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Z cyklu „Ludzie z pasją”
NR 07 (901) ROK XXVI 13.04.2018 CENA 1,70 z³

Wizyta delegacji
z polskiej szkoły w Mościskach
na Ukrainie

Katarzyna Kliszcz
najlepsza w powiecie

Podróż marzeń Oli Łysiak
- finisaż wystawy w MBP

Ola Łysiak

II Żeńska Pielgrzymka Miłosierdzia

Projekt edukacyjny
w Przedszkolu nr 3

Danuta Danielewicz
„Poezja i Pędzel” - wernisaż w MBP

Od salsy do podróży marzeń – finisaż „!hOla! Cuba”
23 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się finisaż wystawy fotograficznej Oli Łysiak „!hOla! Cuba”.
Autorka zdjęć zaprosiła zgromadzonych
gości do wysłuchania relacji z jej podróży do kraju Fidela Castro. Warto podkreślić, że to drugi wernisaż chojnowianki w Galerii Młodych. Pierwszy miał
miejsce w 2007 roku, a tematem przewodnim zdjęć było 100.lecie skautingu.
Wszystko zaczęło się od salsy! Inspiracja
latyno-amerykańskim tańcem była impulsem do zwiedzenia kraju, w którym
czas stanął w miejscu. Pasja Oli Łysiak
dojrzewała, o swoich planach zadecydowała dużo wcześniej, potrzebowała
tylko czasu na zebranie pieniędzy:
„Fajnie byłoby kiedyś wybrać się na
Kubę - pomyślałam. Na marzenia jednak
trzeba poświęcić czas i środki finansowe.
Postanowiłam, że w 2017 roku odwiedzę
Kubę! Ogłosiłam to światu i poleciałam!” Zanim autorka zdjęć zabrała zgromadzonych gości „w podróż” na Kubę,
podziękowała swoim najbliższym:
"Kochani rodzice za to, że spełniacie
moje marzenia, że wstajecie ze mną o 4 rano i jedziecie ze mną - dziękuję Wam za
wszystko".

„Jaki zapach ma Kuba, z czym kojarzy
się to państwo?” – odpowiedź na te pytania padła bardzo szybko. Kuba ma
zapach cygara, rumu, a utożsamiana jest
z nieżyjącym Fidelem Castro i komunizmem. Republika Kuby przywitała Olę
upalnymi temperaturami. Autorka zdjęć
zachwyciła się starymi samochodami,
które podkreślają charakter państwa.
Auta zdecydowanie przybliżają mentalność mieszkańców największej z wysp
karaibskich. Kubańczycy są mistrzami
robienia soku z trzciny cukrowej – guarapo, świetnie skręcają cygara, robią
także doskonały rum. Ikoną tego państwa
jest Fidel Castro – przywódca rewolucji
kubańskiej. Wizerunek el comendante
jest wciąż obecny na ulicach, a sami
Kubańczycy wspominają go z wielkim
sentymentem.
Pomimo tego, że żar leje się tam z nieba,
wyspa charakteryzuje się bujną roślinnością. Pragnienie świetnie gasi woda
kokosowa, a ochłodzić można się jedząc
szybko (bo roztapiają się jeszcze szybciej) kubańskie lody.

Ola zwiedziła m.in. stolicę państwa
w Ameryce Środkowej – Hawanę, która
jest największym miastem na Karaibach.
Słynny pisarz i dziennikarz Ernest Hemingway spędził w Hawanie 20 lat
swego życia, było to jego ulubione miejsce na ziemi. Cytaty Hemingwey’a pojawiły się także pod zdjęciami Oli, dopełniając fascynujące oblicza kraju, którego
mottem jest: „Ojczyzna i Wolność”.
Goście, którzy przybyli na finisaż mogli
nie tylko nacieszyć oczy pięknymi zdjęciami, napełnić głowę ciekawymi informacjami, ale przede wszystkim posmakować kubańskich przysmaków i trunków.
Kubański wieczór w Chojnowie zachęcił
uczestników do zobaczenia Kuby na
własne oczy!
K.Burzmińska

Powarsztatowa prezentacja pieśni wiosenno – wielkanocnych
27 marca w MOKSiR odbyła się powarsztatowa prezentacja pieśni wiosenno
– wielkanocnych. Cztery spotkania ośmiu
pań zaowocowały krótkim recitalem,
tema-tem przewodnim było przywołanie
wiosny oraz zaprezentowanie pieśni
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staropolskich, niegdyś śpiewanych podczas Świąt Wielkiej Nocy oraz na rozpoczęcie nowego roku agrarnego.
W etnograficznej inscenizacji wzięły
udział także dzieci, które w lutym wykonywały słowiańskie maski zapustne.

Mini koncert poprzedzony został słowem
wstępu p. Karoliny Rosockiej – animatorki kultury, która prowadziła oba warsztaty. Uczestnicy barwnie przywitali
wiosnę za co otrzymali gromkie brawa
od publiczności z prośbą o bis! Pokaz
zakończył się pysznym i słodkim poczęstunkiem.
K.Burzmińska
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Rejestr Nale¿noœci
Publicznoprawnych
Uchwa³¹ Nr XLVII/243/2018 z 27 marca
2018r. Rada Miejska Chojnowa wyrazi³a
zgodê na wprowadzanie do Rejestru Nale¿noœci Publicznoprawnych nale¿noœci
pieniê¿nych podlegaj¹cych egzekucji
administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Miejska Chojnów.
W zwi¹zku z tym z dniem 1 czerwca 2018r.
rozpocznie siê proces wprowadzania do
Rejestru Nale¿noœci Publicznoprawnych
wszystkich nale¿noœci wymagalnych
wraz ze wskazaniem danych wierzyciela,
tj. imiê nazwisko, PESEL, wysokoœæ nale¿noœci pieniê¿nej i odsetek wraz z rodzajem i podstaw¹ prawn¹ tej nale¿noœci,
a w przy przypadku osoby prawnej, jej
firmê lub nazwê, a tak¿e NIP lub REGON.
Administratorem rejestru jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który
publikuje dane w nim zawarte.

PITy w Chojnowie
Jeszcze tylko w dwie œrody (18 i 25 kwietnia) od godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
funkcjonowaæ bêdzie punkt przyjmowania zeznañ podatkowych za 2017r.
W punkcie mo¿na pobraæ formularze
rozliczeñ podatkowych, z³o¿yæ zeznanie
podatkowe oraz uzyskaæ informacje
dotycz¹ce rozliczenia dochodów za 2017 r.
W dniu dy¿uru istnieje równie¿ mo¿liwoœæ z³o¿enia zeznania drog¹ elektroniczn¹ (w zwi¹zku z powy¿szym prosimy
o przygotowanie kwoty przychodu uzyskanego w 2016r.).

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
28.03.2018 r. do 18.04.2018 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, znaj-
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duj¹cego siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Koœciuszki 16 w Chojnowie Zarz¹dzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2018 r.
- wykazu udzia³u przypadaj¹cego Gminie Miejskiej Chojnów we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej, przyleg³ej do czêœci lokalu mieszkalnego,
przeznaczonego do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej, znajduj¹cego siê
w budynku po³o¿onym przy ul. Koœciuszki 16 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa
z 28 marca 2018 r.,
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do 09.05.2018 r.

Nowe w³adze Chojnowianki
26 marca w Domu Schrama, mia³a miejsce druga czêœæ Walnego Zgromadzenia
cz³onków KS Chojnowianka Chojnów.
Podczas tajnego g³osowania wybrano
nowy zarz¹d klubu - powo³ano prezesa i
Komisjê Rewizyjn¹.
Zarz¹d Klubu:
Krzysztof Pud³o - prezes
Stanis³aw Piwowarczyk - wiceprezes
Zbigniew Sus³o - sekretarz
Komisja Rewizyjna
Piotr Misikiewicz - przewodnicz¹cy
Krzysztof Kowalczyk - wiceprzewodnicz¹cy
Jan Kulik - sekretarz
Nowym w³adzom klubu ¿yczymy powodzenia! Awans do ligi okrêgowej jest na
wyci¹gniêcie rêki.

ROD "Jaœmin" informuje
21.04.2018r. (sobota) w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Placu Zamkowym 2
o godzinie 11:30 (I termin) odbêdzie siê
Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Ze wzglêdu na wa¿koœæ przewidzianych
do omówienia i za³atwienia spraw, obecnoœæ obowi¹zkowa.
Wiêcej na http://rodjasmin.blogspot.com

Bud¿et Obywatelski 2018
Od 9 kwietnia mo¿na g³osowaæ na
wybrane projekty inwestycji w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego. Poparcie dla
jednej z czterch inwestycji ka¿dy mieszkaniec mo¿e wyraziæ na dwa sposoby
- osobiœcie w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego lub elektronicznie wchodz¹c na stronê chojnow.eu w zak³adkê
“Bud¿et Obywatelski”.

G³osujemy na:
Pó³nocna strona miasta
* Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Œródmiejskim
* Zestaw Street Workout, teren zielony w obrêbie kwarta³u ul.
Koœciuszki, Kolejowej, Witosa i Pl.
Dworcowego.
Po³udniowa strona miasta
* Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na
szczycie Wzgórza Chmielowego,
* Adrenalina Park - multifunkcyjny Tor Eko-Pumptruck dla
ka¿dego - Park Piastowski.
Zachêcamy!
G³osowanie potrwa do 7 maja.
opr. eg

Zag³osuj na
"Najlepszego w³odarza
regionu legnickiego"!
Portal e-legnickie rozpocz¹³ drug¹ edycjê plebiscytu na najlepszego w³odarza
naszego regionu.
O tytu³ walczy 38 przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych, wœród nich Burmistrz
Chojnowa Jan Serkies.

G³osowaæ mo¿na na stronie
https://e-legnickie.pl/plebiscyt
do 30 kwietnia 2018 roku.
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Na XLVII sesji
Na XLVII sesji Rady Miejskiej Chojnowa
omówiono m.in. dzia³alnoœæ Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej w 2017 roku, zapoznano siê tak¿e z informacj¹ o stanie bezpieczeñstwa po¿arowego i publicznego.
Sprawozdanie z pracy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2017 z³o¿y³a
przewodnicz¹ca Maria Steæ:
Komisja zosta³a powo³ana przez Radê Miejsk¹ Chojnowa w sk³adzie 7 osobowym. Zespó³ roboczy, który przeprowadza wizje
lokalne, ocenia warunki mieszkaniowe
wnioskodawców w miejscach ich zamieszkania, pracuje w sk³adzie czteroosobowym.
W roku 2017 Komisja odby³a 15 spotkañ,
na których omówiono 446 spraw mieszkaniowych dotycz¹cych m.in.: przed³u¿ania
umowy najmu lokalu socjalnego, przydzia³u
lokalu socjalnego, przydzia³u lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przydzia³u lokalu komunalnego po œmierci najemcy lub
wyprowadzeniu siê najemcy, przydzia³u
pomieszczeñ tymczasowych, przydzia³u lokalu do remontu we w³asnym zakresie.

