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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Urszula £uczkanyn (Mras)

OLDTIMER - ¿ukiem do Kraju Basków
Dawid Laskowski i £ukasz Niemczyk
- Najlepszymi Sportowcami Roku Miasta Chojnowa

Projekty, projekty...
Dziêki projektowi unijnemu pozyskano 424 245, 43 z³. Do jego realizacji przyst¹pi³y
dwie chojnowskie szko³y - Szko³a Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1.

V Festiwal Pizzy
9 lutego obchodziliœmy
Miêdzynarodowy Dzieñ Pizzy.

XXII Pegazik
9 lutego w sali teatralnej Domu Kultury spotkali siê recytatorzy ze szkó³ podstawowych i gimnazjów Chojnowa,
by wy³oniæ reprezentantów miasta w XXII edycji Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ Rozwoju
Gospodarczego
* rozstrzygniêto og³oszony w styczniu
przetarg nieograniczony na przebudowê
sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami do
budynków oraz sieci kanalizacji ogólnosp³awnej z przykanalikami w ulicach Witosa, Mickiewicza i Boh. Getta Warszawskiego (II i III etap).
* og³oszono II przetarg nieograniczony
na budowê k³adki dla pieszych nad rzek¹
Skor¹ w ci¹gu ulicy Matejki. Pierwszy
przetarg uniewa¿niono z powodu cen zaproponowanych przez wykonawców,
znacznie przekraczaj¹cych kosztorys inwestorski. (dokumenty przetargowe pod
adresem:
http://zp.chojnow.eu/index.php?log=1&s
trona=251)
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- mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia
w organizacji imprez,
- spêdzenie nocy na basenie,
- uczestnictwo w ogólnopolskiej imprezie sportowej,
- mi³o spêdzony czas w doborowym towarzystwie.
Zg³oszenia do 3 marca 2017 na:
basen@chojnow.eu

Zostañ posiadaczem
Klubowej Karty MOKSiR
Mo¿na ju¿ wyrobiæ sobie nieodp³atn¹
KARTÊ KLUBOW¥ MOKSiR. Po zarejestrowaniu w systemie (osoby ju¿ zapisane bêd¹ w ci¹gu najbli¿szych dwu miesiêcy musia³y ponownie wype³niæ
deklaracje, by otrzymaæ kartê), bêdzie
mo¿na korzystaæ z sali fitness, krêgielni
i - od dziœ - bilardu. Nowoœci¹ bêdzie
mo¿liwoœæ wyra¿enia zgody przez rodzi-

ca/opiekuna prawnego i wyrobienie
KARTY tak¿e dla osoby w wieku 15-18
lat. Jeszcze m³odsi nadal mog¹ korzystaæ
tylko pod nadzorem i za zgod¹ doros³ych. Przy wype³nianiu deklaracji zostaniemy te¿ poproszeni opcjonalnie
o zdjêcie w formacie jpg (mo¿na je bêdzie tak¿e nades³aæ potem na adres
mdk_chojnow@wp.pl, z podaniem imienia, nazwiska i numeru karty).
Fotografie zafunkcjonuj¹ tylko w wewnêtrznym systemie MOKSiR i maj¹ stanowiæ zabezpieczenie dla posiadacza karty.
Opcjonalnie bêdzie te¿ mo¿na podaæ swój
adres e-mail, tak by otrzymywaæ z MOKSiR powiadomienia, np. o planowanych
zmianach w funkcjonowaniu sal.
Szczegó³y znajdziecie Pañstwo w zak³adce REKREACJA na stronie
www.moksir.chojnow.eu

PIT-y
y w Chojnowie
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy informuje, ¿e od 08 marca 2017r.
do 26 kwietnia 2017r. w ka¿d¹ œrodê od
godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pracownik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
bêdzie przyjmowaæ zeznania podatkowe
za 2016 rok.
W powy¿szych terminach mo¿na z³o¿yæ
zeznanie drog¹ elektroniczn¹ na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie korzystaj¹c z pomocy pracownika urzêdu skarbowego.

Otyliada 2017
- szukamy wolontariuszy

Je¿eli pomimo ogromu obowi¹zków masz
jeszcze czas, a przede wszystkim chêæ do
dodatkowej aktywnoœci, zapraszamy do
pomocy w organizacji Nocnego Maratonu P³ywackiego Otyliada 2017 na Basenie Miejskim w Chojnowie, który odbêdzie siê w nocy z 11 na 12 marca 2017r.
W zamian za pomoc oferujemy:
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Kalendarz imprez w mieœcie
LUTY
luty - wystawa “Malujemy Samodzielnie i z Pomoc¹”

MBP

MARZEC
03.03, godz. 18.00 - wernisa¿ wystawy fotograficznej Krzysztofa Wyskockiego "W naszych ogrodach"
MBP
10.03, godz. 18.00 - wystêp grupy ANTYKWARIAT z okazji Dnia Kobiet
MOKSiR
11 na 12.03 - Nocny Maraton P³ywacki Otyliada 2017
Basen Miejski
17.03, godz. 18.00 - spotkanie autorskie z Piotrem Kucznirem - " Tajny zamek Czocha" MBP
18.03 - Akcja oddawania krwi -”Oddaj¹c krew, ratujesz ¿ycie”
SP3
18.03, godz. 15.00-18.00 - II Charytatywna Zoomba z Dwójk¹
Gimnazjum nr 2
22.03, godz. 10.00 - "Bli¿ej Ksi¹¿ki": I etap konkursu czytelniczego "Widmowe przygody
Koszmariusza i Horroraty"
MBP
22.03, godz.16.00 - Komputerowy Œwiat dla Ka¿dego "Wspó³czesne smartfony" MBP
27.03 - 4 kwietnia - Warsztaty wielkanocne
Muzeum
29.03, godz. 11.00 - Biblioteczna Akademia Malucha
MBP
30.03, godz. 10.00 - Œwiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena
MBP
- "Tydzieñ z Internetem"
MBP
- Pasjans z samych serc". Wystawa ze zbiorów prof. Paw³a Banasia"
Muzeum
- Halowe Zawody Lekkoatletyczne dla Dzieci Szkó³ Podstawowych
SP4
- Turniej Pi³ki Rêcznej Dzieci i Rodziców Szkó³ Podstawowych
SP4
- Turniej Pi³ki Siatkowej Chojnowskich Zak³adów Pracy o Puchar Burmistrza Miasta SP4

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/875
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Bud¿et Obywatelski po raz pierwszy
W 2017 roku Chojnów po raz pierwszy przystêpuje do realizacji bud¿etu obywatelskiego.
Co to jest Bud¿et Obywatelski?
Bud¿et Obywatelski, nazywany te¿ bud¿etem partycypacyjnym,
to wydzielona czêœæ bud¿etu miasta, o której wydatkowaniu
decyduj¹ bezpoœrednio mieszkañcy poprzez g³osowanie. W ten
sposób zwiêksza siê bezpoœredni wp³yw mieszkañców na rozwój i wygl¹d ich miasta. W³adza samorz¹dowa, któr¹ mieszkañcy wy³aniaj¹ w wyborach powszechnych, zachêca w ten
sposób do wiêkszego zaanga¿owania mieszkañców w sprawy
miasta.
Ile œrodków zaplanowano?
Z bud¿etu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkañców oddano
200 tysiêcy z³ - 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane
na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki Skora i 100 tysiêcy
z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po po³udniowej stronie rzeki. Zrealizowane bêd¹ projekty, które
zostan¹ zg³oszone przez mieszkañców, a nastêpnie pozytywnie
ocenione przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³oszonych
do Bud¿etu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez
mieszkañców w drodze g³osowania.
Gdzie sk³adaæ wniosek?
Propozycje zadañ do realizacji w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2017 mog¹ byæ zg³aszane
przez mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta
Chojnowa, którzy ukoñczyli 18 lat. Zg³oszenia projektu
dokonuje siê poprzez z³o¿enie w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Formularza zg³oszenia projektu do zrealizowania w ramach Bud¿etu Obywatelskiego na 2017 r. stanowi¹cego Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y Nr XXVI/128/16 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 wrzeœnia 2016 r.
Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ do dnia 15.03.2017 r.
(druk do pobrania na stronie chojnow.eu lub sekretariacie
Urzêdu Miejskiego).

Jakie warunki trzeba spe³niæ?
Ka¿dy z³o¿ony projekt musi spe³niæ nastêpuj¹ce wymagania:
- data wp³ywu do Urzêdu Miejskiego w Chojnowie do dnia
15.03.2017 r.,
- osoba sk³adaj¹ca projekt jest sta³ym mieszañcem Chojnowa
(zameldowanym) i ukoñczy³a 18 lat,
- projekt jest poparty przez co najmniej 50 pe³noletnich mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie Miasta Chojnowa (listê z podpisami nale¿y za³¹czyæ do formularza),
- zg³oszona propozycja projektu nale¿y do zakresu zadañ w³asnych gminy,
- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
- teren, na którym ma byæ zlokalizowana realizacja projektu
stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wy³¹czeniem
terenów zarz¹dzanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysiêcy z³otych,
- projekt jest mo¿liwy do zrealizowania.
Dalsze losy wniosku
Projekty spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania zostan¹ pozytywnie
zaopiniowane przez Zespó³ ds. weryfikacji projektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego i umieszczone na liœcie
projektów podlegaj¹cych konsultacjom. Lista opublikowana
zostanie do 31 marca 2017 roku. Projekty umieszczone na
liœcie zostan¹ przedstawione mieszkañcom na stronie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Od 8 maja do 7 czerwca 2017 roku
(w dni robocze w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie) odbêdzie siê g³osowanie nad projektami. Karty
do g³osowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi
projektami bêd¹ wydawane w trakcie g³osowania w sekretariacie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie. Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e
oddaæ jeden g³os. G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie.
Wyniki g³osowania zostan¹ og³oszone
do 12 czerwca 2017 roku.
Po og³oszeniu wyników nast¹pi realizacja projektów.

