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Z cyklu „Ludzie z pasją”

Marek Putyra

60.lecie Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich
w Chojnowie

Na ogólnopolskim konkursie

22 kwietnia obchodziliśmy
Dzień Ziemi!

Mistrzynie Dolnego Śląska
w Aerobiku Rekreacyjnym

Na ogólnopolskim konkursie
70 wokalistów z Górnego i Dolnego
Śląska, z województwa lubuskiego i z wielkopolskiego zgłosiło się do 16. już edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
„Rozśpiewane Nutki”.
21 kwietnia scena chojnowskiego Domu
Kultury przez kilka godzin rozbrzmiewała muzyką różnego gatunku. Wykonawcy w wieku od lat 5 do 24 zaprezentowali kunszt wokalny na bardzo wysokim poziomie.
Profesjonalne jury - Magdalena Skiba –
aktorka Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Agata Pińczuk-Burdzy
– absolwentka wydziału śpiewu jazzowego, instruktorka wokalna bolesławieckich ośrodków kultury oraz Janusz
Trepiak – muzyk, klarnecista, kierownik
sekcji instrumentów dętych w Zespole
Szkół Muzycznych w Legnicy - oceniali
dobór repertuaru, wykonanie, wyraz
artystyczny. Ustalenie werdyktu w każdej z trzech kategorii nie było łatwe.
Chojnowskie „Nutki”, od wielu już lat,
cieszą się renomą i nie ma tu przypadkowych prezentacji. Przesłuchania trwały
8 godzin, a sędziowie naradzali się po
każdej z kategorii.

trzecie – Aleksandra Naglik z Lubina
i Gabriela Browolejt z Rokitnicy.
Wyróżnień też było tu sporo: Martyna
Kuźniak - Rudna, Milena Konieczna Nowogrodziec, Maja Gontarz - Legnica,
Martyna Kostrą – Chojnów, Nikodem
Konieczny – Zielona Góra, Marika
Świtalska – Złotoryja.
Kat. C (urodzeni w roku 2002 i starsi)
I miejsce przyznano Zuzannie Krupie
z Siemianowic, II miejsce Dominice Pawłowskiej z Chojnowa. Nie było miejsca
trzeciego, za to wyróżnień całkiem sporo. Zdobyły je: Marta Suchta - Legnica,
Maja Kowalska - Żary, Angelika Maszczak - Przemków, Agata Stryczek - Złotoryja i Monika Moriak - Chojnów.
Wykonawcom, rodzicom, opiekunom
artystycznym i wszystkim, którzy pomagają w tworzeniu muzycznego wydarzenia, jakim stają się ROZŚPIEWANE
NUTKI – organizator – Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji serdecznie
dziękuje!
„Rozśpiewane nutki 2018” przeszły do
historii. Niecierpliwie czekamy na 17.
edycję. Tymczasem zapraszamy na kolejną ogólnopolską imprezę w naszym
mieście – Stonogę, podczas której na
scenie wystąpią kolorowe i dynamiczne
zespoły taneczne. To już 19 maja.
eg

Kat. A (urodzeni w roku 2008 i młodsi)
I miejsce zdobyła Julia Fajkisz ze Złotoryi, dwa równorzędne II miejsca
uzyskały: Julia Wilk - Katowice i Alicja
Florczak - Złotoryja. Trzecie miejsca też
były dwa i także równorzędne. Nagrodzono nimi: Gabrielę Róg z Chocianowa
i Nadię Alberską z Chorzowa. Nie zabrakło wyróżnień. W tej grupie wiekowej przyznano je: Igorowi Sobczakowi z Chojnowa, Oliwii Jędrusiak
z Chojnowa, Mai Gontarczyk z Żar,
Annie Marii Sobkowicz z Legnicy i Małgorzacie Pyrz z Chojnowa.
Kat. B (urodzeni w latach 2003-2007)
GRAND PRIX jurorzy uhonorowali fenomenalną, dwunastoletnią zaledwie
Emilię Nowak z Leszna. Dwa równorzędne I miejsca trafiły do: Karoliny
Najdek z Lubina i Dawida Krężela ze
Ścinawy. Dwa identyczne II miejsca
wyśpiewały: Klara Kubik - Chojnów
i Zuzanna Lemantowicz - Chorzów. Dwa
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W 100.lecie Niepodleg³oœci
Chojnów w barwach narodowych
Wœród licznych inicjatyw podejmowanych w tym roku w naszym mieœcie dotycz¹cych obchodów 100.lecia odzyskania niepodleg³oœci, jest oryginalny sposób oflagowania wa¿nych dla chojnowian obiektów. Ju¿ od kilku dni na wie¿y koœcio³a pw. œw. ap. Piotra i Paw³a
wisi okaza³a, bia³o-czerwona flaga,
podobna zdobi koœció³ pw. NPNMP.
Baszta Tkaczy natomiast "okry³a siê"
barwami miejskimi - bia³o-niebieskimi.
Wkrótce na kilku innych obiektach
w mieœcie zawisn¹ pokaŸne kotyliony.
Ta patriotyczna dekoracja towarzyszyæ
nam bêdzie do po³owy listopada.

Przychodnia do rozbudowy
Jest wykonawca, jest umowa, s¹ terminy.
Na ty³ach budynku oœrodka zdrowia przy
ul. Legnickiej powstanie centrum medyczne.
12 kwietnia kierownik Przychodni Rejonowej Boles³aw Jakubiak podpisa³ umowê na realizacjê inwestycji z firm¹ wy³onion¹ w procedurze przetargowej.

W dwukondygnacyjnym obiekcie zaplanowano gabinety specjalistyczne,
RTG, USG, laboratorium wyposa¿one
w nowoczesny sprzêt.
Przewidziano tak¿e œwi¹teczn¹ i nocn¹
opiekê medyczn¹.
Inwestycja pod oficjaln¹ nazw¹ "Budowa centrum medycznego dla regionu
Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzêtu medycznego" kosztowaæ
bêdzie oko³o 4. milionów z³otych. Trzy
miliony pochodziæ bêd¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, ponad milion do³o¿y chojnowski samorz¹d.

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.

PRO-BUD Janusz Paw³owski i Wspólnicy
Sp. j. z Legnicy, wed³ug zapisów w dokumentach na pocz¹tku przysz³ego roku ma
zakoñczyæ budowê nowej placówki.

