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NR 04 (852) ROK XXIV 19.02.2016 CENA 1,70 z³

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Kamila G¹sior

Prace chojnowian na XXVII Wystawie Plastyki
Zag³êbia Miedziowego - Muzeum Regionalne

Ferie w mieœcie

“Pamiêci Kolegów” Turniej Bryd¿a Sportowego Parami
W turmieju udzia³ wziê³o 15 par z Legnicy, Mi³kowic,
Boles³awca, Z³otoryi i Chojnowa.
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Pity w urzêdzie

Bezp³atne porady

Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z kierownictwem
Urzêdu Skarbowego w Legnicy, w Chojnowie uruchomiony zostanie punkt
przyjmowania zeznañ podatkowych.
Od 16.03.2016 roku w ka¿d¹ œrodê
w godz. 8.00 - 15.00, do dnia 27 kwietnia 2016 roku, w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie pracownik
Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowaæ
zeznania podatkowe za 2015 rok.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzêdu
Miejskiego, gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ
swoje zeznanie oraz skorzystaæ z pomocy
pracownika urzêdu skarbowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy informuje, ¿e w zwi¹zku ze
zmian¹ pracy specjalistów w Zespole Interwencji Kryzysowej (prawnika oraz
psychologa) bezp³atne porady dla mieszkañców powiatu legnickiego odbywaæ
siê bêd¹ w godzinach: prawnik - ka¿dy
czwartek 15:30 - 17:00; psycholog ka¿da œroda 8:00 - 10:00 i ka¿dy
pi¹tek 14:00 - 16:00.
Porady udzielane s¹ w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
pl. S³owiañski 1 (budynek Starostwa
Powiatowego pok. 355, III piêtro).
Oferta pomocy zespo³u interwencji
kryzysowej:
* interwencja kryzysowa - zespó³
ca³oœciowych interdyscyplinarnych dzia³añ podejmowanych na rzecz osób i rodzin bêd¹cych w stanie kryzysu. Jej
celem jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejêtnoœci samodzielnego radzenia sobie, a dziêki temu zapobieganie przejœciu reakcji kryzysowej
w stan chronicznej niewydolnoœci psychospo³ecznej, czasem wi¹¿e siê z dzia³aniem bezpoœrednio w œrodowisku potrzebuj¹cych takiej pomocy;
* pomoc psychologiczna - obejmuje
szeroki wachlarz us³ug opartych na wiedzy z zakresu pscyhologii takich jak: poradnictwo i konsultacje psychologiczne,

30 lat SP4
30 lat temu - 17 lutego 1986 roku przy
ul. Kiliñskiego rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ Szko³a Podstawowa nr 4.

terapia par i rodzin, grupy wsparcia;
* poradnictwo rodzinne - obejmuje
diagnozê i poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych w rodzinach
naturalnych i zastêpczych, a tak¿e konsultacje dla rodzin oraz par;
* pomoc prawna - udzielanie informacji
o obowi¹zuj¹cych przepisach z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuñczego, zabezpieczenia spo³ecznego, ochrony praw
lotaktorów. W/w zakres czynnoœci prawnych wynika z art.46 Ustawy o pomocy
spo³ecznej ( Dz.U 2004. Nr 64 poz. 593)
Zespó³ specjalistów tworz¹: psycholog
z wieloletnim doœwiadczeniem zawodowym oraz doœwiadczony adwokat.
Prosimy o wczeœniejsze ustalenie wizyt
drog¹ telefoniczn¹ lub osobiœcie.
W przypadkach kryzysowych i nag³ych
o charakterze losowym mo¿na zg³aszaæ
siê do psychologa i prawnika bez umówionej wczeœniej wizyty w godzinach
pracy poszczególnych specjalistów
Zespó³ Interwencji Kryzysowej 76/7243467.
Sekretariat Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Legnicy 76/7243465.
Zapisy na porady prawne oraz wizyty
u psychologa odbywaj¹ siê w pok. 353
lub telefonicznie pod nr 76 72-43-542;
76 72-43-467.

Kalendarz imprez w mieœcie
marzec-kwiecieñ
W ³awkach zasiad³o niemal 600 uczniów, którzy w nowej placówce zostali
podzieleni na 21 klas. Pracê z dzieæmi
podjê³o 41 nauczycieli. Na czele placówki, jako dyrektor, stan¹³ d³ugoletni nauczyciel, inspektor oœwiaty mgr Andrzej
Przybysz.
Kilka miesiêcy póŸniej w tej szkole mia³a
miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku
Szkolnego 1987/1988. Dziœ chojnowska
"czwórka" poszczyciæ siê mo¿e wspania³¹, profesjonaln¹ baz¹ dydaktyczn¹,
nowoczesnym zapleczem sportowym
i wieloma sukcesami - edukacyjnymi,
sportowymi, artystycznymi.
Jubileusz trzydziestolecia szkolna braæ
zaplanowa³a na 20 maja i ju¿ dziœ serdecznie zaprasza absolwentów, sympatyków i wszystkich zainteresowanych na
huczne, atrakcyjne obchody.
O szczegó³ach napiszemy wkrótce.
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Marzec
02.03 - Konkurs recytatorski "PEGAZIK"
06.03 - Dzieñ Kobiet
12.03 - Otyliada - Nocny Maraton P³ywania
19.03, godz. 11:00 - 13:00 - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne"
marzec - "Tydzieñ z Internetem 2016"
marzec - XXVII wystawa Plastyki Zag³êbia Miedziowego

(MOKSiR)
(MOKSiR)
(Basen Miejski)
(MBP)
(MBP)
(Muzeum)

Kwiecieñ
09.04 - "Rozœpiewane Nutki" - Ogólnopolski Konkurs Wokalny
27.04 - Ergowios³a
kwiecieñ/maj - "Lucjan Sagan. Gumtechnika fotografii piktorialnej,
czyli XIX-wieczna szlachetna technika fotograficzna w XXI wieku"

(MOKSiR)
(Gimnazjum nr 1)
(Muzeum)

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

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
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Stwórzmy DKF!
25 lutego w holu MOKSiR odbêdzie siê
kolejne spotkanie za³o¿ycielskie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Projekt ten
ma na celu stworzenie grupy osób, które
s¹ pasjonatami ambitnych dzie³ nurtu

niezale¿nego, w duchu kina moralnego
niepokoju, ale te¿ tytu³ów stricte rozrywkowych.
Zapraszamy wszystkich chêtnych na
spotkanie 25 lutego o godz. 19:00
w MOKSIR.

Medale dla ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹
zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody
to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie ka¿dy jednak
wie w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury,
jakie s¹ wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które
prze¿y³y co najmniej 50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim
nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim.
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹ Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym, wielolokalowym,
czêœciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku
nr 6 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerami geodezyjnymi
306/11 i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00029338/4:

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
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne i handel. Dla lokalu
zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 09 marca 2016 r. o godz. 1100 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 3410205220000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dn. 02 marca 2016 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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Uwaga Gildianie!
Marcowe spotkanie, bêdzie mia³o miejsce w restauracji " KuŸnia " 7 marca
w poniedzia³ek o godz. 18:00.
Zapraszamy wszystkich chêtnych którzy
czuj¹ artystycznego ducha.