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie * Oczekiwanie na medale z KanceStanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tko- larii Prezydenta RP trwa od 6 do 8
we i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe miesiêcy.
Gody, to œwiêta niecodzienne i z pew- * Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzênoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak wie dzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla
w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - miejsca zamieszkania jubilatów, (nie
jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego,
dokumenty, jak doprowadziæ do cere- w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹
monii?
korespondencyjn¹, osobiœcie lub tele* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³- fonicznie.
¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co
najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku * Szczegó³owych informacji udzieli
ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Pre- zainteresowanym
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej obyUrz¹d Stanu Cywilnego
watelom polskim.
w Chojnowie
* Wnioski o nadanie Medalu za D³uul. Kiliñskiego 5
goletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedtel. 76/ 8188639;
stawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie
e-mail: usc@chojnow.eu
(za poœrednictwem urzêdów stanu
cywilnego).

GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/875
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Na XXXII sesji
W ubieg³ym wydaniu Gazety Chojnowskiej zamieœciliœmy spawozdanie z dzia³alnoœci burmistrza Miasta Chojnowa za
2016 rok z³o¿one na styczniowej sesji.
Na tym samym posiedzeniu roczne podsumowanie pracy Rady Miejskiej przedstwi³ tak¿e jej przewodnicz¹cy.
Wysoka Rado!
Panie Burmistrzu!
Szanowni Pañstwo!
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Chojnowa chcia³bym w skrócie podsumowaæ
pracê Rady w 2016 roku.
Posiedzenia Rady, zarówno komisje jak
i sesje, odbywaj¹ siê w oparciu o roczne
plany pracy. Jednak¿e bywa³y sytuacje,
które wymaga³y posiedzenia nadzwyczajnego Rady, czyli sesji nadzwyczajnej.
W roku 2016 r. odbyliœmy w sumie 13
sesji. Zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy odby³o siê 8 sesji oraz 5 sesji nadzwyczajnych, zwo³anych na wniosek Burmistrza Miasta Chojnowa.
Na 13 odbytych sesji, 3 by³y przy 100%
frekwencji radnych. Natomiast œrednia
frekwencja wynios³a 88,71 %.
Podczas obrad sesji Radni wys³uchali
informacji:
* o dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2015;
* o dzia³alnoœci Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2015 roku;
* o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Chojnowie;
* o wdra¿aniu programu rz¹dowego
"Rodzina 500 plus";
* o dzia³aniach w zakresie ochrony
zabytków;
* o stanie oœwietlenia miasta i stanie
dróg miejskich;
* o bezpieczeñstwie po¿arowym;
* raportu o stanie oœwiaty;
* o wynikach kulturalno-sportowych
w 2016 r. w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji oraz Uczniowskich
Klubach Sportowych;
* o stanie zad³u¿enia najemców w zasobach komunalnych.
Na tych 13 spotkaniach podjêto szereg
wa¿nych dla miasta uchwa³ m.in.:
1. W sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajêciowej w Chojnowie
2. W sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016
3. W sprawie ustalenia statutu ¯³obka
Miejskiego w Chojnowie;
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4. W sprawie przyjêcia "Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na
terenie miasta Chojnowa na rok 2016";
5. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa;
6. W sprawie zmian w bud¿ecie Miasta
Chojnowa na rok 2016;
7. W sprawie wprowadzenia op³aty prolongacyjnej;
8. W sprawie oceny aktualnoœci studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa;
9. W sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Chojnowa na lata 2015-2020";
10. W sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Chojnowa
na okres od dnia 1 czerwca 2016 roku do
dnia 31 maja 2017 roku;
11. W sprawie zaopiniowania propozycji
planu aglomeracji;
12. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieœcie Chojnów;
13. W sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu;
14. W sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Przychodni
Rejonowej w Chojnowie za rok 2015;
15. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego oraz Bartosza G³owackiego;
16. W sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieœcie Chojnów;
17. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2015;
18. W sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2015 r.;
19. W sprawie upowa¿nienia Burmistrza
Miasta Chojnowa do z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko projektu pod nazw¹ "Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni œcieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów", przyjêcia do realizacji przedsiêwziêcia okreœlonego w studium wykonalnoœci oraz
akceptacji za³o¿onych w nim planów
taryfowych;

20. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnoœl¹skiego;
21. W sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji spo³ecznych w sprawie bud¿etu obywatelskiego jako czêœci bud¿etu Miasta Chojnowa na rok 2017;
22. W sprawie wyra¿enia zgody na
odst¹pienie od ¿¹dania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzeda¿y przez Gminê
Miejsk¹ Chojnów lokalu mieszkalnego nr 8,
usytuowanego w budynku po³o¿onym
przy ul. Wolnoœci nr 7 w Chojnowie;
23. W sprawie trybu prac nad projektem
uchwa³y bud¿etowej Miasta Chojnowa;
24. W sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomoœci stanowi¹cego regionaln¹
pomoc inwestycyjn¹;
25. W sprawie przyjêcia do wykonania
przez Gminê Miejsk¹ Chojnów zadania
z zakresu w³aœciwoœci Gminy Polkowice;
26. W sprawie uchwalenia Programu
wspó³pracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego na rok 2017;
27. W sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci;
28. W sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych;
29. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Z³otoryja;
30. W sprawie przyjêcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnowa
na lata 2016-2023;
31. W sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego odprowadzania œcieków
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
32. W sprawie op³aty targowej,
33. W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku
bud¿etowego 2016;
34. W sprawie przyjêcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa;
35. W sprawie bud¿etu Miasta Chojnowa
na 2017 rok.
W sumie w 2016 roku podjêto 67 uchwa³
Rady Miejskiej Chojnowa, nadmieniam,
¿e prawie wszystkie uchwa³y zosta³y przyjête jednomyœlnie.
W okresie sprawozdawczym radni sk³adali interpelacje, zapytania i wnioski
w m.in. nastêpuj¹cych sprawach:
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* wyst¹pienia do w³aœciwego zarz¹dcy
ul. Kolejowej (odcinek pod wiaduktem
kolejowym) o zamontowanie skutecznego
oznakowania wysokoœci wiaduktu;
* naprawy pokrywy studni kanalizacyjnej w Parku Piastowskim;
* okreœlenia zakresu prac zwi¹zanych
z koszeniem trawników na terenach miejskich wraz z przyleg³ymi skarpami na
osiedlu ul. Samorz¹dowej;
* doprowadzenia do dro¿noœci rowu melioracyjnego znajduj¹cego siê przy ul.
Piotrowickiej/Samorz¹dowej;
* interwencji u w³aœciciela terenów prywatnych na osiedlu ul. Samorz¹dowej
dotycz¹cej problemu wypalania traw;
* analizy bud¿etu miasta celem wygospodarowania œrodków na wykonanie
ogrodzenia wszystkich pojemników na
odpady segregowane oraz utwardzenia
terenu pod pojemnikami;
* oznakowania poziomego w rejonie
skrzy¿owania ul. Legnickiej i D³ugosza;
* rozszerzenia placu æwiczeñ w Parku
Piastowskim o dodatkowe urz¹dzenia do
æwiczeñ na wolnym powietrzu;
* oœwietlenia i dostawienia oznakowania
drogowego z odblaskami na przejœciach
dla pieszych przy ul. D¹browskiego (na
wysokoœci Banku Zachodniego) oraz na
ul. Legnickiej (na wysokoœci nie istniej¹cej stacji paliw i na skrzy¿owaniu z ul.
Okrzei) oraz doœwietlenia przejœæ dla
pieszych przy placówkach oœwiaty;
* wykonania oœwietlenia na ul. Chopina
oraz doœwietlenia ul. Drzyma³y;
* pod³¹czenia dodatkowego oœwietlenia
na ul. Samorz¹dowej oraz wymiany ju¿
istniej¹cego;