"Bóg który jest Mi³oœci¹, przygarnie Ciê do Swojego Królestwa"

Podziêkowanie

Po³udniowa strona miasta
* Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na
szczycie Wzgórza Chmielowego,

Wszystkim, za okazane wsparcie, wspó³czucie,
kwiaty i wieñce oraz udzia³ w uroczystoœciach
pogrzebowych naszego kochanego

* Adrenalina Park - multifunkcyjny Tor Eko-Pumptruck dla
ka¿dego - Park Piastowski.

œp. PATRYKA ZABIEGA£Y

Zachêcamy!
G³osowanie potrwa do 7 maja

Sk³ada Rodzina
GAZETA CHOJNOWSKA NR 08/902
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Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
3.05.
Œwiêto Konstytucji 3 Maja
- obelisk ul. Chmielna, Rynek
(szczegó³y plakat str 1)

ków z M³odzie¿owego Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki w Chojnowie
- 15 maja, godz.12.00 - Miejska Biblioteka Publiczna

08 - 15.05.
Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek:
1. Spotkanie autorskie z Joann¹ M. Chmielewsk¹ - dla uczniów klas I-III
- 8 maja, godz.11.00 - Miejska
Biblioteka Publiczna (wstêp wolny)
2. "Herbert i Asnyk: dwa spojrzenia" koncert poezji œpiewanej w wykonaniu
Kuby Michalskiego
- 14 maja, godz.14.00 - Dom Schrama
(wstêp wolny)
3. Warsztaty dziennikarskie prowadzone
przez Krzysztofa Kozio³ka - dla uczestni-

13.05.
53. Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski
CCC TOUR - Grody Piastowskie
(14.00-Lotna Premia/14.25 Specjalna
Premia) - Rynek
18.05
Noc Muzeów
- Muzeum
19.05.
Ogólnopolski Turniej Zespo³ów
Tanecznych STONOGA
- Dom Kultury
26.05
IV Biesiada Retrofutbolistów

Œwi¹tecznie, tradycyjnie, weso³o
Kilka tygodni po œwiêtach Wielkiej
Nocy na tzw. "jajeczku" spotkali siê
cz³onkowie chojnowskiego Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów i Inwalidów.

niec. Przy dŸwiêkach muzyki na ¿ywo
zatem, nasi seniorzy dali siê ponieœæ
znanym szlagierom i doskonale razem
siê bawili.
To tradycja kultywowana od wielu lat.
Spotkanie integruj¹ce grupê (jedno z wielu
w ci¹gu roku) mia³o œwi¹teczny charakter, ale by³o te¿ spotkaniem towarzyskim
nastawionym na dobr¹ zabawê i relaks.
A nie ma nic bardziej odprê¿aj¹cego,
leczniczego i odstresowuj¹cego jak ta-

Kolejne "jajeczko" przesz³o do historii.
Nasi emeryci przygotowuj¹ ju¿ nastêpne
spotkanie - z okazji Dnia Matki. Planuj¹
te¿ wycieczkê krajoznawcz¹. To zamierzenia na najbli¿sze tygodnie, do koñca
roku seniorzy maj¹ jeszcze wiele koncepcji.
eg

Muzeum Regionalne
zaprasza
do wspólnej zabawy,
nauki oraz zwiedzania
podczas

Nocy Muzeów 2018!
Ka¿dego roku podczas obchodów
Nocy Muzeów goœcimy artystów
w strojach nawi¹zuj¹cych do wa¿nych wydarzeñ z przesz³oœci. Nasze muzeum odwiedzili ju¿ husyci,
wikingowie, a nawet sam ksi¹¿ê
Mieszko ze swoj¹ dru¿yn¹. Tym
razem u bram chojnowskiego zamku stan¹ wojska rodem z wojny
trzydziestoletniej (1618-1648).
Zwiedzaj¹cy bêd¹ zatem mogli
przyjrzeæ siê strojom oraz broni
nawi¹zuj¹cym do tych z XVII w.
To jednak nie koniec atrakcji.
W muzealnym ogrodzie stan¹ trzy
stanowiska prezentuj¹ce dawne
rzemios³o. Ka¿dy bêdzie móg³
spróbowaæ w³asnych si³ w powroŸnictwie, wikliniarstwie oraz czerpaniu papieru.
Nie zabraknie równie¿ konkursu
krzy¿ówkowego z ciekawymi nagrodami - tym razem przydatna oka¿e
siê wiedza z czasów odzyskiwania
przez Polskê niepodleg³oœci.
Dope³nieniem tego wyj¹tkowego
majowego wieczoru bêdzie koncert
chóru Skoranta.

Muzeum bêdzie
udostêpnione zwiedzaj¹cym
od godz. 18 do 24,
Baszta Tkaczy
od godz. 18 do 22.
Do zobaczenia w Muzeum

18 maja 2018 r.
godz. 18-24
Regionalnym!
Atrakcje:
* Pokazy historyczne
* Warsztaty dawnego rzemios³a
* Rodzinne rozwi¹zywanie krzy¿ówki
- "100 LAT NIEPODLEG£EJ!"
* Koncert chóru Skoranta
* Pokazy filmów Muzeum Utraconego
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Spotkanie autorskie
z Rafa³em Witkiem
W ramach XVIII edycji cyklu “Bli¿ej Ksi¹¿ki” 13 kwietnia odby³o siê
spotkanie autorskie z Rafa³em Witkiem. Autor w swym dorobku pisarskim posiada ponad dwadzieœcia ksi¹¿ek dla dzieci, jest laureatem
licznych nagród i wyró¿nieñ m.in. ogólnopolskiej nagrody literackiej
im. Kornela Makuszyñskiego, a w III edycji konkursu Ksi¹¿ka przyjazna dziecku, powieœæ “Ch³opiec z Lampedusy” zdoby³a wyró¿nienie oraz
nagrodê g³ówn¹ w Konkursie Literackim im. Leopolda Staffa. Podczas
spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczniowie klas trzecich
mieli okazjê poznaæ Rafa³a Witka i jego twórczoœæ.
Uczniowie gor¹co powitali pisarza, który wzbudzi³ ich zainteresowanie
nie tylko swoj¹ osob¹, ale i tajemnicz¹ walizk¹. Autor zaproponowa³

22 kwietnia obchodziliœmy Dzieñ Ziemi!
22 kwietnia planeta Ziemia mia³a swoje œwiêto! Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 postanowi³y, wraz ze swoimi opiekunkami, przypomnieæ mieszkañcom miasta o koniecznoœci szanowania i kochania naszej planety. Przedszkolaki w kolorowych strojach, przemierzaj¹c ulice Chojnowa, trzymaj¹c w rêku plakaty
radoœnie og³asza³y wszem i wobec, jak wa¿ne jest dbanie o nasze
œrodowisko. Pochód maluchów zakoñczy³y piosenki wyœpiewane
pod Urzêdem Miejskim. Burmistrz miasta pogratulowa³ najm³odszym i ich opiekunkom godnej naœladowania postawy.

