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To by³a wspania³a NOC
Jakkolwiek brzmi¹ te s³owa, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ka¿dy z uczestników tegorocznej „Nocy w Muzeum” potwierdzi je i zgodzi siê,
¿e impreza ponownie bardzo siê uda³a.

Teatralny maraton
Nie by³o zwyciêzców, ale by³ aplauz, podziw i satysfakcja. Tak podsumowaæ mo¿na dziewi¹t¹ edycjê Przegl¹du Zespo³ów Teatralnych Silebia 2014.

Wêdkarski weekend w Chojnowie
W ostatni dzieñ maja i pierwszy czerwca na Rybaczówce
odby³y siê imprezy dla mi³oœników wêdkarstwa.

Szansa na powrót
Realizacja projektu zak³ada³a nabycie lub wzrost kwalifikacji
zawodowych i zwiêkszenie szans na zatrudnienie.
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Polsko-niemieckie jubileusze
Jubileusz 25.lecia obchodz¹ w tym roku Niemcy,
którzy od æwieræ wieku przyje¿d¿aj¹ z wizyt¹
do Chojnowa - miasta ich dzieciñstwa b¹dŸ
dzieciñstwa ich krewnych. Ka¿dego roku,
w maju, gród nad Skor¹ podejmuje kilkudziesiêcioosobow¹ grupê, która z sentymentem wraca
w swoje rodzinne strony. Tegoroczna wizyta
jest wyj¹tkowa, bo rocznicowa, a dodatkowo
przypad³a w chwili wa¿nej tak¿e dla nas.

4 czerwca obchodziliœmy 25 lat wolnych wyborów w Polsce. W 1989 roku Polacy wybrali
460 pos³ów oraz 100 senatorów. To g³osowanie przynios³o zwyciêstwo solidarnoœciowej
opozycji oraz pora¿kê komunistycznej w³adzy.
Wybory by³y prze³omowym wydarzeniem,
które doprowadzi³o do powstania ca³kowicie
nowej sytuacji politycznej w kraju, ta natomiast
do kolejnego wa¿nego wydarzenia. Dziesiêæ
lat temu, 1 maja 2004 roku Polska, wraz z 9 innymi krajami, poszerzy³a struktury Unii Europejskiej.
Trzy okolicznoœci zatem z³o¿y³y siê na wspólne œwiêtowanie. Mówi³ o nich burmistrz podczas spotkania z niemieck¹ grup¹ w ratuszu.
O tym jak przebiega³a tegoroczna wizyta
napiszemy w kolejnym wydaniu G.Ch.
Przyjazny Komputer w MOKSiR
We wspó³pracy z wroc³awsk¹ firm¹ Enterprise Investment Zarz¹dzanie Ryzykiem
zapraszamy mieszkañców do wziêcia udzia³u
w bezp³atnych szkoleniach w Chojnowie pn.
PRZYJAZNY KOMPUTER. Oferta adresowana jest do osób w wieku 25-64 lata, zarówno bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
jak i pracuj¹cych, które spe³niaj¹ minimum
jeden warunek: wykszta³cenie co najwy¿ej
œrednie, pozostaj¹ bez pracy powy¿ej 6 miesiêcy lub s¹ w wieku 50+. Zg³aszaæ mo¿na
siê telefonicznie we Wroc³awiu - 71/7187328
lub w Chojnowie - Dom Schrama, Rynek 20,
pok. nr 10, tel. 512680388. Zapraszamy.
Og³oszenie S¹du Rejonowego
w Z³otoryi
“S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku po
Jadwidze Klimaszewskiej, córce Karola i Marii
z domu Germanis, ostatnio stale zamieszka³ej
w Chojnowie przy ul. Drzyma³y 9/4. S¹d wzywa
wszystkich spadkobierców, aby w terminie
6 miesiêcy od daty publikacji niniejszego
og³oszenia stawili siê w tut. S¹dzie i udowodnili swoje prawa do spadku, w przeciwnym
bowiem razie mog¹ zostaæ pominiêci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
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Kalendarz imprez w mieœcie
czerwiec - lipiec
CZERWIEC
06.06. - Turniej Bryd¿a Sportowego; Dom Schrama
07 - 08.06. - Dni Chojnowa; Rynek
07.06 - wojewódzki Turniej pi³ki Rêcznej dziewcz¹t klas IV i VI; PZS;
14.06 - Festyn „Popo³udnie z czwórk¹”; Szko³a Podstawowa nr 4
14.06. - Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê Skory; rzeka Skora
21.06. - Sp³yw Kajakowy o B³êkitn¹ Wstêgê Skory; rzeka Skora
22.06. - Noc Œwiêtojañska; Park Œródmiejski
czerwiec - Koncert Ogniska Muzycznego z okazji zakoñczenia roku szkolnego;
MBP - Sala Edukacyjna
czerwiec - Szkolny Rodzinny Turniej Korczakowski pod has³em „¯yjmy bezpieczniej”;
Szko³a Podstawowa nr 4
czerwiec-lipiec - „Wspó³czesna tkanina artystyczna” - wystawa wroc³awskiej
grupy tkackiej „W¹tek” z okazji XII Festiwalu Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego; Muzeum Regionalne.
LIPIEC
01-04.07. - Wakacje z MOKSiR; Dom Schrama
7.07 - 11.07.- „Wakacje z Bibliotek¹”; Miejska Biblioteka Publiczna
lipiec – sierpieñ - „Malarstwo Juliana Pamu³y” Miejska Biblioteka Publiczna
organizator- Miejska Biblioteka Publiczna
lipiec - Festyn wakacyjny
Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

SP3 - 76 818-85-43
SP4 - 784-902-180
SP3 - 76 818-85-43
Gimnazjum nr 1 - 76 818-83-32
Gimnazjum nr 2 – 76 818-85-93

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Wybory do europarlamentu 2014
Tak jak w innych miejscowoœciach w Polsce,
tak i w Chojnowie 25 maja odby³y siê wybory
do parlamentu europejskiego. Ze wzglêdu na
przynale¿noœæ swojej ulicy, ka¿dy uprawniony chojnowianin móg³ oddaæ swój g³os
w jednym z siedmiu lokali wyborczych.
Kieruj¹c siê sympati¹ do danej opcji politycznej, kandydata b¹dŸ te¿ czystym przypadkiem zaznaczaliœmy swój wybór. Frekwencja jednak nie wzbudza entuzjazmu.
Œrednia dla ca³ej Polski wynios³a zaledwie
nieco ponad 23%, zaœ w Chojnowie 18%.
W naszym mieœcie osób uprawnionych do
oddania g³osu jest a¿ 11.315, stawi³o siê
2.049, a wa¿nych g³osów oddano 1.969.
Dlaczego tak siê dzieje? Mo¿e najwa¿niejszym powodem jest fakt, ¿e mieszkañcom
zarówno Chojnowa jak i wiêkszoœci Polski

Bruksela wydaje siê odleg³ym miejscem,
które nie wp³ywa bezpoœrednio na nasze ¿ycie.
Gazeta Chojnowska odwiedzi³a kilka lokali
- w Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej
nr 3 i 4. Oprócz stanowiska komisji, w lokalach
wyznaczone by³o tak¿e miejsce dla mê¿a zaufania. M¹¿ zaufania czuwa nad prawid³owym
przebiegiem g³osowania, czêsto jest przedstawicielem jednego z kandydatów, nie mo¿e
jednak mieszaæ siê w pracê komisji.
My te¿ siê nie mieszaliœmy, a po wyborach
pokusiliœmy siê o pewne statystyki. W lokalu
Szko³y Podstawowej nr 4 odnotowaliœmy najwy¿sz¹ liczb¹ wyborców, którzy oddali swój
g³os - 532, zaœ najwy¿sz¹ frekwencjê osi¹gn¹³ oœrodek “Niebieski Parasol” - 31 %. Najs³abiej by³o w Szkole Podstawowej Nr 3 - 15%.
Gdy spojrzymy na poparcia dla danych ugru-

powañ i partii politycznych, mo¿emy zwróciæ
uwagê, ¿e nie odbiega ono od œredniej w skali
kraju. W Chojnowie najwiêksze poparcie
zyska³a Platforma Obywatelska - 666 g³osów. Tu¿ za ni¹, z liczb¹ 628 g³osów znalaz³o siê Prawo i Sprawiedliwoœæ. Pozycjê
trzeci¹ zaj¹³ Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Unia Pracy - 253. Miejsce czwarte, bez w¹tpienia czarny koñ tych wyborów - Nowa Prawica
Janusza Korwin-Mikke - 150. Ostatnie miejsce,
gwarantuj¹ce miejsce w Europarlamencie,
Polskie Stronnictwo Ludowe - 63. Choæ
wiêkszym poparciem od PSL cieszy³a siê wœród
chojnowian Solidarna Polska Zbigniewa
Ziobro (98), to jednak ostateczne wyniki
g³osowania z ca³ej Polski, by³y inne.
MK

