnych spotkañ by³a wycieczka do Baszty Tkaczy. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wys³ucha³y historii baszty, któr¹ przybli¿yli nam
pracownicy Muzeum Regionalnego.
Po pokonaniu kilkudziesiêciu schodów podziwialiœmy z tarasu widokowego piêkno naszego
miasta Chojnowa, a potem obejrzeliœmy zaprezentowan¹ tam wystawê.
Zapraszamy na drugi tydzieñ "Wakacji
z Bibliotek¹" - "Wielka parada pragada", które
odbêd¹ siê od 3 do 7 sierpnia. A wczeœniej,
22 lipca o godz. 10.00 na przedstawienie
“Muzykanci z Bremy" w wykonaniu
aktorów ze Studia Ma³ych Form
Teatralnych ART-RE z Krakowa.
ml

Rozstrzygniêcie
konkursu
na strój maskotki
W maju Gimnazjum nr 2 og³osi³o
konkurs na strój dla maskotki szko³y.
Mia³ to byæ ubiór kojarz¹cy siê z gimnazjum, a wiêc odwo³uj¹cy siê do Kopernika,
astronomii, gwiazd, Uk³adu S³onecznego.
Projekt mia³ te¿ spe³niaæ kryterium wykonalnoœci to znaczy, ¿e musia³ byæ zdatny
do uszycia i wygodnego noszenia.
Za najciekawsz¹ pracê jury uzna³o projekt uczennicy Szko³y Podstawowej nr 4
- Adrianny Osiadacz z klasy 6B.
Strój nawi¹zuje do ubioru œredniowiecznego, wykorzystuje barwy szko³y,
a jego ciekawym elementem jest czarna
peleryna, na której widniej¹ srebrne
gwiazdy tworz¹ce widoczne z Ziemi
konstelacje.
Jagoda Kawicka, projektantka mody,
która prowadzi w szkole warsztaty ekoszaffingu ju¿ zastanawia siê nad techniczn¹ stron¹ wykonania stroju.

W ten sposób obrzêdowoœæ szko³y wzbogaci siê o kolejny element, którego
pomys³ stworzyli uczniowie - dla przypomnienia: Hymn Szko³y skomponowa³a i napisa³a s³owa absolwentka
gimnazjum Ula Mras.
Nagroda za projekt zosta³a wrêczona na
koniec roku szkolnego, a ju¿ w przysz³ym roku gotowy strój bêdzie uœwietnia³ szkolne imprezy i uroczystoœci.
Gratulujemy Adzie ciekawego pomys³u.
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ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓ£

26 czerwca w naszej szkole odby³ siê uroczysty apel z okazji zakoñczenia roku szkolnego 2014/2015. W apelu uczestniczyli zaproszeni goœcie: Cz³onek Zarz¹du Powiatu Legnickiego - Kazimierz Burtny, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu - Krzysztof Sowiñski, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu - Stanis³awa
Pakos i Grzegorz Gapski. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³ nas dowódca Jednostki Ratowniczo Gaœniczej w Chojnowie - starszy kapitan
Ryszard Kawka, zastêpcy Jednostek Ratowniczo Gaœniczych w Chojnowie i Z³otoryi kapitan Pawe³ D¹browa oraz kapitan Piotr
D¹browa. Goœciliœmy równie¿ przedstawiciela Stowarzyszenia In¿ynierów Techników i Mechaników Polskich oddzia³ w Legnicy pana Piotra Kiwacza, przedstawiciela
Centrum Kszta³cenia Praktycznego, pana Jacka
Czerwiñskiego, przedstawicieli Rady Rodziców, Rodziców i Grono Pedagogiczne.
Dzieñ zakoñczenia roku szkolnego to d³ugo
wyczekiwany moment przez wszystkich
uczniów, a szczególnie tych, którzy ciê¿ko
pracowali przez ca³y rok szkolny. Dla niektórych by³ on trudny, pe³en wyzwañ i sukcesów,
które zosta³y zauwa¿one i nagrodzone.