Kolorowe stroje i entuzjastyczne skandowanie "Ziemia ma swoje
dzieciom wspóln¹ zabawê, która polega³a na losowaniu zagadkowych œwiêto!", "Kochamy nasz¹ planetê!" by³o ekologicznym happeprzedmiotów z walizki. W "maszynie losuj¹cej" znalaz³y siê pluszowy ningiem najm³odszych mieszkañców Chojnowa.
koala, pompka do balonów, w¹¿ prysznicowy, nabity pistolet za- Gratulujemy EKO inicjatywy!
K.Burzmiñska

bawkowy czy kule bilardowe. Có¿ te rzeczy mog¹ mieæ wspólnego
z Rafa³em Witkiem? Otó¿ w ten nieszablonowy sposób Pan Rafa³
nawi¹za³ do swoich ksi¹¿ek. Ka¿dy wylosowany przedmiot zosta³
zaprezentowany, a wszystkie konotacje zosta³y publicznoœci szczegó³owo wyjaœnione.
Po prezentacji twórczoœci przyszed³ czas na pytania. Uczniowie pragnêli W sobotê 21 kwietnia grupa "Krasnali" z wychowawczyni¹
dowiedzieæ siê wiêcej na temat autora, jego ksi¹¿ek i zadali masê Hann¹ Nowack¹ z Przedszkola Miejskiego nr 3 wspólnie z rodzidociekliwych pytañ: Dlaczego zacz¹³ pisaæ? Ile czasu zajmuje napisanie cami bra³a udzia³ w akcji "1000 drzew na minutê", której organi-

1000 drzew na minutê

zatorem by³ leœniczy Roman Ksi¹¿ek.
Z samego rana wyruszyliœmy do Nadleœnictwa w Mod³ej.
W przepiêknej leœnej scenerii sadziliœmy ma³e sosny. Po pracy
urz¹dziliœmy rodzinny piknik, pieczenie kie³basek w ognisku,
nad którym czuwa³a p. podleœniczyna Barbara KuŸniar.

ksi¹¿ki ? Jaka jest ulubiona ksi¹¿ka, któr¹ by pan poleci³? Która ksi¹¿ka
najlepiej siê sprzedaje? “Ka¿dy ma jak¹œ umiejêtnoœæ, któr¹ potrafi
wykonywaæ i sprawia mu to przyjemnoœæ” - odpowiada³ autor. - “Ja bêd¹c
w podstawówce odkry³em, ¿e z ³atwoœci¹ przychodzi mi pisanie.
Dzieci œpiewa³y piosenki
Wiedzia³em co, jak napisaæ i zajmowa³o mi to niewiele czasu, tak
o piêknie naszej planety.
odkry³em swój talent. Napisanie ksi¹¿eczki œredniej d³ugoœci zajmuje mi
Spacerowa³y z panem leoko³o roku od momentu wymyœlenia tematu, a to jest najtrudniejsze
œniczym po lesie i z przejêzadanie w procesie twórczym. Lubiê wszystkie swoje ksi¹¿ki, ale na ten
ciem s³ucha³y opowieœci.
moment jestem bardzo zadowolony z "Tresury pióra". To ksi¹¿ka inna
Widzia³y tak¿e miejsce, w któni¿ wszystkie, które dotychczas napisa³em, ksi¹¿ka tak zwana aktywnoœrym k¹pi¹ siê dziki. Pogoda
ciowa, kurs pisania, wymyœlania i fantazjowania. To œwietna pomoc
by³a przepiêkna, panowa³a
szkolna, która uczy tworzyæ krótsze i d³u¿sze teksty. Bestsellerem zaœ jest
mi³a i rodzinna atmosfera.
ksi¹¿ka "Maja na tropie jaja", która sprzeda³a siê w nak³adzie 150 tys.
egzemplarzy”.
Wszyscy szczêœliwi i zmêczeni wróciliœmy do domu.
Spotkanie autorskie zakoñczy³o siê d³ug¹ kolejk¹ po autografy i wielo- Oby by³o wiêcej takich spotkañ i dobrych inicjatyw!
ma zdjêciami.
HN
A. Czerniawska
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NAUKOWY SUKCES GIMNAZJUM NR 2
5 kwietnia w Auli im. Jana Paw³a II
na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wroc³awiu odby³a siê Gala Laureatów Zdolnego Œl¹zaka.
Wœród zwyciêzców znalaz³ siê uczeñ
klasy IIIc Gimnazjum nr 2 MICHA£ GRABAN, który zosta³
laureatem olimpiady z geografii.

Nagrodê otrzyma³ z r¹k Kuratora
Oœwiaty we Wroc³awiu - Pana Romana Kowalczyka.
Finalist¹ olimpiady z fizyki zosta³
JAKUB WENGRZYN - uczeñ klasy
IIIc naszego gimnazjum.

JUSTYNA KLUSEK
zajê³a II miejsce w XLII
edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejêtnoœci Rolniczych
we Wroc³awiu - blok Gastronomia.
173 uczniów z województwa dolnoœl¹skiego i opolskiego wziê³o udzia³ 20
kwietnia w eliminacjach
okrêgowych XLII edycji
OWIUR na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
Pozostali uczniowie PZS równie¿ zajêli wysokie punktowane miejsca: Adam Adamcewicz VI,
Jakub Ostropolski VII, Karolina Grabiec X
Gratulujemy serdecznie uczniom i na- - w bloku Agrobiznes, Marta Stachera XV
uczycielom.
- w bloku Gastronomia.
gim2
GRATULACJE!

Mistrzynie Dolnego Œl¹ska
w Aer obiku Rekr eacyjnym
Pompki, brzuszki, pajace oraz element równowa¿ny - to czêœæ sk³adowa dwuminutowej prezentacji aerobiku rekreacyjnego. Od wielu lat we
Wroc³awiu organizowane s¹ Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w tej dyscyplinie
i od wielu lat na podium staj¹ tam reprezentantki Chojnowa prowadzone
przez pani¹ Marzenê Anton - nauczycielkê wychowania fizycznego i instruktorkê tañca.
W tym roku, kolejny raz, zawodniczki
wróci³y z mistrzostw ze z³otem na
szyi. Uczennice Szko³y Podstawowej nr 3 - Natalia Chopiak, Julia
Bajerska, Julia Kamiñska, Lili
Rogusz, które przez kilka miesiêcy
ciê¿ko pracowa³y pod okiem p.
Marzeny, nie mia³y sobie równych.