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa
od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w³aœciwym dla miejsca zamieszkania jubilatów, (nie zawsze
jest to Urz¹d Stanu Cywilnego, w którym zawarte zosta³o
ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym
Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639;
e-mail: usc@chojnow.eu
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/. 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¿ 1050,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.
1774), 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.
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 11.02.2015 r., drugi przetarg odby³ siê
20.05.2015 r., trzeci odby³ siê 10.11.2015 r., czwarty przetarg odby³
siê 19.01.2016r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ do dn. 2.03.2016r. w godz. 1000 do 1400 - 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 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 XVIII sesji
Styczniowe posiedzenie Rady Miejskiej w du¿ej mierze poœwiêcone by³o podsumowaniom
roku ubieg³ego.
W poprzednim numerze zamieœciliœmy sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci burmistrza
miasta. W bie¿¹cym publikujemy fragmenty
sprawozdania Rady, które przedstawi³ na sesji
przewodnicz¹cy Jan Skowroñski.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Rady Miejskiej Chojnowa
za rok 2015
Wysoka Rado!
Panie Burmistrzu!
Szanowni Pañstwo!
Up³yn¹³ ju¿ rok od rozpoczêcia kadencji Rady
Miejskiej Chojnowa. Miniony rok by³ okresem wytê¿onej pracy radnych, którzy zawsze
w swojej pracy kierowali siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej. Wszystkie sprawy, z zakresu ustanawiania prawa miejscowego, mia³y
pozytywny wp³yw na rozwój infrastruktury,
promocji i rozwoju spo³eczno-kulturalnego
naszego miasta.
Zawsze sta³em na stanowisku, ¿e Rada Miejska powinna spe³niaæ s³u¿ebn¹ rolê w stosunku do mieszkañców i ich problemów oraz
zgodnie z ich oczekiwaniami tworzyæ prawo
miejscowe.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci przedstawienia rocznego sprawozdania z pracy Rady Miejskiej,
chcia³bym szczególnie serdecznie podziêkowaæ za du¿y wk³ad pracy w realizacjê zadañ
samorz¹dowych Przewodnicz¹cym Komisji
Sta³ych Rady: Panu Jerzemu Poznarowi, Pani
Krystynie Czapskiej, Panu Andrzejowi Matuszewskiemu i Panu Krzysztofowi Grzech,
a tak¿e mojemu zastêpcy Pani Barbarze Ku³acz.
Serdeczne podziêkowania kierujê równie¿ do
obs³ugi biura Rady Miejskiej - Pani inspektor
Barbary Kuty za profesjonalne prowadzenie
spraw zwi¹zanych z przygotowaniem materia³ów na sesje i komisje Rady.
Za bardzo dobr¹ i merytoryczn¹ wspó³pracê
chcia³bym podziêkowaæ Burmistrzowi Miasta
Panu Janowi Serkiesowi, Sekretarz Pani Brygidzie Mytkowskiej, Skarbnik Pani Bogumile
Truty oraz wszystkim naczelnikom i pracownikom Urzêdu.
Podziêkowania kierujê równie¿ do wszystkich dyrektorów i kierowników podleg³ych
jednostek oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w pracach Rady.
W roku 2015r. odbyliœmy w sumie 13 sesji.
Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy
odby³o siê 9 sesji oraz 4 sesje nadzwyczajne,
zwo³ane na wniosek Burmistrza Miasta
Chojnowa.
Na 13 sesji, 4 odby³y siê przy 100% frekwencji
radnych. Natomiast œrednia frekwencja
wynios³a 91,28 %.
Podczas obrad sesji Radni wys³uchali informacji o:
* najubo¿szych rodzinach zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym i patologicznym, roli
asystenta rodziny;
* bezpieczeñstwie publicznym;
* kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na 2015 r.;
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* dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej w 2014 r.;
*osi¹gniêciach Uczniowskich Klubów Sportowych,
* przygotowaniach do "Dni Chojnowa";
* wykonaniu bud¿etu miasta za 2014;
* rynku pracy w ocenie Powiatowego Urzêdu
Pracy;
* przygotowaniu placówek oœwiatowych do
nowego roku szkolnego;
* bezpieczeñstwie po¿arowym i dzia³alnoœci
Jednostki Ratowniczo Gaœniczej w Chojnowie;
* funkcjonowaniu Klubu Sportowego "Chojnowianka";
* funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej
w Chojnowie w 2015 r. i zamierzeniach na
2016 rok;
* stanie realizacji zadañ oœwiatowych za rok
szkolny 2014/2015;
* dzia³alnoœci Pogotowia Ratunkowego.
Na tych 13 spotkaniach podjêto 64 uchwa³y
Rady Miejskiej Chojnowa m.in.:
* w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Chojnowa;
* w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa
na rok 2015;
* w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015;
* w sprawie powo³ania Rady Spo³ecznej
Przychodni Rejonowej w Chojnowie;
* zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w mieœcie Chojnów;
* w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej;
* w sprawie przyjêcia "Programu opieki nad
zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoœci zwierz¹t na terenie miasta Chojnowa na rok 2015";
* w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na
terenie miasta Chojnowa na okres od dnia
1 czerwca 2015r. do dnia 31 maja 2016r.;
* w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej
w Chojnowie za rok 2014;
* w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania bud¿etu za rok 2014;
* w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Miasta Chojnowa za 2014 r.;
* w sprawie przyjêcia Miejskiego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2015-2017;
* w sprawie udzia³u Gminy Miejskiej Chojnów w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzia³ania "Wrzosowa Kraina" z siedzib¹
w Chocianowie;
* w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa;
* w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy
Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza
G³owackiego;
* zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu p³atnoœci, wysokoœci
stawek op³aty targowej oraz zarz¹dzania poboru op³aty targowej w drodze inkasa i okreœlenia inkasenta;

* w sprawie uchwalenia Programu wspó³pracy
Miasta Chojnowa z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹-cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2016;
* w sprawie utworzenia ¯³obka Miejskiego
w Chojnowie przy ul. Sikorskiego 20;
* w sprawie zmiany statutu Miasta Chojnowa;
* w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych na terenie miasta Chojnowa
oraz trybu kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania;
* w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci;
* w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych;
* w sprawie przyjêcia planu nadzoru nad
¿³obkami, klubami dzieciêcymi oraz dziennymi opiekunami dzia³aj¹cymi na terenie Miasta Chojnowa;
* w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za
pobyt i wy¿ywienie dziecka w ¯³obku Miejskim w Chojnowie oraz zasad ich pobierania,
* w sprawie op³aty targowej;
* w sprawie przyjêcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Chojnowa;
* w sprawie bud¿etu Miasta Chojnowa na
2016 rok.
W okresie sprawozdawczym radni sk³adali
interpelacje, zapytania i wnioski w m.in. nastêpuj¹cych sprawach:
* wykonania oœwietlenia na ul. Chopina 2 i 4;
* budowy nawierzchni ul. Matejki;
* oœwietlenia niektórych przejœæ dla pieszych;
* napraw cz¹stkowych jezdni, napraw zapadniêtych chodników, poprawienia i odnowienia
oznaczeñ miejsc parkingowych dla samochodów na terenie miasta, poprawy nag³oœnienia
na cmentarzu komunalnym, odbudowy miejsc
po wykonanych pracach przez ChZGKiM;
* wymalowania znaków poziomych przy
skrzy¿owaniu ul. Legnickiej-D³ugosza oraz
przesuniêcia przejœcia dla pieszych przy ul.
D¹browskiego (obok Koœcio³a NPNMP);
* dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej;
* informacji o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych;
* rozwa¿enia tematu wymiany oznakowania
przejœæ dla pieszych na œwiec¹ce, planów zagospodarowania i uporz¹dkowania placów przy
ul. Komuny Paryskiej i Tkackiej w pobli¿u
Baszty Tkaczy;
* wykonania przegl¹du oœwietlenia na g³ównej alei w Parku Piastowskim, z³ego stanu
wodoci¹gu przy ul. Kiliñskiego i potrzeby
jego wymiany w najbli¿szym czasie, mo¿liwoœci zmiany lokalizacji placu zabaw w Parku Piastowskim;
* uporz¹dkowania drzewostanu przy ul. Paderewskiego (wzd³u¿ rzeki w stronê wodospadu);
* mo¿liwoœci wydawania w okresie zimowym ciep³ych posi³ków osobom biednym,
które nie maj¹ mieszkañ;
* wys³ania pisma do odpowiedniej jednostki
w sprawie terminu przyst¹pienia do remontu
mostu przy ul. Legnickiej;
* wyst¹pienia do Wojewody Dolnoœl¹skiego
z zapytaniem o mo¿liwoœæ skierowania dodatkowego zespo³u ratownictwa medycznego
wraz z karetk¹ reanimacyjn¹ w rejon obejmuj¹cy miasto Chojnów.
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Chojnowianie na XXVII Wystawie
Plastyki Zag³êbia Miedziowego
Muzeum Regionalne zaprasza
na XXVII Wystawê Plastyki
Zag³êbia Miedziowego

Inauguracja wystawy odby³a siê w paŸdzierniku 2015 r w Galerii Sztuki w Legnicy. W Chojnowie bêdzie prezentowana do koñca marca.

Na wystawie mo¿na obejrzeæ osiemdziesi¹t trzy prace a¿ szeœædziesiêciu
jeden autorów. Wœród wystawiaj¹cych
s¹ uznani twórcy, jak: Henryk Baca,
Grzegorz Niemyjski, Telemach Pilitsidis, Norman Smu¿niak, a tak¿e chojnowianie: Jolanta Anton, Zbigniew
Halikowski, Ireneusz Józefczuk i Robert
Wierzbicki. Dominuje malarstwo i jego
rozmaite techniki (olej, akryl, akwarela,
pastel) oraz tradycyjne gatunki: portret,
pejza¿, martwa natura. Licznie reprezentowana jest grafika (akwaforta, akwatinta, odprysk, linoryt, serigrafia), mniej licznie: rzeŸba, szk³o artystyczne, ceramika, malarstwo na tkaninie, rysunek i prace wykonane przy u¿yciu techniki komputerowej.
Pokazane dzie³a reprezentuj¹ rozmaite
pr¹dy obecne w sztuce, pocz¹wszy od

realizmu poprzez nurt metaforycznosymboliczny po abstrakcjê. Ró¿norodne
postawy twórcze, jakie mo¿na zaobserwowaæ na wystawie prezentowanej
w chojnowskim muzeum, s¹ odbiciem
skomplikowanego obrazu wspó³czesnego œwiata, wp³ywu ró¿nych impulsów,
czerpania inspiracji z rozmaitych Ÿróde³,
i z³o¿onej sytuacji w jakiej znalaz³a siê
postmodernistyczna sztuka.

Wa l e n t y n k i n a w e s o ³ o i n a p o w a ¿ n i e
Walentynki w "109"
Z okazji Walentynek Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ plebiscyt na
najsympatyczniejszego kolegê i najsympatyczniejsz¹ uczennicê w szkole. Tym
najsympatyczniejszymi okazali siê
Radek Smaœ z III ZWS oraz Angelika
¯ok z I ZWS. Tylko jeden punkt mniej
zdoby³a Roksana Pakosz z III ZWS.