* wymalowania znaku poziomego P-20
na ul. Koœciuszki (przy skrzy¿owaniu
z ul. Legnick¹) oraz na ul. Szpitalnej (przy
skrzy¿owaniu z ul. Reja);
* dokoñczenia budowy odcinka drogi
przy ul. Solskiego;
* zaprojektowania i wybudowania chodnika od koñca ul. Wyspiañskiego do nowopowstaj¹cego osiedla domków jednorodzinnych w stronê Jerzmanowic;
* wykonania oœwietlenia w rejonie rzeki
Skora;
* remontu-modernizacji ul. Marii CurieSk³odowskiej.
W obradach sesji uczestniczyli zaproszeni przez Radê goœcie w osobach:
Ma³gorzata Matla - Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Chojnowie, Iwona Faluta-Borys Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3
w Chojnowie, Edward Koœnik - Dyrektor
Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Boles³aw Jakubiak - Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie, Mariusz Szklarz Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, Lucyna Setla-Bar - Dyrektor ¯³obka
Miejskiego w Chojnowie, Maria Steæ Przewodnicz¹ca Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, Janina Mazur - Starosta
Legnicki, Ewa Wiêcek - Prezes Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego, El¿bieta Fa³at Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie,
Andrzej Urban - Dyrektor Gimnazjum
Nr 2 w Chojnowie, El¿bieta Borysewicz Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 4 w
Chojnowie, Maria Zawiœlañska - Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Choj-

nowie, Barbara Landzberg - Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, Zdzis³aw Sokó³ - Komendant
Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy, Ryszard Kawka - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w Chojnowie, Magdalena Czapska - Wicedyrektor Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie,
Beata Miler-Kornicka - Dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, Stanis³aw Horodecki - Dyrektor Miejskiego
Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie, Waldemar £ysyganicz Uczniowski Klub Kolarski ORIENS.
Wszystkim wymienionym serdecznie
dziêkujê.
Dziêkujê równie¿ pani inspektor Barbarze Kuta za profesjonaln¹ obs³ugê
spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem
Rady.
Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e praca
Rady w minionym roku przebiega³a
bardzo sprawnie. Tematy rozpatrywane
na sesjach by³y przedmiotem dog³êbnej
i merytorycznej analizy na posiedzeniach
komisji i na sesjach wypracowywano ju¿
gotowe projekty rozstrzygniêæ. Takie
rozwi¹zanie pozwoli³o unikn¹æ dyskusji
na sesjach nad przedmiotowymi uchwa³ami. Je¿eli dyskusja siê pojawi³a to mia³a ona charakter spokojnej i wywa¿onej
wymiany pogl¹dów i stanowisk.
Dziêkujê wszystkim radnym za zgodn¹
i owocn¹ pracê.
Dziêkujê za uwagê.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

W zesz³ym roku
dostaliœmy wsparcie
od wielu osób.
W szczególny sposób
chcieliœmy podziêkowaæ
Pañstwu Ma³gorzacie
i Andrzejowi Sajnóg,
Pani Donucie Iwanickiej,
Pani Irenie Stañczyk,
Pani Ma³gorzacie Uroda
oraz
Panu Zdzis³awowi Gajda.
DZIÊKUJEMY!!!
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XXII Pegazik - eliminacje miejskie
9 lutego w sali teatralnej Domu Kultury
spotkali siê recytatorzy ze szkó³ podstawowych i gimnazjów Chojnowa, by wy³oniæ reprezentantów miasta w XXII
edycji Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK.

Jury - panie: Monika Inglot i Ewa Kantor
oceniaj¹ce szko³y podstawowe oraz Barbara S³otwiñska i Ma³gorzata Szczepanowska oceniaj¹ce gimnazjalistów - podjê³y ostatecznie takie decyzje: wœród
m³odszych I miejscem i prawem reprezentowania nas na szczeblu powiatu legnickiego uhonorowano Martê Krasn¹
z SP3.
Miejsce II zajê³a Julia Woronowicz tak¿e z SP3.

Lutowa Gildia
Szalej¹ca grypa i inne choroby zdziesi¹tkowa³y skutecznie gildian.
Na lutowe spotkanie, które wypad³o 6 lutego w poniedzia³ek, przyby³o nas siedmioro.

Mijaj¹cy czas zdominowa³y g³ównie wiadomoœci dyrektora domu kultury Stanis³awa Horodeckiego. Nawi¹zana zosta³a
ciekawa wspó³praca miêdzy legnickim
Teatrem Dramatycznym a chojnowskim
MOKSiRem. Dziêki porozumieniu obu
instytucji chojnowianie maj¹ mo¿liwoœæ,
raz w miesi¹cu, wybraæ siê podstawionym œrodkiem transportu na spektakl
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Wœród starszych I miejsce i start w eliminacjach powiatowych zyska³a Julia
Musia³.
II miejscem nagrodzono Wiktoriê Piechowiak, dwa równorzêdne miejsca III
przypad³y Karolinie Czerniawskiej
i Marcie Klimczyk. Wszystkie reprezentowa³y Gimnazjum nr 1.

Laureaci pierwszych miejsc zmierz¹ siê
w najbli¿szym czasie ze swoimi rówieœnikami z powiatu, a najlepsi z nich pojad¹ na fina³ do K³odzka.
W dwudziestodwuletniej historii konkursu, rzadko zdarza³o siê, ¿e na wielkim
finale nie by³o naszych reprezentantów.
Liczymy, ¿e i tym razem Chojnów dumnie bêdzie demonstrowaæ recytatorskie
talenty na k³odzkiej scenie.
Trzymamy kciuki.
moksir

Do miejskich eliminacji zg³osi³o siê 12.
recytatorów - z przewag¹, jak zawsze,
dziewczynek.
teatralny. Oczywiœcie za pewn¹ op³at¹.
Wysz³a te¿ na jaw informacja o dzia³aniach grupy teatralnej "Antykwariat".
Informacje o najbli¿szym spektaklu zainteresowani znajd¹ w tym numerze Gazety
Chojnowskiej (str 2), na plakatach i w internecie.
Pojawi³ siê te¿ temat reformy edukacji
narodowej na chojnowskiej mapie oœwiaty. Jak to bywa w zagadkach, rozwi¹zanie nast¹pi wraz z rozwojem wydarzeñ.
Na koniec spotkania - artystyczne prezentacje. Piotr Misikiewicz zaprezentowa³ wiersz pt. "Amorek", napisany
specjalnie z okazji Walentynek.
Malarski plon pokaza³a natomiast pani
Ludwika Suchecka. Szczególn¹ uwagê
zwróci³y obrazy zwierz¹t.
W naszej kuŸniczej galerii nast¹pi³a zmiana ekspozycji. Tym razem mo¿na podziwiaæ zdjêcia braci Piotra i Bogdana Misikiewiczów.
Najbli¿sze spotkanie
Gildii Artystów Chojnowa - 6 marca
(poniedzia³ek) w restauracji KuŸnia
o godz. 18.00.

Odwiedzajcie nas te¿ w internecie:
gildia.chojnow.eu. Zapraszamy.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹

fot. A. Pawska

fot. A. Pawska

Emerald Queen (Szmaragdowa Królowa) - pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹ kryje siê niezwyk³a, m³oda osoba, która od lat, z ogromnym oddaniem realizuje swoje oryginalne pasje. Urszula Mras (obecnie po mê¿u Urszula £uczkanyn, chojnowianom jednak
znana z nazwiska panieñskiego i przy takim, na potrzeby wywiadu pozostaniemy) - muzykolog i filolog bu³garystyki - ¿egluje,
podró¿uje, zawodowo œpiewa lirycznym sopranem, gra na organach, szyje wspania³e gorsety i zjawiskowe suknie. A to tylko
czêœæ jej zainteresowañ.
Gazeta Chojnowska - Pasji wiele i, w na- sowanie. Dla kogo szyjesz?
l¹dzie. Ja tak mam. ¯eglujê niestety
szej ocenie, ka¿da z nich osobliwa.
U.M. - Kreacje na pokazy szyjê dla sie- rzadko, zbyt rzadko, to kosztowna zaUrszula Mras - Mo¿na powiedzieæ, ¿e bie, z mojej potrzeby serca. Wszystkie bawa, mimo ¿e posiadam uprawnienia
wszystkie moje zainteresowania, jak i ca- inne stroje, gorsety i dodatki, które wyko- sternika. Uwielbiam te¿ "l¹dowe" po³e ¿ycie, obraca siê wokó³ dwóch pojêæ - nujê na zamówienie, tworzê dla konkret- dró¿e "za jeden uœmiech" z plecakiem na
sztuki i poznawania. Zaczê³o siê od mu- nej osoby i wk³adam w to chyba jeszcze plecach. A w³asny jacht jest na mojej liœzyki, gry na pianinie, póŸniej organach, wiêcej serca i energii, bo nie cierpiê byle- cie marzeñ, zaraz obok organów.
œpiewu klasycznego - muzyka dawa³a mi jakoœci i ogromnie mi zale¿y na tym, by G.Ch. - O jakich zainteresowaniach
zawsze mnóstwo radoœci, mo¿liwoœæ klient by³ szczêœliwy i czu³, ¿e otrzyma³
znalezienia siê na moment w innym, przedmiot luksusowy i najwy¿szej jakoœci.
piêkniejszym œwiecie. Wraz z wystêpami
i zafascynowaniem oper¹, zaczê³y pojawiaæ mi siê w g³owie wizje ró¿nych piêknych strojów, którymi mo¿na ubogaciæ
wystêp sceniczny, oddzia³ywaæ nie tylko
na s³uch, ale tak¿e wzrok i wyobraŸniê
s³uchacza. Spróbowa³am swoich si³ i nauczy³am siê szyæ. To by³ strza³ w dziesi¹tkê, bo szybko siê w tym odnalaz³am.
Wiele inspiracji do tworzenia dostarcza
mi mi³oœæ do podró¿y i ¿eglarstwa, czego
efektem jest np. mój niedawny projekt
"Morskiej Sukni".
Urszuli Mras jeszcze nie wiemy?
U.M. - Zbieram znaczki. Kiedy mówiê
G.Ch. - Kilka razy chojnowianie mieli o tym ludziom, reaguj¹ czêsto jak na
okazjê pos³uchaæ Ciê w operetkowym dobry ¿art. ¯e to "zajêcie dla nudziarzy".
repertuarze. Gdzie teraz mo¿na us³y- A ja naprawdê uwielbiam te maleñkie
szeæ Urszulê Mras?
dzie³a sztuki, okienka na daleki i nieU.M. - Od momentu za³o¿enia firmy, znany œwiat, wspomnienia z krajów,
niestety, iloœæ chaosu, nad którym muszê których ju¿ nie ma dawno na mapie.
zapanowaæ, nie pozwala mi poœwiêcaæ
na muzykê i œpiew tyle czasu, ile bym G.Ch. - Najbli¿sze plany Szmaragdochcia³a. Ale ca³y czas ko³acze mi siê wej Królowej?
w g³owie wiele pomys³ów muzycznych U.M. - Jestem w trakcie szycia nowej
i koncertowych do zrealizowania, jestem kolekcji, któr¹ bêdê prezentowaæ w kwiew kontakcie i wspó³pracy z ró¿nymi tniu w Poznaniu na Pyrkonie, a nastêpG.Ch. - Która z Twoich pasji jest najwiê- muzykami, zarówno w repertuarze klasy- nie w maju w Toruniu podczas Alternaksz¹ namiêtnoœci¹?
cznym, jak i bardziej rozrywkowym, tive Fashion Show. Planujê te¿ rozbuU.M. - W ostatnim czasie prze¿ywam ro- alternatywnym. Niebawem mo¿e uda mi dowaæ swoj¹ ofertê w sklepie internetomans ze sztuk¹ gorseciarsk¹ i krawiec- siê opanowaæ prowadzenie firmy na tyle, wym, uszyæ wiêcej gorsetów i dodatków
twem artystycznym, którego owocem jest by starcza³o mi czasu równie¿ na projek- na sprzeda¿.
moja nowo za³o¿ona firma EMERALD ty muzyczne.
GCh. - Wyjaœnij, sk¹d w tak m³odej
COURT (Szmaragdowy Dwór). To moja
G.Ch. - Jesteœ te¿ organistk¹, to nie- osobie tyle upodobañ, tak wielka ciemagiczna kraina pe³na gorsetów, ciekakawoœæ œwiata, potrzeba doznawania,
zwykle rzadka umiejêtnoœæ.
wych kreacji, niecodziennych dodatków.
U.M. - Jestem od kilku lat nieaktywn¹ zdecydowanie i odwaga? Niewielu osoJestem samoukiem w kwestii szycia, ale
organistk¹, nad czym ogromnie ubole- bom mo¿na przypisaæ a¿ tyle.
czytam wiele fachowej literatury, obserwam. Niestety, w Krakowie, gdzie miesz- U.M. - ¯ycie wed³ug mnie jest sztuk¹,
wujê innych krawców i projektantów,
kam na co dzieñ, nie mam gdzie æwiczyæ, a sztuka musi dostarczaæ wielu emocji,
wykorzystujê swoj¹ wyobraŸniê przesnie mam dostêpu do instrumentu. Od doznañ i piêkna.
trzenn¹ do tworzenia wykrojów, opanodawna ju¿ zbieram fundusze na zakup G.Ch. - ¯al, ¿e nasz¹ rozmowê ograniwujê nowe techniki szycia. W mojej praw³asnego, bo têskniê ogromnie za gra- czaj¹ szpalty gazety. Wiemy jednak, ¿e
cowni mo¿na zamówiæ wymarzony gorniem na organach.
piszesz te¿ bloga, dlatego wszystkich,
set, sukniê na wyj¹tkow¹ okazjê i wiele
których zainteresowa³ nasz materia³,
G.Ch.
¯eglarstwo
i
podró¿e
wci¹¿
s¹
innych.
odsy³amy bezpoœrednio do SzmaragdoCi bliskie?
G.Ch. - Twoje gorsety i suknie zaistU.M. - Powiadaj¹, ¿e cz³owiek który raz wego Królestwa - niezwyk³ego œwiata,
nia³y ju¿ na Alternative Fashion Show,
zakocha³ siê w Morzu, bêdzie do koñca niezwyk³ej chojnowianki:
wykorzystywane s¹ w sesjach zdjê¿ycia czu³ jakiœ brak, niedosyt i pustkê na http://emerald-queen-art.blogspot.com/
ciowych, budz¹ powszechne zaintere-
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¯ukiem do Kraju Basków

Ponad 6000 tysiêcy kilometrów planuj¹
pokonaæ cz³onkowie chojnowskiego
Klubu Mi³oœników Starej Motoryzacji
Oldtimer w nietypowym rajdzie charytatywnym “Z³ombol”.
Oldtimer Chojnów dzia³a od 2011 roku,
skupia mi³oœników pojazdów zabytkowych i od kilku lat prê¿nie udziela siê
spo³ecznie w naszym lokalnym œrodowisku. W ich poczynania wpisuje siê
tak¿e aktywnoœæ dobroczynna. Udzia³
w kilkudniowej, charytatywnej trasie,
której g³ównym celem jest zbiórka funduszy na wsparcie domów dziecka, jest
kolejn¹ inicjatyw¹ tego typu.
Tegoroczny rajd, to jedenasta edycja “Z³ombola” - chojnowianie wezm¹ w nim udzia³
pierwszy raz. Start zaplanowano 2 wrzeœnia z Katowic. Szlak wiedzie do Krainy Basków - wspólnoty autonomicznej w pó³nocnej Hiszpanii, po³o¿onej nad Zatok¹ Baskijsk¹. Do wyboru dwie trasy: - pó³nocna
m.in. przez Drezno, Frankfurt nad Menem,
Saarbrücken, Reims, Pary¿, Orlean, La
Rochelle i Bordeaux, lub po³udniowa przez
Pragê, Heidelberg i Strasburg.
Oldtimer pojedzie na pó³noc, planuj¹c
jednoczeœnie wizytê w Egelsbach - naszym mieœcie pratnerskim, które jest na
szlaku tej trasy.
“Z³ombol”, to specyficzny rajd. Wymogiem jest podró¿ starym samochodem pojazdem wyprodukowanym w epoce
komunistycznej o wartoœci nie przekraczaj¹cej 1000 z³. Na potrzeby tej imprezy nasi reprezentanci dokonali koniecznego zakupu.
- Wybór i zakup pojazdu do realizacji
naszych klubowych dzia³añ przebieg³
b³yskawicznie - pisz¹ na swoim blogu
Oldimerzy. - Poniedzia³ek 5-go wrzeœnia pokaza³ determinacjê i sztukê podejmowania szybkich decyzji... owocem
tego by³a nasza ¯ukietta w barwach
najlepszych z mo¿liwych czyli narodowo-patriotycznych, œci¹gniêta wprost
z zas³u¿onej s³u¿by stra¿ackiej... Powrót
do Chojnowa oczywiœcie na ko³ach
i prêdkoœciach przelotowych czêsto przekraczaj¹cych 90 km/h na trzech dzia³a-

j¹cych cylindrach - pokaza³y kondycjê
serca naszego pojazdu. Ju¿ niebawem,
rozpoczniemy realizacjê projektu dostosowania naszej ¯ukietty do trudów,
jakie niesie za sob¹ prawie 6 tysiêcy
kilometrów trasy. To powa¿ne wyzwanie
dla pojazdu doœæ awaryjnego, szczególnie, ¿e za punkt honoru postawiliœmy sobie za³o¿enie szeroko rozumianej oryginalnoœci... mamy przekonanie, ¿e w³aœnie
takie podejœcie bêdzie wyzwaniem i w³aœciw¹ realizacj¹ przygody po³¹czonej
z pomoc¹ potrzebuj¹cym dzieciakom...