Uczniowie PZS w czo³ówce

Precyzja, synhronizacja, dynamika,
wdziêk i sprawnoœæ zosta³y docenione
i wysoko ocenione.
Dwa dni wczeœniej o mistrzowski tytu³ rywalizowa³y w tym samym miejscu uczennice Gimnazjum nr 2 z Chojnowa. Podopieczne pani Marzeny
da³y z siebie 200 procent i tylko setne
punktacji dzieli³y je od podium. Niemniej Zuzanna Guœciora, Martyna
Bijak, Oliwia Czarachowicz,
Klaudia Kañczuga, Patrycja
Fr¹ckowiak, Agnieszka Wawroniak zajmuj¹c czwarte miejsce znalaz³y siê w dolnoœl¹skiej czo³ówce.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
zawodniczkom i trenerce!
eg

Logicznie rzecz ujmuj¹c…
sukces, sukces i jeszcze raz sukces !
Jak co roku uczniowie SP 4 przyst¹pili do Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myœlenia
z wielkim zapa³em i têgim, wyæwiczonym umys³em. I jak co roku, uda³o im siê osi¹gn¹æ znakomite wyniki, ale… tym razem siêgnêliœmy
samego szczytu! W najm³odszej grupie wiekowej I miejsce w Polsce - ku naszej ogromnej
dumie i radoœci - zaj¹³ Krystian Sarapata!
Niedaleko za nim, na V miejscu uplasowa³ siê
Franciszek Salastowicz. Na poziomie drugim,
reprezentanci SP4 tak¿e dali o sobie znaæ! III
lokata w Polsce nale¿y do Huberta Kupczyñskiego! VIII miejsce zajê³a Eliza Laskowska,
natomiast pierwsz¹ dziesi¹tkê laureatów zamyka
Kajetan Tracz. Najwy¿sze laury zebrane! Nie
zabrak³o równie¿ szeregu wyró¿nieñ dla wielu
pozosta³ych uczniów z naszej szko³y! Ciê¿ko
w logiczny sposób wyt³umaczyæ emocje i dumê,
jakie nam towarzysz¹ w zwi¹zku z takimi rezultatami!

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom przygotowuj¹cym i motywuj¹cym do wziêcia
udzia³u w konkursie, serdecznie gratulujemy!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Marek Putyra, mi³oœnik fotografii i górskich wêdrówek.
Bohater "Ludzi z pasj¹" inspiruje siê
piêknymi krajobrazami, które uwiecznia
na zdjêciach. Pokonywanie kolejnych
szlaków z aparatem w rêku jest ju¿ na
dobre wpisane w jego plany, których
zwieñczeniem bêdzie autorska wystawa
fotograficzna.

Gazeta Chojnowska - Jedn¹ z Pana
pasji jest fotografia. Od kiedy robi
Pan zdjêcia?
Marek Putyra - Fotografi¹ interesujê
siê od dzieciñstwa, ale powa¿niej zajmujê siê ni¹ od 2005 roku. Pierwszym moim
aparatem by³a analogowa Smiena, a z cyfrowych aparatów ma³y kompaktowy
Samsung. Nastêpnie lustrzanki cyfrowe
firmy Nikon, którymi do dziœ fotografujê.
G.Ch. - Jaki rodzaj zdjêæ najbardziej
Pana inspiruje: portrety, miasto,
a mo¿e przyroda?
M.P. - Z fotografii najbardziej inspiruje
mnie krajobraz i przyroda. W plenerach
moj¹ uwagê przyci¹gaj¹ górskie krajobrazy, a w przyrodzie fascynuj¹ mnie
kwiaty i owady, które lubiê przedstawiaæ
w skali makro.
G.Ch. - Wiemy, ¿e myœli Pan o w³asnej wystawie.
M.P. - Dotychczas bra³em udzia³y w przegl¹dach chojnowskiej plastyki, organizowanych przez nasze muzeum. Teraz
rzeczywiœcie mam w planach w³asn¹
prezentacjê. Swoje prace zamierzam
pokazaæ w Chojnowie, ale docelowego
miejsca jeszcze nie wybra³em.

³owe. Chodzenie po górach sta³o siê
równie¿ form¹ aktywnego spêdzania
wolnego czasu. Czêsto wraca³em w miejsca, w których ju¿ by³em. Wybiera³em
jednak inn¹ porê roku, ¿eby zobaczyæ jak
to miejsce wygl¹da zim¹, jak latem czy
wiosn¹. W wêdrówkach najwiêksz¹
radoœæ sprawia mi poznawanie nowych
miejsc, piêkne widoki, osi¹ganie nowych
celów. Radoœæ sprawia kolejny szczyt,
pokonywane kilometry przemierzane
danego dnia oraz ludzie, których spotyka
siê na szlaku. Rozmowy z nimi nie raz
przeradza³y siê we wspóln¹ wycieczkê.

G.Ch. - Czy zdarzy³y siê Panu jakieœ
ekstremalne przygody w trakcie zdobywania szlaku?
M.P. - Tak. Pewnego razu wybra³em siê
na jesienny wypad w Karkonosze. By³a
piêkna z³ota jesieñ, a w górach ju¿ le¿a³o
trochê œniegu. Szliœmy ze Szrenicy na
Œnie¿kê, oko³o 20 km. Minêliœmy Œnie¿ne
Kot³y, Prze³êcz Karkonosk¹ i skupisko
skalne S³oneczniki, zosta³o nam do szczy-

tu jakieœ 1,5 godziny. Nagle z³apa³a nas
potê¿na burza œnie¿na z piorunami!
Intensywne opady œniegu i przera¿aj¹co
silny wiatr trwa³y oko³o pó³ godziny.
Spad³o prawie po pas œniegu w tym czasie, a my nie mieliœmy gdzie siê ukryæ,
schroniæ przed œnie¿n¹ burz¹. Niesamowite prze¿ycie i zdecydowanie ekstremalne wspomnienie z wêdrówki.
G.Ch. - Czy zara¿a Pan swoimi pasjami najbli¿szych?
M.P. - Tak, zachêci³em wielu moich
przyjació³ do wêdrówek po górach. Zorganizowa³em ju¿ kilka wycieczek, aby
pokazaæ im miejsca, w których jeszcze
nie byli, a warto je zobaczyæ.
Odnoœnie fotografii jest podobnie. Paru
znajomych do dziœ dzwoni, pytaj¹c o porady dotycz¹ce sprzêtu czy technik fotografowania.
G.Ch. - Plany i marzenia zwi¹zane
z Pana pasjami?
M.P. - Wspomniana wczeœniej autorska
wystawa fotograficzna oraz fotowêdrówka po Tatrach, to realne plany, do
których sie przygotowujê. A marzenia?
Chcia³bym pojechaæ do Islandii, zwiedziæ ten interesuj¹cy kraj i zrobiæ wiele
ciekawych zdjêæ.
G.Ch. - ¯yczymy Panu zatem realizacji wszystkich planów i czekamy na
wystawê!