Uczniowie z najwy¿sz¹ œredni¹ otrzymali
Stypendium Starosty Powiatu Legnickiego.
Nagrodzeni uczniowie to: M. Duda, A. Urbanek, E. Psiuch, M.Pastyrnak, J. Ostropolski,
K. Sobczak, K. Jañczyñska, K. Grabiec, M.
Klatka.
23 uczniów ze œredni¹ ocen powy¿ej 4,5 otrzyma³o Nagrodê Dyrektora Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Najlepsi uczniowie w zawodzie uhonorowani zostali Nagrod¹ Ministra Gospodarki.
Nagrody (Dyplomy, Listy Pochwalne dla
Rodziców oraz tablety) te otrzymali: M.
Duda, J. Krzywda, M. Pisarska, M. Uhrynowski oraz N. Ferenc.
Uczniowie klasy III Technikum Mechanicznego: Sz. Franczak, K. Kondzio³ka oraz
D. Gierasimczuk otrzymali Certyfikaty
w obs³udze i oprogramowaniu maszyn
sterowanych numerycznie firmy HAAS.
Nagrodzeni te¿ zostali laureaci Szkolnego
Konkursu Wiedzy Technicznej: Sz. Franczak,
K. Witek oraz T. Malinowski. Uczniowie,
którzy wyró¿nili siê w nauce, frekwencji
czy zaanga¿owaniu na rzecz szko³y otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
Ten dzieñ by³ szczególny dla absolwentów
III klas Zasadniczej Szko³y Zawodowej
o specjalnoœciach: sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych, kucharz,
piekarz oraz fryzjer. ¯egnaj¹c ich, dedykowaliœmy im s³owa wiersza poety z Czarnolasu:
"Nie porzucaj nadzieje,
Jakoæ siê kolwiek dzieje,
Bo nie ju¿ s³oñce ostatnie zachodzi,
A po z³ej chwili piêkny dzieñ przychodzi….."
Uczniowie klas trzecich równie¿ zostali
docenieni i nagrodzeni za pracê na rzecz

Przywo³ali lato
Czerwcowa aura nas nie rozpieszcza³a. Niskie temperatury,
czêste deszcze, nie przypomina³y letniej pogody.
Wszystko zmieni³o siê, kiedy cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów hucznie lato przywitali.
Spotkali siê 24 czerwca w plenerze i na przekór zachmurzeniom, pogodnie k³aniali siê ulubionej porze roku.

szko³y. W tym dniu po¿egnaliœmy nie tylko
absolwentów, ale równie¿ katechetê, ksiêdza
Krzysztofa Zagrodnego, który w nowym
roku szkolnym nie bêdzie ju¿ z nami pracowaæ.
Zakoñczenie roku to doskona³a okazja do
podziêkowañ. Dyrektor dziêkowa³ rodzicom,
którzy aktywnie dzia³ali na rzecz szko³y
i wspierali j¹ we wszystkich przedsiêwziêciach,
stra¿akom za ich pomoc oraz nauczycielom.
Niestety nie dla wszystkich rok szkolny
okaza³ siê udany. S¹ równie¿ uczniowie,
którzy w czasie wakacji nie bêd¹ odpoczywaæ bez ksi¹¿ek, gdy¿ w sierpniu czekaj¹
ich poprawki. Trzymamy za nich kciuki
i ¿yczymy otwartego umys³u w trakcie
sierpniowego pobytu w szkole.
pzs

Œpiewy, tañce, towarzyskie przyjêcie i radosny nastrój przekona³y lato, ¿e czas ju¿ najwy¿szy rozgoniæ szare ob³oki na
niebie i wyst¹piæ w pe³nej, s³onecznej krasie.
Kolejne dni dowiod³y, ¿e rytua³ "Powitania lata" przyniós³
po¿¹dany efekt.
Biesiada w gronie przyjació³ by³a jednym z wielu w ci¹gu roku
wydarzeniem zwi¹zkowców. Dla naszych emerytów, rencistów
i inwalidów ka¿da okolicznoœæ jest dobra do mi³ego spêdzenia
czasu, a i bez okazji te¿ mo¿na wybraæ siê na wycieczkê, zorganizowaæ integracyjne spotkanie, pobawiæ siê w sympatycznym
gronie.
Cz³onkowie tej organizacji dawno ju¿ dowiedli, ¿e ich spo³eczny
status nie sprowadza siê do wyci¹gania rêki po pomoc. Wrêcz
przeciwnie - to oni czêsto wspieraj¹, pomagaj¹, bawi¹, podnosz¹ na duchu i dowodz¹, ¿e wiek czy dolegliwoœci zdrowotne, nie ograniczaj¹ chêci do ¿ycia.
Brawo! Tak trzymaæ.
eg
A wszystkich chêtnych zapraszamy w imieniu ZERiI do wst¹pienia w szeregi aktywnych i kreatywnych cz³onków.
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UDANY ROK DLA BROOKLYNU!