W terenie sprawdzono 154 wniosków o przydzia³ mieszkania, podañ i zg³oszonych
spraw spornych. W roku 2017 przydzielono
10 lokali mieszkalnych, 12 lokali po sp³aceniu zaleg³ego zad³u¿enia, 101 lokali socjalnych (dotyczy przydzia³ów lokali socjalnych oraz przed³u¿eñ umów najmu lokali),
8 lokali po œmierci najemcy, 4 lokale po wyprowadzeniu siê najemcy, 6 pomieszczeñ
tymczasowych (w lokalach wspólnych), 3 lokale na czas remontu mieszkania dotychczasowego, z którego ze wzglêdu na stan techniczny, nale¿a³o przesiedliæ lokatora, przeprowadzono 2 zamiany miêdzy lokatorskie.
Na rok 2018 zaplanowano przydzieliæ 50
mieszkañ, z tego 19 to lokale zamienne, 14
lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych i 1 lokal do remontu we w³asnym zakresie.
Statystyki dotycz¹ce poziomu bezpieczeñstwa w mieœcie przedstawi³ radnym
komendant komisariatu Policji w Chojnowie - kom. Krzysztof Lewandowski.
W 2017 roku funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Chojnowie wykonali 2.603 s³u¿b
patrolowych i 1407,68. Œrednio, na terenie
podleg³ym KP Chojnów, na dobê s³u¿bê
pe³ni³o 11 policjantów. Funkcjonariusze na
terenie miasta Chojnów w roku 2017 zatrzymali na gor¹cym uczynku pope³nienia prze-
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stêpstwa 86 osób, przeprowadzili 2297
interwencji, wylegitymowali 12204 osób
(ogó³em teren KP Chojnów), zatrzymali 50
osób poszukiwanych w tym 3 osoby poszukiwane listem goñczym, osadzono w PDOZ
115 osób, osadzono celem wytrzeŸwienia
w PDOZ 19 osób, osadzono w MIW 121
osób, na³o¿ono 790 mandatów karnych.
Z 298 stwierdzonych przestêpstw wykryto
218. Wœród nich, w wyniku dzia³añ operacyjnych i procesowych ustalono i zatrzymano handlarza narkotykami, sprawców
kradzie¿y i w³amañ oraz rozbojów.
W ruchu drogowym odnotowano 105 zdarzeñ, zatrzymano 18 nietrzeŸwych kieruj¹cych.

W ci¹gu roku KP Chojnów prowadzi akcje
i przedsiêwziêcia maj¹ce na celu edukacjê
i ochronê mieszkañców przed dzia³aniem
przestêpców - m.in.: "Bezpieczne wakacje",
Ferie zimowe", "Zima - Bezdomni, "Bezpieczna droga do i ze szko³y", "Bezpieczne
wody", "Stop wagarom - wybieram szko³ê",
"Dzia³ania Wojewódzkie Alfa" oraz akcje
w zakresie ruchu drogowego.
Ocenê stanu bezpieczeñstwa po¿arowego
miasta Chojnów przedstawi³ radnym
Komendant Miejski PSP w Legnicy bryg.
Zdzis³aw Sokó³.
Jednostka w Chojnowie specjalizuje siê w ratownictwie po¿arowym, technicznym oraz
od 11.03.2015 r. w ratownictwie wysokoœciowym w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokoœciowego "Legnica - 3".
Dodatkowo na wyposa¿eniu jest samochód
SW 3200, pompa M48/8 Ziegler - modu³
gaszenia po¿arów lasów - GFFFV.
Jednostka zatrudnia 28 ratowników w 24 h
systemie zmianowym oraz 2 dowódców JRG,
minimalna obsada osobowa - 6 ratowników,
w tym 2 ratowników wysokoœciowych.
W 2017 roku na terenie miasta odnotowano
78 po¿arów, 162 miejscowe zagro¿enia
i 5 fa³szywych alarmów. Wyjazdy dotyczy³y po¿arów w budynkach mieszkalnych,

traw i œmietników oraz wypadków w transporcie drogowych i z powodu ulatniaj¹cego
siê tlenku wêgla. Wed³ug bryg. Z. Soko³a
JRG nr 3 w Chojnowie jest obecnie doskonale wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt, posiada tak¿e wykwalifikowan¹ kadrê.
Jednostka prowadzi wiele dzia³añ prewencyjnych. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy
siê uruchomiona w styczniu ubieg³ego roku
œcie¿ka edukacyjna "Ognik", któr¹ odwiedzi³o ju¿ blisko 700. dzieci.
Sprawozdanie 1/2018 z pracy Burmistrza
Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 13.12.2017 r. do 26.03.2018 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Odebrano prace zwi¹zane z modernizacj¹
pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 1.
* Zakoñczono remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim. Inwestycja
zosta³a odebrana od Wykonawcy.
* W trybie negocjacji z og³oszeniem wybrano Wykonawcê na budowê k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skora w ci¹gu ul. Matejki,
z którym zawarto umowê o roboty budowlane. Wykonawca zakoñczy³ warsztatowe
przygotowanie elementów k³adki.
* Zakoñczono budowê oœwietlenia Parku
Œródmiejskiego w ramach zadania pn. prace
konserwatorskie w obrêbie zabytkowego
Parku Œródmiejskiego. Inwestycja zosta³a
odebrana od Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Konserwatora Zabytków.
* Zakoñczono i odebrano prace przy budowie oœwietlenia drogowego w ulicy S³owiañskiej.
* Zakoñczono i odebrano prace przy budowie oœwietlenia drogowego ulic Drzyma³y
i Chopina.
* Rozstrzygniêto drugi przetarg na budowê
sieci wod-kan wraz z budow¹ chodnika przy
ul. Kraszewskiego. Z wybranym Wykonawc¹
zawarto umowê o roboty budowlane. Przekazano teren budowy.
*Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na
remont dachów: budynku obs³ugi cmentarza
komunalnego, grobowca rodziny Pospiszil,
Urzêdu Miejskiego. Z wybranym Wykonawc¹
zawarto umowy na wykonanie robót. Wykonawca rozpocz¹³ roboty.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na wymianê nawierzchni chodnika w ul.
Paderewskiego - lewa strona (czêœæ I zamówienia), modernizacjê nawierzchni chodników z wymian¹ oœwietlenia drogowego
w ul. Wyspiañskiego oraz przebudow¹ odcinka jezdni "przy torach" (czêœæ II zamówienia), modernizacjê nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Ma³achowskiego (czêœæ III zamówienia) oraz budowê nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie (czêœæ IV zamówienia). W czêœciach I, II i IV wybrano najkorzystniejsze oferty. Z wybranym wykonawc¹ zawarto umowy o roboty budowlane.
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Czêœæ III zamówienia uniewa¿niono z powodu braku ofert.
* Zakoñczono i odebrano roboty zwi¹zane
z wymian¹ stolarki okiennej w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. W pierwszym etapie
wymieniono okna na parterze i I piêtrze
budynku.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na modernizacjê nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza,
Bohaterów Getta Warszawskiego i Ma³achowskiego (czêœæ I zamówienia) oraz budowê sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji
ogólnosp³awnej dla planowanego osiedla
domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta
i ul. Ogrodowej oraz przebudowê ul. Reymonta i ul. Ogrodowej w Chojnowie - Etap
I (czêœæ II zamówienia). W czêœci I zamówienia wy³oniono Wykonawcê i zawarto
umowê o roboty budowlane. Przekazano
teren budowy. Czêœæ II zamówienia uniewa¿niono z powodu braku ofert.
* Wy³oniono Wykonawcê wymiany okien
na II piêtrze w budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Zawarto umowê o roboty budowlane.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na prace konserwatorskie w obrêbie zabytkowego Parku Œródmiejskiego w Chojnowie. Z wybranym Wykonawc¹ zawarto
umowê o roboty budowlane. Przekazano
teren budowy.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na czêœæ IV zamówienia: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta w terminie do 30.11.2018 r. Czêœci I, II i III
zamówienia uniewa¿niono z powodu cen
ofert znacznie przekraczaj¹cych kwoty przeznaczone w bud¿ecie miasta. Og³oszono
ponowny przetarg na czêœci I, II i III.
W dniu 21.03.2018 r. przeprowadzono
otwarcie z³o¿onych ofert. Trwa procedura
przetargowa.
* Uniewa¿niono przetarg nieograniczony na
budowê sieci wodno-kanalizacyjnych
w rejonie ul. Reymonta i Ogrodowej oraz
ul. Reymonta wraz z oœwietleniem (etap I).
W terminie podanym w og³oszeniu nie wp³ynê³a ¿adna oferta.
* Trwa rozpatrywanie ofert z³o¿onych w przetargu nieograniczonym na budowê oœwietlenia drogowego ulicy Legnickiej na odcinku
od ul. Reja do ul. ¯eromskiego.
* Uniewa¿niono przetarg nieograniczony na
przebudowê kuchni wraz ze sto³ówk¹ przy
Szkole Podstawowej nr 4. W wymaganym
terminie wp³ynê³a jedna oferta, znacznie
przewy¿szaj¹ca cenê kosztorysu inwestorskiego. Zostanie og³oszony ponowny przetarg.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
przebudowê ul. Niemcewicza wraz z budow¹ oœwietlenia ulicznego oraz wymianê
nawierzchni chodnika przy ul. Boles³awieckiej.
* Rozpatrzono 17 wniosków o przydzia³
lokalu mieszkalnego. Wszystkie wnioski
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Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowa³a negatywnie w zwi¹zku z niespe³nieniem warunków przewidzianych do przydzia³u lokalu mieszkalnego.
* Zakupiono 40 koszy ulicznych oraz zamówiono 12 pojemników do zbiórki selektywnej.
* Przed³u¿ono wygasaj¹ce umowy najmu na
okres 1 roku na lokale :
- socjalne - 9 lokali; mieszkalne - 3 lokale.
* Przydzielono 4 lokale mieszkalne.
* Zakupiono 145 ton kruszywa bazaltowego
przeznaczonego do utwardzania dróg gruntowych na terenie miasta.
* Wykonano równanie dróg gruntowych:
Wrzosowa, Leœna i Fabryczna.
* Wykonano równanie i utwardzenie kruszywem bazaltowym terenu podwórka przy
ul. Komuny Paryskiej.
* Prowadzone s¹ prace przy bie¿¹cym uzupe³nianiu ubytków po zimie w nawierzchni
jezdni mas¹ asfaltow¹ na zimno.
* Prowadzone s¹ prace przy wymianie znaków drogowych pionowych zniszczonych
lub nieczytelnych.
* Wykonano dokumentacjê projektowokosztorysow¹ na budowê ul. S³owiañskiej
i W³adys³awa Andersa.
* Zamontowano dwa lustra drogowe na ul.
Ma³achowskiego i Wyspiañskiego.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 8 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- gara¿ na rzecz dotychczasowego najemcy
przy ul. Drzyma³y,
- dzia³kê o powierzchni 44 m2 na poprawê
warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. Legnickiej,
- na rzecz osoby adaptuj¹cej czêœæ nieruchomoœci wspólnej (strych) budynku po³o¿onego przy Rynek 23, udzia³ przypadaj¹cy
Gminie Miejskiej Chojnów w czêœciach
wspólnych budynku oraz oddano w u¿ytkowanie wieczyste u³amkow¹ czêœci gruntu,
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- lokal u¿ytkowy przy ul. Samorz¹dowej,
- trzy dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul.
Parkowej.
* Przygotowano i og³oszono przetargi ustne
nieograniczone na sprzeda¿:
- 16 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Mi³ej, Pogodnej i Radosnej, zakoñczony wy³onieniem nabywcy
dzia³ki przy ul. Pogodnej
- lokalu mieszkalnego przy ul. Witosa 10/7,
zakoñczony wy³onieniem
- 9 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej i 10 dzia³ek przy ul. Zielonej, zakoñczone wynikiem negatywnym,
- nieruchomoœci objêtej granicami Podstrefy
Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. Kraszewskiego.

* Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu
w odniesieniu do nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Bielawskiej
o pow. 930m2, przeznaczonej pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ stanowi¹cej
w³asnoœæ osoby fizycznej, a zbywanej na
rzecz osób fizycznych.
* Wydano 10 wypisów i wyrysów oraz 12
zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 6 zezwoleñ na wykreœlenie hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lokalowe z tyt. zwrotu bonifikaty, zawiadomienie o ustaleniu numeru porz¹dkowego dla
budynku oraz dwa zaœwiadczenia o po³o¿eniu nieruchomoœci.
* Wydano postanowienie pozytywnie opiniuj¹ce podzia³ dzia³ki po³o¿onej przy ul. Królowej Jadwigi pod wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
* Wydano 6 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew:
* Zakupiono i zamontowano na budynku
"Dom Schrama" czujnik monitoruj¹cy jakoœæ powietrza na terenie miasta. Wyniki
dostêpne s¹ na stronie internetowej miasta
i aplikacji na urz¹dzeniach mobilnych.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto i rozpatrzono 95 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego;
Za miesi¹ce I, II, III wyp³acono dodatki na
kwotê 78.984,47 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 65 wniosków o przyznanie dodatku
energetycznego; Wyp³acono za miesi¹ce I,
II i III dodatki na kwotê 5.192,96 z³.
* Œwiadczenia wychowawcze 500+: przyjêto i rozpatrzono 45 wniosków. £¹cznie za
miesi¹ce XII, I i II wyp³acono œwiadczenia
na kwotê 1.569.610,30 z³.
* Wydano 189 dowodów osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Przyjêto 492 wnioski o wydanie aktów
stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 165 przypisków, 79 wzmianek przy aktach stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono 7 aktów urodzenia, 12 aktów
ma³¿eñstwa i 45 aktów zgonu.
* Przeprowadzono 366 migracji aktów.
* Sprostowano i uzupe³niono 16 aktów
stanu cywilnego.
* Wpisano 8 zagranicznych dokumentów
stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.
* Usuniêto 271 niezgodnoœci w rejestrze
PESEL.
* Sporz¹dzono 16 zapewnieñ do zawarcia
ma³¿eñstwa, 4 wnioski o nadanie medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, 18 decyzji
i protoko³ów w sprawie zmiany nazwiska.
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Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
13.04.; godz. 10.15
- spotkanie autorskie z Rafa³em Witkiem
- Miejska Biblioteka Publiczna

15. 04.
- Dobranocki dla doros³ych" - spektakl grupy Antykwariat - Dom Kultury

ODWO£ANY!!!!
21.04.
- Ogólnopolski Konkurs Piosenki
ROZŒPIEWANE NUTKI - Dom Kultury

14.04. godz. 20.00
"Punk-Rock Live" - zagraj¹ Franca,
RadAD Curie, Awaria i Polish Fiction.
- Jubilatka - cena biletów - 15 z³

21.04.; godz. 19.45
Koncert grupy Niewinni - Jubilatka,
cena biletów 15 z³.
26.04.
"Nuty o OjczyŸnie" - konkurs piosenki
patriotycznej dla szkó³ podstawowych
i gimnazjów - Dom Kultury
26.04
- Zawody w ergowios³ach
- Gimnazjum nr 1
27.04.; godz. 17.00
- “Ogrody renesansu i baroku w grafice od XVI do XVIII wieku”- wernisa¿
wystawy w Muzeum Regionalnym
27.04.
- Flash mob "Niepodleg³a" z odœpiewaniem hymnu narodowego (narysowany w rynku napis wype³ni¹ mieszkañcy Chojnowa z bia³o-czerwonymi
kartkami) - Rynek
30.04. - Oblicza Niepodleg³ej - pokonkursowa wystawa prac plastycznych
- Dom Kultury

"Chwilê wykorzystaæ do cna" - wernisa¿ Danuty Danielewicz
6 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³ siê wernisa¿ "Poezja
i pêdzel". Artystk¹ prezentuj¹c¹ swój
twórczy dorobek by³a Danuta Danielewicz. Poetka, malarka, aktorka niezwyk³a osobowoœæ, która spe³nia
swoje marzenia i czerpie z ¿ycia wiele
inspiracji. To ju¿ druga wystawa
w Galerii M³odych, w 2016 roku
mieszkañcy Chojnowa mogli ogl¹daæ
prace pt. "Jesieni¹ malowane".

nawet wbrew przeciwnoœci¹ losu. Wiêcej
siê uœmiecham, nikogo nie obarczam
swoimi troskami, dziêki temu ludzie
garn¹ do mnie, ¿ycie staje siê piêkniejsze, gdy siê nim zwyczajnie cieszymy" - mówi³a artystka.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca maja.
Serdecznie zapraszamy!

K. Burzmiñska

Legniczanka od szeœciu lat maluje i wykonuje ozdoby z ceramiki, a pisze od
siedemnastu lat. Pani Danielewicz przyzna³a, ¿e po narodzinach wnuków obudzi³
siê w niej talent pisarski: "To co widzê to opisujê. Co czujê, to co dobre i z³e.
Spe³niam swoje marzenia tworz¹c, rezultaty s¹ widoczne w wydaniach moich
tomików. ¯ycie jest tak krótkie, ¿e trzeba
je braæ garœciami, nie poddawaæ siê,
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Wystawa twórczoœci Danuty Danielewicz podzielona by³a na dwie czêœci.
Pierwsza dotyczy³a malarskiego oraz
manualnego talentu zaœ druga poœwiêcona by³a poezji z debiutanckiego tomiku "Œwiat³ocienie". Wiersze czyta³a
p. Dorota Chopkowicz, która urzek³a
s³uchaczy interpretacj¹ utworów. Wiele
barw, emocji i szczeroœci króluje w poezji legniczanki. Zachwyt nad œwiatem
jest sztandarem - wed³ug artystki, który
koloruje przestrzeñ i wci¹¿ inspiruje:
"Ka¿dy chcia³by coœ po sobie zostawiæ.
Ja tak¿e chcê. ¯ycie to jest cud, jesteœmy
chwilê i musimy t¹ chwilê wykorzystaæ
do cna".
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Kronika Towarzyska
Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, radoœci i wielu szczêœliwych
lat razem.
Niech Wasza Diamentowa rocznica œlubu bêdzie wyj¹tkowa. By
kolejne lata przynios³y Wam
wiele pomyœlnoœci.

Zofii i Henrykowi Bieliñskim
z okazji 60. rocznicy œlubu
¿yczenia sk³adaj¹
syn z rodzin¹
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ola £ysiak - pasjonatka podró¿y, fotografii, tañca, a tak¿e wêdrówek górskich, ¿eglarstwa i jeŸdziectwa.
Bohaterka "Ludzi z pasj¹" uwielbia
realizowaæ swoje zainteresowania,
które wspó³graj¹ z porami roku.
W wolnym czasie uczy siê jêzyka hiszpañskiego, a jej kolejna wystawa fotograficzna bêdzie zwi¹zana z urokliwymi Bieszczadami.

Gazeta Chojnowska - Co jest Twoj¹
najwiêksz¹ pasj¹? Taniec, fotografia,
a mo¿e podró¿e?
Ola £ysiak - W³aœciwie trudno okreœliæ,
która z nich jest najwiêksz¹ pasj¹. Jeszcze jest ¿eglarstwo, jeŸdziectwo naturalne typu west, a od niedawna te¿ œcianka wspinaczkowa. Myœlê te¿ o kursie
nurkowania. Zdecydowanie nale¿ê do
osób, które lubi¹ odkrywaæ i stawiaæ
sobie nowe wyzwania. Ka¿da z tych aktywnoœci poniek¹d tworzy moj¹ osobowoœæ
i pozwala na samorealizacjê poprzez
pokonywanie w³asnych barier i s³aboœci.
Dziœ ju¿ nie wyobra¿am sobie funkcjonowania bez tañca, podró¿y, fotografowania.
Pierwszy aparat (analogowy) kupi³am po
I Komunii i mam go do dziœ. Lubi³am
robiæ zdjêcia i uzupe³niaæ nimi kronikê
klasow¹ w szkole podstawowej i gimnazjum. Bakcyla do wypadów w góry
i innych form aktywnoœci outdoorowych
z³apa³am w czasie ponad 16.letniej
dzia³alnoœci w ZHP.

G.Ch. - Która zatem z pasji najbardziej poch³ania Twój wolny czas?
O.£.- Obecnie najbardziej anga¿ujê siê
w taniec i rozwijanie umiejêtnoœci inter-
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pretowania muzyki, pracy nad cia³em.
Niemal w ka¿dym dniu tygodnia znajduje
siê miejsce na aktywnoœæ fizyczn¹, nie
lubiê staæ w miejscu. Bior¹c pod uwagê
ca³y rok, wszystkie aktywnoœci w pewnym
sensie maj¹ swój cykl. Góry i konie przewa¿nie zajmuj¹ miejsce jesieni¹, a czasem i zim¹.