¯ukietta przechodzi teraz lifting, a za³oga przygotowuje siê mentalnie, fizycznie i finansowo, bo jad¹ wy³¹cznie na
swój koszt. Wszelki sponsoring za³óg i pojazdów jest zakazany. Akcjê wspiera siê
w œciœle okreœlony sposób. W zamian za
wp³acane darowizny uczestnicy rajdu
udostêpniaj¹ powierzchniê reklamow¹
na swoich pojazdach. Musz¹ osi¹gn¹æ
wymagan¹ w regulaminie minimaln¹
kwotê dopuszczaj¹c¹ do startu. Wa¿ne
zatem, aby wesprzeæ naszych kierowców.
Mo¿na te¿ wp³acaæ pieni¹dze bezpoœrednio na konto bankowe. Wszystkich
zainteresowanych odsy³amy na blogspota http://oldtimerchojnow.blogspot.com,
gdzie znajduj¹ siê bie¿¹ce informacje
dotycz¹ce przygotowañ do rajdu oraz
kontakty do uczestników.
Bêdziemy œledziæ poczynania Oldtimerów, a po wyprawie z pewnoœci¹
spotkamy siê z naszymi rajdowcami.
eg

Powierzchnia dla Darczyñców... czyli gdzie
mo¿na wlepiæ swoje logo! B¹dŸ PIERWSZY!
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Dzieñ Partnerstwa - prezentacje - Egelsbach (2)
Chojnów ma obecnie trzy miasta partnerskie: Egelsbach (Niemcy/Hessen),
Commentry we Francji i Mnichovo Hradištì w Czechach. 19 maja br. bêdziemy
w naszym mieœcie po raz pierwszy obchodziæ Dzieñ Partnerstwa. Z tej okazji
chcemy Pañstwu przybli¿yæ nasze miasta
partnerskie. Pocz¹wszy od tego numeru
i w ka¿dym kolejnym bêd¹ siê ukazywaæ
informacje o Egelsbach, Commentry
i Minichovo Hradištì.
***
Egelsbach - "Miasto z sercem w herbie".
Jest to jedyne miasto w Niemczech, które ma w swoim herbie serce. Herb Egelsbach przedstawia na srebrnym polu trzy
zielone dêbowe ga³¹zki z ¿o³êdziami na
wierzcho³kach wyrastaj¹ce z czerwonego
serca. Istnieje kilka legend z tym zwi¹zanych, ale o tym napiszemy kiedy indziej.
Trzeba przyznaæ, ¿e dla przyjació³ mieszkañcy Egelsbach maj¹ zawsze otwarte
serca.
Egelsbach jest jedn¹ z trzynastu gmin le¿¹cych w powiecie Offenbach w po³udniowej Hesji. Gmina le¿y miêdzy Darmstadt i Frankfurtem nad Menem i rozci¹ga siê na obszarze ok. 15 km2, z czego
10 km2 przypada na pola i lasy.

Oficjalnie Egelsbach nie jest podzielony
na dzielnice, ale wyró¿nia siê takie obszary mieszkalne jak: Bayerseich, Im Bruhl,
Egelsbach Zachodni i Wschodni. Miasto
liczy obecnie ok. 11500 mieszkañców.
Funkcjonuje tu lotnisko nale¿¹ce do kompleksu lotniczego Frankfurt nad MenemEgelsbach, które przyjmuj¹c mniejsze
samoloty odci¹¿a lotnisko we Frankfurcie. Port lotniczy Egelsbach to równie¿
najwiêkszy pracodawca w gminie.
Dziêki nowym inwestycjom gmina - jako
jedna z nielicznych mo¿e siê poszczyciæ
zerowym bezrobociem.

Dzia³a tu kilkadziesi¹t zwi¹zków i stowarzyszeñ, do których nale¿y ok. 70% mieszkañców. Miasto ma swoje sta³e imprezy,

V Festiwal Pizzy
9 lutego obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ Pizzy.
W³oskie danie cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ na ca³ym
niemal œwiecie.
W Chojnowie, to œwiêto z du¿ym powodzeniem popularyzuje
Pizzeria Piccolo Mondo, której w³aœcicielk¹ jest Julita Sociñska. Na pomys³ wpad³a 5 lat temu. Z pewnoœci¹ du¿y wp³yw na
tê decyzjê mia³ Antonio Polazza - rodowity W³och i ¿yciowy
partner mamy Julity, Pani Stanis³awy, który w sezonie letnim
umila czas goœciom podczas wieczorków z muzyk¹ w³osk¹.
W tym roku na Festiwal Pizzy zaproszono nasz¹ gazetê.
W sobotê, 11 lutego, w lokalu atrakcji by³o co nie miara. Degustacja wyrobów, loteria rabatów, promocja nowego smaku.

w organizacjê których aktywnie w³¹czaj¹
siê mieszkañcy, co sprzyja integracji obywateli. Wszyscy œwietnie siê bawi¹ podczas karnawa³u bior¹c udzia³ w pochodzie przebierañców, w czwartek przed
œrod¹ popielcow¹ w³adzê w mieœcie przejmuj¹ kobiety (obcinanie krawatów).
Innym popularnym wydarzeniem jest
czerwcowe Œwiêto Klamerek, w sierpniu
- œwiêto wina i wiele innych imprez, podczas których ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Myœlê, Drodzy Czytelnicy, ¿e Gazeta
Chojnowska trochê przybli¿y³a Wam
nasze miasto partnerskie. Mo¿e siê tam
wybierzecie?!
W nastêpnym odcinku - informacje o francuskim Commentry.
El¿bieta K³apciñska
Prezes ChSPMP

Przy zamówieniu powy¿ej 50 z³ przys³ugiwa³a butelka dobrego
markowego wina. Wielk¹ atrakcj¹ by³a pizza Rucola.
Zainteresowanie festiwalem wysz³o poza rogatki naszego miasta. Odnotowaliœmy klientów z Legnicy, Lubina, Z³otoryi oraz
z terenu gminy.
Na czas œwiêta wnêtrza udekorowano balonami w kolorach flagi Italii. Przez ca³y czas s¹czy³a siê przebojowa muzyka w³oska. Zadbano te¿ o najm³odszych. Na ka¿dego z nich czeka³a
mi³a niespodzianka w postaci drobnych upominków: breloczki,
ozdobne magnesiki, d³ugopisy.
Uzupe³nieniem atrakcji by³ konkurs internetowy.

Mile spêdzony czas przy aromatycznej kawie ciekawie uprzyjemni³ w³osk¹ sobotê po chojnowsku. Wieczorem mo¿na by³o
tylko krzykn¹æ: o mamma mia! ale pychotka! lubiê pizzê!
pm
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Projekty, projekty...
Potrzeby naszych wychowanków s¹ motorem do podejmowania dzia³añ. To w³aœnie one sk³oni³y nas do napisania projektu,
który mia³by spe³niæ marzenia wielu uczniów. Uda³o siê. Dziêki projektowi unijnemu pozyskano niebagatelne œrodki pieniê¿ne w kwocie 424 245, 43 z³. £¹czna
wartoœæ projektu to 446 583,03 z³.

Projekt okaza³ siê du¿ym przedsiêwziêciem, do jego realizacji wiêc przyst¹pi³y
dwie chojnowskie szko³y - Szko³a Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II. Na dzieñ
dzisiejszy w projekcie zaanga¿owanych
jest 437 uczniów i 43 nauczycieli. Szko³y
têtni¹ ¿yciem poza lekcjami. Obecnie mija
trzeci miesi¹c realizacji zadañ projektowych. Uczniowie bior¹ udzia³ w zajêciach
rozwijaj¹cych, które s¹ bardzo intensywne. Szkol¹ umiejêtnoœci jêzyka angielskiego, niemieckiego, kszta³c¹ logiczne
myœlenie na zajêciach matematycznych,
wzbogacaj¹ wiedzê przyrodnicz¹, biologiczn¹, chemiczn¹, fizyczn¹, geograficzn¹.

Wieœci z SP3
Hu, hu ha , zima nie taka z³a…
Pocz¹tek 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 by³ równie pracowity jak
koniec roku 2016.
Dzieci bra³y udzia³ w licznych wycieczkach szkolnych, miêdzy innymi do Wroc³awia.
"Dzieñ Babci i Dziadka" uczniowie klas IIII uczcili organizuj¹c spotkania z seniorami. Dzieci zaprezentowa³y programy artystyczne przygotowane specjalnie na tê
okazjê. Nie zabrak³o uœcisków, uœmiechów,
a nawet ³ez.

Odwiedzili nas te¿ uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Krotoszycach, którzy zaprezentowali przedstawienie "Kozio³ek
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Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê zajêcia informatyczne rozbudowane o elementy programowania.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e przes³anie projektowe to "Dla ka¿dego coœ dobrego" poniewa¿, ka¿dy z uczniów mo¿e tu znaleŸæ coœ
dla siebie. Bardzo du¿a gama propozycji
zajêæ pomaga uczniom nadrobiæ braki
wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
W ofercie znalaz³y siê równie¿ elementy
wsparcia z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, warsztatów psychologicznych,
rewalidacji, doradztwa zawodowego i pomocy uczniowi niedos³ysz¹cemu.

Same zajêcia nie by³yby atrakcyjne gdyby
nie bardzo liczne pomoce zakupione w raMato³ek, który zawêdrowa³ do Betlejem".
Jedn¹ z licznych tradycji szko³y jest "Pasowanie na czytelnika". W tym roku odby³o
siê ono 6 lutego. Motywem przewodnim
przedstawienia by³ wiersz Juliana Tuwima
“Lokomotywa”. Mali czytelnicy zapoznali
siê z regulaminem biblioteki, ró¿nymi
ciekawostkami i zasadami korzystania
z ksi¹¿ki. Przedstawienie przygotowali ich
starsi koledzy pod opiek¹ pañ Marii Lis
i Ewy Wiêcek.

Wa¿nym zadaniem, które stoi przed naszymi uczniami jest udzia³ w projekcie
"Niemiecki ma klasê” (Deutsch hat Klasse) prowadzonego przez Goethe-Institut
w Warszawie. Goethe-Institut przygotowa³ materia³y, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespó³ projektu "Niemiecki ma klasê" s³u¿y pomoc¹ nauczycielom poszuku-

mach projektu. Dzieci korzystaj¹ z tablic
interaktywnych, pomocy audiowizualnych, podrêczników. Do szkó³ trafi³y dwie
specjalistyczne pracownie: matematyczna
i biologiczna. Zaplecze pomocy dydaktycznych zasili³y ró¿nego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne, materia³y biurowe itp.
Z projektu zadowoleni s¹ nie tylko uczniowie. Nauczyciele wzbogacaj¹ swoj¹
wiedzê poprzez uczestnictwo w warsztatach TIK, w przygotowaniu do procesu
indywidualizacji, zajêciach z zakresu wykorzystywania metod eksperymentu w edukacji oraz zajêciach ze wspomagania rozwoju wœród uczniów postaw niezbêdnych
na rynku pracy.