Miniony rok szkolny by³ bardzo udany dla grup tanecznych
dzia³aj¹cych przy Gimnazjum nr 2 w Chojnowie! Zespo³y Mini
Brooklyn, Ma³y Brooklyn, Brooklyn Junior i Brooklyn
reprezentowa³y i promowa³y nasze miasto na wielu imprezach
tanecznych: "Freestyle Arena" w Kobierzycach, Grand Prix
Polski Dance we Wrzeœni, Œwidnicki Festiwal Tañca,
Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Aerobiku Sportowym
w Oleœnicy, Ogólnopolski Turniej Tañca Nowoczesnego
"Taneczny Deptak" w Œwidnicy, Dolnoœl¹ski Przegl¹d
Zespo³ów Tanecznych "Lubin Dance" i chojnowska "Stonoga",
zdobywaj¹c ³¹cznie 20 Nagród i Wyró¿nieñ !
Mimo, i¿ rok by³ bardzo pracowity, to naszym m³odym tancerzom
tañca nigdy doœæ:-) Ju¿ 13 lipca wyje¿d¿amy na letni obóz
taneczny do Dusznik Zdrój, gdzie bêdziemy szkoliæ swój
warsztat pod okiem najlepszych w Polsce!

Nowe widokówki
Chojnowa
Drukarnia-Wydawnictwo UNIFOT
wyda³a now¹ seriê 14 wzorów widokówek
naszego miasta. Choæ w dobie SMS-ów,
Facebooka i innych tego typu mediów,
widokówki tradycyjne nie ciesz¹ siê ju¿
tak¹ popularnoœci¹ jak przed laty, jednak
jeszcze sporo ludzi, czy to naszych mieszkañców, czy turystów przeje¿d¿aj¹cych
szlakiem, lubi tego typu pami¹tki.

Zajêcia taneczne w naszej szkole, to nie tylko rywalizacja
turniejowa, ale przede wszystkim pasja do tañca, wspania³y
sposób na aktywne spêdzanie czasu wolnego, rozwój twórczy,
stworzenie mo¿liwoœci rozwijania swoich zainteresowañ, talentów,
wspó³pracy w grupie i jak wszystkie zajêcia sportowe - kszta³towanie charakteru. Od marca tego roku oferta zajêæ poszerzy³a
siê dodatkowo o taniec ma¿oretkowy, ciesz¹cy siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem.
Opiekunka grup Marzena Anton ¿ycz¹c wszystkim wspania³ych
wakacji dziêkuje swoim podopiecznym i ich rodzicom za ca³y
rok wspó³pracy.
Wszyscy tancerze, rodzice i opiekun zespo³u serdecznie dziêkuj¹ Panu Burmistrzowi Miasta oraz Dyrekcji Gimnazjum nr 2
za nieocenione wsparcie dla naszych dzia³añ.

Dali czadu w Jubilatce
Zdaje siê, ¿e punkrock ju¿ na sta³e zagoœci³
w karcie dañ menu kawiarni "Jubilatka".
W sobotê 27 czerwca odby³a siê tam kolejna
edycja "Punkrock Live", czyli "Atak na
Jubilatkê". Trochê szkoda, ¿e chojnowska
impreza pokry³a siê z Dniami Legnicy.

Zapraszamy wiêc do skorzystania z okazji.
Nak³ad ograniczony. Do nabycia w drukarni
i punktach na terenie miasta.
Firma UNIFOT serdecznie dziêkuje
Urzêdowi Miasta oraz panu Rafa³owi
Wyciszkiewiczowi, za udostêpnienie
swoich zdjêæ do widokówek.