G.Ch. - Kto zainspirowa³ Ciê do nauki
salsy?
O.£. - Kole¿anka namówi³am mnie na
sierpniowe warsztaty z bachaty. Zdecydowa³am siê na nie zapisaæ i tak z jednego dnia zrobi³y siê dwa. Po weekendowych warsztatach wpisa³am siê na
sta³y kurs. Wiola namówi³a mnie równie¿
na wyjœcie na salsotekê. W pewien pi¹tek
trafi³am do Klubu Antidotum. To w³aœnie
tam zobaczy³am pierwszy raz salsê cubanê. Zauroczy³am siê, a mo¿e to by³a
strza³a Amora... Poczucie, ¿e to jest ta
energia p³yn¹ca z muzyki i ekspresji tañca, której tak szuka³am. Zawsze podoba³y mi siê latynoskie brzmienia. Pamiêtam, ¿e ca³y wieczór przesiedzia³am na
kanapie, patrz¹c jak inni tañcz¹. To by³a
przyjemnoœæ. Wtedy postanowi³am, ¿e te¿
tak bêdê tañczyæ, a uczyæ siê bêdê wy³¹cznie pod okiem Kubañczyka. Takim
sposobem zapisa³am siê do Hectora na
kurs, a moja przygoda z tañcem i Kub¹
dopiero siê wtedy rozpoczê³a. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e porzuci³am w pewnym
momencie bachatê, kizombê dla salsy
i jej jestem wierna.
G.Ch. - Jesteœmy po finisa¿u i wystawie fotograficznej "!hOla! Cuba", na
której zaprezentowane zosta³y zdjêcia
z wycieczki do kraju Fidela Castro.
Ciekawe ujêcia przybli¿y³y mieszkañcom Chojnowa widok na Kubê. Jak
zapamiêta³aœ ten kraj?
O.£. - Zapamiêta³am go w ró¿nych kolorach, smakach i dŸwiêkach. Przede
wszystkim kraj tworz¹ ludzie, którzy
potrafi¹ cieszyæ siê z ka¿dej chwili.
Nigdy nie czu³am siê tam obco, nawet
wtedy, gdy wzbudza³am zainteresowanie
poprzez swój bardzo jasny odcieñ skóry.

Niezale¿nie od pochodzenia zawsze
panowa³a atmosfera otwartoœci oraz
chêci wzajemnego poznania. Na pewno
to smak s³odkiego rumu, guarappo
i puro/cygar. Salsy, która by³a tañczona
w ka¿dym miejscu. Nawet na parkingu
przed hotelem czy pla¿y.
Wci¹¿ mam przed oczami widok zielonych pól trzciny cukrowej, tytoniu, palm
oraz przepiêknej Doliny Vinales i niesamowity lazur oceanu. W pamiêci gdzieœ
jest zapach s³onego oceanu, wspomnienie wiatru we w³osach w trakcie jazdy
starymi samochodami. Nigdy te¿ nie
zapomnê widoku wschodz¹cego s³oñca
nad Maleconem.

G.Ch. - Gdybyœ mia³a zachêciæ mieszkañców Chojnowa do podró¿y na
Kubê jednym zdaniem, brzmia³o by?
O.£. - Nie czekaj na "coœ"/"kogoœ", po
prostu spe³nij swoje marzenie.
"Kuba" wcale nie musi byæ podró¿¹ za
ocean. Czasem od takiej podró¿y wa¿niejsza jest sama droga do spe³nienia
marzenia, któr¹ trzeba pokonaæ, ludzie
których siê pozna...
G.Ch. - Plany, które w przysz³oœci
chcia³abyœ zrealizowaæ s¹ zwi¹zane
z podró¿ami? Czy mo¿emy liczyæ na
kolejn¹ ciekaw¹ wystawê Twoich zdjêæ?
O.£. - Zdecydowanie chcia³abym powróciæ jeszcze na Kubê. W dalszych
planach podró¿y mam równie¿ inne kraje
Ameryki Œrodkowej i Po³udniowej. Jednak bardziej ci¹gnie mnie na wyspy.
Wszystko ma swój czas. Na razie skupiam siê na mniejszych celach jak nauka
j.hiszpañskiego oraz próbowaniu nowych
outdoorowych form spêdzania wolnego
czasu. A mój kolejny projekt fotograficzny bêdzie zwi¹zany z Bieszczadami
i myœlê, ¿e o nich bêdzie nastêpna wystawa.
G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za interesuj¹cy wywiad.
¯yczymy realizacji wszystkich planów!
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SP 4 news
SP4 jest szko³¹ podejmuj¹c¹ wspó³pracê z ró¿nymi
zak¹tkami Europy.
Wspó³dzia³anie i pielêgnowanie relacji z zagranicznymi szko³ami, to jeden z priorytetowych celów naszej szko³y - pocz¹wszy
od najbli¿szych s¹siadów, takich jak
Niemcy i Czechy, reprezentowanych przez
partnerskie miasta Chojnowa - Egelsbach
oraz Mnichovo Hradiste, poprzez przyjació³ z nieco bardziej odleg³ej skandynawskiej ziemi, mowa tu oczywiœcie
o niedawnych odwiedzinach goœci z Danii.
Nie pozostajemy bierni równie¿ w stosunku do wschodniej granicy naszego pañstwa,
szeroko otwieraj¹c ramiona w stronê polskiej szko³y z miasta Moœciska na Ukrainie.
Aby zacieœniæ bratersk¹, polsko-ukraiñsk¹
wiêŸ, na zaproszenie pani Dyrektor Beaty
Miler-Kornickiej, do Chojnowa przyby³a
dyrektor ukraiñskiej szko³y wraz z delegacj¹ kadry nauczycielskiej. Plan wizyty
obfitowa³ w najró¿niejsze atrakcje, nie
pozwalaj¹c na chwilê nudy.
Wizyta rozpoczê³a siê spotkaniem z burmistrzem Janem Serkiesem w Urzêdzie
Miejskim. Nastêpnym punktem programu
by³y odwiedziny SP w Krzywej oraz zwiedzanie placówki.
W samo po³udnie, w naszej szkole zakoñczy³y siê wielkie przygotowania, a ca³a

Wizyta delegacji z polskiej
szko³y w Moœciskach na
Ukrainie
spo³ecznoœæ szkolna uroczyœcie powita³a
przyjació³ z Ukrainy. W pierwszej kolejnoœci przybyli udali siê do sali gimnastycznej, gdzie czeka³a ich mi³a niespodzianka. Uczniowie SP4 zaprezentowali wszystkie swoje artystyczne atuty, wzbudzaj¹c
podziw widowni. Niezawodny chór
Allegro, zespó³ fletowy oraz wystêp naszej
uczennicy, pochodz¹cej z Ukrainy, wpra-

wi³y ca³¹ publicznoœæ w cudowny nastrój,
wywo³uj¹c uœmiech na twarzach goœci,
s³ysz¹cych znajome im piosenki i wiersze
wywodz¹ce siê z ich kultury. Nie zabrak³o
tak¿e prezentacji zespo³u tanecznego oraz
recytacji naszych mistrzów s³owa. Po wystêpach, delegacja wraz z dyrekcj¹ uda³a siê

na przygotowan¹ lekcjê historii na temat
relacji polsko-ukraiñskich na przestrzeni
wieków. Podczas spotkania, uczniowie
mieli niecodzienn¹ okazjê dowiedzieæ siê
ró¿nych ciekawostek dotycz¹cych ukraiñskiego systemu nauczania.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³y zajêcia œwietlicowe,
w ramach których Œwietliczaki na powitanie wyœpiewa³y "Hej Soko³y", a klasa IIb
odegra³a fantastyczny spektakl teatralny
pt. "Czerwone Kapturki", za który otrzyma³a gromkie brawa. Nie oby³o siê równie¿ bez zwiedzania szko³y oraz wspólnego obiadu.
Weekend rozpocz¹³ siê równie aktywnie.
W sobotê goœcie z Ukrainy mieli okazjê
zwiedziæ Chojnów "wzd³u¿ i wszerz".
Nastêpne dni pozwoli³y im zaznaæ uroków
Dolnego Œl¹ska. Wycieczka do Krzeszowa, Wojanowa oraz Wroc³awia wzbudzi³y zachwyt mieszkañców Ukrainy,
którzy z podziwem ogl¹dali polskie cuda
architektoniczne, poznaj¹c przy tym czêœæ
naszej historii. Najwiêksz¹ nagrod¹ za
ca³oœæ przygotowañ, a zarazem najlepszym
podsumowaniem tej niezapomnianej wizyty by³y s³owa pani Dyrektor Teresy Teterycz, która wspomnia³a, ¿e wiele miejsc
w Polsce ju¿ odwiedzi³a, ale tak mi³ego
przyjêcia nie zazna³a dot¹d nigdzie, ze
wzruszeniem podkreœlaj¹c, i¿ w Chojnowie czu³a siê jak w domu… Tak mi³e
s³owa na po¿egnanie, sta³y siê jednoczeœnie kolejnym zaproszeniem - do nastêpnego razu mili goœcie!
Natalia Halikowska