Mijaj¹ ferie zimowe, czyli zas³u¿ony czas
wytchnienia od obowiazków i moment
wzmo¿onego wypoczynku. Lada dzieñ
uczniowie wróc¹ do szko³y z nowym zapa³em do rozwijania wiedzy, uzupe³niania
jej i rozwi¹zania problemów. Ju¿ dziœ wiemy, ¿e zajêcia unijne ciesz¹ siê sporym
powodzeniem. Warto by³o!!!
G.K
j¹cym informacji. W 2016 roku projekt
uzyska³ "European Language Label", honorowy europejski znak innowacyjnoœci
w dziedzinie nauczania i uczenia siê jêzyków obcych. Koordynatorem projektu
w szkole jest pani Katarzyna Bart³omiejczyk.
***
Z inicjatywy pañ Gra¿yny Mazur i Urszuli
Bisiorek 18 marca w godzinach 10-13
przeprowadzona zostanie w szkole akcja
"Oddaj¹c krew - ratujesz ¿ycie".
Wszystkich, którzy chc¹ siê w³¹czyæ do
akcji serdecznie zapraszamy. Nie trzeba
byæ krwiodawc¹, wystarczy dobra wola,
dobry stan zdrowia i ukoñczone 18 lat.
Zapewniamy specjalistyczn¹ opiekê i pe³ny profesjonalizm. Akcja odbêdzie siê
we wspó³pracy z Stacj¹ Krwiodawstwa
w Legnicy.
***
Informujemy, ¿e w sekretariacie szko³y
mo¿na sk³adaæ podania o przyjêcie
dziecka do klasy I.
Druki podañ dostêpne s¹ na stronie internetowej lub w sekretariacie.
E.W. M.L.
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UCZENNICA GIMNAZJUM NR 1 LAUREATK¥ KONKURSU ,,zDOLNY ŒL¥ZAK GIMNAZJALISTA"!!!
Z dum¹ informujemy, ¿e Marta Zatwarnicka, uczennica kl. IIId Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II w Chojnowie, zosta³a
laureatk¹ XVI Dolnoœl¹skiego Konkursu
Polonistycznego ,,zDolny Œl¹zak Gimnazjalista" w roku szkolnym 2016/2017.
Olimpiada sk³ada³a siê z trzech etapów:
szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Mia³a na celu doskonalenie g³ównych kompetencji polonistycznych uczniów, uwzglêdnionych w podstawie programowej: s³uchania i mówienia, pisania,
czytania i odbioru tekstów kultury; rozwijanie zainteresowañ kultur¹ i literatur¹;
doskonalenie umiejêtnoœci interpretowania i analizowania ró¿nych tekstów kultury; doskonalenie umiejêtnoœci planowania wypowiedzi pisemnej i ustnej;
rozwijanie wyobraŸni i zdolnoœci literackich; kszta³cenie umiejêtnoœci prezentowania w³asnych opinii i s¹dów na tematy
zwi¹zane z kultur¹ i literatur¹; przygotowanie do samokszta³cenia i samooceny

oraz kszta³towanie to¿samoœci lokalnej
m³odych Dolnoœl¹zaków.
Etap fina³owy konkursu zosta³ podzielony na dwie czêœci: pisemn¹ i ustn¹.
Spoœród 56 uczestników czêœci I, do
czêœci II zakwalifikowa³o siê ogó³em 29
uczniów, którzy uzyskali co najmniej 32
punkty. W rezultacie laureatami ,,zDolnego Œl¹zaka Gimnazjalisty" w roku
szkolnym 2016/2017 zosta³y 24 osoby,

wœród których znalaz³a siê równie¿ uczennica naszej szko³y- Marta Zatwarnicka!!!
Warto dodaæ, ¿e to nie jedyny sukces Marty w tym roku szkolnym. W I pó³roczu
zdoby³a Tytu³ ,,Mistrza Ortografii"
w Ogólnopolskim Teœcie Ortograficznym
zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Utalentowanej i pracowitej gimnazjalistce serdecznie gratulujemy oraz ¿yczymy dalszych wspania³ych osi¹gniêæ!!!
Wyrazy uznania nale¿¹ siê równie¿ Rodzicom Marty i Paniom polonistkom:
Monice Inglot z Gimnazjum nr 1, pod
kierunkiem której uczennica kl. III d przygotowywa³a siê do udzia³u w konkursie,
oraz Ma³gorzacie Szczepanowskiej ze
Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
Ponadto dziêkujemy wszystkich
Osobom, które kibicowa³y Marcie i na
ró¿ne sposoby wspiera³y j¹ w drodze do
sukcesu!!! : )
gim1
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DYSLEKSJA CZY LENISTWO ?
NIE OS¥DZAJMY POCHOPNIE SWOJEGO DZIECKA
Zagubieni w g¹szczu liter…,
Sk¹d mogê wiedzieæ, czy moje dziecko
Przestraszeni czytaniem przy ca³ej kla- uczy siê za ma³o, czy te¿ ma dysleksjê
sie…,
(dysortografiê, dysgrafiê)?
Ucz¹cy siê pilnie, lecz osi¹gaj¹cy raczej Po pierwsze, sami nie mo¿emy postawiæ
s³abe oceny…,
ostatecznej diagnozy. Po drugie warto
Kim s¹? Mo¿e ,,leniami"? ,,Nieukami"? najpierw zachêciæ dziecko do systematyDoœæ ju¿ tych obraŸliwych okreœleñ!
cznej nauki w domu. M³odszym dzieOczywiœcie, opiesza³oœæ w nauce, brak ciom koniecznie nale¿y pomóc w utrzadañ domowych mog¹ powodowaæ waleniu znajomoœci liter i dwuznaków.
i pog³êbiaæ problemy z czytaniem oraz Znaæ literê to znaczy: umieæ rozpoznaæ
pisaniem. Nie stanowi¹ one jednak j¹ wzrokowo, przeczytaæ oraz napisaæ.
Ÿród³a wymienionych trudnoœci.
Starsi uczniowie powinni nauczyæ siê
Tajemnicze okreœlenie ,,dysleksja" mo¿e zasad ortograficznych. Zarówno starsi,
stanowiæ wyjaœnienie problemów nie- jak i m³odsi powinni staraæ siê o to, aby
których uczniów maj¹cych trudnoœci ich pismo by³o wyraŸne i czytelne,
z czytaniem, jak równie¿ z ortografi¹ w czym bardzo pomaga pisanie piórem.
i pisaniem.
Je¿eli pomimo pilnej nauki i starañ nadal
Pojêcie ,,dysleksja" jest doœæ szerokie. wystêpuj¹ trudnoœci w czytaniu, pisaniu
Okreœla ono trzy rodzaje trudnoœci:
lub ortografii, mo¿emy skorzystaæ z po1) problemy z poprawnym czytaniem mocy poradni psychologiczno-pedagou dzieci o prawid³owym rozwoju umy- gicznej. Pomoc bêdzie polega³a na dias³owym - czyli dysleksja w³aœciwa,
gnozie, nastêpnie na terapii pedagogi2) k³opoty z ortografi¹ polegaj¹ce na po- cznej i wykonywaniu odpowiednich æwipe³nianiu b³êdów ortograficznych pomi- czeñ w domu. Postêpy w terapii pedagomo znajomoœci zasad pisowni - czyli gicznej s¹ wynikiem wspó³pracy ucznia,
dysortografia,
rodziców, nauczycieli i terapeuty. Samo
3) trudnoœci z pisaniem - czyli dysgrafia stwierdzenie dysleksji nie za³atwia prob(pomimo starañ pismo jest nieczytelne lemu, lecz stanowi wstêp do systematyi nieestetyczne).
cznej pracy ucznia. Pokonanie trudnoœci
przez dziecko jest mo¿liwe i realne.
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Osobiœcie znam doros³e osoby, które pomimo problemu z dysleksj¹ osi¹gnê³y
w ¿yciu bardzo wiele: ukoñczy³y studia,
podjê³y pracê na odpowiedzialnych stanowiskach, za³o¿y³y rodzinê.
Do grona s³ynnych dyslektyków nale¿eli: Albert Einstein, Isaak Newton,
Leonardo da Vinci, Pablo Picasso,
a wœród Polaków: Jacek Kuroñ, Maciej
Kuroñ, Jacek ¯akowski, Jadwiga
Jastrz¹b.
Twój sukces jest w zasiêgu
Twoich mo¿liwoœci!
El¿bieta Prociów-Miko³ajczak
pedagog Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chojnowie
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PORADY NA ZDRADY
24.02.2017, godz. 17.00; 19.00
25.02.2017, godz. 17.00; 19.00
03.03.2017, godz. 19.00
04.03.2017, godz. 19.00
Zdradzona w dniu œlubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez ch³opaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkrêcaj¹ nietypowy biznes, który raz na zawsze
ma rozwi¹zaæ problemy z mêsk¹ wiernoœci¹. Postanawiaj¹ pomagaæ kobietom i na
zlecenie testowaæ lojalnoœæ ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy
Kalina ma uwieœæ Macieja (Miko³aj Roznerski) - coacha i specjalistê do spraw
damsko-mêskich. Jego ¿ona Beata (Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradê i chce
mieæ na to niezbite dowody. Kalina doceniaj¹c klasê "przeciwnika", bierze siê do
pracy ze zdwojon¹ energi¹. Jednak tym razem ca³y plan bierze w ³eb. Maciej nie
jest jak inni mê¿czyŸni, których z ³atwoœci¹ uda³o siê przy³apaæ na zdradzie. Serce
dziewczyny - mimo podjêtych postanowieñ - znów zaczyna biæ mocniej, a wielka
mi³oœæ to tylko kwestia czasu…

Bluesrock
w Jubilatce
Pierwsza tegoroczna impreza muzyczna
w kawiarni "Jubilatka" odby³a siê
w sobotê 18 marca. Tego dnia mia³ miejsce "Wieczorek Muzyczny". Wyst¹pili
jak zawsze niezawodni "Niewinni".
Rockowe trio powsta³o na gruzach niezapomnianej wêglinieckiej grupy Twistersband.