Na pierwszy ogieñ poszed³ nasz chojnowski
"Polish Fiction". Sukcesywnoœæ ich wystêpów w Chojnowie sprawia, ¿e niektóre
numery mo¿na ju¿ nuciæ pod nosem. By³o
dynamicznie i do przodu. Oby tak im posz³o
na "Przystanku Woodstock".
Podobnie przedstawia siê sprawa z chocianowskim "Ostatnim Krzykiem Mody".
Nie zwalniaj¹ tempa. Po prostu dali czadu.
Potem przysz³a pora na "Baugans" z ¯ar.
Ch³opaki zdecydowanie podnieœli atmosferê w lokalu.
To co siê wydarzy³o podczas wystêpu
¿arsko-¿agañskiego "Las Melinas"
przesz³o najœmielsze oczekiwania. Ska w ich
wykonaniu sprawi³o, ¿e to by³a prawdziwa
wisienka na torcie ca³ego koncertu.

Odbi³o siê to trochê na frekwencji. Co
nie znaczy, ¿e by³o nudno. Zaryzykowaæ
te¿ mo¿na stwierdzenie, ¿e w doborze
kapel atrakcyjniej by³o teraz, ni¿ poprzednim razem.
Ale po kolei. Wydawa³o siê, ¿e blisko
godzinne spóŸnienie w rozpoczêciu grania
wp³ynie negatywnie na jakoœæ wystêpów.
Przytomne ustawienie kolejnoœci kapel
sprawi³o, ¿e bawiono siê do ostatniego
dŸwiêku i utraty tchu.

Jeœli po wakacjach dojdzie do skutku
trzecia edycja "Punkrock Live" to za³ogê
¿arsko-¿agañsk¹ trzeba ponownie zaprosiæ.
pm, fot.b.m
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Razem zawsze lepiej czyli VI £garska Noc Œwiêtojañska
Od szeœciu lat czerwcowe spotkanie Dyskusyjego Klubu Ksi¹¿ki £garz jest zwi¹zane
ze szczególnym dniem - Noc¹ Œwiêtojañsk¹.
Nie zawsze mo¿emy spotkaæ siê 23 czerwca,
ale w tym roku by³yœmy blisko. Nasza, szósta
z kolei, £garska Noc Œwiêtojañska odby³a
siê 24 czerwca.
Tegorocznym motywem Nocy by³y z³ote
myœli na temat czytania, ksi¹¿ek i literatury.
St¹d obowi¹zywa³ odpowiedni strój, czyli
koszulka z has³em - wykonanym dowoln¹
technik¹ - promuj¹cym DKK £GARZ.
Tradycyjnie nasze spotkanie rozpoczêliœmy od wyplatania œwiêtojañskich
wianków. Na stoliku czeka³y wczeœniej ju¿
zebrane z polnych dróg i ogrodów kwiaty
oraz zio³a. Aromat ró¿, maków i chabrów
miesza³ siê z zapachem lawendy, miêty a nawet
tymianku. Wykonanie piêknych ozdób nie
trwa³o d³ugo - po tych szeœciu latach mamy
ju¿ du¿¹ wprawê.
A potem odby³a siê sesja fotograficzna z prezentacj¹ strojów, a po niej uczta i festiwal
z³otych myœli. Motta i cytaty by³y bardzo
ró¿ne, ¿adne z nich siê nie powtórzy³o.
Okaza³o siê, ¿e £garzom bardzo spodoba³y
siê has³a: „Razem zawsze lepiej”, „Dom bez
ksi¹¿ki jest jak pla¿a bez s³oñca” i „Literatura
jest najlepsz¹ zabawk¹, jak¹ wymyœlono,
¿eby drwiæ z cz³owieka”. Jednak gdyby
istnia³o £garskie Grand Prix, to otrzyma³oby je, jednog³oœnie, has³o Eli: „DKK
£garz zgraja oczytanych ofiar literatury”.