Gratulujemy najsympatyczniejszym.
Z tej okazji SU przygotowa³ równie¿
gazetkê szkoln¹ i udekorowa³ szko³ê.
Walentynki by³y te¿ okazj¹ do poznania
treœci piêknych mi³osnych listów, jakie
do swoich ukochanych pisa³y osoby
znane z kart historii.
Pisanie listów to sztuka przemijaj¹ca, s¹

jednak takie, które przesz³y do kanonu
sztuki epistolarnej, na przyk³ad listy Jana
III Sobieskiego do swojej ukochanej
Marysieñki, listy Goethego czy Sienkiewicza.

Z racji tego, ¿e rok 2016 og³oszono
Rokiem Henryka Sienkiewicza ,wœród
czytanych listów dominowa³y listy
Litwosa do jego ukochanych Marii.
Korespondencjê mi³osn¹ czytali uczniowie klasy I TM/S: Daria Szerszenowicz, Kamil Waganiak i Szymon
Wiœniewski. W spotkaniu wziê³y udzia³
klasy : 1 TM/S, 2TM/S, 4 TM/S i 3 ZWS.

zaprasza mieszkañców Miasta i Gminy
Chojnów do udzia³u w zbiórce baterii
oraz drobnych elektroodpadów.
Od 15 lutego do budynku Gimnazjum nr 2
przy ul. Konarskiego 4, w godz. 8:00 13:00 mo¿na przynosiæ zu¿yte baterie
i drobne ZSEE. Pamiêtajmy, ¿e zu¿yte
baterie oraz elektroodpady z uwagi na
swój sk³ad chemiczny, m.in. zawartoœæ
metali ciê¿kich typu o³ów, rtêæ, kadm
mog¹ byæ odpadami niebezpiecznymi;
baterie oraz elektroodpady s¹ równie¿
Ÿród³em bardzo wartoœciowych surowców (cenne metale oraz tworzywa sztuczne), które powinny byæ w pe³ni odzyskiwane i wykorzystywane w recyklingu.

Kochamy Recykling
Gimnazjum nr 2 dziêki wspó³pracy z pomys³odawc¹ i koordynatorem akcji pn.
"EkoWalentynki - Kochamy Recykling!"
- ekologiem Dominikiem Dobrowolskim

Akcja zbiórki baterii i drobnych elektroodpadów trwa od 15 lutego do 22 kwietnia.
Zapraszamy!
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Imaginarium Halikowskiego
Jego prace to osobisty pamiêtnik. Nikt jednak nie odczyta ich treœci...
Rysunki Halikowskiego maj¹ tê moc, ¿e ka¿dy mo¿e w nich znaleŸæ osobist¹ historiê lub wykoncypowaæ w³asn¹ opowieœæ.
5 lutego Zbigniew Halikowski - znany
w œrodowisku artystycznym chojnowianin - mia³ wernisa¿ indywidualnej
wystawy w Galerii Sztuki "Ring" w Legnicy. Wœród wielu goœci du¿e grono
chojnowian - rodzina, przyjaciele, znajomi i sympatycy jego twórczoœci oraz
przedstawiciele w³adz naszego miasta-

akwarel¹) przyjêto go do Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Rekomendacji
udzielili mu wówczas wybitni artyœci prof. Ludwik Kiczura i prof. Kazimierz
Pawlak. W ci¹gu kilkunastu lat mia³
wiele wystaw indywidualnych, wiele
zbiorowych, w Polsce i zagranic¹.

Córka da³a mu do rêki kartkê papieru oraz o³ówek 2B i poprosi³a o rysunek, który mia³ byæ prezentem dla
kole¿anki. To by³o to, czego poszukiwa³. Rysunek sta³ siê odt¹d jego
jedyn¹ pasj¹, jedynym medium,
które s³u¿y mu do wyra¿enia swojej osobowoœci, ekspresji twórczej
i opisywania otaczaj¹cej go rzeczywistoœci.
Z jego rysunków mo¿na by wypreparowaæ co najmniej kilka kompozycji. Rysuje addytywnie, dodaje
jeden element struktury "obrazu"
do kolejnego i dorzuca go czêsto
dopiero po jakimœ czasie, kiedy
znowu bierze rysunek do rêki, by
nad nim pracowaæ.

przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Skowroñski i wiceprzewodnicz¹ca
Rady Barbara Ku³acz.
"Imaginarium" - (imaginacja/wyobraŸnia) - tytu³ wystawy sugeruje wyduman¹ treœæ o³ówkowych prac. Nie do

W swoim dorobku ma oko³o 200 prac w Galerii "Ring" wyeksponowano 70.
Serdecznie zachêcamy chojnowian do
obejrzenia interesuj¹cych, oryginalnych
obrazów Zbigniewa Halikowskiego
i jego niezwykle precyzyjnych portretów.
eg

W swoich pracach œwiadomie rezygnuje z regu³ rysunku akademickiego. Ignoruje zasady perspektywy geometrycznej, operuje jednakowym natê¿eniem œwiat³a.
Wszystko ukazuje w p³ytkiej przestrzeni, któr¹ zawsze ogranicza i zamyka ciê¿kim, mocno zaczernionym t³em, co przy ostrym modelunku daje efekt chiaroscuro.
Paradoksalnie, to w³aœnie odrzucenie tych klasycznych zasad i nieokie³znana wyobraŸnia sprawiaj¹, ¿e
jego prace s¹ tak bardzo oryginalne i ³atwo rozpoznawalne.
fragmenty tekstu przygotowanego do katalogu wystawowego autorstwa Jerzego
Janusa - dyrektora Muzeum Regionalnego
w Chojnowie, historyka sztuki, kustosza
wystawy.

koñca jednak nale¿y tak interpretowaæ
obrazy artysty. Mimo, i¿ sam mówi, ¿e
“rysujê to, co widzê oczami wyobraŸni”,
ich tematem s¹ czêsto autentyczne zdarzenia i ludzie. Zakamuflowane w pl¹taninie lin, ga³êzi, dziesi¹tkach szczegó³ów, tworz¹ mistyczny œwiat otwarty
na ka¿d¹ interpretacjê.
Arcyciekawe, oryginalne obrazy rysowane o³ówkiem bardzo szybko zdoby³y
uznanie. Krótko po tym jak Z. Halikowski
odkry³ w sobie potrzebê rysowania
(wczeœniej zdarza³o mu siê malowaæ

6

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/852

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Kamila G¹sior

Jest m³od¹, piêkn¹ dziewczyn¹. W wyj¹tkowych sytuacjach wk³ada sukienkê, robi
fryzurê, odpowiedni makija¿ i zak³ada szpilki.
Ale to nie jej klimaty. Kamila G¹sior najchêtniej wk³ada luŸne, sportowe ubrania i samochodowy kask. Jej pasj¹ jest drift.

Gazeta Chojnowska - Wed³ug definicji drift,
to technika jazdy pojazdem w kontrolowanym poœlizgu oraz nazwa sportu samochodowego. A wed³ug Ciebie?
Kamila G¹sior - Jest to motosport wokó³ którego obraca siê moje ¿ycie, a na powa¿nie,
tak jak Pani wspomnia³a jest to technika
jazdy w kontrolowanym poœlizgu. Drifting jest
najbardziej widowiskowym motosportem.
Z roku na rok przybywa zwolenników, którzy
podziwiaj¹ w drifcie to co najwa¿niejsze - prêdkoœæ, k¹t wychylenia, liniê przejazdu i oczywiœcie k³êby dymu spod kó³.
G.Ch. - Sk¹d zainteresowanie tak niebezpiecznym, mêskim sportem?