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi 23, 24/4
o ³¹cznej pow. 6181 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00016601/5.
Cena wywo³awcza - 387.000,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 77.400,00 z³.
Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po³o¿ona jest w kompleksie terenów przemys³owych, uzbrojonych
w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹, telekomunikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 7 lipca
1997 r., oznaczona symbolem 9 F 18.8 P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci
gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie
pogarszaj¹cej stanu œrodowiska, zieleñ izolacyjna, zieleñ ³êgowa.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami, nie
toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne dotycz¹ce
prawid³owoœci jej nabycia przez gminê. Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci pod³o¿a gruntowego terenu. Przed
przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê z ekspertyz¹ geotechniczn¹ i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia
terenu, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Warunki obs³ugi dzia³ki
w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nale¿y uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie
okreœlone przez nabywcê. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za kolizje z niewidocznymi na podk³adach geodezyjnych
sieciami uzbrojenia terenu. Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci
w granicach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu
mog¹ przyst¹piæ tylko inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹
zezwolenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu
komisji przetargowej. Do przetargu mog¹ tak¿e przyst¹piæ ich pe³nomocnicy
oraz podmioty finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce
lub wydzier¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ
w strefie. W przypadku podmiotów finansuj¹cych inwestycjê firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿ oœwiadczenie
o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu posiadaj¹cego
zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym,
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potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe i spó³ki
z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone za
zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS i uchwa³ê
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci.
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców. (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn.zm.)
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
7 lipca 2014 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
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.
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¿ 3.870,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 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. Termin
zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹
zostanie zawarta warunkowa umowa sprzeda¿y, albowiem Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile
LSSE nie skorzysta z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca
w³asnoœæ nieruchomoœci. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518),
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 ww. 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. Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje
prawo odwo³ania przetargu z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j.
Dz.U. z 2014 r. poz. 518).
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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Na XLI sesji...
Jednym z tematów majowej sesji by³a analiza stanu technicznego
mienia komunalnego, któr¹ radnym przedstawi³ burmistrz Jan Serkies:
Maj¹c na wzglêdzie stan techniczny obiektów miejskich oraz infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz oœwietlenia drogowego,
prowadzone s¹ od lat inwestycje poprawiaj¹ce wizerunek miasta.
 Miêdzy innymi wykonano remonty budynków u¿ytecznoœci publicznej
- Biblioteka Miejska, Muzeum Regionalne, Baszta Tkaczy, Dom
Schrama, Gimnazja nr 1 i 2, Przedszkole Miejskie nr 3. Prowadzona
jest przebudowa i rozbudowa Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji. Wybudowano basen kryty przy Szkole Podstawowej nr 4,
boiska wielofunkcyjne - przy Szkole Podstawowej nr 3, przy
Gimnazjum nr 2, na stadionie miejskim oraz zespó³ boisk Orlik 2012.
Wyremontowano sale gimnastyczne w obu gimnazjach. Prowadzony
jest remont kapitalny sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4.
Stan techniczny wy¿ej wymienionych obiektów nale¿y okreœliæ jako dobry.
 Gmina Miejska Chojnów jest w³aœcicielem 22 km. dróg. W ostatnim okresie wybudowane zosta³y drogi w ulicach: Samorz¹dowej,
£u¿yckiej, Nowej, Kazimierza Wielkiego, ¯eromskiego, Tuwima,
Rzemieœlniczej, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Bielawskiej
(do ul. D¹brow-skiego), Orzeszkowej, Konopnickiej. Przeprowadzono
Rewitalizacjê Rynku, w ramach której wykonano nawierzchnie ulic i
chodników Rynku, ul. Grottgera, Œciegiennego. W czerwcu rozpoczêta
zostanie budowa nawierzchni ul. Krótkiej. W ramach prac interwencyjnych wymieniono nawierzchnie wielu chodników i ulic gminnych.
Drogi wymagaj¹ce remontu nawierzchni: ul. Witosa, Ma³achowskiego, Wolnoœci (od mostu nad rzek¹ do ul. Kiliñskiego), Sienkiewicza, Krasickiego, S³owackiego.
Drogi do budowy (ulice o nawierzchni gruntowej): ul. Po³udniowa,
Rejtana, Reymonta, Ogrodowa, Brzozowa, Rac³awicka, czêœæ Broniewskiego (ju¿ wykonane projekty techniczne), oraz Bielawska (od
D¹browskiego do Kusociñskiego) Solskiego (w obrêbie osiedla
domów jednorodzinnych) Ró¿ana, Tulipanowa, S³owiañska,
K³adka dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ul. Grodzkiej jest w stanie
dobrym. W roku 2007 przeprowadzono remont kapitalny k³adki,
a w roku 2013 - malowanie konstrukcji stalowych. W bie¿¹cym roku
wybudowano now¹ k³adkê dla pieszych nad rzek¹ w ci¹gu ulic Brzozowa
i Rac³awicka, o konstrukcji stalowo-drewnianej, która zast¹pi³a
k³adkê ¿elbetow¹ tzw. „z³amany most”, zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu
u¿ytkowników.
 Oœwietlenie drogowe w mieœcie w czêœci jest w³asnoœci¹ gminy.
Jego stan techniczny jest dobry. Od 2012 roku wybudowano sieci
oœwietlenia w ulicach:
Asnyka, Po³udniowej, Kiliñskiego (od ul. Grunwaldzkiej do Legnickiej),
Kochanowskiego, Gohaterów Powstania Warszawskiego, Bielawskiej,
£u¿yckiej, Wyspiañskiego, Sempo³owskiej, Krótkiej, Zielonej, Brzozowej. Ponadto wymieniono 13 s³upów oœwietlenia przy ul Kiliñskiego
oraz wiêkszoœæ opraw oœwietleniowych (z rtêciowych na bardziej ekonomiczne - sodowe). W ramach Rewaloryzacji Rynku wymieniono

oœwietlenie uliczne w ulicach: Rynek, Œciegiennego, Legnicka (do
Reja), Grottgera, Chmielnej (do Pl. Zamkowego)
Konserwacj¹ i utrzymaniem w dobrym stanie oœwietlenia w mieœcie
zajmuj¹ siê firmy wybrane w przetargach nieograniczonych.
W bie¿¹cym roku wybudowane zostan¹ sieci oœwietlenia drogowego
w ulicach: Samorz¹dowa (aleja lipowa), Sikorskiego (gara¿e), aleja
g³ówna Parku Piastowskiego, Bielawska-Solskiego (osiedle domów
jednorodzinnych).
 Sieci wodoci¹gowe jak równie¿ kanalizacyjne zarz¹dzane s¹ przez
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddzia³ Wodoci¹gów i Kanalizacji.
Miasto wyposa¿one jest w sieci wodoci¹gowe - 26,1 km i sieci kanalizacji
sanitarnej - 33,9 km. W celu poprawienia stanu sieci wod-kan wymieniono ruroci¹gi w ulicach: Bielawskiej (od stacji uzdatniania wody do
ul. Chmielnej), ¯eromskiego, Sk³odowskiej-Curie, Spacerowej, Z³otoryjskiej, Cichej, M³ynarskej, Królowej Jadwigi, Skargi, Chmielnej,
Œciegiennego, Rejtana, Legnickiej, Kolejowej.
Wybudowano nowe sieci w rejonie ulic: Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej.
Przebudowy i wymiany wymagaj¹ sieci w ulicach: Mickiewicza, Witosa,
Ma³achowskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Niemcewicza,
D¹browskiego (od Bielawskiej do Reymonta), Sienkiewicza, Krasickiego,
S³owackiego.
Stan techniczny Stacji uzdatniania wody zosta³ znacznie poprawiony
dziêki przeprowadzonym remontom. Prace modernizacyjne s¹ kontynuowane, podobnie jak na miejskiej oczyszczalni œcieków.
 Substancja mieszkaniowa. Miasto jest w³aœcicielem 55 budynków,
wspó³w³aœcicielem 230. Dwa budynki wy³¹czono z eksploatacji.
W zasobach mieszkaniowych miasta s¹ budynki stare (najczêœciej
z okresu przedwojennego) oraz budynki nowsze. W latach 2005-2006
wybudowany zosta³ budynek socjalny przy ul Z³otoryjskiej. Stan
budynków jest bardzo zró¿nicowany - od dobrego (budynki nowe) a¿
do niezadowalaj¹cego.
Stan techniczny budynków jest badany i okreœlany w rocznych i piêcioletnich obowi¹zkowych przegl¹dach budowlanych przez osoby do tego
uprawnione i odnotowywane w ksi¹¿kach obiektów budowlanych.
W kwestii niezbêdnych remontów wielorodzinnych budynków mieszkalnych nale¿y stwierdziæ, ¿e decyzje o ich przeprowadzeniu podejmowaæ musz¹ wspólnoty mieszkaniowe odpowiednimi uchwa³ami.
 Na terenie miasta usytuowanych jest 18 ogrodów zabaw. Ich stan techniczny jest dobry. Wszelkie uszkodzenia naprawiane s¹ na bie¿¹co.
 Mienie komunalne znajduj¹ce siê na Cmentarzu Komunalnym:
Budynek kaplicy cmentarnej oraz budynek z ch³odni¹ s¹ po remoncie.
Ich stan techniczny jest dobry. Sieæ wodoci¹gowa oraz przy³¹cza i punkty
czerpania wody, oœwietlenie i ogrodzenie cmentarza s¹ w stanie dobrym.
Wykonane w 2012 oraz w 2013 r. alejki cmentarne - stan b. dobry.
Pozosta³e ci¹gi piesze - alejki gruntowe wymagaj¹ utwardzenia.
Budynek administracyjny i gospodarczy wymagaj¹ remontu.