Po prezentacji koszulek, awersu i rewersu,
odda³yœmy siê dyskusji na temat czerwcowej lektury - „Razem bêdzie lepiej” Jojo
Moyes. O perypetiach bohaterów, o ich walce
z przeciwnoœciami losu, znakomicie opowiedzia³a nam Lucyna, która te¿ napisa³a blurba,
czyli krótk¹ rekomendacjê polecaj¹c¹ utwór:
„Czy sekretem szczêœliwego ¿ycia jest krótka
pamiêæ? Czy samotna matka wychowuj¹ca
uzdolnion¹ córkê i ekscentrycznego syna,
który nie jest jej synem i bogaty programista mog¹ byæ razem? Autorka zapewnia,
¿e happy end jest mo¿liwy. To ksi¹¿ka dobra
na pochmurne dni, s³oneczne dni, zimne
i ciep³e, trudne i ³atwe, na klimakterium
i zabieganie”.
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Dodajmy, ¿e ta rekomendacja - wraz z innymi napisanymi przez naszych klubowiczów
- zosta³a przes³ana na konkurs do Instytutu
Ksi¹¿ki. G³ówn¹ nagrod¹ w tym konkursie
jest zamieszczenie zwyciêskiego blurba w
nastêpnej ksi¹¿ce Jojo Moyes. Za naszych
recenzentów trzymamy kciuki i niech moc
£garza bêdzie z nimi!
Aby tradycji sta³o siê zadoœæ, oko³o pó³nocy
wyruszy³yœmy z zapalonymi pochodniami
nad rzekê Skorê, na Wyœcig Wianków o Pó³nocy. Tym razem start by³ na moœcie. Na
gromkie „ Raz, dwa, trzy”, rzuci³yœmy
w ciemne odmêty wody swoje œwiêtojañskie wianki. Pocz¹tkowo trudno by³o wy³oniæ
zwyciêzcê, wszystkie p³ynê³y kwiatek w kwiatek. Ale potem na prowadzenie wysun¹³ siê
wianek Krystyny i to ona zosta³a zwyciêzc¹
tegorocznego Wyœcigu, i otrzyma³a specjaln¹
nagrodê.

Tej Nocy dzia³y siê jeszcze i inne niezwyk³e
rzeczy. A i dla naszych czytelników coœ z tego
zosta³o. Jeden z £garzy na ucztê przygotowa³ pyszn¹ bezê, ale nie chcia³ podaæ
pe³nej receptury. Próbowaliœmy odgadn¹æ
- nie uda³o siê, ale jeœli ktoœ z czytelników
chcia³by spróbowaæ swoich si³, to beza
zosta³a przyrz¹dzona z cukru, barwnika
i tajemniczego trzeciego sk³adnika X. Czym
jest X? Na odpowiedzi czekamy do koñca
lipca, nale¿y je przes³aæ na adres:
chantu@wp.pl. Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi wylosujemy nagrodê –
niespodziankê.
Wakacje to czas s³oñca, b³êkitnego nieba,
ciep³ego morza oraz wspania³ych letnich
lektur. Tego ¿yczymy wszystkim. I zapraszamy tych, którzy lubi¹ czytaæ i chcieliby
zostaæ £garzami na nasze wrzeœniowe
spotkanie.
Z ³garskim pozdrowieniem – Ahoj!
Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ i MDKK
przy MBP Chojnów
P. S. Jeœli po przeczytaniu tego tekstu ktoœ
bêdzie mia³ jakiekolwiek w¹tpliwoœci, odsy³amy do S³ownika Jêzyka Polskiego - has³o:
³garz. Mo¿emy tylko podpowiedzieæ, ¿e
zawarta tam informacja, to szczera prawda.

Nowe mo¿liwoœci i zagro¿enia
wspó³czesnego Internetu
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
osoby doros³e na bezp³atne zajêcia z cyklu
„Komputerowy Œwiat dla Ka¿dego”,
które odbêd¹ siê 22 lipca o godz.16.00.
Spotkanie na temat „Nowe mo¿liwoœci
i zagro¿enia wspó³czesnego Internetu”
prowadziæ bêdzie informatyk Arkadiusz
Rybczyñski.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o zg³oszenie siê do Dzia³u dla Doros³ych
(tel. 76 818 83 46), iloœæ miejsc ograniczona.
Zajêcia realizowane s¹ w ramach programu
„Orange dla bibliotek”.