WIELKA WYPRAWA MOLLY
25.02.2017, godz. 15.00
"Wielka wyprawa Molly" to pierwszy pe³nometra¿owy film o przygodach rodziny
pañstwa Potworów - Mamy, Taty i ma³ej Molly, i jej przyjaciela, Edisona - bohaterach animowanego serialu o tym samym tytule. Molly ju¿ wkrótce przestanie byæ
jedynaczk¹. Nie bêdzie jak¹œ tam starsz¹ siostr¹ - bêdzie najlepsz¹ starsz¹ siostr¹ na
œwiecie. Zrobi³a ju¿ nawet dla brata czapkê, ¿eby by³ mu ciep³o, gdy ju¿ siê wykluje. Rodzice Molly, pañstwo Potworowie, wyruszaj¹ w podró¿ na odleg³¹ wyspê, na
której przychodz¹ na œwiat wszyscy cz³onkowie klanu potworów. Tata ma przed
sob¹ jeszcze trochê wysiadywania. O nie! Zapomnieli o czapce! Molly i jej nakrêcany zabawkowy przyjaciel, Edison, wyruszaj¹ na wielk¹ wyprawê - przed nimi
wiele wspania³ych przygód i ogromne wyzwania.

Projekt pod wodz¹ Tomasza Sawczuka,
wykonuje g³ównie szlagiery krajowego
i œwiatowego bluesrocka. Karnawa³owy
klimat sprawi³, ¿e wysoka frekwencja
mile dostroi³a siê do ca³ej imprezy.
Warto by³o wyjœæ z domowych pieleszy
i zawitaæ do " Jubilatki", spotkaæ siê ze
znajomymi, przy przebojach wspomnieæ
stare dobre czasy. Karnawa³ nie trwa
wiecznie. Bawmy siê wiêc póki czas.

JACKIE
03.03.2017, godz. 17.00
04.03.2017, godz. 17.00
Pe³en sugestywnych momentów film stanowi re¿yserski triumf Larraina.
Prawdziwie b³yszczy jednak w "Jackie" nie on, ale wcielaj¹ca siê w tytu³ow¹
bohaterkê Natalie Portman. Amerykañska aktorka potrafi po mistrzowsku oddaæ,
pog³êbiaj¹ce siê z ka¿d¹ chwil¹, skomplikowanie swojej postaci. Niezale¿nie od
spajaj¹cej jej osobowoœæ ch³odnej elegancji, ekranowa Jackie potrafi byæ na
przemian ironiczna i troskliwa, wra¿liwa i kokieteryjna. Trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e Portman unieœmiertelni³a na ekranie nie tylko Jacqueline Kennedy,
lecz tak¿e sam¹ siebie.

POLANDJA
11.03.2017, godz. 17.00; 19.00
Najdziksze historie zdarzaj¹ siê ludziom w najmniej odpowiednich momentach.
"PolandJa" to pe³na humoru opowieœæ o tym, jak (nie) radzimy sobie z rzeczywistoœci¹, która nas otacza. Akcja filmu rozgrywa siê w ci¹gu 24 godzin, podczas
których bohaterowie prze¿ywaj¹ pasmo zabawnych perypetii, radykalnie zmieniaj¹cych ich ¿ycie. Jest ostro, zabawnie i wzruszaj¹co.
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Ostatki w "Jubilatce"
- 25.02, o godz. 20.
Wstêp 70 z³ od osoby. Zagraj¹ - Kociuby.
Rezerwacja biletów i szczegó³owe informacje pod nr. tel.: 76-818-85-61.
Zapraszamy!
pm
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Najlepsi Sportowcy Roku 2016

Bryd¿owy memoria³

W tegorocznym plebiscycie na Najlepszego Sportowca Roku 2016 Zag³êbia
Miedziowego wœród nominowanych do tytu³u znaleŸli siê Dawid Laskowski zawodnik klubu taekwondo LMKS SFORA Chojnów oraz £ukasz Niemczyk bokser, klub Champion Chojnów.
Decyzj¹ Kapitu³y Plebiscytu nasi reprezentanci otrzymali tytu³ Najlepszego
Sportowca Roku Miasta Chojnowa!
To zaszczyt?
- Oczywiœcie - bez w¹tpliwoœci odpowiada m³odszy laureat Dawid Laskowski.
- To pierwsza moja nagroda tego typu. O nominacji dowiedzia³em siê przypadkiem, a wygrana by³a dla mnie zaskoczeniem - mi³ym zaskoczeniem. To
zwieñczenie moich dotychczasowych osi¹gniêæ, uznanie dla ponad 4. letniej
pracy.

Turniej Par Bryd¿a Sportowego poœwiêcony
pamiêci kolegów bryd¿ystów, to rozgrywki
organizowane w Chojnowie od wielu lat.
W tym roku, 10 lutego, w Domu Schrama
spotka³o siê 15 par - bryd¿yœci z Legnicy,
Z³otoryji, Boles³awca, Mi³kowic oraz Chojnowa.
Turniej poprzedzi³a tradycyjna wizyta delegacji bryd¿ystów na grobach kolegów na chojnowskim cmentarzu.
Za zielonymi stolikami zawodnicy zasiedli
krótko po godz. 17.
Rozgrywki prowadzi³ sêdzia z Boles³awca Marek Drecki.
Turniej przebiega³ bardzo sprawnie, w mi³ej
kole¿eñskiej atmosferze.
Zakoñczenie turnieju z podaniem ostatecznych wyników oraz wrêczeniem pucharów
i nagród pieniê¿nych dla trzech pierwszych
par nast¹pi³o ok. godz. 21.
Puchary ufundowa³ burmistrz Chojnowa,
nagrody pieniê¿ne organizator.

- Zaszczyt i mega zadowolenie - œmia³o twierdzi £ukasz Niemczyk. - Znalaz³em siê w gronie utytu³owanych sportowców, olimpijczyków. Na takiej Gali
by³em pierwszy raz i liczê, ¿e nie ostatni.
Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów!
***
Dawid Laskowski - Treningi w chojnowskim klubie rozpocz¹³ w wieku
11 lat. Zainspirowany przez trenuj¹c¹ ju¿ taekwondo starsz¹ siostrê
do³¹czy³ do cz³onków klubu, ale bez wielkiego entuzjazmu. Dziœ to siê
zmieni³o. Obecne dokonania zawdziêcza trenerowi, który jest dla niego
wielkim autorytetem.
Najwiêksze osi¹gniêcia - br¹z na Mistrzostwach Polski Juniorów M³odszych w Pu³awach, z³oto na Miêdzynarodowych Zawodach w Czechach,
br¹z na Pomerania Open i kilka medali na turniejach mniejszej rangi ogólnopolskich lub miêdzyklubowych.