UCZENNICA "DWÓJKI" NAJLEPSZA W KONKURSIE "UCZÊ SIÊ BEZPIECZNIE ¯YÆ" !
W subregionalnym etapie dolnoœl¹skiego
konkursu "Uczê siê bezpiecznie ¿yæ",
który ju¿ tradycyjnie zosta³ zorganizowany w Legnicy na hali przy ul. Lotniczej, uczestniczyli uczniowie podstawówek, gimnazjów i klas przedszkolnych. W kategori uczniów klas siódmych
i gimnazjum wziê³o udzia³ 18 zawodników z terenu powiatu legnickiego.
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie reprezentowa³a przygotowywana przez p.
Katarzynê Ferenc uczennica kl. II d Katarzyna Kliszcz.
Rywalizacja odbywa³a siê na kilkudziesiêciu specjalnie przygotowanych
stacjach. Zakres tematyczny tegorocznej
edycji konkursu by³ bardzo szeroki.
Uczestnicy musieli sobie poradziæ z za-
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gadnieniami zwi¹zanym z udzielaniem
pierwszej pomocy, bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, obchodzenia siê z pr¹dem, ochron¹ przeciwpo¿arow¹, ekologi¹, ochron¹ przeciwpowodziowa, turystyk¹ i rekreacj¹.
Po zakoñczeniu trwaj¹cej kilka godzin
rywalizacji jury og³osi³o wyniki.
W kategorii klas siódmych szkó³ podstawowych i gimnazjalnych :
I miejsce - Gimnazjum nr 2 Chojnów
II miejsce - Szko³a Podstawowa Przedmoœcie
III miejsce - Szko³a Podstawowa nr 9
Lubin
W/w szko³y zakwalifikowa³y siê do Fina³u Dolnoœl¹skiego, który odbêdzie siê
15 maja we Wroc³awiu.
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60 lat Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich
w Chojnowie
W tym roku Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Mechaników Polskich
w Chojnowie obchodzi jubileusz 60-lecia
dzia³alnoœci.
Ko³o Zak³adowe SIMP powsta³o w 1958
roku na terenie Dolnoœl¹skiej Fabryki
Wyrobów Metalowych "Dolzamet"
z inicjatywy kadry technicznej. Przez
d³ugie lata ko³o zrzesza³o in¿ynierów
i techników, którzy swoj¹ prac¹ i wiedz¹
w znacznym stopniu wp³ynêli na rozwój
zak³adu.
Cz³onkowie SIMP brali udzia³ w opracowaniu technologii wytwarzania, konstrukcji i modernizacji wyrobów - dla
podniesienia parametrów technologicznych; ³¹cznie opracowano ponad 1700
rozwi¹zañ racjonalizatorskich w tym
zakresie.
SIMP prowadzi³ równie¿ szkolenia
i praktyczn¹ naukê zawodów oraz zajêcia z zakresu przedmiotów zawodowych
w formie kszta³cenia internistycznego
dla pracuj¹cych - w ramach Technikum
Mechanizacji Rolnictwa. Z inicjatywy
SIMP podjêto decyzjê o budowie
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Chojnowie, w którym nasi koledzy byli wyk³adowcami przedmiotów zawodowych
mechanicznych.
Równolegle rozwija³a siê dzia³alnoœæ
integracyjna cz³onków ko³a, by³y to
m.in. wyjazdy z okazji Ostatniego dnia
lata, Bale Andrzejkowe w Pa³acyku
i Jubilatce, rajdy samochodowe, uruchomienie klubu ALFA, w którym, poza
spotkaniami cz³onków, odbywa³y siê
dancingi oraz spotkania okolicznoœciowe
z udzia³em aktorów, naukowców, podró¿ników, pisarzy, a tak¿e kabaretów
i artystów.
Od roku 2006 Ko³o Zak³adowe przeksza³ci³o siê w Ko³o Terenowe, zachowuj¹c tradycje i idee, które w SIMP
pozostaj¹ niezmienne. Ko³o Terenowe
SIMP kontynuuje dzia³alnoœæ zarówno
statutow¹, jak równie¿ integracyjn¹.
W ramach stowarzyszenia w Chojnowie
funkcjonuje Oœrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMPEKSPERT, który organizuje szkolenia
techniczne - dla podnoszenia kwalifikacji
osób oraz opracowuje ró¿nego rodzaju
dokumentacje techniczne, w tym orzeczenia o stanie bezpieczeñstwa maszyn,
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instrukcje obs³ugi maszyn, opinie techniczne - na potrzeby firm i zak³adów
produkcyjnych.
Z okazji 60-lecia SIMP w Chojnowie
23 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej
Domu Schrama w Chojnowie odbêdzie
siê uroczystoœæ jubileuszowa, w której
wezm¹ udzia³ obecni i byli cz³onkowie
SIMP oraz zaproszeni goœcie: przedstawiciele w³adz miasta, gminy i powiatu,
przedstawiciele stowarzyszeñ pokrewnych z terenu Chojnowa, dyrektorzy
szkó³, przedstawiciele firm z terenu
Chojnowa, a tak¿e koledzy z kó³ SIMP
dzia³aj¹cych w ramach Oddzia³u SIMP
w Legnicy.
W programie uroczystoœci przewidziano
wyg³oszenie referatu okolicznoœciowego,
zwi¹zanego z histori¹ SIMP w Chojnowie oraz wrêczenie okolicznoœciowych
dyplomów i medali.
Po czêœci oficjalnej uroczystoœci goœcie
zaproszeni zostan¹ na koncert pt.
"Znasz-li ten kraj?"
Bogus³aw Bidziñski jest solist¹
opery w Zurychu. Rozwijanie swoich
zdolnoœci muzycznych rozpocz¹³ w rodzinnym Chojnowie od nauki gry na
akordeonie w Ognisku Muzycznym.
Nastêpnie uczy³ siê gry na fagocie
w Szkole Muzycznej w Legnicy, równoczeœnie pobieraj¹c lekcje œpiewu u prof.
Joanny Jakubczak oraz prof. Beaty
Pazio - Grygiel.
Po skoñczeniu œredniej szko³y kontynuowa³ naukê jako adept w Pañstwowym
Zespole Ludowym Pieœni i Tañca
"Œl¹sk", a od roku 1994 studiowa³ na
Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wystêpowa³ m.in. jako: Tamino
w "Czarodziejskim flecie" Mozarta,
Leñski w "Eugeniuszu Onieginie" Czajkowskiego, a tak¿e w roli Orombello
w "Beatrice di Tenda" Belliniego oraz
Ismael w "Nabucco" Verdiego.
Bogus³aw Bidziñski odnosi sukcesy jako
solista równie¿ na krajowych scenach,
m.in. Opery Narodowej w Warszawie,
Teatru Wielkiego w Poznaniu, Opery na
Zamku w Szczecinie, Opery Ba³tyckiej
w Gdañsku oraz na scenach zagranicznych, m.in.: Royal Festival Hall w Londynie, Bunkamura w Tokio, Opernhaus
w Bayreuth.

Najpiêkniejsze pieœni i arie operowe w wykonaniu tenora lirycznego - chojnowianina Bogus³awa Bidziñskiego przy fortepianowym akompaniamencie Stanis³awa
Deji.

Z okazji jubileuszu
SIMP przygotowa³o
dla Czytelników
Gazety Chojnowskiej

2.osobowe zaproszenia
na koncert
23.04.2018, o godz. 18.00.
W celu odbioru zaproszeñ
prosimy o kontakt
pod nr tel. 660 09 00 06.
Iloœæ miejsc ograniczona.

Stanis³aw Deja jest absolwentem Konserwatorium w Sankt Petersburgu, laureatem wielu zagranicznych konkursów
pianistycznych, m.in. Vercelli we W³oszech. Jest wybitnym interpretatorem
muzyki Mozarta i Chopina. Koncertuje
regularnie na terenie Niemiec i Skandynawii oraz jest sta³ym goœciem w Filharmonii Monachijskiej.
Przez 16 lat pracowa³ jako spiker i dziennikarz Radia Wolna Europa w Monachium. W latach 2005-2006 goœci³
z wielkim sukcesem w Kalifornii: w San
Diego, Carlsbad i Del Mar, a tak¿e w St.
Petersburgu i Moskwie.
Wystêpowa³ wspólnie ze s³ynnym kompozytorem i dyrygentem Krzysztofem
Pendereckim.
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"Byliœmy wierni" - wyj¹tkowa lekcja historii uczniów PZS
W czwartek 22 marca w Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie odby³a siê
niecodzienna lekcja historii. Spotkanie
pt. "Byliœmy wierni" zosta³o przygotowane w kwaterze Zwi¹zku Strzeleckiego.
Wœród zaproszonych goœci byli: p. Mariusz Kowalczyk dyrektor PZS, p. Ewa
Humenna wicedyrektor LO, p. Anna Róg
z biura pose³ El¿biety Witek, Czes³aw
Dul Komendant Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej wraz ze Strzelcami. Lekcjê
przygotowa³a p. Jadwiga Matys z uczniami PZS, zaœ o oprawê muzyczn¹ zadba³
p. Dariusz Matys.
Spotkanie rozpoczê³o siê od nagrania zespo³u Contra Mundum, który goœci³ w Chojnowie w lutym, podczas inauguracji 100lecia odzyskania niepodleg³oœci Polski.
Wokalista grupy - Nobert Smoliñski,
witaj¹c wszystkich poprzez ³acza internetowe, opatrzy³ lekcjê historii patriotyczn¹ refleksj¹, ¿a³uj¹c jednoczeœnie, ¿e
nie mo¿e w niej uczestniczyæ.
Has³o patriotycznej lekcji brzmia³o "Byliœmy wierni". M³odzie¿ zaprezentowa³a
fragment bolesnej historii, której bohaterami s¹ ¯o³nierze Niez³omni - Wyklêci.
Uczniowie, jak podkreœli³ dyrektor PZS,
nie mieli ¿adnej próby, ich zaanga¿owanie i chêci uœwiadomi³y, jak wa¿ne jest
organizowanie patriotycznych spotkañ:
"Cieszê siê, ¿e pamiêtamy o tych, dziêki
którym mo¿emy ¿yæ w wolnym kraju.
Mam nadziejê, ¿e bêdziemy mieli wiêcej
takich lekcji". Rok 2018 zosta³ og³oszony Rokiem Zbigniewa Herberta.

fragmenty widowiska teatralnego pt.
"Œmieræ rotmistrza Pileckiego" oraz momenty z ¿ycia Danuty Siedzikówny z filmu "Inka 1946. Ja jedna zginê".
Inka i Rotmistrz Pilecki zostali zamordowani przez w³adze komunistyczne. Po
obejrzeniu scen z ¿ycia obojga bohaterów, twarze uczestników lekcji zmieni³y siê, nasta³o bolesne wzruszenie.
W tym roku mija 20 lat od œmierci jednego z najwybitniejszych poetów XX
wieku, który w swoich utworach podkreœla³ umi³owanie wolnoœci, godnoœci
cz³owieka i moralnoœci ¿ycia. Wiersz
poety "¯yli prawem wilka" zosta³ tak¿e
wpleciony w scenariusz lekcji, w której
m³odzie¿ prezentowa³a fragmenty wybranych utworów poetyckich i Ÿróde³ historycznych (dekrety, korespondencja, ulotki). Wszyscy zgromadzeni w kwaterze
brali czynny udzia³ w lekcji œpiewaj¹c
piosenkê pt. "Ballada o rotmistrzu Pileckim", a tak¿e "Ju¿ dopala siê ogieñ biwaku" przy akompaniamencie p. Dariusza Matysa. Na prowadzonych przez
uczniów zajêciach zosta³y wyœwietlone