Sprawozdanie 2/2014 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowana jest przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji.
2. Kontynuowane s¹ prace przy rewaloryzacji
terenów zielonych przy ul.Kiliñskiego „Morskie Oko”.
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3. Zakoñczono budowê k³adki dla pieszych
nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ulic Rac³awickaBrzozowa.
4. Og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê ci¹gów pieszo-jezdnych ul. Brzozowej i Rac³awickiej w celu po³¹czenia uk³adu
komunikacyjnego pieszego z k³adk¹ nad Skor¹.
5. Rozpoczêto remont sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 4.

6. Rozstrzygniêto przetarg na utrzymanie
terenów zielonych og³oszony w 4 czêœciach,
w wyniku którego podpisano umowy z trzema wykonawcami - Property Konsulting
z Wo³owa, ALER z Lubina i Agro-Œwit
z Chocianowa.
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Na XLI sesji...
7. Zamontowano ogród zabaw przy ul.Witosa.
8. Zamówiono 15 ³awek parkowych do
zamontowania w rejonach terenów zielonych.
9. Przeprowadzono naprawy cz¹stkowe nawierzchni dróg miejskich.
10. Rozpoczêto prace zwi¹zane z odnowieniem oznakowania poziomego przejœæ dla
pieszych.
11. Wprowadzono nowe organizacje ruchu
drogowego na nastêpuj¹cych ulicach:
- ul. PoŸniaków - miejsce postojowe dla
niepe³nosprawnych;
- ul. Konarskiego - dopuszczenie ruchu w dniach
sobota, niedziela i œwiêta;
- ul. Po³udniowa - ograniczenie do 3,5 t.
12. Trwa koszenie traw na miejskich terenach
zielonych, ogrodach zabaw, przy rzece Skorze.
13. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 13 osób na okres
6 miesiêcy, które m.in. wykonuj¹ prace gospodarcze w instytucjach i na terenach miejskich.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej :
- na rzecz dotychczasowych najemców 3 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej przy
ul. Okrzei,
2. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Witosa
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem
magazynowym przy ul. Fabrycznej za kwotê
93.030 z³.
3. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
- dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ przy
ul. S³owiañskiej, ul Rejtana i ul. M³ynarskiej,
- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 34/5,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Witosa 17,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Kolejowej 13,
- dzia³ki niezabudowanej przeznaczonej pod
us³ugi komercyjne przy ul. Samorz¹dowej,
4. Og³oszono przetarg na sprzeda¿ dzia³ki
objêtej granicami Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej przy ul. £u¿yckiej.
Podstrefa Chojnów powsta³a w 2006 r., na
mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 16 X
2006r. w sprawie Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej na dzia³kach o ³¹cznej
powierzchni 6,4766 ha, bêd¹cych w³asnoœci¹
Gminy Miejskiej Chojnów, w rejonie ul. £u-
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¿yckiej i ul. Okrzei w celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci ofert inwestycyjnych.
Pierwszym inwestorem na terenie strefy by³a
Firma Impel-Perfekta Sp. z o.o. z siedzib¹ we
Wroc³awiu, œwiadcz¹ca us³ugi pralnicze,
która naby³a grunty o powierzchni 1.7907 ha.
W 2008 r. grunty objête granicami podstrefy
Chojnów o pow. 1,5753 ha naby³a dzia³aj¹ca
w Chojnowie polska firma FEERUM S.A.,
oparta na kapitale polskim, produkuj¹ca
m.in.: suszarnie zbo¿owe, silosy, przenoœniki.
Uchwa³¹ Rady Miejskiej Chojnowa w 2010 r.
powiêkszono obszar chojnowskiej strefy
o dzia³kê nr 22/59 przy ul. Kraszewskiego
o pow. 2,3657 ha. Obecnie obszar Podstrefy
Chojnów to 5,4763 ha, w tym 3,1106 ha przy
ul. £u¿yckiej i 2,3657 ha przy ul. Kraszewskiego.
14 lipca br. odbêdzie siê drugi przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej, na któr¹ zgodnie z przepisami,
3 czerwca przeprowadzone bêd¹ rokowania
w celu wy³onienia przedsiêbiorcy na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Kolejny etap dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwoju naszej podstrefy, to przeprowadzenie
procedury w³¹czenia terenów o pow. 7 ha
po³o¿onych przy ul. Parkowej, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ujête s¹ jako tereny zabudowy
produkcyjnej i przemys³owej.
5. Zawarto 3 umowy dzier¿awy gruntu
z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.
6. Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru porz¹dkowego dla nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Fabrycznej oraz wydano zgodê
na wykreœlenie hipoteki ustanowionej
w zwi¹zku z zastosowaniem bonifikaty przy
wykupie lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej.
7. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki przy
ul. Legnickiej z urzêdu w celu wydzielenia
dzia³ek przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu.
8. Wydano 5 postanowieñ pozytywnie opiniuj¹cych podzia³y dzia³ek, pod wzglêdem
zgodnoœci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
9. Wydano 19 wypisów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.
10. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu
wynosz¹cego 1/2 udzia³u w nieruchomoœci
zabudowanej budynkiem w stanie surowym
otwartym po³o¿onej przy ul. Broniewskiego
o pow. 1017 m2, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby
fizycznej za cenê 80.000,00 z³., a zbywanego
na rzecz osoby fizycznej.

11. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Z³otoryjskiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa
gatunku kasztanowiec, dla osoby fizycznej
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Legnickiej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku kasztanowiec, dla osoby fizycznej
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Reja - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie zagra¿aj¹cych drzew gatunku
wierzba i jesion, dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew,
- przy ul.Koœciuszki - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 2 drzew gatunku
œwierk koliduj¹cych z budow¹ budynku
mieszkalnego, dla osoby prawnej,
- przy ul.Rac³awickiej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa
gatunku wierzba, dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 93 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 79 wniosków przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 14.794,31 z³. (wydano 76 decyzji pozytywnych i 3 decyzje
negatywne). Wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 93.600,89 z³.
2. Dodatki energetyczne: przyjêto 88 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
rozpatrzono 84 wnioski przyznaj¹c dodatki
na kwotê 1.415,12 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 285 wniosków,
wydano 274 dowody osobiste.
Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 16 decyzji administracyjnych,
3 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 14 zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 12 aktów
ma³¿eñstwa, 12 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 124 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 2 korespondencje konsularne, 215 wniosków o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 280 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano jubileusz ma³¿eñstwa.
6. Wys³ano wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
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To by³a wspania³a NOC
akkolwiek brzmi¹ te s³owa, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ka¿dy
z uczestników tegorocznej „Nocy w Muzeum” potwierdzi je
i zgodzi siê, ¿e impreza ponownie bardzo siê uda³a.
Organizatorzy - Muzeum Regionalne i Partnerstwo Doliny Skory, tym
razem zaplanowali przebieg imprezy w klimatach wieku piêtnastego.
Dla Chojnowa, to jeden z wa¿niejszych i tragiczniejszych okresów.
W 1428 roku miasto zosta³o zupe³nie zniszczone, a jego mieszkañcy
wymordowani przez bezwzglêdnych husytów. Przekazy historyczne mówi¹,
¿e tylko 15 chojnowian, ocali³o ¿ycie kryj¹c siê w koœcielnej wie¿y.
Miêdzy innymi o tym zdarzeniu opowiada³a przygotowana Wyprawa
Odkrywców, która prowadz¹c ulicami wspó³czesnego grodu, mia³a za
cel przypomnieæ o jego przesz³oœci. Z tej edukacyjno-rekreacyjnej
formy skorzysta³o blisko 170 osób, które wytrwale, prowadzone
rymowanymi wskazówkami, przesz³y d³ug¹ œcie¿kê, rozwi¹zuj¹c przy
tym has³o upowa¿niaj¹ce do wziêcia udzia³u w losowaniu atrakcyjnych nagród.
W tym czasie w ogrodach Zamku Piastowskiego legnickie i chojnowskie bractwo rycerskie rozbi³o swoje obozy, gdzie eksponowano
orê¿, uczono pos³ugiwania siê mieczem, prezentowano zbroje.
Towarzyszy³y im niewiasty, bez których wizerunek œredniowiecznej
osady by³by niezwykle ubogi. Dodatkow¹ atrakcj¹ byli rycerze konni
– w centrum miasta zachêcali do udzia³u w „Nocy…”, a na Placu
Zamkowym improwizowali rycerskie turnieje. Nie zabrak³o te¿ salw
z bombard, piszczeli i hakownic.
W zamkowych salach te¿ wiele atrakcji. Ciekawe wystawy sta³e m.in. „Relikty dawnego za³o¿enia zamkowego z II po³. XIII w., Lapidarium, „Historia Chojnowa”, „Broñ bia³a i palna” i wystawy czasowe
- „Silver Meetings” prezentuj¹ca wspó³czesne wyroby ze srebra oraz
grafika Grzegorza Fija³kowskiego. Autor tej ostatniej uczestniczy³
w chojnowskiej „Nocy…” dziel¹c siê z mieszkañcami teori¹ i praktyk¹. Przy jego miedziorytniczym warsztacie zainteresowanych nie
brakowa³o, a wielu z nich mia³o sposobnoœæ sprawdzenia graficznych
zdolnoœci, pracuj¹c pod okiem mistrza. W innych salach o dawnym
Chojnowie opowiada³a projekcja archiwalnych kart pocztowych,
mo¿na te¿ by³o obejrzeæ filmow¹ relacjê z poprzednich edycji Nocy
w Muzeum.
Kolejne wystawy nasze muzeum przygotowa³o w Baszcie Tkaczy.
Obiekt bêd¹cy jednym z chojnowskich zabytków przyci¹ga³ nie tylko
wyremontowanym wnêtrzem, prezentacj¹ fotografi Stefana
Arczyñskiego „Zabytki regionu” (fragment wystawy organizowanej
na otwarcie muzeum w 1959 roku), „Chojnowskiej secesji” czy
kolekcj¹ tkactwa ze zbirów muzem, ale tak¿e widokami z oœmiometrowej wie¿y.
St¹d rozci¹ga siê panorama miasta, widaæ te¿ by³o centrum, po
którym tego dnia przechadzali siê niecodzienni mieszkañcy zaczytani
w Wyprawê Odkrywców. Wœród nich niewiasty w œredniowiecznych
strojach, pacholêta w skromnym odzieniu, panowie szlachcice i zwykli
z plebsu… Wszyscy oni pod¹¿aj¹c ku Baszcie Tkaczy szli dawn¹
ulic¹ Husyck¹, odwiedzili miejsce, gdzie przed wiekami przodkowie