Muzykanci z Bremy
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¯ó³te kajaki pop³ynê³y Skor¹, czyli „Kajakowa szko³a” znów na szlaku!
20 czerwca odby³ siê szósty sp³yw kajakowy „Jedynki”, chocia¿
wieœæ gminna nios³a, ¿e kajaki nie pop³yn¹ tego roku. Sceptycy
musz¹ byæ zawiedzeni, gdy¿ mi³oœnicy kajakarstwa i uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Chojnowie sprawdzili siê kolejny raz na
kajakowym szlaku. Pogoda nie by³a przychylna temu przedsiêwziêciu, ale nie zrezygnowaliœmy z imprezy. Wczeœniejsze
plany przewidywa³y dwa sp³ywy, jednak zmiana ekipy w porcie
Uraz, gdzie wynajmowaliœmy kajaki, pokrzy¿owa³a wszystko.
Po prostu nie zrealizowano wczeœniejszych ustaleñ. W ostatniej
chwili uda³o siê znaleŸæ wolne kajaki w „Rokanie” (firma
wroc³awska prowadzona przez pani¹ Bo¿enê Siczek). Ich
ograniczona iloœæ nie pozwoli³a na zadowolenie wszystkich.
Przykro by³o patrzeæ na zawiedzione miny gimnazjalistów.
S³ab¹ pociech¹ jest perspektywa przysz³orocznych sp³ywów,
ale nic wiêcej nie mo¿na by³o zrobiæ.

Sobotni sp³yw wystartowa³ jak zwykle z Zagrodna, z przerw¹
na posi³ek w Jadwisinie. Poziom wody by³ porównywalny z zesz³orocznym, temperatura równie¿. Ca³e przedsiêwziêcie zabezpieczali uczniowie z klas III a i c, którzy spisali siê rewelacyjnie. Pomagali podczas przepraw na jazach, dziêki nim

wszystko przebiega³o sprawnie i bez nieprzyjemnych przygód.
Dziêkujemy im z ca³ego serca.
Trasa coraz lepiej znana, w ci¹gu roku jednak siê zmienia.
Sp³yw nie jest ³atwy, zdarza³y siê „mokre” przygody, ale wszystkie
koñczy³y siê œmiechem i kajaki p³ynê³y dalej. Taka kolej rzeczy,
raz p³yniemy, raz ci¹gniemy. Tego roku po drodze spotkaliœmy
rozsierdzonego ³abêdzia i wspomnienie „kurki-z³otopiórki”.
Co do sp³ywu, Skora wymaga ci¹g³ej czujnoœci, taka jest i taka
bêdzie. Wysoki stan wody trafia siê rzadko, a i wtedy trzeba
byæ wyj¹tkowo czujnym, bo Skora to góralka i miejscami
bystrze ma wartkie. Kto boi siê wyzwañ, niech czas spêdza
inaczej. Na Skorze bêdzie mokry, rêce bêd¹ obola³e od wios³owania, a nogi posiniaczone od wskakiwania do kajaka. Tylko
na sp³ywie, na w³asne ¿yczenie, mo¿na tego doœwiadczyæ.
Po czterech latach nie mam dosyæ podobnych przygód i mam
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku znajdê chêtnych, którzy pop³yn¹
ze mn¹.
Bona Szaban

Dziewiêæ medali z Opola
W czerwcu na hali widowiskowo-sportowej
Opolskiej Politechniki odby³ siê Ogólnopolski Turniej Taekwondo i Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwondo, zawody
dla kategorii wiekowych dzieci, m³odzików
i kadetów. Chojnowski klub Sfora reprezentowa³o 5 zawodników: Eliza Laskowska
uczennica klasy 3a, Martyna Merunowicz
uczennica klasy 3c, Martyna Radwan
uczennica klasy 6 - wszystkie zawodniczki
uczêszczaj¹ do Szko³y Podstawowej nr 4
oraz Dawid Laskowski uczeñ klasy 1d Gimnazjum nr 1 i Wiktor Szklarz uczeñ klasy 2b
Szko³y Podstawowej nr 3.
Zawodnicy z dolnoœl¹skich, opolskich i œl¹skich klubów taekwondo rywalizowali
w nastêpuj¹cych konkurencjach: trójbój
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w technikach szybkoœciowych, techniki
specjalne, konkurencje sprawnoœciowe
soft-stick, walki w hogo (system elektronicznego naliczania punktów) oraz dwubój
techniczny. Start w poszczególnych konkurencjach zale¿a³ od kategorii wiekowej.
Ostatecznie do Chojnowa przywieziono 9
kr¹¿ków. Martyna Merunowicz i Wiktor
Szklarz zdobyli br¹zowe medale w trójboju
szybkoœciowym, Dawid Laskowski zdoby³
dwa br¹zowe medale w dwuboju technicznym i w walkach. Siostra Dawida,
Eliza Laskowska wywalczy³a dwa br¹zowe
medale w technikach specjalnych i w walkach oraz dwa srebrne kr¹¿ki w trójboju
szybkoœciowym i technikach pokazowych.
Ostatnia z naszych zawodniczek Martyna
Radwan wywalczy³a najcenniejszy z³oty
medal w konkurencji walk.
Serdeczne gratulacje nale¿¹ siê zawodnikom
i rodzicom oraz podziêkowania dla Patrycji
Radwan za pe³nienie odpowiedzialnej funkcji
kierownika ekipy. Podziêkowania równie¿
kierujemy do Mariusza Sulmy, trenera zaprzyjaŸnionego klubu taekwondo z Boles³awca,
który sprawowa³ opiekê nad naszymi zawodnikami podczas tych zawodów.