K.G. - Od razu muszê sprostowaæ - drift nie
jest tak niebezpieczny jak siê wydaje. Wszystkie auta bior¹ce udzia³ w legalnych zawodach s¹ odpowiednio przygotowane tak¿e pod
k¹tem bezpieczeñstwa. W ka¿dym samochodzie jest klatka, która chroni kierowcê i pasa¿era. Jest tak¿e wiele innych zabezpieczeñ.
I czy mêski motosport? No ju¿ raczej nie - na
polskiej scenie driftingowej mamy nawet
Królow¹ Polskiego Driftu - Karolinê Pilarczyk, pojawiaj¹ siê te¿ nowe dziewczyny,
które dobrze radz¹ sobie w kontrolowanym
poœlizgu. Niestety mi ju¿ nie by³o dane do³¹czyæ do ich grona, ale nie wiadomo co przyniesie przysz³oœæ. Z marzeñ przecie¿ siê nigdy
nie rezygnuje :)
Moja przygoda z motoryzacj¹ zaczê³a siê ju¿
w gimnazjum, gdzie jako jedyna dziewczyna
ze szko³y zdawa³am egzamin na kartê motorowerow¹. Bardzo szybko te¿ chcia³am nauczyæ
siê jeŸdziæ samochodem. Moim pierwszym
nauczycielem by³ tato. Choæ moja pierwsza
jazda zakoñczy³a siê w przydro¿nym rowie to
nie zniechêci³am siê i dziœ z uœmiechem wspominam to, ¿e zamiast zwolniæ to doda³am
gazu i z idealn¹ precyzj¹ zaparkowa³am
w rowie :) Du¿o czasu spêdza³am te¿ z tat¹
w gara¿u, a póŸniej z moim obecnym mê¿em.
Do dziœ pamiêtam moje pierwsze krêcenie
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"b¹czków" na boisku. Sprawia³o mi to mnóstwo przyjemnoœci i wszystko co zwi¹zane
z motoryzacj¹ zosta³o mi do dzisiaj. Wsiadaj¹c do auta zapominam o wszystkim co z³e
i po prostu jadê. By³o tak kiedyœ i tak jest dzisiaj.
G.Ch. - Twój pierwszy drift.
K.G. - Mój pierwszy drift zapamiêtam do
koñca ¿ycia - by³a to dla mnie nowoœæ, która
dawa³a tyle adrenaliny, ¿e nie by³am w stanie
zakoñczyæ tej przygody. A zaczê³o siê wszystko w 2012 roku podczas zawodów Drift
Open, które odbywa³y siê w Legnicy.
Dosta³am zlecenie od portalu haynau.pl na
wykonanie zdjêæ z tej imprezy. Klimat, mnóstwo ludzi, k³êby dymu, ryk silników sprawi³y,
¿e zakocha³am siê w drifcie. A mój pierwszy
przejazd na fotelu pasa¿era zapamiêtam do
koñca ¿ycia. Kierowc¹, który pokaza³ mi
prawdziwe emocje podczas przejazdu w kontrolowanym poœlizgu by³ Tobiasz Puœcian,
z którym spotykam siê ka¿dego roku na zawodach. Dziêki niemu nie opuszczam Drift
Open ju¿ od czterech lat i bardzo jestem mu
za to wdziêczna.
G.Ch. - JeŸdzisz?
K.G. - Niestety. JeŸdzi³am jako kierowca
przez pewien czas. W 2012 roku dok³adnie na
Miko³ajki m¹¿ kupi³ nam auto dostosowane
do jazdy w kontrolowanym poœlizgu. By³o to
pomarañczowe bmw z silnikiem 3.5. Moja
nauka jazdy w kontrolowanym poœlizgu dziêki
uprzejmoœci Pana Jana Wengrzyna odbywa³a
siê na lotnisku Krzywa. Chcia³am nadal kontynuowaæ naukê lecz koszty tego motosportu
nie s¹ niskie, a przy dwóch kierowcach (m¹¿
tak¿e jeŸdzi³) jeszcze bardziej rosn¹. W dzisiejszych czasach trudno znaleŸæ sponsora,
dlatego nasza Pomarañczka obecnie ma nowego w³aœciciela. Ale bardzo siê cieszê, ¿e
mia³am swoje auto i mog³am poczuæ to samo
co czuj¹ zawodnicy startuj¹cy w zawodach
Drift Open.
Moja przygoda za kierownic¹ auta do driftu
na dzieñ dzisiejszy siê zakoñczy³a, ale nie opuszczam zawodów i na ka¿dych fotografujê.
W tym roku planujê byæ na zawodach w Toruniu, oczywiœcie na lotnisku w Krzywej, gdzie
odbêd¹ siê zawody Drift Open, w Koszalinie,
Debrznie oraz w Czechach. Wszystkie moje
zdjêcia publikowane s¹ na mojej stronie facebooka Milka Motosport oraz na stronie Drift
Open. W zesz³ym sezonie moje zdjêcia ukaza³y siê w miesiêczniku motoryzacyjnym “Rally
and Race” z czego jestem bardzo dumna. Od
zesz³ego roku wspó³pracujê z Drift Open, a w tym
zosta³am Dyrektorem Biura Prasowego tej ligi.
Moje obowi¹zki sprawiaj¹ mi przyjemnoœæ,
a obecnoœæ na zawodach jest czyst¹ przyjemnoœci¹. Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez cudownych odg³osów silników, zapachu dymu,
emocji podczas zawodów. Nie wyobra¿am
sobie ¿ycia bez ludzi, których poznajê na zawodach oraz moich przyjació³ z ZR Drift
Team, z którymi ³¹czy mnie wiele piêknych
wspomnieñ i niezapomnianych prze¿yæ.
G.Ch. - Zadziwia mnie Twoja pasja, ale
jeszcze bardziej ³¹czenie jej z inn¹, ca³kiem
odmienn¹…

K.G. - No tak. Kiedy nie obracam siê w ca³ym tym samochodowym zgie³ku, szukam
emocji w kuchni. To rzeczywiœcie zupe³nie
inne doznania, ale lubiê gotowaæ, lubiê piec,
lubiê sprawiaæ przyjemnoœæ rodzinie i znajomym. Ju¿ w II klasie szko³y podstawowej
babcia nauczy³a mnie piec piernik. Robi³am
go co sobotê i ca³a rodzina musia³a siê nim
rozkoszowaæ. Po kilku latach by³o ju¿ lepiej,
bo piernik zamieni³ siê w ró¿nego typu torty.
PóŸniej posz³am do technikum ¿ywienia i gospodarstwa domowego, gdzie zdecydowanie
zg³êbi³am kulinarn¹ wiedzê i oczywiœcie urozmaici³am swoje menu. Dziœ z przyjemnoœci¹
eksperymentujê w kuchni. Ku mojej uciesze
bliscy i znajomi ze smakiem zajadaj¹ co im
zaserwujê. W ubieg³ym roku dosta³am na
urodziny od moich przyjació³ Agnieszki i Paw³a drewniane pude³ko z napisem: "czy na
s³odko czy na s³ono u Milki jest zawsze smacznie i weso³o". To bardzo mi³e - takie gesty
sprawiaj¹ mi ogromn¹ radoœæ. A moje kucharskie dokonania znaleŸæ mo¿na na drugim moim
blogu - Milka Inspiration.

G.Ch. - Fotografujesz, driftujesz, pieczesz,
gotujesz, prowadzisz blogi. Ka¿de z tych zajêæ sprawia ci przyjemnoœæ w równej mierze?
K.G. - Chcia³abym powiedzieæ, ¿e tak, ale drift
i motoryzacja s¹ najwa¿niejsze. Uwielbiam
jeŸdziæ autem, uwielbiam zawody Drift Open.
To one sprawiaj¹, ¿e na mojej twarzy pojawia
siê uœmiech. Uwielbiam swój samochód, jego
odg³os i moc. Jest to moja odskocznia od rzeczywistoœci.
G.Ch. - Czy masz jakieœ marzenia
zwi¹zane z t¹ swoj¹, nietypow¹ jak na dziewczynê, pasj¹?
K.G. - Ojjjj, tych marzeñ to ja mam sporo.
Chcia³abym bardzo, aby ludzie poznali czym
naprawdê jest drift. Stereotypowe myœlenie,
¿e jest to palenie gumy i nielegalne wyœcigi,
to pierwsze co ludzie kojarz¹ jak us³ysz¹ s³owo
drift. Chcia³abym, aby liga Drift Open na sta³e
zagoœci³a na naszym terenie - w Krzywej.
Moim skromnym marzeniem jest te¿ powrót
na lotnisko jako kierowca, ale jak to siê mówi
"po¿yjemy, zobaczymy". Bo czym jest ¿ycie
bez marzeñ? Chcia³abym tak¿e ¿eby na
naszym terenie by³o wiêcej imprez motoryzacyjnych i miejsc, w których pasjonaci motoryzacji mogli by legalnie siê spotykaæ i æwiczyæ
swoje umiejêtnoœci w jeŸdzie - nie tylko w drifcie.
G.Ch. - Tego wszystkiego zatem Ci ¿yczymy i bêdziemy obserwowaæ kiedy nasza
chojnowianka pojawi siê na liœcie kierowców Drift Open.
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Ferie w mieœcie
"Po prostu koci œwiat"
Tydzieñ zimowego odpoczynku up³yn¹³
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie pod has³em "Po prostu koci
œwiat". M³odzi czytelnicy mogli zapoznaæ siê m.in. z histori¹ kota, rasami kotów, ich znaczeniem w ró¿nych kulturach.
Na naszych spotkaniach - "Ale draka,
wykonaj wymarzonego kociaka", "Koty czyli historie z pewnego podwórka",
"Historia Miksa, Maksa i Meks", "Kto
zagadki ³adnie zgadnie, tego nuda nie
dopadnie" - dzieci z ogromnym zainteresowaniem œledzi³y kocie œcie¿ki.

kaliœmy siê z aktorami ze Studia Ma³ych
Form Teatralnych ART-RE z Krakowa,
którzy w m¹dry, ale i zabawny sposób
przedstawili baœñ autorstwa Janiny
Poraziñskiej "Dwie Dorotki". To opowieœæ o dwóch siostrach, o Dorotce

dobrej i pracowitej oraz o Dorotce z³ej
i leniwej, a tak¿e o nagrodzie, jak¹ ka¿da
z nich otrzyma³a za swoje postêpowanie.
Ferie za nami, ale biblioteka zaprasza do
siebie przez ca³y rok.
M.L.