J
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ukryli siê przed najeŸdŸc¹, spotkali prawdziwego kata, który przed
swym domem, z toporem w d³oniach czeka³ na skazañców, wêdrowali
zau³kiem, gdzie onegdaj ¿ywot pêdzili liczni w tym mieœcie tkacze.
Wytyczona trasa wiod³a do wrót Zamku Piastowskiego, gdzie
strudzeni Wêdrowcy posiliæ siê mogli wspania³¹ grochówk¹, husyck¹
kasz¹ i s³odkim jad³em na deser.
A gdy zapad³y ciemnoœci, na chojnowsk¹ farê napadli okrutni husyci,
pozostawiaj¹c zniszczenia, zabitych i bior¹c w niewolê kilka bia³og³ów. Legnicka grupa rekonstrukcyjna, w deszczu, przy wtórze
b³yskawic mia³a mniej szczêœcia od swoich pierwowzorów i musia³a
opuœciæ gród nad Skor¹ na tarczy.
Zwyciêstwo mieszczanie fetowali na zamku wraz z nadwornym
chórem Skoranta, który piêknym koncertem zakoñczy³ „Noc
w Muzeum 2014”.
Chojnów tego dnia têtni³ œredniowiecznym ¿yciem. Wydarzenia przyci¹gnê³y t³umy, nie tylko z Chojnowa, ale i z okolic. Mieliœmy goœci
z naszej gminy, ze Z³otoryi, Boles³awca i z Legnicy. Gros uczestników odpowiedzia³o na apel organizatorów i zawita³o w odzieniu
przystaj¹cym do okolicznoœci. Pozostali dostosowali siê nastrojem.
Wszyscy œwietnie siê bawili, poznali nieco lokaln¹ historiê i prze¿yli
niecodzienn¹ noc…
eg
fot. eg, bm
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Na Dzieñ Matki
ojnowskie Mamy, œwiêtowa³y dwa dni. Za spraw¹ grup artystycznych dzia³aj¹cych w naszym domu kultury 26 i 27 maja
odby³y siê dwa ró¿ne wydarzenia dedykowane w³aœnie Mamom.
W poniedzia³ek na scenie Domu Schrama wyst¹pi³ chór Skoranta
z muzyczn¹ laurk¹, daj¹c koncert znanych i lubianych piosenek
o mi³oœci i radoœci. Równie sympatycznie przebiega³ wystêp Juranda
Kowalskiego - chojnowskiego muzyka, tekœciarza i kompozytora.
Jego autorskie utwory, chocia¿ mniej znane ni¿ repertuar Skoranty,
szybko wpada³y w ucho i porywa³y do wspólnego nucenia i tañca.
Opuszczaj¹c Dom Schrama, Mamy wci¹¿ jeszcze nuci³y ulubione
melodie…

Ch

Kolejny dzieñ œwiêtowania mia³ nieco inn¹ oprawê. Na scenie swoje
artystyczne ¿yczenia sk³adali najm³odsi - w formie wiersza, teatralnych spektakli i tañca. Trzy przedstawienia przeplatane dynamiczn¹
choreografi¹ zespo³ów tanecznych i okolicznoœciow¹ deklamacj¹,
wype³ni³y popo³udnie, rozœwietlaj¹c pochmurn¹ aurê tego dnia, radosnymi, dzieciêcymi talentami.
Prezentem nie zawsze musz¹ byæ kwiaty czy podarunki rzeczowe.
Dzielenie siê swoj¹ pasj¹, artystycznym dorobkiem i tym co w duszy
gra, jest czêsto wartoœciowym, niepowtarzalnym darem, p³yn¹cym
prosto z serca. Któ¿ nie wzruszy siê odbieraj¹c tak cenny prezent…
eg

Teatralny maraton
Nie by³o zwyciêzców, ale by³ aplauz, podziw i satysfakcja. Tak podsumowaæ mo¿na dziewi¹t¹ edycjê Przegl¹du Zespo³ów Teatralnych
Silebia 2014, organizowany przez Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji.
Nie by³o zwyciêzców, bo trudno klasyfikowaæ m³odych aktorów pe³nych zapa³u, zaanga¿owania i poœwiêcenia, którzy ca³ym sercem oddaj¹ siê swoim rolom. Trudno oceniaæ wielomiesiêczn¹ pracê nad
postaci¹, kostiumami, scenografi¹, w sytuacji gdy ka¿da trupa
przyk³ada ogromn¹ wagê do ca³okszta³tu swojego przedstawienia.
W tym roku do udzia³u w Silebi zg³osi³o siê 14 grup teatralnych z Chojnowa, Lwówka Œl¹skiego, Legnicy, G³ogowa, Wroc³awia,
Zgorzelca i Raszówki. Za³o¿eniem organizatorów jest prezentacja
baœni i legend Dolnego Œl¹ska, ale nie ma tu sztywnych ram i ka¿dy
spektakl ogl¹dany jest z uwag¹. Nie dziwi zatem fakt, ¿e kilkadziesi¹t
przedstawieñ stworzy³o niecodzienny teatralny maraton, który dla
mi³oœników tej sztuki by³ wspania³¹ okazj¹ do zaspokojenia teatralnego apetytu.

Przy tej okazji œpieszymy donieœæ, ¿e grupa teatralna Pche³ki,
dzia³aj¹ca przy MOKSiR, tydzieñ wczeœniej, wziê³a udzia³ w XIII
Przegl¹dzie Teatrów Dzieci i M³odzie¿y „Jedzie poci¹g z daleka czyli
interdyscyplinarna podró¿ artystyczna” organizowany przez ODK
Jelenia Góra. Do konkursu zakwalifikowa³y siê grupy teatralne
z Polski i Czech. Nasza grupa zdoby³a wyró¿nienie za spektakl
DUSZKI z PODUSZKI, prezentowany tak¿e na Silebi.
eg
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Rodzinny festyn gimnazjalny
24 maja odby³ siê festyn rodzinny w Gimnazjum nr 2. W zwi¹zku
z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niemo¿liwa by³a realizacja
zaplanowanych na ten dzieñ punktów programu. Dodatkowo problem
sprawi³a powódŸ w piwnicy szko³y, która uniemo¿liwi³a poruszanie
siê po najni¿szym piêtrze budynku. Andrzej Urban, dyrektor gimnazjum zadecydowa³ by festyn odby³ siê na sali gimnastycznej.
Impreza rozpoczê³a siê „Biegiem Malucha”. By³ to konkurs, w którym
dzieci mog³y sprawdziæ swoj¹ szybkoœæ oraz zasmakowaæ rywalizacji.
Na festynie nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ szkolnego zespo³u tanecznego Brooklyn, odnosz¹cego wiele sukcesów na arenie krajowej. Na
dziewczyny czeka³o ciê¿kie zadanie, poniewa¿ ich uk³ady odbywa³y
siê co 3 minuty. Jak siê okaza³o bez problemu podo³a³y temu wyzwaniu. Brooklyn zaprezentowa³ miêdzy innymi uk³ad, którym siêgn¹³ po
tytu³ Mistrza Dolnego Œl¹ska.