G.Ch. - Jest Pan mi³oœnikiem gór. Co
sprawia najwiêcej radoœci w wêdrowaniu po górach?
M.P. - Pierwszy raz wybra³em siê na
górsk¹ wêdrówkê w 2007 roku na Szrenicê i zakocha³em siê w górach. Z tygodnia na tydzieñ planowa³em nowe wyjazdy
w inne miejsca, takie jak np. Góry Izerskie, Karkonosze, Góry Sowie, Góry Sto-
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VI Miêdzyszkolna Olimpiada
Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego dla kl. 4-7

„Piosenki jak mosty”

20.04.2018 odby³a siê w Szkole Podstawowej nr 3 VI Miêdzyszkolna Olimpiada
Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego dla kl. 4-7.
W olimpiadzie wziê³o udzia³ 96 uczniów z 10 szkó³ podstawowych tj. SP
Rokitki, SP Okmiany, SP Krzywa, SP Budziwojów, SP NiedŸwiedzice, SP Stary
£om, SP1 Z³otoryja, SP4 Boles³awiec oraz SP4 Chojnów i SP3 Chojnów.
Podczas testu pisemnego uczniowie musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ gramatyki
i leksyki jêzyka angielskiego i niemieckiego.
Opiekunom dziêkujemy za pomoc w konkursie, a uczniom gratulujemy wyników. Specjalne podziêkowania dla nauczycieli: Katarzyny Adamskiej z SP3
Chojnów, Elizy Gindy z SP3 Chojnów, Justyny Dziubak-Sobiechowskiej z SP4
Chojnów, Marii Lis z SP4 Chojnów, Dominiki Iwanickiej - Mastalerz SP
Okmiany, Katarzyny Szyde³ko z SP Rokitki, Malwiny Stal z SP Budziwojów,
Agaty Przy³uckiej z SP NiedŸwiedzice, Aleksandry Kostyszyn z SP Krzywa,
Klaudii Kobzy z SP1 Z³otoryja oraz dla Martyny Daczkowskiej z SP4 Boles³awiec.
klasa 4 - jêzyk angielski
I miejsce Jakub Guca³ SP3 Chojnów, II miejsce Micha³ Piróg SP3 Chojnów, III
miejsce Wiktor Gnas SP3 Chojnów, Milena Przybylska SP4 Boles³awiec, Natasza Kotowska SP4 Boles³awiec. Wyró¿nienie: Oliwier Dominiak SP Krzywa,
Borys Kaszubowski SP4 Chojnów, Julia Kamiñska SP3 Chojnów, Wojciech
Ho³owiñski SP3 Chojnów, Oliwia Wójcik SP3 Chojnów, Kacper Jaworski SP3
Chojnów, Wiktoria B¹k SP Budziwojów.
klasa 5 - jêzyk angielski
I miejsce Natalia Chopiak SP3 Chojnów, Szymon Wolski SP Rokitki, Marcel
Sobiechowski SP4 Chojnów, II miejsce Jowita Gortych SP4 Boles³awiec, III
miejsce Julia Czapiñska SP1 Z³otoryja. Wyró¿nienie: Szymon Obolewicz SP1
Z³otoryja, Kaja Krakowska SP4 Chojnów.
klasa 6 - jêzyk angielski
I miejsce Igor Markiewicz SP4 Boles³awiec, II miejsce Kacper Kapral SP3
Chojnów, III miejsce Hubert Kupczyñski SP4 Chojnów, Miko³aj Kozyra SP1
Z³otoryja, Stanis³aw Henœ SP4 Chojnów. Wyró¿nienie: Zuzanna Kudelska SP3
Chojnów.
klasa 7 - jêzyk angielski
I miejsce Klaudia Œliwiany SP4 Chojnów, II miejsce Natalia Ba³uch SP3 Chojnów, Marta Krasna SP3 Chojnów, Aleksandra Polañska SP Rokitki, III miejsce
Miko³aj Wo³oszyn SP4 Chojnów, Bartosz Spycha³a SP1 Z³otoryja, Wyró¿nienie:
Katarzyna Gawluk SP Krzywa.
klasa 4 - jêzyk niemiecki
I miejsce Wiktor Gnas SP3 Chojnów, Natalia Kuczerka SP3 Chojnów, II miejsce
Milena Zdanek SP3 Chojnów, III miejsce Jakub Guca³ SP3 Chojnów, Kacper
Jaworski SP3 Chojnów.
klasa 5 - jêzyk niemiecki
I miejsce Natalia Chopiak SP3 Chojnów, II miejsce Magdalena Szyd³owska SP3
Chojnów, III miejsce Hanna Giersok SP3 Chojnów. Wyró¿nienie: Laura Ziembowska SP3 Chojnów, Lidia Janczak SP NiedŸwiedzice.
klasa 6 - jêzyk niemiecki
I miejsce Maja Marysiewicz SP4 Chojnów, II miejsce Aleksandra Jopkiewicz
SP4 Boles³awiec, Wojciech Raszczuk SP4 Boles³awiec, III miejsce Pola Wiœniewska SP4 Boles³awiec, Natalia Pyrz SP Krzywa.
klasa 7 - jêzyk niemiecki
I miejsce Marcelina Wiœniewska SP3 Chojnów, II miejsce Inga Zdaniuk SP1
Z³otoryja, III miejsce Emilia Dziurbiel SP Okmiany, Marta Krasna SP3
Chojnów, Dawid Kanclerz SP3 Chojnów. Wyró¿nienie: Natalia Ba³uch SP3
Chojnów, Bartosz Spycha³a SP1 Z³otoryja.
Justyna Piróg