Czytanie ciekawych historii o kotach
zaowocowa³o piêknymi pracami plastycznymi i wystaw¹. Uczestnicy wykonali
równie¿ maski karnawa³owe (kocie
oczywiœcie), które potem bardzo przyda³y siê na kocim balu. Pod koniec
naszych feryjnych zajêæ, 4 lutego, spot-

Aktywnie i artystycznie
Ferie z Miejskim Oœrodkiem Kultury
Sportu i Rekreacji rozpoczê³y siê od wizyty w krêgielni. Ruch i wyœmienita
zabawa z kul¹ wspaniale zintegrowa³y
grupê, która postanowi³a skorzystaæ
z oferty domu kultury, na czas wolny od
nauki.

Kolejny dzieñ zacz¹³ siê spokojniej uczestnicy wziêli udzia³ w zajêciach pla-
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stycznych i tworzyli papierowe gwiazdki, by nieco póŸniej "pogwiazdorzyæ" na
parkiecie podczas szybkiego kursu tañca.
Œrodê i czwartek wype³ni³ artystyczny
œwiat dequpage, a gdy plecy i rêce odczuwa³y zmêczenie, do dalszej pracy
mobilizowa³y je zajêcia ruchowe.
Ostatni dzieñ ferii z MOKSiR up³yn¹³ na
malowaniu koszulek farbami do tkanin.
Kolorowe wzory, wykonane w³asnorêcznie na osobistej koszulce, z pewnoœci¹
bêd¹ mi³¹ pami¹tk¹.
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Radosne zapusty
Ka¿dy pretekst jest dobry by siê odprê¿yæ, oderwaæ od codziennoœci, spotkaæ ze znajomymi. Nawet p¹czek.
4 lutego, T³usty Czwartek cz³onkowie
Zawi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów œwiêtowali w Pa³acyku przy tradycyjnych wypiekach i muzyce.

Na przestrzeni dwóch miesiêcy to ju¿
pi¹ta impreza organizowana przez
emerytów. Chojnowscy seniorzy nie
lubi¹ siedzieæ w domu - na "p¹czkowej
imprezie bawi³o siê oko³o 60 osób.
By³y oczywiœcie s³odkie p¹czusie, tañce
przy muzyce zespo³u Kociuby i wspania³a zwi¹zkowa atmosfera - jak to zazwyczaj u emerytów bywa.
eg

Ba³wankowy taniec
Warsztat Terapii z wizyt¹
weso³o dwa ba³wanki
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t "Ju¿
tañcz¹ z rodzicami
11 lutego Warsztat Terapii
Zajêciowej stara³ siê odbudowaæ wiarê w cz³owieka,
a dzia³o siê to za spraw¹ wizyty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t w Legnicy przy ulicy Ceglanej 2.
Do spotkania z bezdomnymi zwierzakami przygotowywano siê ju¿ od jakiegoœ czasu, zbieraj¹c fundusze na
karmê, koce czy dziergaj¹c pledy dla psiaków. Spotkanie
by³o wspania³¹ lekcj¹ empatii i wra¿liwoœci. Na co dzieñ nie
pochylamy siê zbyt czêsto nad losem zwierz¹t. Tego dnia
doœwiadczono jak bardzo zwierzêta cierpi¹, têskni¹, jak bardzo
lgn¹ do ludzi. W odczuciu chojnowian przywiezione podarki
i spora porcja karmy, chocia¿ na chwilê i w niewielkim stopniu os³odzi ¿ywot bezbronnych stworzeñ.
Dzieñ spêdzony w schronisku by³ z pewnoœci¹ nauk¹ tolerancji, dobroczynnoœci i ofiarnoœci.
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i my tak¿e siê pobawmy
razem z ba³wankami!".
Ba³wankowym tañcem rozpoczêliœmy 27 stycznia Biblioteczn¹ Akademiê Malucha.
Z rozmowy z dzieæmi dowie-dzieliœmy siê, jak¹ mamy porê
roku i po czym mo¿na poznaæ, ¿e to zima.
Na spotkaniu bawiliœmy siê w ró¿ne zimowe zabawy.
Najpierw w "Ba³wanki i sanki"- ka¿de dziecko otrzyma³o
zestaw obrazków i tworzy³o swoje dzie³o. Potem by³o
"Przechodzenie przez zaspê"- zima jest bardzo szczodra,
œniegu jest tak du¿o, ¿e a¿ trudno iœæ. A w "Gimnastyce
ba³wanków" dzieci wykonywa³y ruchy zgodnie ze s³owami
piosenki. Ale by³y nie tylko zabawy. Mali i doroœli uczestnicy
Akademii z p³atków kosmetycznych wykleili du¿ego ba³wanka, którego potem podziwiali czytelnicy naszej biblioteki.
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Planeta Singli

19.02. 2016r. - godz. 17.00; 19.30;
20.02.2016r. - godz. 17.00; 19.30;
Komedia romantyczna
Ania (Agnieszka Wiêd³ocha) jest urocz¹, romantyczn¹, ale niezbyt pewn¹ siebie
nauczycielk¹, poszukuj¹c¹ idealnego mê¿czyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka (Maciej
Stuhr), który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program
telewizyjny w kraju. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej,
¿eby zosta³a bohaterk¹ jego show - ona bêdzie umawiaæ siê na randki przez internet,
a on w swoim programie poka¿e prawdziw¹ twarz facetów flirtuj¹cych w sieci
i wyœmieje naiwnoœæ kobiet szukaj¹cych tam idea³u. Szalone randkowe przygody Ani
szybko staj¹ siê wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta - Antoniego (Micha³ Czernecki). Naciskany przez
bezwzglêdn¹ szefow¹ stacji (Ewa B³aszczyk) Tomek musi ratowaæ ogl¹dalnoœæ programu. A mo¿e i w³asne uczucie do Ani?

Phantom Boy
/pokaz przedpremierowy/

20.02.2016r. godz. 15.00; 16.30
Animacja
11-letni nowojorczyk Leo ma pewien sekret. Choroba sprawia, ¿e mo¿e opuszczaæ
swoje cia³o i przemieszczaæ siê po mieœcie jako zjawa. W szpitalu zaprzyjaŸnia siê
z policjantem Alexem, który trafi³ tam w wyniku urazu po starciu z gangsterem,
który przej¹³ kontrolê nad Ÿród³em zasilania ca³ego miasta. Leo i Alex musz¹
po³¹czyæ si³y, wykorzystuj¹c niezwyk³¹ umiejêtnoœæ ch³opca i doœwiadczenie œledcze
policjanta, aby uchroniæ Nowy Jork przed katastrof¹.

Pitbull. Nowe porz¹dki

26.02.2016r., godz. 17.00; 19.30;
Dramat, Sensacyjny
"Bêdzie zabójstwo. I ja w nim bêdê bra³ udzia³. A mówiê ci to tylko dlatego, ¿e mi
tego nie udowodnisz". Tymi s³owami Bogus³aw Linda, w roli gangstera z³amanego
przesz³oœci¹, powraca na wielki ekran. W filmie Patryka Vegi "Pitbull. Nowe
porz¹dki" rzuca wyzwanie niepokornemu policjantowi o pseudonimie Majami
z mokotowskiej komendy. Gdy Majami zaczyna rozpracowywaæ grupê gangsterów,
jego droga przecina siê z bohaterami dawnego Pitbulla - Gebelsem, Igorem
i Barszczykiem. Okazuje siê, ¿e sekcja zabójstw z Pa³acu Mostowskich rozpracowujê
Grupê Mokotowsk¹ do tematu "Gangu obcinaczy palców", odpowiedzialnego za
seriê porwañ i zabójstw. Policjanci z obydwu komend zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e maj¹
do czynienia z najsilniejsz¹ organizacj¹ przestêpcz¹ w Polsce i jeœli chc¹ j¹ rozbiæ,
musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ.

Kopciuszek

27.02.2016r, godz. 14.00
Familijny, Fantasy
Najnowsze dzie³o Disneya to prawdziwa bajka, nostalgiczna podró¿ do œwiata
pe³nego czarów, gdzie spe³niaj¹ siê marzenia i sny, chwilowe k³opoty oraz problemy
uszlachetniaj¹, a ka¿da historia odznacza siê szczêœliwym zakoñczeniem. Mog³oby
siê wydawaæ, ¿e kolejna próba ekranizacji starej baœni braci Grimm, która zosta³a
opowiedziana ju¿ przecie¿ ze sto razy i na wszystkie mo¿liwe sposoby, jest
bezcelowa i ewidentnym skokiem na kasê kinomanów. Szczêœliwie to tylko pozory.
Utalentowany re¿yser Kenneth Branagh ("Jack Ryan: Teoria chaosu", "Thor") wraz
ze scenarzyst¹ Chrisem Weitzem ("Mrówka Z", "Z³oty kompas") dokonali rzeczy
wrêcz niemo¿liwej. Opowiedzieli znan¹ wszystkim baœñ w taki sposób, ¿e zarówno
m³odsi widzowie, dopiero raczkuj¹cy w œwieci kinematografii, jak i starsi
wyjadacze, maj¹cy na swoim koncie pokaŸn¹ liczbê filmów, bêd¹ olœnieni, z jakim
rozmachem oraz pasj¹ mo¿na krêciæ zwyk³e bajki dla dzieci.
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Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski w Chojnowie
dziêkuje wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy przekazali
1% podatku dla naszego stowarzyszenia.
Zarz¹d pragnie poinformowaæ, ¿e
dziêki Pañstwa wsparciu nasi podopieczni mogli pojechaæ na wycieczkê do wroc³awskiego ZOO, zorganizowan¹ z okazji Dnia Dziecka.
Chcemy równie¿ podziêkowaæ
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich,
które corocznie wspiera cz³onków
naszego stowarzyszenia ofiarowuj¹c paczki œwi¹teczne.
W ubieg³ym roku wsparli nasz¹
organizacjê równie¿: Hurtownia
Pasmanteryjna Pañstwa Sajnóg,
Firma Euro-Clean Pana Roberta
Kwiatkowskiego.
Ka¿da forma pomocy jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem i przyczynia siê do tego, ¿e
mo¿emy sprostaæ wymaganiom terapeutycznym dzieciaków, które szczególnie potrzebuj¹ naszej pomocy.
Prosimy nie zapomnieæ o nas
wype³niaj¹c tegoroczne
zeznanie podatkowe.