Na szkolnej uroczystoœci pojawi³ siê równie¿ zespó³ Cubana. Jest to
grupa gimnazjalistów, która zaprezentowa³a tañce towarzyskie.
Cubana zatañczy³a cha-che, belgijkê oraz scenê ze s³ynnego oraz
wszystkim znanego filmu „Dirty Dancing ‘’.
Przyby³a na festyn publicznoœæ mog³a te¿ podziwiaæ utalentowanych
wokalnie uczniów i absolwentów szko³y.
W zwi¹zku z „si³¹ wy¿sz¹”, która nie pozwoli³a na realizacjê wszystkich planów dyrekcja gimnazjum zadecydowa³a, ¿e czêœc atrakcji
przeniesiona zostanie na inny dzieñ. W pi¹tek 30 maja zatem,
uczniowie po skróconych lekcjach wyszli na szkolne podwórko, by
spêdziæ mi³o czas w gronie znajomych, zjeœæ grillowan¹ kie³baskê
oraz spróbowaæ domowych wypieków rodziców . Pogoda tym razem
dopisa³a i nic nie zak³óci³o szkolnego œwiêtowania.
Karolina Ziomek

Krótkofalowcy nadaj¹
ilka dni temu, dok³adnie 30 maja, na
terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
zamontowali siê krótkofalowcy z Kamiennej
Góry. Podobnie jak w ubieg³ym roku przy
okazji œwiêta miasta i Krajowej Wystawy Filatelistycznej, tak i w tym, tu¿ przed Dniami
Chojnowa, promuj¹ w eterze gród nad Skor¹
i jego weekendowe atrakcje.
Krótkofalowcy lubi¹ osobist¹, dwukierunkow¹ komunikacjê najczêœciej z zupe³nie
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obcymi (do czasu poznania) ludŸmi. Takich
pasjonatów na œwiecie s¹ tysi¹ce, dlatego nie
dziwi fakt, ¿e wieœæ o Dniach Chojnowa
2014, dziêki krótkofalowcom dotar³a ju¿ do
ponad 2 tysiêcy osób z 36 krajów. Ka¿dego
kto chcia³by bli¿ej przyjrzeæ siê tej pasji, obejrzeæ sprzêt radiowy i poznaæ jego mo¿liwoœci,
kamieniogórzanie serdecznie zapraszaj¹ chêtnie opowiedz¹ o tym dlaczego nawi¹zywanie
³¹cznoœci radiowych jest tak fascynuj¹ce. My
tak¿e zachêcamy do odwiedzenia stacji
krótkofalowców - z pewnoœci¹ bêdzie im
mi³o.
A szczególnie zainteresowanych odsy³amy
te¿ na strony krótkofalowców:
http://www.qrz.com/db/SP6OPZ;
http://www.qrz.com/db/SN0CHS;
http://www.qrz.com/db/SN0CHD
eg
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Portrety

naszych artystów
Ma³gorzata Krzywda
Wierszopisarka, by³a bibliotekarka. Zajmuje siê terapiami
naturalnymi. Uwielbia spêdzaæ czas wœród natury. Amatorsko zajmuje siê fotografi¹.
Jest wspó³redaktork¹ “Almanachu artystyczno-kulturalnego Ziemi Chojnowskiej”.
Nale¿y do Chojnowskiego Klubu Literackiego (ChKL). Jej wiersze znalaz³y siê w tomikach: „Wyraziæ siebie. Almanach Chojnowskiego Klubu Literackiego” oraz
w autorskim “Na stryszku”, którego wydawc¹ jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie.

Majowy festyn trójki
22 maja odby³ siê ju¿ po raz 15-ty Majowy
Festyn Trójki. W tym roku pogoda nie pozwoli³a na sobotni termin, w zwi¹zku z tym
festyn zosta³ prze³o¿ony na dzieñ 22 maja,
czyli czwartek. Tym razem s³oñce i temperatura nie zawiod³a. Nie zawiedli te¿ ci,
którzy przyszli na festyn. Impreza przygotowana przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹:
uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szko³y zgromadzi³a rzeszê naszych
sympatyków. Na placu przed szko³¹ mo¿na
by³o zobaczyæ wystêpy wszystkich szkolnych
grup i solistów. Na boisku szkolnym zosta³
rozegrany mecz pi³ki no¿nej dziewcz¹t,
w którym nasza reprezentacja zmierzy³a siê
z reprezentacj¹ dziewcz¹t z Gimnazjum nr 1.
Mecz wygra³y nasze pi³karki. Na scenie panie
prowadz¹ce: B Kruk i U. Chmielewska
zachêca³y publicznoœæ do korzystania z przygotowanych atrakcji: pysznych gofrów
i zapiekanek, kie³basek, waty cukrowej,
pajdy chleba, smacznego ciasta i napojów.
Przygotowano kiermasz taniej ksi¹¿ki, gry
zrêcznoœciowe z nagrodami, zabawkê za
z³otówkê. Chêtni mogli sprawdziæ swoje

umiejêtnoœci w strzelaniu painball’em czy
z ³uku, powspinaæ siê na dmuchane zamki.
Odby³a siê licytacja przekazanych super
atrakcji pi³karskich: kompletu gad¿etów
Manchesteru United oraz pi³ki Zag³êbia
Lubin. Licytacja obrazów chojnowskich plastyków zaspokoi³a gusty artystyczne zgromadzonych. Szkolenie z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej po³¹czone z konkursami przeprowadzi³a p. E. Kie³basa z legnickiego oddzia³u KRUS. Funkcjonowa³ k¹cik
pielêgniarski oraz punkt pomocy logopedycznej. Jako gwiazda wieczoru na scenie wyst¹pi³ zespó³ Rok Starsi, który posiada w naszej
szkole liczn¹ grupê fanów (a w zasadzie, przede
wszystkim liczn¹ grupê fanek). Harcerska
grochówka przygotowana przez niezawodn¹
grupê pod kierownictwem p. A. Skalskiego
i P. Wróbla cieszy³a siê du¿ym powodzeniem
ju¿ podczas sobotniego podejœcia do festynu.
Impreza nie odby³a by siê, gdyby nie by³o, jak
zwykle niezawodnej pomocy rodziców pod
wodz¹ p. M. Wierzbickiej. Podziêkowania
dla wszystkich zaanga¿owanych w prace przy
festynie.
sp3

Kronika
Towarzyska
UUU
Stefani Faflak z okazji 90-tych
urodzin sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia:
du¿o szczêœcia, radoœci,
uœmiechu, mnóstwo wiary,
wytrwa³oœci, si³y, samych
przyjemnych i spokojnych dni brat z bratow¹, chrzeœniaczka
Terenia z rodzin¹.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 11/813
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Konkursy w SP3
miesi¹cu kwietniu i maju w SP 3 odby³o siê wiele konkursów szkolnych i miêdzyszkolnych. Pierwszy odby³ siê konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Przygotowa³a i przeprowadzi³a go s. Emanuela. Do komisji konkursowej zaproszony zosta³
ksi¹dz proboszcz Miros³aw Makowski. Bra³o w nim udzia³ ponad 100
uczniów. Oprócz nagród i wyró¿nieñ ka¿dy z uczestników otrzyma³
upominek.
Kolejny, ju¿ XII odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs Mitologiczny Klas V.
Reprezentacje klas pi¹tych z naszej szko³y, Szko³y Podstawowej nr 1
w Z³otoryi oraz Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie zmaga³y siê
z ciekaw¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ staro¿ytnej Grecji i Rzymu. W wyniku
zaciêtej walki I miejsce zajê³a dru¿yna z klasy Va z naszej szko³y, II
miejsce - II dru¿yna z klasy Va, III miejce - III dru¿yna klasy Va, IV
miejsce - dru¿yna z SP1 Z³otoryja, V miejsce - dru¿yna z SP4
Chojnów i VI miejsce reprezentacja klasy Vb z naszej szko³y.
Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu oraz podziêkowania
dla organizatorki p. M. Szczepanowskiej.
W naszej szkole odby³ siê równie¿ miêdzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy pod nazw¹ “Przyroda i matematyka - moje pasje”.
Wziê³y w nim udzia³ reprezentacje V klas ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Z³otoryi, Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz naszej
szko³y. Rywalizacja by³a bardzo wyrównana. Ró¿nice pomiêdzy
dru¿ynami, które rozwi¹zywa³y zadania matematyczne i przyrodnicze
wynosi³a parê punktów, co œwiadczy o bardzo wysokim poziomie
wiedzy uczestników. Ostatecznie I miejsce zajê³a reprezentacja SP4, II
miejsce - SP3 i III miejsce - SP1. Gratulacje dla uczestników i podziêkowania dla pañ: Izabeli Hibner-Majewskiej i Doroty Sienkiewicz za
sprawn¹ organizacjê.
Wa¿nym wydarzeniem by³ udzia³ Marty Klimczyk, uczennicy klasy V,
laureatki etapu powiatowego Konkursu Recytatorskiego Pegazik,
w finale wojewódzkim, w K³odzku. Otrzyma³a tam wyró¿nienie I-go
stopnia w kategorii m³odsi. Gratulacje dla Marty i opiekuna - p. A. Pauch.
Jak co roku w maju odby³ siê w naszej szkole, ju¿ VII z kolei,
Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojêzycznej “Piosenki jak