K.Burzmiñska

Twój 1 % Porusza Moje Serce
"Cz³owiek jest wielki nie przez to, co
posiada,
Lecz przez to, kim jest,
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to czym dzieli siê z innymi."
Jan Pawe³ II
Proszê, pomó¿ mi wróciæ do zdrowia!
Na operacjê serca potrzebna jest kwota prawie 165 000 z³.
Wiele osób ju¿ pomaga, ale do uzbierania potrzebnej kwoty wci¹¿ jeszcze
wiele brakuje. Dlatego proszê o ka¿dy
datek, liczy siê ka¿da z³otówka.
Leczenie paliatywne polega na poprawieniu jakoœci ¿ycia osób nieuleczalnie
chorych, takich jak ja. Ta po³owa serduszka, któr¹ mam musi mi wystarczyæ,
a dziêki takim osobom jak Ty, które co
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Przysiêga wiernoœci Bogu, OjczyŸnie
i dowódcy by³a najwa¿niejsza, honor
i prawda zaœ najcenniejsze. Koniec lekcji
historii by³ poetycki - dyrektor PZS przeczyta³ utwór Edwarda S³oñskiego "Polska".
Uczniowie patriotyczne spotkanie podsumowali cytatem filozofa Georga
Santayana: "Ci, którzy nie pamiêtaj¹
przesz³oœci, skazani s¹ na jej powtarzanie".
Edukacja historyczna ma bardzo du¿y
wp³yw na rozumienie dziejów narodu.
M³odzie¿ wraz z opiekunami przygotowa³a lekcjê historii pe³n¹ refleksji
i m¹droœci, lekcjê godn¹ naœladowania.

roku ofiaruj¹ mi swój 1% podatku, mam
szanse by ¿yæ jak inne dzieci. Dziêkujê.
ZnajdŸ mnie na Facebooku: Jagoda
P³achta - Jagodowy Œwiat

Wpisz w PIT: KRS 0000266644
i cel: ZS 6836 Jagoda P³achta
Wyœlij SMS o treœci S8951
na numer 72365
(koszt 2,46 z³ brutto z VAT)
Wp³aæ na konto Fundacji na
rzecz dzieci z wadami serca
"Cor Infantis" z dopiskiem
"Jagoda P³achta"
nr konta:
86 1600 1101
0003 0502 1175 2150

Zbiórka zweryfikowana
przez Fundacjê Siepomaga

Wp³aty zagraniczne:
USD: PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024
EUR: PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022
Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy:
ppabplpk
www.siepomaga.pl/serduszko-jagody?
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Dzieñ Kolorowej Skarpetki
21 marca w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym
odby³o siê spotkanie z okazji Œwiatowego Dnia Osób z Zespo³em Downa pod has³em: Dzieñ kolorowej skarpetki.
Zostali na nie zaproszeni podopieczni Œrodowiskowego Domu
Samopomocy nr 2 Chojnowie. Dzieci z ogromn¹ radoœci¹
przywita³y przyby³ych goœci piosenk¹: "Wszyscy s¹ witam
Was, zaczynamy ju¿ czas".

Na pocz¹tku, w geœcie jednoœci z osobami z Zespo³em Downa,
nast¹pi³o uroczyste za³o¿enie kolorowych skarpetek. Skarpety
"nie do pary" s¹ symbolem niedopasowania genotypowego
osób z zespo³em Downa. Z drugiej strony daj¹ mo¿liwoœæ
pokazania, ¿e niezale¿nie od tego, jakim siê jest, mo¿na byæ
zawsze radosnym i mieæ kolorowe ¿ycie. Nie trzeba "idealnie
pasowaæ", ¿eby byæ szczêœliwym. To tak¿e szansa na zwiêkszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa na temat zespo³u Downa.
Nastêpnie wspólnie zatañczono wokó³ lalki Zuzi przy piosence
"Zuzia, lalka niedu¿a". Oczywiœcie przedszkolaki nie zapomnia³y o ubraniu swojej kochanej lali dwóch ró¿nych skarpetek.
Wystêp dzieci umili³ czas wszystkim zgromadzonym. Nie
zabrak³o równie¿ wspólnych zabaw i tañców. Przybyli goœcie,
jak zawsze, przygotowali mi³¹ niespodziankê dla przedszkol-

nych pociech. W tym dniu przypada te¿ Pierwszy Dzieñ
Wiosny, Pani Ewa w imieniu goœci recytowa³a swój autorski
wiersz "Wiosna" dedykuj¹c go wszystkim dzieciom.
Wiele radoœci przynios³o wspólne wykonanie i ozdobienie
kolorowych skarpetek, które zosta³y uroczyœcie powieszone na
wystawie.
Tradycyjnie pamiêtano o pami¹tkowych zdjêciach oraz s³odkim
poczêstunku, podczas którego przywo³ano mi³e wspomnienia
z wczeœniejszych spotkañ obu placówek.
K.Burzmiñska

Co siê dzieje w Przedszkolu nr 1?
W ramach programu "Akademia
Aquafresh" - odby³o siê spotkanie z higienistk¹ stomatologiczn¹, która opowiedzia³a dzieciom z m³odszych grup wiekowych jak nale¿y dbaæ o zêby. Pani higienistka zaprezentowa³a przedszko-

Dzieci bada³y np. co siê w wodzie rozpuszcza, a co nie, co po wodzie p³ywa,
a co tonie. Dowiedzia³y siê tak¿e jak
powstaje deszcz i jak zachowuje siê woda w po³¹czeniu z ró¿nymi substancjami.

Zabawy z wod¹ wywar³y wielkie wra-¿enie na wszystkich ma³ych odkrywcach!
"Choæ wiosna dziœ nadesz³a, zima odejœæ
nie chce, noc¹ jeszcze mrozi, œniegiem
prószy jeszcze…" 21 marca po¿egnaliœmy Pani¹ Zimê i uroczyœcie powitaliœmy Pani¹ Wiosnê. Wszystkie grupy
przedszkolaków wziê³y udzia³ w paleniu
,,Marzanny" i wspólnym œpiewie przy
ognisku. Mamy nadziejê, ¿e od dzisiaj
wszystko siê zmieni - Marzanna zosta³a
spalona, a wiêc na dobre uda³o nam siê
przegoniæ zimow¹ aurê i teraz z utêsknieniem czekamy na wiosenne s³oneczko, œpiew ptaków i powiew ciep³ego
wiatru.

lakom, w jaki sposób nale¿y prawid³owo
szczotkowaæ zêby, aby by³y piêkne i zdrowe, a tak¿e udzieli³a wielu niezbêdnych
wskazówek dotycz¹cych tego, co lubi¹,
a czego nie lubi¹ nasze zêby. Za aktywny
udzia³, dzieci otrzyma³y naklejki i kolorowanki. Serdecznie dziêkujemy za tê
cenn¹ lekcjê!
Nastêpnego dnia "Motylki" z du¿ym
zainteresowaniem obserwowa³y oraz
samodzielnie wykonywa³y doœwiadczenia i eksperymenty.
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13, 14.04.2018 - 16:00
LUIS i OBCY
12-letni Luis czuje siê samotny. Nie ma
¿adnych przyjació³, a jego ojciec - ufolog Armin - ca³e noce spêdza przy teleskopie, szukaj¹c œladów ¿ycia w kosmosie. Na domiar z³ego, dyrektor ze
szko³y Luisa chce wys³aæ ch³opca do
internatu poza miastem. Sprawy komplikuj¹ siê jeszcze bardziej, gdy na podwórku Luisa rozbija siê UFO, pilotowane przez trójkê weso³ych kosmitów.
Ch³opiec szybko zaprzyjaŸnia siê z obcymi i ukrywa ich przed swoim tat¹, który

jest przekonany, ¿e kosmici s¹ niebezpieczni. Próbuj¹c pomóc ufoludkom w powrocie na macierzyst¹ planetê, Luis sam
nabiera ochoty na wielk¹ kosmiczn¹ podró¿.
Kobieta Sukcesu
13, 14.04.2018 - 18:00
Fabu³a wprowadza nas w œwiat sprzedawców karmy dla zwierz¹t, w którym
o przetrwanie firmy walczy dyrektorka
zarz¹dzaj¹ca Mañka (Agnieszka Wiêd³ocha). Kiedy potê¿na w³aœcicielka sieci sklepów, Bogna Kot (autoironiczna
Ma³gorzata Foremniak), decyduje siê
podpisaæ umowê z konkurencyjn¹ korporacj¹, Mañka dokonuje metamorfozy
i jako Kama udaje siê na przeszpiegi do
firmy zarz¹dzanej przez prezesa Rado-

s³awa (wystêpuj¹cy w prawie wszystkich
polskich komediach romantycznych
Tomasz Karolak). Otoczona zalecaj¹cymi siê do niej mê¿czyznami i goszcz¹ca u siebie w domu trzpiotowat¹ cioteczn¹ siostrê Lilkê (Julia WieniawaNarkiewicz), Mañka z czasem zerwie ze
swoim pracoholizmem i otworzy siê na
prawdziw¹ mi³oœæ.
Maria Callas
13, 14.04.2018 - 20:00
Prawdziwa historia charyzmatycznej
diwy operowej, jednej z najbardziej stylowych kobiet wszech czasów i obiektu
po¿¹dania najbogatszych mê¿czyzn na
œwiecie.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie
4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym dzia³ki 475 o powierzchni 666 m2, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5.

Cena wywo³awcza - 59 600,00 z³
(w tym VAT 23 %)
Wadium - 11 920,00 z³.