„W ¿yciu bowiem istniej¹ rzeczy,
o które warto walczyæ do samego
koñca”.
Paulo Coelho
Zarz¹d, rodzice i dzieci.
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odziezy
Specjalnej Troski
Nr konta
90 8644 0000 0000 0345 2000 0010
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca
Dzia³ dla Doros³ych
"Jako dowód i wyraz przyjaŸni - reporta¿e o Pa³acu Kultury"
Wydawnictwo Czarne, 2015
Nie ma w Polsce drugiego takiego budynku, który od kilkudziesiêciu lat nieustannie budzi emocje. Dla wielu Polaków
to symbol zniewolenia - niechciany dar
Stalina, który bezwzglêdnie nale¿a³oby
zetrzeæ z powierzchni ziemi. Pomys³ zreszt¹ nienowy. Pa³ac wylecia³ w powietrze
w fina³owej scenie Rozmów kontrolowanych, grzebi¹c komunistycznych dygnitarzy. W rzeczywistoœci wci¹¿ jednak góruje nad miastem, bêd¹c - ku rozpaczy jednych, radoœci innych - jego symbolem i turystyczn¹ atrakcj¹. To z jego trzydziestego
piêtra najchêtniej ogl¹da siê panoramê
Warszawy, nie pomin¹ go autorzy ¿adnego
przewodnika po mieœcie.
Antologia reporterskich opowieœci o Pa³acu zawiera kilkadziesi¹t tekstów z okresu
obejmuj¹cego ponad szeœædziesi¹t lat jego
istnienia: od Symbolu przyjaŸni i pokoju,
Dumy, si³y, radoœci, przez Tort z piaskowca, Kamienny kwiat, po Obronê Sali Kongresowej i Duchy w Pa³acu. To historia
niekoñcz¹cej siê dyskusji, czym Pa³ac
Kultury i Nauki, by³, jest i bêdzie.
https://czarne.com.pl

Iwona Kamieñska - "Akademia Or³ów prawdziwe historie, które Ciê uskrzydl¹"
Stowarzyszenie Sursum Corda, 2015
Chcesz poczuæ, ¿e masz skrzyd³a i wiatr
pod skrzyd³ami, który niesie tam, gdzie
spe³niaj¹ siê marzenia? Jeœli tak - ta ksi¹¿ka
jest dla Ciebie.
Myœlisz, ¿e ¿ycie prowadzi Ciê hiobow¹
œcie¿k¹? Siêgnij po ni¹ - poznasz historie,
które dzia³aj¹ przeciwbólowo.
Gdy skoñczysz - lepiej docenisz to, co masz.
Jarek, Renata, Monika, Iwona, Magda,
Artur - byli kiedyœ silni, zdrowi, sprawni.

noœæ. Dziêki nowoczesnej technologii powsta³y wirtualne galerie najlepszych fotografii i dodatkowych materia³ów wideo,
które przenios¹ czytelnika w œwiat opisany
w ksi¹¿ce. Te specjalnie przygotowane materia³y multimedialne mo¿na obejrzeæ dziêki specjalnej aplikacji.
Dzia³ dla Dzieci
Rotraut Susanne Berner, Dagmar von
Cramm - "Wielkie gotowanie na ulicy
Czereœniowej : przepisy na cztery pory
roku"

Ka¿de z nich prze¿y³o wypadek, który
móg³ zakoñczyæ historiê ich ¿ycia, a zamiast tego sta³ siê nowym pocz¹tkiem.
Dziœ o takich jak oni mówi siê "niepe³nosprawni", choæ gdy ich poznasz, pewnie
uœmiechniesz siê do myœli, ¿e to okreœlenie
do nich nie pasuje, bo maj¹ w sobie wiêcej
mocy ni¿ przed wypadkiem, wiêcej ni¿
niejeden zdrowy cz³owiek.
http://www.sc.org.pl/

Beata Pawlikowska - „Blondynka nad
Gangesem"
Edipresse Polska, 2015
Indie. Magiczne Varanasi nad Gangesem.
Kurs medytacji, gdzie zosta³am uwiêziona.
Trzymetrowe mury z drutem kolczastym. Bez
paszportu, bez pieniêdzy, bez telefonu, bez
mo¿liwoœci skontaktowania siê ze œwiatem.
Nocami za murem wy³y g³odne szakale.
Samotna wyprawa przez pó³nocno-wschodnie Indie. Historia ca³kiem kryminalna,
która zdarzy³a siê naprawdê.
Beata Pawlikowska zawsze podró¿uje z aparatem fotograficznym, kamer¹ i notatnikiem. Podczas wyprawy do Indii, na
kilku tysi¹cach zdjêæ i kilkunastu filmach
udokumentowa³a otaczaj¹c¹ j¹ codzien-

Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów trwaj¹ca od 1 paŸdziernika 2015 r. do 30 wrzeœnia 2016r. Loteria ma przekonaæ Polaków, ¿e codzienne
wydawanie i branie prawid³owych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie
nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach
problemowych, ale tak¿e dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego bud¿etu.
Aby wzi¹æ udzia³ w loterii, wystarczy mieæ ukoñczone 18 lat
i paragon fiskalny na minimum 10 z³ oraz zarejestrowaæ go na
stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.
W loterii mo¿na wygraæ Samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Ponadto raz na kwarta³ mo¿na wygraæ
nagrodê specjaln¹: samochód Opel Insignia - losowania tylko
GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/852

Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015
W tej têtni¹cej kolorami i pachn¹cej przyprawami ksi¹¿ce kucharskiej mieszkañcy
ulicy Czereœniowej prezentuj¹ ponad 50
przepisów na swoje ulubione potrawy.
I zapraszaj¹ dzieci do wspólnego gotowania. Z ich pomoc¹ mali kucharze z ³atwoœci¹ przygotuj¹ wiosenn¹ sa³atkê z zió³, rzodkiewkowe myszki, lody na patyku, zupê
z dyni, muffinki z kasztanami, czipsy z warzyw - i mnóstwo innych pysznoœci.
Dowiedz¹ siê te¿, jak wyhodowaæ w³asne
zio³a, jak poradziæ sobie z dziurami w naleœnikach czy jak siaæ rzodkiewki, ¿eby nie
trzeba ich by³o potem zjeœæ wszystkich na
raz. A nawet - jak zrobiæ w³asn¹ ksi¹¿kê
kucharsk¹!

dla paragonów z premiowanej w danym kwartale bran¿y
us³ugowej.
W I kwartale 2016 r. bran¿¹ premiowan¹ jest "prywatna
praktyka lekarska i dentystyczna". Kolejnymi bran¿ami
nagradzanymi Oplem Insigni¹ bêd¹ "konserwacja i naprawa
samochodów osobowych, sprzeda¿ detaliczna czêœci i akcesoriów do pojazdów samochodowych" (II kwarta³ 2016 r.)
oraz "restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów" (III kwarta³ 2016 r.).
Wœród przedsiêbiorców bior¹cych udzia³ w promocji Loterii
Ministerstwo wybierze tych najbardziej aktywnych i zaanga¿owanych i nagrodzi ich tytu³em Ambasadora Uczciwej
Konkurencji.
Wszystkie informacje na temat loterii, a tak¿e wyniki losowañ
s¹ publikowane na stronie:
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Czy mo¿na pomóc dziecku w koncentracji uwagi?
Takie pytanie zadaj¹ sobie rodzice i nauczyciele pragn¹cy przekazaæ wiedzê swoim
uczniom.
Aby skutecznie pomóc dziecku w koncentracji uwagi, warto zaobserwowaæ
jego sposób uczenia siê np. O jakiej porze najchêtniej zaczyna siê uczyæ? Czy
lubi ciszê? Czy nie zwraca uwagi na
ha³as? Czy lubi pomagaæ sobie rysunkami? Czy uczy siê, g³oœno powtarzaj¹c
wiadomoœci szkolne? Czy siedzi w jednym miejscu? Czy mo¿e stoi przy biurku
lub spaceruje po pokoju ?
Nastêpnym krokiem powinna byæ refleksja:
,,Jakie oceny otrzymuje moje dziecko ?"
W tym momencie mo¿e zaskoczê nastêpuj¹cym stwierdzeniem: Je¿eli dziecko
osi¹ga dobre i bardzo dobre oceny w szkole, to mo¿na mu pozwoliæ na uczenie siê
jego metod¹.
Ka¿de dziecko traktujemy indywidualnie, gdy¿ to, co pomaga ,,wzrokowcowi",
który lubi rysunki i wykresy, mo¿e byæ
ma³o pomocne dla ,,s³uchowca", który
wiele zapamiêtuje z lekcji, s³uchaj¹c
wyk³adu nauczyciela lub powtarzaj¹c
g³oœno materia³ szkolny. S¹ te¿ dzieci
lubi¹ce uczyæ siê w ruchu (kinestetycy),