W

mosty”. Podobnie jak w poprzednich latach cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród wykonawców, jak i widzów. Dzieci
z szeœciu szkó³ podstawowych z terenu Chojnowa i gminy Chojnów
zaprezentowa³y piosenki w jêzyku angielskim, niemieckim, hiszpañskim i rosyjskim. Poziom by³ bardzo wysoki, wiêc komisja
konkursowa mia³a trudne zadanie. Wygrali najlepsi. Podziêkowania
dla organizatorek: p. M.Spes i p. J. Piróg.
Kolejnym konkursem obcojêzycznym by³ Miêdzyszkolny Konkurs
Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego. Bra³o w nim udzia³ ponad 70
uczennic i uczniów z 7 szkó³ podstawowych. Rywalizacja by³a bardzo
zaciêta. Ró¿nice punktowe pomiêdzy uczestnikami - minimalne.
Na szczególne uznanie zas³uguj¹ uczniowie, którzy brali udzia³
w konkursach z obydwu jêzyków. Gratulacje dla laureatów.
Podziêkowania dla organizatorek konkursu: p. Piróg, p. Lewickiej,
p. Olszañskiej i p. Kostyszyn.
Swój konkurs mia³y równie¿ dzieci klas m³odszych. Reprezentanci
klas II i III brali udzia³ w Szkolnym Konkursie Ortograficznym dotycz¹cym wiosny. Nad ca³oœci¹ czuwa³a organizatorka - p. M. Spes.
bk i ml

Specyficzne trudnoœci w nauce matematyki
Coraz czêœciej do naszej poradni zg³aszaj¹ siê
uczniowie z proœb¹ o dokonanie diagnozy
pod k¹tem dyskalkulii. Termin dyskalkulia
nale¿y do klasy terminów medycznych oznaczaj¹cych pewien rodzaj dysfunkcji: dys z greckiego oznacza „Ÿle” lub „nie”, kalkuliaz ³aciñskiego calkulare to „liczyæ”, „obliczaæ”.
St¹d dyskalkulia to „z³e liczenie” lub „nieliczenie”.
Koncepcjê dyskalkulii rozwojowej przedstawi³ w 1970 roku s³owacki neuropsycholog
Ladislav Kosc. Dyskalkuliê rozwojow¹ zdefiniowa³ on jako „strukturalne zaburzenie
zdolnoœci matematycznych, maj¹ce swe
Ÿród³o w genetycznych lub wrodzonych
nieprawid³owoœciach tych czêœci mózgu,
które s¹ bezpoœrednim anatomiczno- fizjologicznym pod³o¿em dojrzewania zdolnoœci
matematycznych zgodnie z wiekiem; zaburzenie wystêpuj¹ce bez jednoczesnego
zaburzenia ogólnych funkcji umys³owych”.
W definicji tej wa¿ne s¹ trzy elementy:
* istniej¹ zaburzenia zdolnoœci matematycznych,
* maj¹ one wybiórczy charakter, bez zaburzeñ
w zakresie ogólnych mo¿liwoœci umys³owych,
* zaburzenia te spowodowane s¹ dysfunkcjami
pewnych obszarów mózgu.
W poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie mamy mo¿liwoœci bezpoœredniego
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diagnozowania przyczyn dyskalkulii, czyli
dysfunkcji pewnych obszarów mózgu. Mo¿emy tylko badaæ skutki tych dysfunkcji przejawiaj¹ce siê trudnoœciami w nauce matematyki i w codziennym funkcjonowaniu.
Badaj¹c dziecko pod k¹tem specyficznych
zaburzeñ umiejêtnoœci arytmetycznych, musimy wykluczyæ zaniedbania dydaktyczne,
opóŸniony rozwój intelektualny, wady wzroku
i s³uchu i zaburzenia neurologiczne. Diagnozê
dyskalkulii mo¿emy postawiæ dopiero w gimnazjum, po kilkakrotnych badaniach. Wczeœniej mówimy tylko o ryzyku rozwojowych
zaburzeñ arytmetycznych. Charakterystyczne
objawy tych zaburzeñ wystêpuj¹ce w klasach
IV- VI to miêdzy innymi:
* trudnoœci w szacowaniu rzêdu wielkoœci,
* obni¿ona zdolnoœæ wykonywania dzia³añ
arytmetycznych w zakresie 100 zarówno
w pamiêci, jak i sposobem pisemnym,
* bardzo wolne tempo liczenia,
* zaburzenia w przebiegu procesu porz¹dkowania i porównywania liczb,
* trudnoœci w opanowaniu pojêcia czasu i dokonywaniu obliczeñ zegarowych,
* brak opanowania liczenia w zakresie
przeliczania obiektów,
* nieznajomoœæ liczb trzy- i czterocyfrowych,

a przy g³êbszych zaburzeniach dwucyfrowych,
* brak zrozumienia terminów, znaków matematycznych i pojêcia liczby.
Takie symptomy mog¹ budziæ niepokój rodziców i wskazywaæ na rozwojowe zaburzenia
umiejêtnoœci arytmetycznych. Pamiêtajmy
jednak o tym, ¿e badania przeprowadzone
w ró¿nych krajach œwiata wskazuj¹, ¿e dyskalkulia wystêpuje tylko u oko³o 5% populacji.
Judyta ¯o³ubak
- Pedagog PPPP w Chojnowie
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Seminarium promuj¹co - podsumowuj¹ce projekt systemowy POKL “Szansa na powrót”
28 maja w „Domu Schrama” odby³o siê seminarium promuj¹co - podsumowuj¹ce projekt „Szansa na powrót” realizowany w okresie od
1 sierpnia 2013 r. do 30 maja 2014 r. przez Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Chojnowie. W spotkaniu wziêli udzia³ uczestnicy projektu i zaproszeni goœcie. Celem seminarium by³o podsumowanie
realizacji oraz prezentacja osi¹gniêtych rezultatów, ze szczególnym
uwzglêdnieniem korzyœci dla uczestników szkoleñ.
Bior¹c pod uwagê prowadzone na przestrzeni kilku lat analizy kwestii
spo³ecznych i zawodowych, jak równie¿ problemy i potrzeby zg³aszane przez klientów, MOPS w Chojnowie sprecyzowa³ cel g³ówny
projektu: zwiêkszenie aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej osób
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, uczestnicz¹cych
w dzia³aniach projektu systemowego. Realizacja projektu zak³ada³a
nabycie lub wzrost kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji doprowadzi³o do zwiêkszenia szans na zatrudnienie osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, w rozumieniu przepisów
o pomocy spo³ecznej.
Ka¿dy z uczestników projektu mia³ jednakowy dostêp do ofert wsparcia, która by³a zró¿nicowana pod k¹tem specyficznych potrzeb oraz
strategicznych celów równoœciowych. Nie by³y preferowane ¿adne
rekomendacje uczestników ze wzglêdu na p³eæ.
Aktywna integracja polega³a na uczestnictwie w szkoleniach z zakresu
aktywizacji zdrowotnej, spo³ecznej i zawodowej. Zajêcia w przewa¿aj¹cej czêœci odbywa³y siê na terenie miasta Chojnowa. Organizatorzy szkoleñ wybierani byli na podstawie przed³o¿enia najkorzystniejszych ofert i prowadzone by³y przez sprawdzonych i doœwiadczonych specjalistów. W czasie szkoleñ przewidziane zosta³y przerwy
kawowe i catering, zapewnione te¿ by³o ubezpieczenie od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków, materia³y i pomoce dydaktyczne,
a w zale¿noœci od rodzaju szkolenia, firma szkoleniowa pokrywa³a te¿
koszty badañ lekarskich, odzie¿y ochronnej, dojazdów oraz innych
dzia³añ niezbêdnych do nale¿ytego przeprowadzenia powierzonego
zadania.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie projekty systemowe POKL realizuje od 2008r. Przez ten okres z pomocy w formie
aktywnej integracji skorzysta³o 129 osób, mieszkañców naszego miasta.
Ka¿da z tych osób uczestniczy³a w zajêciach z doradc¹ zawodowym,
psychologiem w ramach aktywizacji spo³ecznej i zdrowotnej oraz

z aktywizacji edukacyjnej w kursach zawodowych min.: ochroniarza,
kucharza-garma¿era, ogrodnika, bukieciarza-florysty, nauki jazdy kat. B, stylizacji paznokci, kosmetyki twarzy, aran¿acji terenów
zielonych, murarza, kelnera-barmana, brukarza, spawacza, opiekuna
osób niepe³nosprawnych z nauk¹ j. niemieckiego, obs³ugi komputera.
Ró¿norodny wachlarz warsztatów, szkoleñ oraz kursów pozwoli³ na
osi¹gniêcie dodatkowych rezultatów takich jak podniesienie lub nabycie swoich kwalifikacji oraz co jest niezmiernie wa¿ne uzupe³nienie
posiadanego wykszta³cenia.
Bez finansowego wsparcia Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
niemo¿liwa by³aby organizacja innowacyjnych form wsparcia dla
naszych œwiadczeniobiorców.

“DAR SERCA” - DAREM ¯YCIA”
Ju¿ po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 4
zosta³a zorganizowana akcja krwiodawstwa.
Koordynatorem tej wspania³ej akcji nios¹cej
¿ycie jest pielêgniarka p. Gra¿yna Mazur ze
wsparciem p. dyrektor El¿biety Borysewicz.
24 maj¹. z grupy 50 zarejestrowanych osób,

lekarz zakwalifikowa³ 31 dawców. Oddano
oko³o 14 litrów krwi, która uratuje nie jedno
¿ycie.
Bardzo dziêkujemy Wszystkim ludziom „dobrego serca” za chêæ udzia³u w tak szlachetnej
sprawie jak¹ jest ratowanie ludzkiego ¿ycia.