W pi¹tek 13.04. Szkole Podstawowej nr 3 odby³
siê XI Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojêzycznej „Piosenki jak mosty”. 48 uczestników
zmierzy³o siê z repertuarem angielskim, hiszpañskim, francuskim a tak¿e rosyjskim.
Reprezentancje ze szkó³: SP3 w Chojnowie, SP4
w Chojnowie, Szko³y Podstawowej z Rokitek,
Krzywej, NiedŸwiedzic, Budziwojowa, Okmian
i Starego £omu zaprezentowali interpretacje trudnych obcojêzycznych utworów. Wszyscy byli
wspaniali! Najlepsze wystêpy zosta³y nagrodzone.
Gratulujemy fantastycznych umiejêtnoœci wokalnych!
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WYNIKI:
KLASY 1-3 SOLIŒCI
1. Hanna Michno
kl.3 SP Krzywa
2. Klara Ko³odziej
kl.3 SP3 Chojnów
Jakub Cieœlak
kl.3 SP3 Chojnów
3. Zofia Budakiewicz
kl. 2 SP3 Chojnów
KLASY 4-5 SOLIŒCI
1. Lili Rogusz
kl.5 SP3 Chojnów
2. Maria Perlak
kl. 4 SP3 Chojnów
Daria Wilk
kl. 4 SP Rokitki
3. Aleksandra Cichoñska kl.4 SP3 Chojnów
Wyró¿nienia: Martyna Czajka kl.4 SP3 Chojnów, Agata Dziewa³towska kl. 4 SP Krzywa,
Anastazja Chrzanowska kl.5 SP4 Chojnów
KLASY 6-7 SOLIŒCI
1. Salme Rabeei
kl. 7 SP4 Chojnów
Piotr Suchecki
kl.6 SP3 Chojnów
2. Olimpia Semieñczuk kl.7 SP Stary £om
Magda Lenart
kl.6 SP Budziwojów
3. Aleksandra Jacyszyn kl.7 SP Rokitki
Bartosz Panas
kl.6 SP Okmiany
KL.4-7 ZESPO£Y
1. Zofia Lipa, Klaudia Bartosik kl.6 SP NiedŸwiedzice
2. Wiktoria Kraiñska, Julita Gajda, Marcelina Polowa kl.4 SP Rokitki
3. Zuzanna Kudelska, Magda Kondzio³ka kl.6 SP3
Chojnów
Wyró¿nienie - Marta Szulc kl.4, Kacper Tarnowski kl.5 SP Okmiany
Nagroda specjalna jury:
1. Wiktoria Bielecka
kl.6 SP Krzywa
2. Debora Luberda
kl.6 SP4 Chojnów
K. Burzmiñska
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JUBILATKOWE SOBOTY

PI£KA NO¯NA

Impreza "Punk Rock Live" organizowana w kawiarni "Jubilatka"
doczeka³a siê ju¿ oœmiu ods³on. Ostatnia edycja mia³a miejsce
w sobotê 14 kwietnia. Jej wydŸwiêk by³ szczególny. Kilka dni
wczeœniej dotar³a smutna wiadomoœæ o œmierci "Siwego", wokalisty
i gitarzysty legendarnej wa³brzyskiej grupy punkrockowej DEFEKT
MUZGÓ. Na pocz¹tku i koñcu tej czadowej nocy spontaniczne
wykonano sztandarowy numer zespo³u pt. "Defekt muzgó".
Poza tym, dzia³o siê, oj dzia³o. Gdy publicznoœæ dopisuje, to i punkrock
roœnie w si³ê. Zaproszone zespo³y gwarantowa³y dobr¹ zabawê. Na
pierwszy ogieñ poszed³ nasz POLISH FICTION. Chojnowskie
ch³opaki rozbudzi³y apetyty, które jeszcze zaostrzy³a wroc³awska
FRANCA z ekspresyjn¹ wokalistk¹ o intryguj¹cej ksywce "Laska".

Za nami kolejne spotkania w klasie A grupy III okrêgu legnickiego, gdzie Chojnowiance przysz³o toczyæ pi³karskie
boje. W sobotê 14 kwietnia na Stadionie Miejskim nasza
dru¿yna podejmowa³a ekipê LZS Nowy Koœció³. Goœcie
w tabeli plasuj¹ siê w dolnych strefach. Teoretycznie
powinna byæ to dla podopiecznych trenera Marcina Rabandy tzw. "bu³ka z mas³em". Czy by³a?
W pierwszych piêtnastu minutach tego spotkania wynik
by³ bezbramkowy. Co mog³o byæ lekkim zaskoczeniem.
Jednak od 16 min. coœ drgnê³o gdy Jêdraszczyk wykorzysta³ b³¹d obroñcy goœci, przechwyci³ pi³kê i strza³em z ok.
15m otworzy³ ca³y wynik. Jak by³o do przewidzenia, Chojnowianka posz³a za ciosem. W 35 min. ponownie Jêdraszczyk wpisa³ siê na listê strzelców. Dziewiêæ minut póŸniej
znów kiks obroñcy rywala wykorzysta³ Cichoñ. W 60 min.
popularny "Kowal" po indywidualnej akcji podwy¿szy³
wynik na 4:0. Trener Rabanda zacz¹³ przeprowadzaæ zmiany, które dotknê³y obroñców (Malik, Korni³owicz). Ich
nastêpcy prze¿yli ma³¹ nerwówkê. Goœcie nie pod³amani
strat¹ czterech bramek, w przeci¹gu dwóch minut (69. i
70.) zdobyli dwa gole. I poszli za ciosem. Gdyby zdobyli
kontakt, móg³by byæ horror. Na ca³e szczêœcie chojnowscy
pi³karze uporz¹dkowali szyki linii obrony, skutecznie
niweluj¹c groŸne ataki rywala. Wynik tego meczu nie uleg³
G³ogowska AWARIA wraca do grania po reaktywacji. S¹dz¹c po
ju¿ zmianie. Po tej wygranej 4:2 bia³o-niebiescy wskoczyli
iloœci zaproszeñ na koncerty, tej awarii nie da siê usun¹æ. Stare
na fotel lidera.
i nowe kawa³ki rozpali³y atmosferê do czerwonoœci. Jako czwarty
na scenie zagra³ legnicki RAD CURIE. Nareszcie na parkiecie
zaczê³a siê pogoteka. Istne szaleñstwo w dobrym stylu. Zakoñczone
pami¹tkowym, grupowym zdjêciem. O dalsze edycje chojnowskich
pogotek b¹dŸmy spokojni. P.R.L. ma ju¿ na Dolnym Œl¹sku ugruntowan¹ markê i pozycjê.
W kolejn¹ kwietniow¹ sobotê, czyli 21., kawiarnia "Jubilatka"
zaprosi³a na koncert dobrze ju¿ znane wroc³awskie trio NIEWINNI.
Sk³ad bluesrockowy przeszed³ rewolucjê personaln¹. Obok
wokalisty i gitarzysty Tomasza Sawczuka tego wieczoru zagra³a
nowa sekcja rytmiczna. Muzyków z takim baga¿em doœwiadczeñ
wnêtrza tego lokalu jeszcze nie widzia³y - Marek B³aszczyk (bas) EASY RYDER, Micha³ Urbaniak, Urszula Dudziak.
Dariusz Bi³yk (perkusja) - TSA, Lech Janerka, Grzegorz Markowski.
Standardy bluesrockowe i zagraniczne zapewni³y moc i energiê oraz
potañcówkê na parkiecie. Gor¹czka sobotniej nocy - bluesowe
wspomnienia nie do przecenienia.