Zarz¹dzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 23 stycznia 2018 r. nieruchomoœæ oznaczona numerem geodezyjnym
dzia³ki 475 zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w formie przetargu.
Przedmiotem sprzeda¿y jest dzia³ka niezabudowana. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Od strony wschodniej
i po³udniowej obsadzona jest ¿ywop³otem
z iglaków oraz ogrodzona. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik
zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci
w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
W ewidencji gruntów i budynków miasta
Chojnowa dzia³ka oznaczona jest jako zurbanizowany teren niezabudowany - Bp.
Dzia³ka nie posiada bezpoœredniego dostêpu
do drogi publicznej. Dostêp zapewniony bêdzie od strony ul. Legnickiej poprzez ustanowienie na nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej
numerem geodezyjnym 409/5, nieodp³atnej,
nieograniczonej w czasie, s³u¿ebnoœci gruntowej, polegaj¹cej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz ka¿doczesnego w³aœciciela,
posiadacza nieruchomoœci oznaczonej numerem geodezyjnym 475.
Wed³ug mapy zasadniczej w ul. Legnickiej
znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne: sieæ
gazowa, wodoci¹gowa, energetyczna, telefoniczna i kanalizacji sanitarnej.
Nieruchomoœæ objêta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Pó³nocna czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem 84 MN/U - teren przeznaczony pod
zabudowê mieszkaniow¹, jednorodzinn¹ oraz
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nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne z zakresu
handlu i rzemios³a, natomiast po³udniowa
czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem 89 MN o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr
XLVI/222/2002 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.).
Przetarg, odbêdzie siê 10 maja 2018 r.
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia
umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci
nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 30 kwietnia 2018 r. (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do
czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na
dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem
negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. 600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci
nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Og³oszenia drobne

ELIMINACJE DO EURO U-17
z chojnowskim akcentem
Podczas eliminacji do mistrzostw Europy
w pi³ce no¿nej dru¿yn do lat 17 w grupie
z Polsk¹ zmierzy³y siê reprezentacje Irlandii, Macedonii i Gruzji. Nasza dru¿yna po
wygranej z Macedoñczykami i remisie
z Gruzj¹, w meczu rozstrzygaj¹cym spotka³a siê z Irlandi¹. Irlandczycy prowadzili
w klasyfikacji z 6 pkt, Polska by³a na drugim miejscu z 4 pkt. Tabela jasno okreœla³a sytuacjê polskiej dru¿yny, a jedyn¹
szansê na awans dawa³a wygrana.
Obie reprezentacje przyjecha³y w celach
treningowych do Chojnowa. Polska dru¿yna skorzysta³a z chojnowskiego Basenu
Miejskiego, gdzie mog³a zregenerowaæ si³y
przed ostatnim meczem eliminacji do
EURO U-17.

W przeddzieñ meczu reprezentacja Irlandii
goœci³a na Stadionie Miejskim w Chojnowie, gdzie m³odzi Irlandczycy rozgrzewali siê przed meczem z reprezentacj¹
Polski. Korzystaj¹c z okazji, zapytaliœmy
trenera Irlandczyków Colin O'Brien

KS Chojnowianka
Chojnów
Niesprzyjaj¹ca aura skutecznie pokrzy¿owa³a plany przy rozpoczêciu rundy
wiosennej na poziomie A klasy grupy III.
Nasi pi³karze smak zdobytych goli poczuli
z dwutygodniowym opóŸnieniem.
W sobotê 17 marca na obiekcie przy Witosa Chojnowianka podejmowa³a dru¿ynê
Or³a Zagrodno. Od pierwszego gwizdka
sêdziego gra by³a niesk³adna. Zanosi³o siê
na niski wynik. Dopiero w 36 minucie
bia³o-niebiescy zanotowali pierwsze trafienie. Ten wynik utrzyma³ siê do przerwy.
W drugiej po³owie meczu od 70 minuty
otworzy³ siê worek z bramkami. Goœcie
przy prowadzeniu gospodarzy 3:0, zdobyli
bramkê honorow¹ (73 min.), chojnowscy
³owcy bramek dalej robili swoje. Ju¿ w doliczonym czasie gry Jêdrusiak efektownie
wyegzekwowa³ rzut karny, strza³em pod poprzeczkê, ustalaj¹c wynik spotkania na 5:1.
W kolejn¹ sobotê marca -31- na Stadionie
Miejskim, odby³ siê jeden z dwóch zaleg³ych meczy rundy rewan¿owej. Pojedynek na szczycie. Wicelider (Chojnowianka) zagra³ z dru¿n¹ o oczko ni¿ej
- Przysz³oœæ Prusice. Wiadomo by³o, ¿e
dru¿yna trenera Marcina Rabandy do tego
pojedynku by³a bardzo zmotywowana.
Coœ jednak posz³o nie tak. S¹siedzi stoczyli wyrównany mecz, w efekcie czego
pad³ remis 1:1. Z lekkim niepokojem za-
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o przygotowania jego dru¿yny: “Niestety
przez ostatnie dni pogoda w Europie nie
dopisa³a, przez co wszystkie dru¿yny napotka³y trudnoœci, je¿eli chodzi o treningi. Na
razie cieszymy siê, ¿e uda³o nam siê zakwalifikowaæ i nie mo¿emy doczekaæ siê
jutrzejszego spotkania. Mecz na pewno
bêdzie interesuj¹cy. To du¿e wydarzenie
dla obu dru¿yn. Polski zespó³ wci¹¿ musi
zdobyæ punkt, aby móc siê zakwalifikowaæ,
ale my podchodzimy do tego starcia, jak do
ka¿dego innego, przygotowujemy siê i dajemy z siebie wszystko.

Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w centrum, nowe
budownictwo, pow. 44m 2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Wiadomoœæ: tel. 604-142-139. (016202)
Wynajmê lokal o pow. 10m2 pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ul. Legnicka 2A,
cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (012217)

Us³ugi
Udzielê korepetycji (wzglêdnie pomocy
w nauce) z matematyki w zakresie programu nauczania szko³y podstawowej
i œredniej (liceum, technikum) mo¿liwe
równie¿ gruntowne przygotowanie przedmaturalne.
Wiadomoœæ: tel. 698-656-997.
email: chopinetto@onet.pl (016148)

Wtorkowy mecz (27.03.2018) rozgrywany
na Stadionie im. Or³a Bia³ego w Legnicy
zakoñczy³ siê wynikiem 0:1 na korzyœæ
Irlandczyków co zagwarantowa³o im awans
do EURO U-17. W klasyfikacji ogólnej na
pierwszym miejscu znaleŸli siê Irlandczycy, drudzy byli Gruzini natomiast reprezentacja Polski spad³a na trzeci¹ lokatê.
K.B. i A.C.
tem oczekiwaliœmy na koñcowy wynik
z meczu wyjazdowego. Chojnowscy pi³karze pojechali do Wiadrowa. W tym meczu do przerwy prowadzili pewnie 3:0.
Potem gospodarze odpowiedzieli jednym
trafieniem. Do ostatniego gwizdka sêdziego, ¿adna dru¿yna nie zdoby³a bramki.
KS Chojnowianka Chojnów - Orze³
Zagrodno
5:1
KS Chojnowianka Chojnów Przysz³oœæ Prusice
1:1
Nysa Wiadrów - KS Chojnowianka
Chojnów
1:3
14 kwietnia zapraszamy kobiców na kolejny mecz naszej dru¿yny. Tego dnia chojnowski wicelider klasy A grupy III Legnica
bêdzie podejmowaæ LZS Nowy Koœció³.
Mecz odbêdzie siê na stadionie Miejskim
o godz. 15.00.
pm;fot.bm

Praca
Poszukujê Pani, która dn. 2.06 (pi¹tek)
2017 roku oko³o godz. 15:30-16:00 by³a
œwiadkiem mojego upadku z roweru na
pasach spowodowanego przez dziurê
w jezdni. Pani przechodzi³a przez pasy.
Wiadomoœæ: tel. 693-223-164. (016147)
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UCHWA£A NR XLVII/234/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia
pisowni istniej¹cych nazw ulic, placów i parków na terenie miasta Chojnowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Na terenie miasta Chojnowa prostuje siê
i ujednolica pisowniê nazw ulic:
1) Akacjowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Akacjowa,
2) Genera³a W³adys³awa Andersa otrzymuje
brzmienie: ulica gen. W³adys³awa Andersa,
3) Adama Asnyka utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Adama Asnyka,
4) K. Baczyñskiego otrzymuje brzmienie: ulica
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego,
5) Bielawska utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Bielawska,
6) W. Bogus³awskiego otrzymuje brzmienie:
ulica Wojciecha Bogus³awskiego,
7) Bohaterów Getta Warszawskiego utrzymuje
swoje brzmienie: ulica Bohaterów Getta
Warszawskiego,
8) Bohaterów Powstania Warszawskiego utrzymuje swoje brzmienie: ulica Bohaterów Powstania Warszawskiego,
9) W³adys³awa Broniewskiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica W³adys³awa Broniewskiego,
10) Boles³awa Chrobrego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Boles³awa Chrobrego,
11) Boles³awiecka utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Boles³awiecka,
12) Brzozowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Brzozowa,
13) Chmielna utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Chmielna,
14) Fryderyka Chopina utrzymuje swoje brzmienie: ulica Fryderyka Chopina,
15) Cicha utrzymuje swoje brzmienie: ulica Cicha,
16) Ciemna utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Ciemna,
17) Mieczys³awy Æwikliñskiej utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Mieczys³awy Æwikliñskiej,
18) Jaros³awa D¹browskiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Jaros³awa D¹browskiego,
19) Jana D³ugosza utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Jana D³ugosza,
20) Micha³a Drzyma³y utrzymuje swoje brzmienie: ulica Micha³a Drzyma³y,
21) Fabryczna utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Fabryczna,
22) Tadeusza Gajcego utrzymuje swoje brzmienie: ulica Tadeusza Gajcego,
23) Konstantego Ga³czyñskiego otrzymuje
brzmienie: ulica Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego,
24) Bartosza G³owackiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Bartosza G³owackiego,
25) Goleszañska utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Goleszañska,
26) Grodzka utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Grodzka,
27) Artura Grottgera utrzymuje swoje brzmienie: ulica Artura Grottgera,
28) Grunwaldzka utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Grunwaldzka,
29) Jerzmanowicka utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Jerzmanowicka,
30) Katedralna utrzymuje swoje brzmienie: ulica Katedralna,
31) Kazimierza Wielkiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Kazimierza Wielkiego,
32) Kiliñskiego utrzymuje swoje brzmienie: ulica Jana Kiliñskiego,
33) Jana Kochanowskiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Jana Kochanowskiego,
34) Kolejowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Kolejowa,
35) Komuny Paryskiej utrzymuje swoje brzmienie: ulica Komuny Paryskiej,
36) Stanis³awa Konarskiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Stanis³awa Konarskiego,
37) Marii Konopnickiej utrzymuje swoje brzmie-
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nie: ulica Marii Konopnickiej,
38) Miko³aja Kopernika utrzymuje swoje brzmienie: ulica Miko³aja Kopernika,
39) Tadeusza Koœciuszki utrzymuje swoje brzmienie: ulica Tadeusza Koœciuszki,
40) Ignacego Krasickiego utrzymuje swoje brzmienie: ulica Ignacego Krasickiego,
41) Józefa Kraszewskiego otrzymuje brzmienie:
ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego,
42) Królowej Jadwigi utrzymuje swoje brzmienie: ulica Królowej Jadwigi,
43) Krótka utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Krótka,
44) Janusza Kusociñskiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Janusza Kusociñskiego,
45) Kwiatowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Kwiatowa,
46) Legnicka utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Legnicka,
47) Leœna utrzymuje swoje brzmienie: ulica Leœna,
48) Lipowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Lipowa,
49) Lubiñska utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Lubiñska,
50) W³. £okietka otrzymuje brzmienie: ulica
W³adys³awa £okietka,
51) £u¿ycka utrzymuje swoje brzmienie: ulica
£u¿ycka,
52) genera³a Stanis³awa Maczka otrzymuje brzmienie: ulica gen. Stanis³awa Maczka,
53) St. Ma³achowskiego otrzymuje swoje brzmienie: ulica Stanis³awa Ma³achowskiego,
54) Jana Matejki utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Jana Matejki,
55) Adama Mickiewicza utrzymuje swoje brzmienie: ulica Adama Mickiewicza,
56) Mi³a utrzymuje swoje brzmienie: ulica Mi³a,
57) M³ynarska utrzymuje swoje brzmienie: ulica
M³ynarska,
58) Heleny Modrzejewskiej utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Heleny Modrzejewskiej,
59) Stanis³awa Moniuszki utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Stanis³awa Moniuszki,
60) J. U. Niemcewicza otrzymuje brzmienie: ulica Juliana Ursyna Niemcewicza,
61) Nowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica Nowa,
62) Ogrodowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Ogrodowa,
63) Stefana Okrzei utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Stefana Okrzei,
64) Elizy Orzeszkowej utrzymuje swoje brzmienie: ulica Elizy Orzeszkowej,
65) I. Paderewskiego otrzymuje brzmienie: ulica
Ignacego Paderewskiego,
66) Parkowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Parkowa,
67) Piotrowicka utrzymuje swoje brzmienie: ulica Piotrowicka,
68) Polna utrzymuje swoje brzmienie: ulica Polna,
69) Pogodna utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Pogodna,
70) Po³udniowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica Po³udniowa,
71) Anny i Juliusza PoŸniaków utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Anny i Juliusza PoŸniaków,
72) Przelot utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Przelot,
73) Rac³awicka utrzymuje swoje brzmienie: ulica Rac³awicka,
74) Radosna utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Radosna,
75) Miko³aja Reja utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Miko³aja Reja,
76) T. Rejtana otrzymuje brzmienie: ulica Tadeusza Rejtana,
77) W³adys³awa Reymonta utrzymuje swoje
brzmienie: ulica W³adys³awa Reymonta,
78) Ró¿ana utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Ró¿ana,
79) Rzemieœlnicza utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Rzemieœlnicza,