£ukasz Niemczyk - Przyznaje, ¿e nie by³ grzecznym ch³opcem. Bi³ siê
z kolegami na podwórku, æwiczy³ boks w domu z ojcem. Profesjonalne
treningi zacz¹³ w wieku 13 lat. Potem próbowa³ kick-boxingu. Wróci³ do
boksu, bo praca wy³¹cznie rêkami bardziej mu odpowiada. Trenuje od 9
lat. Swoj¹ przysz³oœæ wi¹¿e z boksem. Jego marzeniem jest udzia³
w Olimpiadzie w Tokio za trzy lata, a potem zawodowstwo.
Najwiêksze osi¹gniêcia - Wicemistrzostwo Polski Kadetów 2011, br¹z na
Mistrzostwach Polski Juniorów 2012; srebro w 2013r.; trzykrotny z³oty
medal w Pucharze Polski; br¹z na Mistrzostwach Polski Seniorów 2015; br¹z
na MP M³odzie¿owców 2015; srebro na MP Seniorów 2016; srebro MP
M³odzie¿owców 2016.
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Wyniki: (pierwsza dziesi¹tka)
I miejsce - Eugeniusz G¹ska i Marek
Czerniawski KS Konfeks II Legnica,
II miejsce - Bronis³aw Tabisz i Ryszard
Makuch BKB II Pogrom Boles³awiec,
III miejsce - Ryszard R¹czkowski i Andrzej
Chomiczewski KBS Mi³kowice Mi³kowice,
IV miejsce - Piotr Birowski i Andrzej Janiak
KKS Ren But Z³otoryja,
V miejsce - Stanis³aw Cieœla i Roman Siwiec
KS Konfeks II Legnica,
VI miejsce - Adam Pigulski i Maciej Racewicz
BKB II Pogrom Boles³awiec,
VII miejsce - Henryk Wiszniewski i Andrzej
Bartosik KBS Mi³kowice Mi³kowice,
VIII miejsce Grzegorz Czapulak i Jan
Maœlanka KS Konfeks I Legnica,
IX miejsce - Adam Cybulak i Andrzej
Bare³kowski KBS Mi³kowice Mi³kowice,
X miejsce - Leopold Kujawa i Zbigniew
Rogusz KBS Mi³kowice Mi³kowice.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie przy ul. S³owackiego o pow. ok. 240 m2.
Dzia³ka o pow. 450m2. Cena 480 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 662-203-456 lub 606974-533. (0958)
Kupiê mieszkanie na parterze (55-70m2).
Wiadomoœæ: tel. 609-783-793. (0788)
Do wynajêcia mieszkanie w Jaro-szówce o pow. 76m 2 plus piwnica, gara¿,
dzia³ka przy budynku. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel .606-832-852. (293)

Inne
Ale po¿yczka nawet w 24 godziny. Tel.
728-874-288.

GOTÓWKA! Nawet 25 tys. z³.
Szybko! Tel. 728-874-288.
Po¿yczka do 25.000 z³. Zadzwoñ.
Tel. 728-874-288.
Lekka po¿yczka do 25tys. z³.
Zadzwoñ tel. 728-874-288.
Po¿yczka z dojazdem do klienta.
Tel. 728-874-288.
Kupiê gara¿ w Chojnowie po³o¿ony
w okolicach: Rynku, ul. Boles³awieckiej, Chmielnej, D¹browskiego lub Kolejowej (za Biedronk¹).
Wiadomoœæ: tel. 606-871-134. (0734)
Kupiê gara¿ przy ul. Legnickiej lub
ko³o Biedronki przy ul. Kolejowej.
Wiadomoœæ: tel. 600-910-110. (0656)

Op³ata
za wa¿noœæ miejsc na
Cmentarzu Komunalnym
Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmar³ych, ¿e okres wa¿noœci
op³aty za miejsce pochówku wynosi 20
lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku
nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,
która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne
20 lat. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e
miejsce nie op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku innej osoby
zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.
Sprawdzenia mo¿na dokonaæ
w biurze cmentarza
osobiœcie lub telefonicznie
tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

BIURO NIERUCHOMOŒCI I WYCEN
CHOJNÓW, UL. KWIATOWA 6
ZAPRASZA DO WSPÓ£PRACY
Masz problem ze sprzeda¿¹ swojej nieruchomoœci lub odpowiedni¹ jej ekspozycj¹ na rynku?
Potrzebujesz operatu szacunkowego do banku lub innego celu?
POMO¯EMY!
Pomoc w sprzeda¿y nieruchomoœci polega na bezp³atnym og³aszaniu Pañstwa oferty
w najpopularniejszych portalach dotycz¹cych nieruchomoœci, portalach lokalnych, na
w³asnej stronie internetowej oraz tablicy og³oszeñ umieszczonej na ul. Legnickiej (przy
Przychodni Rejonowej).
Umieszczamy widoczne banery oraz dokonujemy prezentacji nieruchomoœci ogl¹daj¹cym.
Oszczêdzamy Pañstwu czas i pomagamy przejœæ przez ca³y proces sprzeda¿y, zakupu lub
wynajmu nieruchomoœci. Sprawdzamy stan prawny, kompletujemy niezbêdne dokumenty,
sporz¹dzamy operaty szacunkowe, pomagamy uzyskaæ odpowiedni kredyt kupuj¹cym.
Prowizja p³atna jest jedynie w przypadku znalezienia kupuj¹cego przez Biuro,
co oznacza, ¿e mog¹ Pañstwo nadal sami sprzedawaæ swoj¹ nieruchomoœæ
lub og³aszaæ przez inne biura (umowa otwarta) bez ¿adnych op³at w takim przypadku.

Agent ds. nieruchomoœci / Rzeczoznawca Maj¹tkowy tel. 530-767-460
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa
"M³odoœæ" w Chojnowie
ul. Paderewskiego 12, tel. 76/8188308
tel/fax 76/8188681,
og³asza przetarg nieograniczony na
uzyskanie prawa odrêbnej w³asnoœci
i sprzeda¿y lokali
mieszkalnych po³o¿onych:
1. w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego
26A/10 (IV piêtro) pow. u¿ytkowa
64,80 m2, sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi,
kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi
102.984,00 z³ (s³ownie: sto dwa tysi¹ce
dziewiêæset osiemdziesi¹t cztery z³,
00/100 gr.)
Wymagane wadium w wysokoœci
4000z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych)
2. w Chojnowie przy ul. £okietka 3D/10
(IV piêtro) pow. u¿ytkowa 52,30m 2,
sk³adaj¹cego siê z 2 pokoi, kuchni,
przedpokoju, ³azienki , wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi
75.783,00 z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t
piêæ tysiêcy siedemset osiemdziesi¹t trzy
z³otych) Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce
z³otych)
3. w Chojnowie przy ul. £okietka 1A/3
(I piêtro) pow. u¿ytkowa 62,70 m 2 ,
sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni,
przedpokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi
118.832,00 z³ (s³ownie: sto osiemnaœcie
tysiêcy osiemset trzydzieœci dwa z³).
Wymagane wadium w wysokoœci
4000z³. (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych).
4. w Chojnowie przy ul. Niemcewicza
1/12 (III piêtro) pow. u¿ytkowa 44,83 m2,
sk³adaj¹cego siê z 2 pokoi, kuchni, ³azienki, przedpokoju.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi
71.186,00 z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t
jeden tysiêcy sto osiemdziesi¹t szeœæ z³,
00/100 gr.)
Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³
(s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych)
Przetarg na w/w lokale mieszkalne
odbêdzie siê w dniu 08.03.2017r.
(szczegó³y w specyfikacjach).
Specyfikacjê istotnych warunków przetargu w cenie 20 z³ z VAT, mo¿na zakupiæ i odebraæ w Kasie Sp-ni lub w pokoju nr 9 (I piêtro), specyfikacji nie
wysy³amy.
Przetarg mo¿e zostaæ uniewa¿niony bez
podania przyczyn.
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MASZ POMYS£ NA BIZNES? ZG£OŒ SIÊ DO NAS!
DOTACJA NA ZA£O¯ENIE W£ASNEJ FIRMY
(max. 34 000,00 z³)

JEŒLI JESTEŒ:
osob¹ po 30 roku ¿ycia pozostaj¹c¹ bez zatrudnienia i mieszkasz na terenie powiatów: górowski, jaworski, jeleniogórski ziemski, legnicki ziemski, polkowicki,
z³otoryjski oraz znajdujesz siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. spe³niasz
jedno z poni¿szych kryteriów:
* jesteœ kobiet¹,
* jesteœ osob¹ po 50 roku ¿ycia,
* jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹,
* jesteœ osob¹ d³ugotrwale bezrobotn¹ (powy¿ej 12 m-cy),
* jesteœ osob¹ o niskich kwalifikacjach (masz wykszta³cenie co najwy¿ej œrednie),
TO ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W PROJEKCIE:
"W£ASNA FIRMA INWESTYCJ¥ W SUKCES"
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia i doradztwo dot. zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
- dotacjê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (œrednio 22 000 z³)
- wsparcie pomostowe (œrednio 1000 z³/m-c) przez 12 m-cy od dnia rozpoczêcia
dzia³alnoœci
Wiêcej informacji w biurze projektu:
Agencja Rozwoju Spo³ecznego "ARS" Sp. z o.o.
ul. Koœciuszki 25/1, 59-220 Legnica
Tel. 533-334-034
Mail: rekrutacja@arslegnica.pl, www.arslegnica.pl
Projekt "W³asna firma inwestycj¹ w sukces" jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020
wspó³finansowany przez UE w ramach EFS. Dofinansowanie z UE: 1 935 112,00 PLN

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje,
¿e odpady wielkogabarytowe
z³o¿one przy pojemnikach na œmieci bêd¹ zbierane
tylko we wtorki i pi¹tki ka¿dego tygodnia.
Codziennie tego rodzaju odpady mo¿na z³o¿yæ
w SZOK przy ul. Kraszewskiego 1.
Odpady plastikowe z punktów zbiórki selektywnej bêd¹ odbierane
raz w tygodniu, a odpady szklane i papierowe raz na dwa tygodnie.
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl, http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak,
wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
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Chojnowskie Dzieciaki

Agnieszka £anicka - 8,5 lat.
Uczennica SP3 w Chojnowie.
Czyta ró¿ne ksi¹¿ki i wiersze
dla dzieci. Gdy ma wolne od
nauki, uprawia górskie wycieczki.

Projekty, projekty...
“R ówne szanse w edukacji uczniów Szko³y Podstawowej nr 3
i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”