którym mo¿na pozwoliæ - w warunkach
domowych - na stanie lub spacerowanie
podczas uczenia siê.
Oprócz indywidualnego podejœcia do ka¿dego dziecka warto zastosowaæ uniwersalne metody pomocne w koncentracji
uwagi, takie jak:
- stwarzamy w domu atmosferê spokoju;
- wzbudzamy w sobie i w dziecku pozytywne nastawienie do uczenia siê;
- zapewniamy dziecku oddzielne pomieszczenie lub przynajmniej k¹cik do nauki
oraz wzglêdn¹ ciszê. Poza nielicznymi
wyj¹tkami wiêkszoœæ dzieci potrzebuje
ciszy;
- najpierw umo¿liwiamy dziecku odpoczynek, nastêpnie zachêcamy do odrabiania lekcji;
- w razie zmêczenia dziecka organizujemy krótkie przerwy;
- dopiero po odrobieniu lekcji pozwalamy dziecku na ulubione zajêcia;
- motywujemy s³owami: ,,pomyœl sam/a" ,
,,to jest ciekawe", ,,dasz sobie radê",
,,wspaniale to zrobi³eœ/zrobi³aœ".
Je¿eli zauwa¿ymy b³¹d, najpierw doceniamy to, co zosta³o dobrze zrobione.
Nastêpnie wskazujemy, co nale¿y popra-

wiæ. Po poprawieniu b³êdu ponownie
doceniamy pracê dziecka.
- od najm³odszych lat zachêcamy do
samodzielnoœci. Nieœwiadom¹ krzywdê
robi¹ dziecku ci rodzice/opiekunowie,
którzy pisz¹ za niego zadania domowe.

W przypadku, gdy podstawowe metody
pomagania w koncentracji uwagi
zawodz¹, warto skorzystaæ z pomocy
specjalistów: nauczyciela, pedagoga,
psychologa.
¯yczê sukcesów !
El¿bieta Prociów-Miko³ajczak
pedagog PPPP w Chojnowie

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym o pow. u¿yt. 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej,
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 219 000,00 z³.
Wadium - 43 800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest
pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu
zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie
dotyczy drzew, których wiek nie przekracza
10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest
siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci
infrastruktury technicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej
zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez
dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r. nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem 245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.
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Przetarg odbêdzie siê w dniu 09.03.2016 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 na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 02.03.2016 r.
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 w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
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). 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¿ 2190,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 071020-52260000-62020-5196-920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21.05.2015 r,
drugi przetarg odby³ siê w dniu 10.11.2015 r.,
trzeci przetarg odby³ siê 19.01.2016r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod nr tel. 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Otyliada w Chojnowie - przyjdŸ pokibicowaæ
Wszyscy wiemy jak wa¿ny dla zdrowia
fizycznego i psychicznego jest ruch
i aktywnoœæ . W czasach, gdy rozrywka
stacjonarna cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹, wszelkie przejawy bardziej
aktywnych przedsiêwziêæ zas³uguj¹ na
szczególn¹ uwagê. Forma nie jest istotna
– kluczem do sukcesu s¹ dobra zabawa,
zaanga¿owanie, poszerzanie horyzontów
oraz pasja. I chocia¿ ogl¹danie filmów
przed telewizorem, granie na komputerze lub imprezowanie ze znajomymi
stanowi¹ kusz¹c¹ propozycjê, warto poszukaæ czegoœ, co wymaga od nas wiêcej
pracy, zarazem daj¹c znacznie wiêcej
satysfakcji.
Przyk³adem takiego przedsiêwziêcia jest
ogólnopolska impreza p³ywacka – Nocny Maraton P³ywacki "OTYLIADA".
Organizowana cyklicznie od kilku lat,
œci¹ga na baseny coraz wiêksz¹ iloœæ
uczestników (w 2015 roku – 2324 osoby),
udowadniaj¹c w ten sposób, ¿e nie
potrzeba wiele ¿eby dobrze siê bawiæ.
Na czym polega "OTYLIADA"? Zgo-

dnie z nazw¹, osoby, które zg³osi³y swój
udzia³ uczestnicz¹ w ca³onocnym p³ywaniu, pokonywaniu kolejnych d³ugoœci
basenu, zgodnie z w³asnymi mo¿liwoœciami. Oznacza to, ¿e ca³a zabawa nie ma
charakteru zawodów – nie ma przegranych, wszyscy wygrywaj¹. Odleg³oœæ,
jak¹ pokona ka¿dy z uczestników stanowi jego indywidualny wynik, który
mo¿na porównywaæ z wynikami innych,
jednak przede wszystkim wyra¿a walkê
z samym sob¹.
W "OTYLIADZIE" udzia³ bior¹ zarówno
mê¿czyŸni jak i kobiety, starsi jak i m³odsi
– wiek ma drugorzêdne znaczenie. Bior¹
udzia³ pojedyncze osoby, bior¹ udzia³
ca³e rodziny. Jest to zabawa dos³ownie
dla ka¿dego. Mo¿e byæ okazj¹ do
sprawdzenia w³asnych si³, okazj¹ do
zapoznania dzieci z wod¹, rozbudzenia
zainteresowania p³ywactwem lub jedynie
rozrywk¹, form¹ spêdzenia czasu. Ka¿de
z tych podejœæ jest dobre. Nad bezpieczeñstwem uczestników czuwaj¹ ratownicy.
Po raz pierwszy do grona placówek,
które wezm¹ udzia³ w organizacji

Pamiêci Kolegów
12 lutego, kolejny raz odby³ siê okolicznoœciowy turniej bryd¿owy, od wielu
lat przebiegaj¹cy pod has³em "Pamiêci
kolegów".

Tradycyjnie, jak co roku, rozpoczêto go
wizyt¹ na chojnowskiej nekropolii, by
daæ wyraz szacunku wszystkim nieobecnym ju¿ przy "zielonym stoliku".
W tegorocznych rozgrywkach udzia³
wziê³o 15 par z: Legnicy, Z³otoryi, Mi³kowic, Boles³awca oraz Chojnowa.
Turniej rozpocz¹³ siê ok. godz. 17:15
w komfortowych warunkach dziêki
staraniu personelu "Domu Schrama", za
co organizator turnieju Henryk Wiszniewski, w imieniu swoim i wszystkich uczestników serdecznie dziêkuje.
Fundatorem pucharów dla 3 pierwszych
par by³ Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
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Serkies. Sponsorem pozosta³ych nagród
by³ prezes firmy AGRO -TAK Zagrodno
Bronis³aw Tabisz.
Spotkanie zakoñczy³o siê ok. godz. 21:15
z podaniem koñcowych wyników oraz
wrêczeniem pucharów i nagród pieniê¿nych dla trzech pierwszych par.
Nad prawid³owym przebiegiem rozgrywek czuwa³ siêdzia PZBS Marek Drecki
z Boles³awca.

imprezy do³¹czy³ chojnowski Basen
Miejski przy Szkole Podstawowej Nr 4.
Warto przy tym podkreœliæ, ¿e nasze
miasto jest jednym z trzech na Dolnym
Œl¹sku, które zg³osi³y swoj¹ kandydaturê
– obok Strzelina i Bielawy. Co wiêcej –
wed³ug naszych informacji – p³ywalnia
w Chojnowie cieszy siê zdecydowanie
najwiêksz¹ popularnoœci¹ spoœród dolnoœl¹skich placówek. £¹cznie, na terenie
ca³ego kraju uczestnictwo zg³osi³o 40
basenów. Ich lista znajduje siê na oficjalnej
stronie internetowej imprezy:
www.otyliada.pl.
Maraton odbêdzie siê w nocy z 12 na 13
marca. Bêdzie mo¿na wówczas do³¹czyæ
do zabawy – o ile zostan¹ wolne miejsca.
Serdecznie zachêcamy mieszkañców
Chojnowa do kibicowania œmia³kom.