80) Samorz¹dowa utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Samorz¹dowa,
81) Stefanii Sempo³owskiej utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Stefanii Sempo³owskiej,
82) Henryka Sienkiewicza utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Henryka Sienkiewicza,
83) W. Sikorskiego otrzymuje brzmienie: ulica
gen. W³adys³awa Sikorskiego,
84) Piotra Skargi otrzymuje brzmienie: ulica ks.
Piotra Skargi,
85) Marii Sk³odowskiej otrzymuje brzmienie:
ulica Marii Sk³odowskiej-Curie,
86) S³oneczna utrzymuje swoje brzmienie: ulica
S³oneczna,
87) Juliusza S³owackiego utrzymuje swoje brzmienie: ulica Juliusza S³owackiego,
88) S³owiañska utrzymuje swoje brzmienie: ulica S³owiañska,
89) Jana Sobieskiego otrzymuje brzmienie: ulica Jana III Sobieskiego,
90) Ludwika Solskiego utrzymuje swoje brzmienie: ulica Ludwika Solskiego,
91) Spacerowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Spacerowa,
92) L. Staffa otrzymuje brzmienie: ulica Leopolda Staffa,
93) Stanis³awa Staszica utrzymuje swoje brzmienie: ulica Stanis³awa Staszica,
94) Stawowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Stawowa,
95) Szpitalna utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Szpitalna,
96) Piotra Œciegiennego otrzymuje brzmienie:
ulica ks. Piotra Œciegiennego,
97) Tkacka utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Tkacka,
98) Tulipanowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica Tulipanowa,
99) Juliana Tuwima utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Juliana Tuwima,
100) Witosa otrzymuje brzmienie: ulica Wincentego Witosa,
101) Wojska Polskiego utrzymuje swoje brzmienie: ulica Wojska Polskiego,
102) Wolnoœci utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Wolnoœci,
103) Wrzosowa utrzymuje swoje brzmienie: ulica Wrzosowa,
104) Stanis³awa Wyspiañskiego utrzymuje brzmienie: ulica Stanis³awa Wyspiañskiego,
105) Gabrieli Zapolskiej utrzymuje swoje brzmienie: ulica Gabrieli Zapolskiej,
106) Zielona utrzymuje swoje brzmienie: ulica
Zielona,
107) Z³otoryjska utrzymuje swoje brzmienie:
ulica Z³otoryjska,
108) Stefana ¯eromskiego utrzymuje swoje
brzmienie: ulica Stefana ¯eromskiego.
§ 2. Na terenie miasta Chojnowa prostuje siê i ujednolica pisowniê nazw placów:
1) Dworcowy utrzymuje swoje brzmienie: plac
Dworcowy,
2) Konstytucji 3-Maja otrzymuje brzmienie:
plac Konstytucji 3 Maja,
3) Boles³awa Prusa otrzymuje brzmienie: plac
Boles³awa Prusa,
4) Rynek utrzymuje swoje brzmienie: Rynek,
5) Zamkowy utrzymuje swoje brzmienie: plac
Zamkowy.
§ 3. Na terenie miasta Chojnowa prostuje siê i ujednolica pisowniê nazw parków:
1) Park Piastowski utrzymuje swoje brzmienie:
Park Piastowski,
2) Park Œródmiejski utrzymuje swoje brzmienie:
Park Œródmiejski.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega
rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Projekt edukacyjny „Mały Tkacz z Chojnowa”
Projekt edukacyjny „Mały Tkacz z Chojnowa” opracowała
i realizuje p. Renata Frymus z Przedszkola Miejskiego nr 3
w Chojnowie. Program zaadresowany został do dzieci w wieku
5,6 lat i jest pierwszą lekcją historii regionalnej na ścieżce
edukacyjnej przedszkolaków. Celem programu jest wyrabianie
u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem oraz budzenie
lokalnego patriotyzmu.

Efekty działalności projektu to pierwsze warsztaty tkackie –
przeplatanie z papieru, które odbyły się we wrześniu 2017 r.
Następnie wycieczka do gospodarstwa Dziadka Hani Czasławskiej, zajmującego się hodowlą owiec czarnogłówek.
Dzieci poznały techniki strzyżenia owiec i wyrobu wełny.
W październiku przedszkolaki wzięły udział w warsztatach
tkackich z panią Leokadią Adamowicz z Przemkowa. Artystka
przywiozła ze sobą krosna, len, międlice i wiele interesujących
narzędzi związanych z techniką włókniarską. Dzieci
samodzielnie wykonały malutkie gobeliny, które ozdabiają ich
salę zabaw. W kolejnym miesiącu uczestnicy projektu wybrali
się do Muzeum Regionalnego przy placu Zamkowym, by tam
wysłuchać ciekawostek i sekretów związanych z naszym
miastem. Pod koniec listopada w projekt zaangażowali się
rodzice grupy „Krasnali”. Mama Piotra i Macieja wraz
z nauczycielkami wystąpiła w teatrzyku pt. „Czarownica
Agnieszka, co w Baszcie Tkackiej mieszka”. Interaktywne
przedstawienie znalazło aplauz u dzieci, które rewelacyjnie
zapamiętały legendę, gdzie ukazany był morał i zwycięstwo
dobra nad złem. W marcu dzieci odwiedziły Urząd Miejski, by
osobiście wręczyć burmistrzowi zaproszenie do przedszkola.
Włodarz miasta przebrany w kontusz pojawił się w kwietniowy
poranek u „Krasnali”. Dzieci przywitały go piosenkami i wierszykami, a także ciekawymi opowieściami związanymi
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z bohaterem projektu – Tkaczem. Ich przygotowanie, zapał
i entuzjazm zostały pochwalone i docenione przez włodarza
miasta: „Jesteśmy dumni, że tak pięknie uczycie się historii
naszego miasta. Gratuluję wspaniałych pomysłów i aktywności, która promuje Chojnów – miasto tkaczy!”. Grupa zaprezentowała także swoje prace plastyczne, techniczne i manualne,
które wykonywane były przez wszystkie miesiące trwania projektu. Kolejnym punktem na mapie historycznej podróży
maluchów jest Baszta Tkaczy.
W koncepcji szczegółowej przedszkolaki poznały swe
najbliższe otoczenie, rozwinęły podstawy patriotyczne
związane z kulturą regionalną i lokalną, uczyły się tańców
ludowych, ubogaciły słownictwo, organizowały spotkania
z ciekawymi ludźmi – pełniły funkcję gospodarzy, wyrobiły
umiejętności wypowiadania się za pomocą środków muzycznych, plastycznych i technicznych. Ponadto dzieci poznały
działalność rzemiosła artystycznego, jego użyteczność w życiu
codziennym, dzięki czemu wzrósł szacunek wśród najmłodszych dla pracy wykonywanej przez człowieka, bez użycia komputerów i urządzeń XXI wieku.

Należy podkreślić, że autorski projekt p. Renaty Frymus, to
realizacja edukacji regionalnej, która jest niezbędna w poznaniu własnego otoczenia, środowiska, miasta. Inspiracją do
powstania projektu był brak odpowiedzi wśród dzieci na
pytanie: „Kto stoi na chojnowskim Rynku w Chojnowie?”.
Nauczycielka postanowiła, że jej grupa nauczy się historii
poprzez doświadczenie, dlatego liczne warsztaty były aktywną
formą nauki. Projekt zaangażował wiele osób - nauczycieli,
bliskich dzieci i samego włodarza miasta, który chętnie wziął
udział w prezentacji „Krasnali”. Opracowany program dał
rewelacyjne efekty. Przede wszystkim dzieci nauczyły się zarysu historii miasta, zainteresowały się regionem i czynnie
uczestniczyły w warsztatach manualnych. Projekt „Mały Tkacz
z Chojnowa”, to doskonały roczny kurs dla najmłodszych
mieszkańców miasta obfitujący w atrakcyjne poznawanie
przeszłości.
K.Burzmińska
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Chojnowskie Dzieciaki

Zosia Klimkowska - 1 roczek
Lubi pluszowe misie i biegać po podwórku.
Oglądając bajkę pt." Strażnicy miasta"
zajada się czekoladkami.

Chojnów na dawnych
kartach pocztowych cd