Dziêkujemy równie¿ Radzie Rodziców
i Wszystkim, którzy przyczynili siê do tego
wspólnego dzie³a.
To by³a bardzo udana akcja krwiodawstwa!
Koordynator:
Gra¿yna Mazur - pielêgniarka
Wiêcej zdjêæ na stronie:
http://chojnow.pl/news/news/view/id/3538

fot. M. Rusiecki
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Wêdkarski weekend w Chojnowie
Najpierw dla najm³odszych, nastêpnie dla
starszych i bardziej doœwiadczonych w ostatni
dzieñ maja i pierwszy czerwca w Chojnowie
odby³y siê imprezy dla mi³oœników wêdkarstwa.
Mo¿e emocje towarzysz¹ce tym wydarzeniom
nie by³y porównywalne z pi³karskim fina³em
Ligi Mistrzów, jednak radoœæ uczestników
by³a równie wielka.
Weekend nad stawem „Dopakart” rozpocz¹³
siê Festynem Wêdkarskim zorganizowanym
przez Ko³o PZW Chojnów - Miasto z okazji
Dnia Dziecka. Dla mi³oœników wêdkowania
w wieku do 14 lat przewidziano szereg atrakcji.
- Festyn jest organizowany nie tylko po to by
skupiæ dzieci na imprezach, zabawach, lecz
równie¿ by pokazaæ, ¿e wêdkarstwo jest to
sport, który dostarcza wielu emocji i atrakcji,
wêdkarskich prze¿yæ - mówi³ Zbigniew
Wiszniowski, organizator zawodów.
Jednak nie tylko trzymanie wêdki w wodzie
czeka³o tego dnia na najm³odszych - W ramach
festynu przygotowujemy równie¿ zabawy dla
dzieci - rzucanie lotk¹ do tarczy, workiem do
wiaderka, kó³eczkami na stojaczki. (...) Nagrody
przewidziane s¹ dla wszystkich dzieci - wylicza³ organizator.
Jak mo¿na wnioskowaæ patrz¹c na twarze uczestników, Festyn Wêdkarski dla dzieci odniós³
sukces - Spodoba³o mi siê tak, ¿e chcia³bym
co tydzieñ braæ udzia³ w zawodach wêdkarskich powiedzia³ zaczynaj¹cy przygodê z wêdkowaniem Kuba.
Poza zabawami zrêcznoœciowymi i syc¹cym
poczêstunkiem w sobotni poranek odby³y siê
zawody wêdkarskie. Poni¿ej koñcowe wyniki:
Kategoria do 9 lat
1 miejsce - Jacek Ferenc
2 miejsce - Paulina Mosiewicz
3 miejsce - Julita Miko³ajska

Kategoria do 14 lat
1 miejsce - Marcel Ekielski
2 miejsce - Jakub Sasik
3 miejsce - Jakub S³oweg
Kolejnego dnia, 1 czerwca, na stawie „Dolpakart” w Zawodach Wêdkarskich o Puchar
Burmistrza Chojnowa zmierzy³y siê trzy chojnowskie ko³a wêdkarskie - Skora, Miasto i Dolzamet. Bezkonkurencyjne okaza³o siê Ko³o
PZS Chojnów - Miasto zdobywaj¹c ³¹cznie 8010
punktów. Druga by³a Skora - 3250 punktów,
trzeci Dolzamet - 2200 punktów. Poni¿ej
klasyfikacja indywidualna:
1 miejsce - Zbigniew Wiszniowski - 1770 punktów
2 miejsce - Piotr Bie¿uñski - 1340 punktów
3 miejsce - Jan Kempecki - 1330 punktów

Weekendowe zmagania na Rybaczówce rozpoczê³y Dni Chojnowa 2014. By³y to pierwsze
punkty programu obchodów tegorocznego
œwiêta naszego miasta. Niebawem kolejne
atrakcje, z którymi mo¿emy zapoznaæ siê
czytaj¹c plakaty.
chojnow.pl

Warto promowaæ
- muzyczny felietonik
Gdy siê posiada dorobek fonograficzny, warto
go przedstawiæ poza granicami miasta. Jeden
z przedstawicieli Gildii Artystów Chojnowa Piotrek “Misiek” Misikiewicz, zwietrzy³ tak¹
okazjê w ostatni weekend. W sobotê 31 maja
w legnickim klubie “Spi¿arnia” mia³ miejsce
Freestage. Kilka zespo³ów rockowych wziê³o
w nim udzia³, by zakwalifikowaæ siê do Przegl¹du o Puchar Prezydenta Legnicy. W tak
odpowiednim œrodowisku, prezentacja p³yty
zespo³u Jubel pt. “Jubloteka 2”, narobi³a
niez³ego zamieszania. Efekt jest taki, ¿e na
kr¹¿ek zrobi³ siê popyt.
Co do samej imprezy, chojnowska ekipa trzyma³a kciuki za z³otoryjsk¹ WODÊ SKI BLA
(W.S.B). Z dobrym zreszt¹ skutkiem. WSB
zagra 21 czerwca w/w przegl¹dzie. Dzieñ
póŸniej scenariusz promocyjny zak³ada³ odwiedziny na koncercie z okazji Z³otoryjskich
P³uczek Z³ota. Tego dnia nad zalewem mia³y
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zagraæ legendy polskiego rocka: wroc³awski
HURT, toruñska KOBRANOCKA i warszawskie RÓ¯E EUROPY. W tym przypadku trzeba by³o stan¹æ na rzêsach by p³yta Reputacji
“Reprodukcje” dotar³a do Kobranocki. Sztuka
ta uda³a siê w 100%. Tak oto chojnowski
produkt z utworami Grzegorza Ciechowskiego z Republiki dotar³ do torunian. Kiedyœ
Republika i Kobranocka mia³y wiele ze sob¹
wspólnego (wspólny perkusista - S³awek
Ciesielski). Kobranocka obecnie wykonuje
te¿ dwa numery Republiki - “Kombinat”
i “Pary¿-Moskwa”. Kontakt zosta³ wiêc
nawi¹zany. Teraz trzeba tylko czekaæ by wspólny projekt REPUTACJA - JUBEL na sta³e
wróci³ do grania. Kr¹¿ki obydwu chojnowskich
kapel, których “Misiek” by³ liderem, ciesz¹
siê sporym wziêciem.
gaz

GAZETA CHOJNOWSKA NR 11/813

Awans Chojnowianki
Co bêdziemy œwiêtowaæ podczas Dni Chojnowa? Na pewno upragniony
awans dru¿yny seniorskiej Chojnowianki do pi³karskiej IV ligi. ¯eby
postawiæ przys³owiow¹ kropkê nad “i” trzeba by³o pokonaæ na wyjeŸdzie Zryw Kotlê. Zmotywowana tym mi³ym faktem jedenastka
trenera Arkadiusza Palucha, nie da³a ¿adnych szans gospodarzom.
Chojnowscy pi³karze przewa¿ali pod ka¿dym wzglêdem na boisku.
Jednak do przerwy bia³oniebiescy skromnie prowadzili 1:0. Autorem
bramki by³ £ukasz Polañski. Potem jednak chojnowska lokomotywa
rozpêdzi³a siê na dobre. Rozstrzela³ siê Tucholski, dwukrotnie pokonuj¹c
bramkarza gospodarzy. 3:0 dawa³o ju¿ konkretny spokój. Wynik
spotkania ostatecznie ustali³ na 4:0 Balicki. Awans do IV ligii sta³ siê
wiêc faktem. A jaka radoœæ!
Jeden z ostatnich meczy tej rundy, z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli. Awans
ju¿ zosta³ zapewniony. Do tego pojedynku bia³oniebiescy, mogli wiêc
przyst¹piæ rozluŸnieni. Jednak od pierwszego gwizdka sêdziego, dru¿yna
Arkadiusza Palucha, bardzo odwa¿nie zaczê³a atakowaæ. Szybko taki
styl gry przyniós³ efekty. Jako pierwszy na liœcie strzelców, zameldowa³
siê Chrystian Serkies. Goœcie nie mieli ¿adnej recepty na grê skrzyd³ami Chojnowianki. Dobr¹ dyspozycj¹ wykaza³ siê Bartosz Haniecki,
zdobywaj¹c drug¹ bramkê. Gdy wydawa³o siê, ¿e nasza dru¿yna
odjedzie z takim wynikiem, Mewa Kunice zdoby³a bramkê kontaktow¹.
Dosta³a wiatr w ¿agle, zagra¿aj¹c bramce Pisarskiego. Jednak przysz³a
38 min. spotkania, Chojnowianka wywalczy³a rzut wolny. Tu¿ zza
pola karnego goœci, fantastycznym egzekutorem okaza³ siê Haniecki.
Strza³ w samo okienko bramki. By³o ju¿ 3:1. W 44 min. gola zdoby³
Serkies po raz kolejny wpisuj¹c siê na listê strzelców. W drugiej
po³owie, w dru¿ynie Chojnowianki nast¹pi³a zmiana na pozycji
bramkarza. Pisarskiego zast¹pi³ Krupa, nie bêdzie on jednak dobrze
wspomina³ tego meczu. Dwa razy zosta³ pokonany, ale dobrze, ¿e rezerwowi Chojnowianki, po wejœciu na boisko, robi¹ to co do nich nale¿y.
Tucholskiego zast¹pi³ Ziembowski, parê chwil póŸniej, ten ustali³
wynik ca³ego spotkania na 5:3. To by³ bardzo emocjonuj¹cy pi³karski

spektakl z festiwalem bramek. W ten oto sposób Chojnowianka
zameldowa³a siê w IV lidze. Gratulujemy upragnionego awansu!
Tabela
1. KP II Polkowice
2. Chojnowianka Ch.
3. Chrobry II G³ogów
4. KS Legnickie Pole
5. Zamet Przemków
6. Konfeks Legnica
7. Arkon Przemków
8. Iskra Kochlice
9. Stal Chocianów
10. Górnik Z³otoryja
11. Sparta Grêbocice
12. Odra Œcinawa
13. Czarni Rokitki
14. Odra Chobienia
15. Mewa Kunice
16. Zryw Kotla