Nasi zawodnicy ju¿ zaczêli wakacje, a wkrótce
czeka ich wyjazd na obóz sportowy, który
bêdzie przygotowaniem przed rozpoczêciem nowego sezonu we wrzeœniu.

Szachowe Mistrzostwa Chojnowa 2015
27 czerwca 2015 r. MOKSiR zorganizowa³
Ogólnopolski Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Chojnowa w ramach Dni Chojnowa 2015.
Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na
dystansie 9 rund, tempo 15 min. na zawodnika.
Do rozgrywek zg³osi³o siê 25 zawodników.
Najliczniejsz¹ grupê stanowili doroœli, ale nie
zabrak³o te¿ dzieci i m³odzie¿y. Zawody przebiega³y
w mi³ej atmosferze, choæ nie zabrak³o zaciêtych
i pe³nych emocji partii.
Pierwsze miejsce zaj¹³ p. Marian Barabasz, zdobywaj¹c 8,0 pkt., drugie p. Janusz Wêglarz - 7,5 pkt.,
trzecie p. Marek Kozio³ - 6,0 pkt. (wszyscy
otrzymali dyplomy + puchar + nagrody finansowe).
Najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a Dominika
Gorczyca.
W kat. kl. IV-VI wygra³ Wiktor Lewandowski,
a w kat. kl. I-III Bart³omiej Róg (wszyscy otrzymali dyplomy i puchary).
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Do zobaczenia na kolejnych zawodach.
Sêdzi¹ rozgrywek by³ p. Stanis³aw Róg.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom + stodo³ê na dzia³ce o pow. 27
arów w miejscowoœci Krzywa.
Wiadomoœæ: tel. 664-308-633.
Sprzedam mieszkanie 49m2 w kamienicy
w Chojnowie. 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, IIIp. Mieszkanie jest ciep³e,
s³oneczne, po remoncie. Niski czynsz. Atrakcyjna cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel.
693-321-605.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w bloku
po remoncie: p³ytki, kafelki, panele, okna
plastikowe, wewnêtrzne rolety, drzwi antyw³amaniowe wewn¹trz mieszkania, drzwi
drewniane. Cena 160 tys z³.
Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze - pe³na w³asnoœæ - w Chojnowie
w centrum miasta o pow. 44,17m2, IIp., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon.
Cena - 130 tys. z³ - do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 792-243-454.

Wynajmê mieszkanie od 1 wrzeœnia w nowym
budownictwie. Ip., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka i balkon w centrum miasta. Ogrzewanie gazowe. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544.
Posiadam mieszkanie w bloku do wynajêcia 2 pokoje + kuchnia i ³azienka, 38m2, czêœciowo umeblowane, na ul. Drzyma³y w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 608-653-221.
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.

Auto-Moto
Sprzedam Skodê Octaviê Combi (2004 rok
prod.), 178 000 km, klimatronik, disel, 110 KM,
bogato wyposa¿ona, przegl¹d 11 m-cy, OC
5 m-cy, CD-radio w kierownicy, grzane
fotele. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Praca

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w
centrum Chojnowa, o pow. 45m2, 2 pokoje,
kuchnia + piwnica, du¿y balkon. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 76-79-40-713.