Tydzieñ póŸniej, 21 kwietnia, chojnowianie rozegrali mecz
wyjazdowy z Soko³em Krzywa. Soko³y z kolei s¹ z górnej
czêœci tabeli. Chojnowski lider wszystkie karty na stó³ rzuci³ do przerwy. W pierwszych 10 min. dwa gole zdobyli
Cichoñ i Jêdrusiak. Potem dwukrotnie gospodarzy pogr¹¿y³ Jêdraszczyk. W drugiej po³owie tego spotkania wynik ju¿ nie uleg³ zmianie.
A ju¿ w najbli¿sza sobotê (28 kwietnia) chojnowski hard-rockowy
zespó³ KORABEL zagra w legnickim klubie "Spi¿arnia".
Razem z nimi zobaczyæ te¿ bêdzie mo¿na formacje: ¯Ó£TA FEBRA (Soko³owie - rock alternatywny) i wroc³awski “13. W SAMO
PO£UDNIE”.
Bilety do nabycia w chojnowskim biurze podró¿y GROMAD.
Cena biletów: przedsprzeda¿ -10 z³.
W dniu koncertu - 15 z³.
Pocz¹tek - 20:00.
pm; fot bm
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KS Chojnowianka Chojnów - LZS Nowy Koœció³
4:2 (3:0)
Sokó³ Krzywa - KS Chojnowianka Chojnów
0:4 (0:4)
W ostatni¹ sobotê kwietnia, czyli 28-go na obiekcie przy
ul. Witosa Chojnowianka podejmowaæ bêdzie Wilkowiankê Wilków. Pocz¹tek spotkania o godz. 16:00.
ZAPRASZAMY!
pm; fot bm
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Tulipanowej
w obrêbie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym dzia³ki 224/8 o powierzchni 912 m2 wraz z udzia³em
w wysokoœci 1/2 w dzia³ce 224/3 o pow. 60 m2, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
LE1Z/00013615/5, z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

£¹czna cena wywo³awcza nieruchomoœci pod zabudowê i udzia³u w drodze - 74 300,00 z³ (w tym VAT 23 %)
Wadium - 14 860,00 z³.
Zarz¹dzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
23 stycznia 2018 r. nieruchomoœæ oznaczona numerami geodezyjnymi dzia³ek 224/8 i 224/3 zosta³a przeznaczona do
sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Dzia³ka ma kszta³t zbli¿ony do trapezu i od strony pó³nocnej, wschodniej i po³udniowej jest ogrodzona.
Dzia³ka nr 224/3 jest wydzielona jako droga wewnêtrza gruntowa, nieurz¹dzona, sprzedawana bêdzie w udzia³ach jako droga dojazdowa.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Wed³ug mapy zasadniczej w ul. Tulipanowej znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne: sieæ gazowa, wodoci¹gowa, energetyczna, telefoniczna i kanalizacji sanitarnej. Warunki pod³¹czenia do sieci powinne byæ uzgodnione z instytucjami
bran¿owymi na wniosek i koszt nabywcy.
Nieruchomoœæ o numerze dzia³ki 224/8 objêta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XLVI/222/2002
z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34,
poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), oznaczona jest symbolem 89
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast
dzia³ka 224/3 oznaczona jest symbolem 15.1.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych, zatwierdzonym Uchwa³¹
nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z 30.05.2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego poz. 2830 z 10.06.2016 r.).
W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa dzia³ka
oznaczona jest jako u¿ytek rolny - grunty orne RIVa, a dzia³ka
224/3 jako RIIIa. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu
gruntów z produkcji rolnej.
Przetarg odbêdzie siê w 29 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.
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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
22 maja 2018 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
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% ³¹cznej ceny
wywo³awczej nieruchomoœci wraz z udzia³em w drodze, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. 750,00 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.
Organizator przetargu zawiadomi nabywcê nieruchomoœci
o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóŸniej
w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6
miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Zarz¹dzeniem Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 20.09.2017 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone
do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywcy przejmuj¹ nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz. 869 z dnia
27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na terenie oznaczonym symbolem
168 KS, dla którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji zespó³ gara¿y samochodowych. W ewidencji gruntów dzia³ki
oznaczone s¹ symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany
i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
29 maja 2018 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do 22 maja 2018 r. na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
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Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym
¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 70,00 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.
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 ponosz¹
w ca³oœci nabywcy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 18.12.2017 r., drugi 15.02.2018 r.
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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych
przy ul. Zielonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej
z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013615/5:

Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w centrum, nowe
budownictwo o pow. 44m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Wiadomoœæ: tel. 664-142-139. (016202)

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (017216)

Inne
Zarz¹dzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y w formie przetargu.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 34 poz.
869 z dnia 27.03.2002 r.), dzia³ki le¿¹ na
terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla
którego ustalono funkcjê obs³ugi komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 29 maja 2018 r. o godz. 1000
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do 22 maja 2018 r. na
konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem
nr dzia³ki). 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 /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
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ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców
( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 70,00 z³.
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, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób
odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
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. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg odby³ siê 18.12.2017 r.,
drugi 23.02.2018 r.
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.