Czerwony
Kapturek
- bajka muzyczna
Chcecie bajek? Oto bajka!
Bajka zupe³nie niezwyk³a.
Ka¿dy z dzisiejszych doros³ych
pamiêta z dzieciñstwa Czerwonego Kapturka, którego widziano
czêsto, jak krz¹ta³ siê przed chatk¹.
Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza dzieci
wraz z opiekunami
na bezp³atne zajêcia
w Bibliotecznej Akademii
Malucha,
które odbêd¹ siê

Puchary zdobyli:
I miejsce
Bronis³aw Tabisz – Ryszard Makuch
II miejsce
Leopold Kujawa – Zbigniew Rogusz
III miejsce
Eugeniusz G¹ska – Marek Czerniawski
Organizator turnieju
Henryk Wiszniewski

24 lutego o godzinie 11.00.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Sprzedam dom i dzia³ki Michów. Wiadomoœæ: tel. 794-908-509.
Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3.pokojowe na IIIp., po remoncie, do zamieszkania od zaraz. Nowe okna, drzwi
antyw³amaniowe, p³ytki, kafelki, panele,
balkon ocieplany. Cena 160 tys. Wiadomoœæ: tel. 609-950-328.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
70m2 na ul. Gen. Maczka. Ip., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, balkon. Mieszkanie po kapitalnym remoncie. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 608-111-657.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, o pow.
37m2 do remontu. 2 pokoje, kuchnia, wc
+ ³azienka, Ip., ul. Legnicka (nad ¯abk¹).
Wiadomoœæ: tel. 725-494-089.
Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100m2 w kamienicy - centrum miasta. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, spi¿arka, balkon.
Mieszkanie jest po generalnym remoncie, znajduje siê na Ip., bardzo ciep³e, s³oneczne, œrodkowe, w³asne ogrzewanie
gazowe. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Kolejowej, pow. 80m2, 3 pokoje, 2 kuchnie,
³azienka, przedpokój, strych, piwnica,
komórka, parking w podwórzu. Cena ok.
150 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 535-955-108.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia, ³azienka, garderoba, przedpokój,
spi¿arka. Wysoki parter, s³oneczne, w centrum. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, 2 dzia³ki, pom. gospodarcze, do remontu. Cena 30 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Witosa,
w starym budownictwie, pow. 42m2, 1 pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie centralne gazowe, niski czynsz, piwnica,
komórka. Cena 78 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 665-062-444.
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Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, przy
ul. D¹browskiego, po kapitalnym remoncie, pow. 77m2, 3 pokoje, balkon, pe³ny
rozk³ad. Zdjêcia i informacje:
www.mieszkanie-chojnow.pl.
Wiadomoœæ: tel. (71) 75-75-430.
Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie
w mieœcie 1/3 zabudowy gospodarczej
w Michowie, przez jezdniê w Chojnowie.
Pow. mieszkalna wraz z piwnicami, strychami, stodo³¹, wiat¹ i dwoma gara¿ami
oraz ziemi¹ - 25 ar. Wiadomoœæ: tel.
666-085-482.
Sprzedam gospodarstwo. Wiadomoœæ:
tel. 607-286-335.
Wydzier¿awiê lub sprzedam halê magazynow¹ o pow. 280m2 - plac manewrowy
o pow. 0,40ha w Chojnowie. Cena do
uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 535-888-946.

Dzia³ki
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
o pow. 1100m 2. D³. 45m, szer. 25m.
Cena 55 tys. do negocjacji, s¹ media
i drogi, na granicy Konradówka - Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Inne
Sprzedam rower holenderski m-ki Juncker J, kompletny, hamulce bêbnowe,
oœwietlenie, baga¿nik, 3 biegi z torpeda,
os³ona ³añcucha, b³otniki. Cena 350,00 z³.
Wiadomoœc: tel. 691-446-198.
Sprzedam CB radio Multi kompletne z mikrofonem i anten¹, zestrojone. Cena
100,00 z³. Wiadomoœc: tel. 691-446-198.
Drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne, okna
PCV, grzejniki CO. Kolektory s³oneczne
- ca³e zestawy. Najlepsze ceny i wysoka
jakoœæ. "Saleraf", Tomiak Rafa³, Zamienice 66, 59-225 Chojnów. Wiadomoœæ:
tel. 696-473-721 lub 604-817-999.
Sprzedam pod³ogê zabezpieczaj¹c¹ do
baga¿nika do Renault Scenic II. Cena 100 z³. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.
Sprzedam komplet opon letnich
14/65/175 produkcji niemieckiej
EVENT. Cena - 100 z³. Wiadomoœæ: tel.
691-446-198.

Praca
Pilnie poszukujê opiekunki do 37.letniej
kobiety, epileptyczka, dbaj¹ca o swój
wygl¹d, umie o siebie zadbaæ. Wymagania: Kobieta do 65 lat, osoba uczciwa,
cierpliwa, opiekuñcza, dyspozycyjna
przez ca³¹ dobê, pracowita, dbaj¹ca
o czystoœæ w domu. Praca w godzinach
od 15 do 8 rano od poniedzia³ku do
pi¹tku, w sobotê i niedzielê ca³odobowo.
Zapewniam nocleg i ca³odniowe wy¿ywienie i dobre wynagrodzenie. W centrum Chojnowa! Tylko powa¿ne oferty!
Wiadomoœæ: tel. 667-922-196 lub 76-8191-332 (w godz. 8.00 - 20.00).
Osoba odpowiedzialna, bez na³ogów
zaopiekuje siê osob¹ starsz¹, potrzebuj¹c¹ opieki. Wiadomoœæ: tel. 607-756-490.

Biuro Nieruchomoœci i Wycen
w Chojnowie ul. Rynek 42
Masz problem ze sprzeda¿¹ swojej nieruchomoœci lub odpowiedni¹ jej ekspozycj¹
na rynku? POMO¯EMY!
Pomagamy przejœæ przez ca³y proces sprzeda¿y, zakupu lub wynajmu nieruchomoœci.
Sprawdzamy stan prawny, kompletujemy
niezbêdne dokumenty, sporz¹dzamy operaty
szacunkowe, pomagamy uzyskaæ odpowiedni
kredyt.
KUPUJ¥CY NIE P£ACI PROWIZJI!
Ka¿d¹ nieruchomoœæ mieszkaln¹ nabyt¹ za
naszym poœrednictwem ubezpieczamy na
12 m-cy GRATIS!
Renata Wiszniewska
Rzeczoznawca Maj¹tkowy
Agent ds. nieruchomoœci

TEL. 530 767 460
UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE
Wykonujesz wolny zawód?
Zmieniasz pracê lub nie pracujesz?
Nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia na ¿ycie?
Mamy specjaln¹ ofertê ubezpieczenia:
- szeroki zakres ochrony w wielu wariantach do wyboru;
- niskie i przystêpne sk³adki miesiêczne;
- ochrona przez 24h w kraju i zagranic¹;
- minimum formalnoœci;
A mo¿e bierzesz kredyt?
Pragniesz zabezpieczyæ siebie i rodzinê.
NOWOŒÆ - Dostêpne polisy na ¿ycie dla
kredytobiorców z cesj¹ na Bank "od rêki".
Zapraszam - Agnieszka Œliwiany,
Rynek 42 59-225 Chojnów
/obok ksiêgarni/
Tel: 512 244 353,
mail: agnes.ubezpieczenia@wp.pl
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Wa¿ne numery
telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie - 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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26.02.2016 godz. 10-15
Powiatowy Urz¹d Pracy w Chojnowie

ul. Rynek 20

tel.: 509892301

Oferta pracy
Firma Höcker Sp. z o.o. w Chojnowie - producent urz¹dzeñ stosowanych
w przetwórstwie ¿ywnoœci og³asza nabór na pracownika dzia³u produkcji:

Stanowisko: spawacz
Miejsce pracy: Chojnów, ul. Piotrowicka 4
Do obowi¹zków pracownika nale¿y:
* spawanie metod¹ MIG/MAG/TIG ró¿nego rodzaju detali metalowych i konstrukcji
stalowych,
* spawanie zgodnie z wyznaczonymi normami produkcji elementów metalowych
stela¿y, podpór i ram,
* wykonywanie codziennej konserwacji maszyn i narzêdzi,
* znajomoœæ i przestrzeganie norm BHP.
Wymagania:
* uprawnienia do spawania metod¹ MIG/MAG/TIG,
* doœwiadczenie na stanowisku spawacza MIG/MAG/TIG minimum 2-3 lata,
* umiejêtnoœæ czytania rysunku technicznego,
* umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê narzêdziami pomiarowymi,
* doskona³a organizacja pracy i sumiennoœæ w wykonywaniu obowi¹zków,
* umiejêtnoœæ pracy w zespole.
Opis stanowiska:
* Spawanie metod¹ MIG, MAG ró¿nego rodzaju detali metalowych i konstrukcji
stalowych,
* Spawanie zgodnie z wyznaczonymi normami produkcji elementów stalowych.
Oferujemy:
* Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê.
* Interesuj¹c¹ i ciekaw¹ pracê, z mo¿liwoœci¹ rozwoju.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".
Podanie wraz z CV prosimy kierowaæ na adres:
Höcker Sp. z o.o
ul. Piotrowicka4
59-225 Chojnów
lub pod adres e-maila: hoecker@hoecker.pl
Kontakt telefoniczny:
od poniedzia³ku do pi¹tku (w godz. 7.00-15.00) pod nr (076) 81 91 297.
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Chojnowskie Dzieciaki

Julia Jarosz – 10 lat
Uczêszcza na zajêcia taneczne do
zespo³u Ma³y Karambol. Lubi lalki,
jeŸdziæ na rolkach i rysowaæ.

Imaginariun Halikowskiego