Zostañ opiekunem seniorów w Niemczech
lub w Anglii i zarób 3000 euro brutto za
wyjazd. Organizujemy kurs j. niemieckiego
od podstaw w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
506-289-100.

Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96m2 w centrum Chojnowa, 3 pokoje, IIIp., rozk³adowe, s³oneczne, po generalnym remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 501-244-158 lub 604-870-083.

Zatrudniê osoby (mê¿czyzn) przy produkcji, bez na³ogów, pracowitych, w Chojnowie ul. Okrzei 2 PUHP Export-Import
Czes³aw Pi¹tek.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach o powierzchni 50,5m2, w starym budownictwie, Ip., 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka,
przedpokój, piwnica po kapitalnym remoncie,
przy szkole, blisko jeziora, cena: 85000 z³
(do negocjacji). Wiadomoœæ: tel. 698-834-021.

Zatrudniê wykwalifikowanych pracowników budowlanych ze sta¿em 10 lat.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe
"Narzêdziowiec" Sp. z o.o. w Chojnowie
zatrudni KONSTRUKTORA. Oferujemy
bardzo atrakcyjne warunki p³acowe.
Zainteresowanych podjêciem zatrudnienia
w naszej firmie prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z komórk¹ kadrow¹
Spó³ki. Wiadomoœæ: tel. 76-8-186-491
wew. 13.
Strona internetowa: www.narzedziowiecchojnow.pl.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz.
16.00.
Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokitkach o pow. 286m 2 , dobra lokalizacja
blisko lasu i jeziora. Projekt drewnianego
domku letniskowego gratis. Wiadomoœæ:
tel. 601-461-113 lub 604-870-005.

Inne
Sklep w Zamienicach 66 - Okna PCV,
grzejniki CO, drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne, kolektory s³oneczne i akcesoria do
zestawów solarnych. Niskie ceny.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.
Sprzedam du¿y gara¿ o pow. 48m2, w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.

Przystanki:

Wyjazdy nad morze:

Chojnów, Pl. Dworcowy - Niechorze ul. Kolejowa
wtorek – 01:50 LP ;

sobota – 01:50 LP

L – kursuje w okresie ferii letnich
P – kurs pospieszny
Powroty; œrody, niedziele

Nowa KuŸnia 37,
59-706 Gromadka, tel. 600 135 131
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0 Chojnów Pl. Dworcowy
1 Legnica ul. Dworcowa PKP
2. Lubin ul. Niepodleg³oœci Centrum
3. Polkowice ul. M³yñska
4. Miêdzyzdroje ul. Niepodleg³oœci
5. Miêdzywodzie ul. Armii Krajowej
6. Dziwnów Wybrze¿e
Koœciuszkowskie - pomnik
7. Dziwnówek – za rondem
8. Pobierowo ul. Jana z Kolina
9. Rewal ul. Westerplatte
10. Niechorze ul. Kolejowa
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê

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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WYJE¯D¯ASZ
ZA GRANICÊ
W CELACH
TURYSTYCZNYCH LUB
ZAROBKOWYCH

UBEZPIECZ SIÊ!
* SZEROKIE ZAKRESY,
WYSOKIE SUMY,
* KORZYSTNE SK£ADKI
(ubezpieczenie mieszkania od
kradzie¿y na czas wyjazdu GRATIS)
Zapraszam
Agnieszka Œliwiany,
Rynek 42
59-225 Chojnów
(obok ksiêgarni)
Tel: 512 244 353,
mail: agnes.ubezpieczenia@wp.pl

BORÓWKA
Sklep z tradycyjn¹
i zdrow¹ ¿ywnoœci¹.

ul. Legnicka 37
tel. 503-191-063
15

Chojnowskie Dzieciaki

Lena Magiera – lat 6
Pomaga mamie w kuchni. Lubi œpiewaæ
i tañczyæ. Relaksuje siê podczas ogl¹dania
bajek: "Kraina Lodu" i "Jej Wysokoœæ
Zosia".

Czarnoksiê¿nik z Krainy Oz

Dzieci - Rodzicom
przedstawienie SP4