Sprzedam kocio³ grzewczy, 57WE-8
moc cieplna 8 KW, paliwo wêgiel kamienny.
Wiadomoœæ: tel. 735-444-277. (017301)
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UCHWA£A NR XLVII/235/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podzia³u Gminy Miejskiej Chojnów na okrêgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz
art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiêkszenia udzia³u
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Dokonuje siê podzia³u Gminy Miejskiej Chojnów na 15 jednomandatowych okrêgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbê radnych wybieranych w poszczególnych okrêgach wyborczych okreœla za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³ê przekazuje siê Wojewodzie Dolnoœl¹skiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.
§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy.
§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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UCHWA£A NR XLVII/236/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podzia³u Gminy Miejskiej Chojnów na sta³e obwody g³osowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz
art. 12 § 2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) w zwi¹zku z art. 13
oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiêkszenia udzia³u obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Dokonuje siê podzia³u Gminy Miejskiej Chojnów na sta³e obwody g³osowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych okreœla za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³ê przekazuje siê niezw³ocznie Wojewodzie Dolnoœl¹skiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.
§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy.
§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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60 lat Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
w Chojnowie
Koło Zakładowe SIMP powstało w 1958
roku na terenie Dolnośląskiej Fabryki
Wyrobów Metalowych „Dolzamet”.
Przez długie lata koło zrzeszało inżynierów i techników, którzy swoją pracą i
wiedzą w znacznym stopniu wpłynęli na
rozwój zakładu.
23 kwietnia członkowie SIMP, sympatycy i zaproszeni goście wspólnie celebrowali 60.lecie działalności chojnowskiego stowarzyszenia. Uroczystość miała podniosły charakter. Zainaugurował ją
okolicznościowy referat przybliżający
historię powstania, działalność, osiągnięcia i zasłużonych członków.
- Sześćdziesięcioletnia historia Stowarzyszenia w naszym mieście, to wiele
różnego rodzaju wydarzeń, lata pracy,
zaangażowania Koleżanek i Kolegów,
którym przyświecała zawsze jedna idea:
krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów –
mówił w swoim wystąpieniu Prezes KT
SIMP Zbigniew Metanowski. - Pamiętając o najnowszej historii, chcemy
równie mocno zwrócić uwagę na odleglejsze dzieje Stowarzyszenia, działającego w naszym mieście od roku 1958,
w przekonaniu o potrzebie propagowania
podstawowych zasad SIMP.

Multimedialna prezentacja uzupełniająca
wypowiedź prezesa była obrazowym
przypomnieniem licznych wydarzeń,
spotkań, imprez okolicznościowych i towarzyskich.
Uroczystości jubileuszowe są idealną okazją do podziękowań i nagrodzenia tych,
którzy w znaczący sposób przysłużyli się
rozwojowi organizacji. Nie zabrakło zatem momentu oficjalnych podziękowań.
Wśród kilkudziesięciu wyróżnionych
byli wieloletni, aktywni członkowie
i osoby wspierające chojnowskie stowarzyszenie. Wręczono im dyplomy, medale
i odznaczenia.
- W tym miejscu nie może zabraknąć
podziękowania dla Osoby, dzięki której
SIMP w Chojnowie ciągle się rozwija –
mówił prezes Z. Metanowski. - W imieniu swoim oraz Koleżanek i Kolegów,
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gospodarczą, propagującą wiedzę zawodową oraz podnoszącą wydajność pracy
i wytwórczość. Doceniając tworzenie
nowoczesnej myśli technicznej, która
służy rozwojowi nauki i techniki, dziękuję za dotychczasową działalność edukacyjną i społeczną, za aktywizację życia
publicznego oraz promocję naszego
miasta.

chciałbym wyrazić uznanie dla inżyniera
Włodzimierza Boczka, który swoim wieloletnim oddaniem dla pracy, imponującą wiedzą, kompetencją i pasją sprawia, że czujemy się zmotywowani do pracy na wysokim poziomie, ale w atmosferze wzajemnej współpracy i koleżeństwa. Wszystko to dzięki otwartości, cierpliwości i wyrozumiałości Kolegi Włodzimierza Boczka – Człowieka, któremu po
prostu wiele zawdzięczamy.
Potem były gratulacje i życzenia od zaprzyjaźnionych instytucji, przedstawicieli władz powiatu, miasta i gminy.
- W imieniu władz samorządowych,
mieszkańców Chojnowa i swoim własnym serdecznie gratuluję wspaniałego
jubileuszu 60.lecia Koła Terenowego
SIMP w Chojnowie – mówił burmistrz
Jan Serkies. - Wyrażam ogromny podziw
i szacunek dla długiej tradycji i wieloletniej działalność członków SIMP w naszym mieście. Organizacja skupiająca
inżynierów i techników mechaników
wszystkich specjalności jest jednostką
rozwijającą myśl naukową i społeczno-

Jubilaci odwdzięczyli się niezwykłym
prezentem dla wszystkich swoich gości
i osób, które za pośrednictwem naszej
Gazety otrzymały zaproszenia na niecodzienny koncert. Po części oficjalnej
odbył się występ pt. „Znasz-li ten kraj?”
w wykonaniu lirycznego tenora operowego Bogusława Bidzińskiego przy
fortepianowym akompaniamencie Stanisława Deji. Bogusław Bidziński pierwsze kroki w karierze muzycznej stawiał
w rodzinnym mieście – Chojnowie, następnie w Legnicy i Warszawie, gdzie
studiował na Wydziale Wokalnym
Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina. Artysta odnosi sukcesy jako
solista na światowych scenach.
Gdańszczanin Stanisław Deja, to absolwent Konserwatorium w Sankt Petersburgu. Laureat wielu konkursów pianistycznych. Koncertuje w Niemczech
i Skandynawii, jest stałym gościem Filharmonii Monachijskiej.

W pierwszej części koncertu publiczność
mogła usłyszeć m.in. utwory Stanisława
Moniuszki, Fryderyka Chopina czy Piotra Czajkowskiego, w drugiej natomiast
brylowały pieśni i arie włoskie. Miłą
niespodzianką był występ córki solisty
Opery Zuryskiej, który wzbudził zachwyt słuchaczy.
Muzyka klasyczna i operowa łączy w sobie głębię ekspresji z doskonałością instrumentacyjną, która urzekła wszystkich
zgromadzonych gości i była wspaniałym
dopełnieniem jubileuszu.
eg; kb
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Chojnowskie Dzieciaki

Piosenki jak mosty

XI Międzyszkolny
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Franciszek Bobiński – ma 1,5 roku.
Jego najlepszym przyjacielem jest pies
Dżeki, z którym biega po ogrodzie. Franek
jest największym fanem Star Wars, ma już
sporą kolekcję gadżetów i koszulek z tej
serii.

Spotkanie autorskie
z Rafałem Witkiem