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

64
62
47
45
44
43
43
38
38
37
35
34
32
29
23
23

100-35
68-44
71-56
44-43
50-50
53-43
73-50
43-43
44-62
50-46
55-65
47-52
55-54
33-68
43-85
49-80

Nastêpna kolejka: (08.06): Rokitki - G³ogów, Chobienia - Œcinawa,
Arkon P - Legnickie Pole, Grêbocice - Legnica, Zamet P - Chojnów,
Kunice - Kochlice, Kotla - Chocianów, Z³otoryja - Polkowice.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym,
ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Kolejowej nr 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 92 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013004/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej
ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
20 czerwca 2014 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie
nabywany 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 dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. 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.
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¿ 790,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne zna-laz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 11 grudnia 2013 r., drugi
12 lutego 2014 r., trzeci 9 kwietnia 2014 r.
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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.05.2014 r.-20.06.2014 r.
w godz.10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 tel. 76 81-88-370. 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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RUSZA AKCJA ZACZNIJ „DBAÆ O WZROK”
Ju¿ 9 czerwca 2014 r.
rusza akcja” ZACZNIJ
DBAÆ O WZROK” w ramach której, bêdzie mo¿na
skorzystaæ z bezp³atnego
badania wzroku pod k¹tem
doboru okularów korekcyjnych. Akcja bêdzie prowadzona na terenie Chojnowa
w Salonie optycznym ”Oko”
w Centrum Handlowym
Intermarche przy ul. Kiliñskiego 42.
Nasi specjaliœci w profesjonalnie wyposa¿onych gabinetach zajm¹ siê ka¿dego
rodzaju problemem optycznym naszych pacjentów
a nasi doradcy komfortu
widzenia chêtnie pos³u¿¹
pomoc¹ w celu w³aœciwego
doboru zarówno opraw
korekcyjnych jak i przeciws³onecznych .
Na badanie trzeba siê wczeœniej umówiæ telefonicznie
pod numerem: 768507912
lub osobiœcie.
Dla osób, które skorzystaj¹
znaszej Akcji przygotowaliœmy dodatkowe atrakcyjne
rabaty. Akcja trwa do koñca
czerwca.

Zapraszamy!
14
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Kiosk Wielobran¿owy
Zbigniew Kociuba
Chojnów, ul. Lubiñska 4
tel. 76 81 88 568

W sprzeda¿y:
- karma dla papug, kanarków
i innych ptaszków;
- puchary sportowe, medale,
dyplomy;
- akcesoria dla go³êbi.

Zapraszam!
Certyfikowane
Biuro Rachunkowe
CBR sp. z o.o
Witosa 32/3 Chojnów
Œwiadczy us³ugi
ksiêgowe
w konkurencyjnych
cenach

Tel. 506 018 119
ksiegowa@biurocbr.pl

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl

OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam piêkn¹ posiad³oœæ w miejscowoœci Groble, o pow. 2,5 ha, w której sk³ad
wchodzi: pole, ³¹ka oraz dom i pomieszczenia gospodarcze. Posiad³oœæ idealnie nadaje
siê na rekreacjê lub agroturystykê. Cena 120,000 z³. Wiadomoœæ: tel. 502-042-483.
Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie + gara¿ + piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2.
Wiadomoœæ: tel. 690-576-155.
Sprzedam dom dwukondygnacyjny o pow.
152 m2, z dzia³k¹ 0,15 ha w Jerzmanowicach.
Budynek ocieplony, okna wymienione. Wybudowany w latach 80. Piêkny ogród. Wiadomoœæ: tel. 694-106-212.
Sprzedam dom jednorodzinny, o pow.
140 m2, gara¿, piwnica. Dzia³ka 1500 m 2.
Atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 793-328-070.
Sprzedam dom jednorodzinny w bardzo
dobrym stanie z piêkn¹ dzia³k¹ w Chojnowie,
blisko centrum, przy ul. Rzemieœlniczej 2.
Wiadomoœæ: tel. 515-180-115.
Dom mieszkalny jednorodzinny, podpiwniczony, w Konradówce, o pow. u¿ytkowej 200 m2,
dzia³ka o pow. 1200 m2 z dwoma budynkami
gospodarczymi, w tym gara¿ - cena 350.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 51,9 m2, kamienica, parter w pobli¿u
Rynku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 784-075-795.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 40 m 2 , II p, 2 pokoje z kuchni¹,
³azienka, przedpokój. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 79-26-10-544.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, pow.
65 m 2, strych, piwnica, w starym budownictwie, ogrzewanie gazowe, atrakcyjna
lokalizacja, bardzo blisko centrum. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 602-851-726,
667-044-001.

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15,
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 800 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie w Chojnowie o pow.
63 m2, Ip, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka osobno
wc, balkon, piwnica. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-939-158, 784-228-853.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 38 m2, Ip, 2 pokoje z kuchni¹, ³azienka,
przedpokój. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 79-26-10-544.

DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik
ul. Okrzei 2, Chojnów
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.
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Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 24 m2 - kawalerka, 1 pokój, kuchnia,
³azienka z ubikacj¹, przedpokój, na I p.
W bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 508-003-931.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
58,9 m2 z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia
i ³azienka, przy Oœrodku Zdrowia, blisko

jeziorko i lasek. Zapraszamy do obejrzenia,
cena 105.000 z³ do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 604-365-640, 505-529-063.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
3-pokojowe, II p., nowe budownictwo, po remoncie na 2-pokojowe w nowym budownictwie IV p. Wiadomoœæ: tel. 601-552-649.
Wynajmê komfortowy lokal w nowo
wybudowanym obiekcie, na cele medyczne
lub inne us³ugi, w Chojnowie przy ul. Szpitalna 13 (pow. 25 m2 + wspólna poczekalnia,
toaleta i pomieszczenie socjalne). Wiadomoœæ: tel. 515-180-115.
Wynajmê lokal o pow. 78 m2 w bardzo
dobrej lokalizacji, obok apteki “Stokrotka”
ul. Legnicka 15/1b Chojnów. Lokal wyposa¿ony jest w rolety antyw³amaniowe. Wiadomoœæ: tel. 606-620-231, 76/ 818-75-11.

Praca
Opiekunki Niemcy, wakacyjne wyjazdy
na 1-2-3 miesi¹ce. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane 10-20 arów,
cena od 20-30 z³ za m2. Konradówka 64c/6.
Wiadomoœæ: tel. 787-657-663.
Dzia³ki budowlane w Chojnowie, atrakcyjnie po³o¿one w po³udniowej czêœci miasta przy
ul. Leœnej i ul. Wrzosowej o pow. 871 m2,
895 m2, 935 m2 i 1104 m2 w cenie po 45.000 z³
ka¿da. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Dzia³ka pod us³ugi komercyjne w Chojnowie
przy ul. Wrzosowej o pow. 246 m2 w cenie
25.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹
w Konradówce. Powierzchnia oraz cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 785-626-812
lub 791-391-432.

Inne
Okna PCV, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne, grzejniki CO. Kolektory s³oneczne
do ogrzewania ciep³ej wody, zasilania awaryjne do kolektorów i kot³owni. Wiadomoœæ:
tel. 604-817-999, 696-473-721.
Sprzedam przyczepê kempingow¹ o pow.
33 m2 z pe³nym wyposa¿eniem (meble, ³ó¿ka,
kuchnia, prysznic, komplet wypoczynkowy)
w Rokitkach. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 76 -81-87-403.
Sprzedam silnik 4,5 KW. Wiadomoœæ:
tel. 725-624-264.
Sprzedam biurko m³odzie¿owe, ma³o
u¿ywane, w bardzo dobrym stanie, kolor jasny.
Wiadomoœæ: tel. 725-624-264.
Suknie œlubne od 350 z³ tak¿e komisowe,
firmowe, szycie na miarê. Wiadomoœæ:
tel. 536-376-308.
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