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Dzień Babci i Dziadka w chojnowskich przedszkolach

IV Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe
w Chojnowie

Baśniowy Bal Karnawałowy w Bibliotecznej Akademii Malucha

Hubert Kupczyński 
- Zdolny Ślązaczek
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W Bibliotecznej Akademii Malucha 
30 stycznia odbył się Baśniowy Bal
Karnawałowy. Zabawa rozpoczęła się od
tradycyjnego już przywitania chustą.
Tańce przeplatane były różnymi kon-
kurencjami i zadaniami, z którymi dzieci
świetnie sobie radziły. Najmłodszym
uczestnikom konkursów z zaangażo-
waniem pomagali rodzice i dziadkowie.
Kostiumowe spotkanie obfitowało 
w wiele atrakcji. Odbyły się m.in. te-
atrzyk „Smoczy karnawał”, zręczna za-
bawa „Kopciuszek” czy kreatywne ćwi-

czenie „Król”. Dzieci miały możliwość
wykazania się pod kątem tworzenia
kolorowych baloników, z którymi chę-
tnie pozowały do zdjęć. Po miłym poczę-
stunku nastąpiła kolejna porcja zabaw 
i rozgrywek. 

Baśniowy Bal Karnawałowy na pewno
zostanie zapamiętany na długo… w końcu
„w karnawale, w karnawale dzieci bawią
się wspaniale, w karnawale każdy chce
tańczyć, śpiewać, bawić się”!

K. Burzmińska

Baśniowy Bal Karnawałowy

Grupa „Krasnali” z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 z okazji Dnia Babci i Dziadka
przygotowała iście wojskowy spektakl!
Były piosenki żołnierskie, defilada 
i całe mnóstwo pięknych wierszyków 
i podziękowań. 
Przedstawienie wykreowały wychowaw-
czynie grupy: p. Renata Frymus i p. Jó-
zefa Letkiewicz, będąca jednocześnie
pomysłodawczynią wojskowej scenerii.
Grupa realizuje projekt „Od rycerza do
żołnierza”, stąd przewodni temat ob-
chodów Dnia Babci i Dziadka. 
Mali wykonawcy zaśpiewali kilka pio-
senek, których wątki dotyczyły boha-
terów spotkania i wojaczki. 
Zaproszeni goście byli oczarowani
przygotowaną aranżacją i występami
swoich kochanych wnucząt. Po pięknej
prezentacji przedszkolaki wręczyły
swoim Babciom i Dziadkom prezenty. 

K. Burzmińska

Mali żołnierze dla Babci i Dziadka
„Kochamy Was, kochamy całym sercem!
I radości chcemy dać Wam jak najwięcej. Nasze
buzie uśmiechnięte dziś życzenia ślą przepiękne:
żyj Babuniu, żyj Dziadziuniu latek sto!” 
Takie słowa można było usłyszeć w sali choj-
nowskiego MOKSiR-u podczas uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Oprócz życzeń 
i wierszy z ust przedszkolaków Przedszkola
Miejskiego nr 1 płynęły także przepiękne pio-
senki, a występy taneczne małych artystów
zachwyciły niejednego! To było naprawdę wy-
jątkowe spotkanie, pełne uśmiechu, radości 
i dumy, a szczęśliwe i rozpromienione twarze
Babć i Dziadków to dowód na to, że chwile
spędzone wspólnie z wnukami to lekarstwo
najlepsze na wszystko!

pm1

Kochamy Was
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15.02 - godz. 17.00
Wernisa¿ wystawy pt. 60 LAT
MUZEUM REGIONALNEGO
- Muzeum Regionalne

16.02; godz. 16.00
Wyk³ad dr Daniela Wojtuckiego z Insty-
tutu Historycznego Uniwersytetu
Wroc³awskiego pt. Kat i jego warsztat
pracy na Œl¹sku od XVI do XVIII w.
- Muzeum Regionalne

23.02 - godz. 17.00.
Spotkanie motocyklistów
- kawiarnia Jubilatka;

23.02. - godz.  10.00
VIII Turniej Szachowy w Powiatowym
Zespole Szkó³ o Puchar Polskiej Miedzi

Najbli¿sze wydarzenia
w mieœcie

Zdygitalizowana nekropolia
Trwaj¹ce od wielu miesiêcy prace przy
stworzeniu bazy grobów i pochówków,
jakie znajduj¹ siê na naszym cmentarzu,
dobiegaj¹ koñca. Efektem tych prac jest
udostêpniony od niedawna portal cmen-
tarza - dostêpny z oficjalnej strony miasta -
chojnow.eu - poprzez wybranie ikony
cmentarza z menu "Na skróty".
Strona g³ówna portalu Cmentarza Komu-
nalnego w Chojnowie prezentuje takie
informacje jak: dane adresowe i kontak-
towe, regulamin cmentarza, cennik us³ug,
og³oszenia.

W zak³adce CMENTARZ mamy do wy-
boru: wyszukiwarkê pochowanych, mapê
cmentarza z podzia³em na sektory i na
poszczególne groby oraz skorowidze
osób pochowanych w poszczególnych
sektorach.
Prace nad uporz¹dkowaniem danych
nadal trwaj¹, dlatego administrator
cmentarza zwraca siê z prosb¹, aby na
adres: cmentarz@chojnow.eu zg³aszaæ
wszelkie zauwa¿one nieprawid³owoœci.

Bilet do kina przez Internet
Kino Kultura w Chojnowie oferuje us³u-
gê, która umo¿liwia zakup biletu na seans
filmowy przez Internet. 
Na stronie https://bilety.chojnow.eu wy-
starczy wybraæ dzieñ i godzinê seansu,
zaznaczyæ czy kupujemy bilet normalny,
czy te¿ ulgowy, wskazaæ miejsce/a i do-
konaæ stosownej op³aty. Na podany przez
nas adres mailowy dotr¹ bilety. Trzeba je
wydrukowaæ i zg³osiæ siê z nimi na seans.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e tego typu
transakcje mo¿na dokonywaæ od ponie-
dzia³ku do dnia poprzedzaj¹cego seans.
W dniu seansu bilety bêdzie mo¿na na-
byæ tylko tradycyjnie, czyli w kasie kina.

MOKSiR zaprasza aktywnych
- na krêgielniê, salê fitness i bilard

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji serdecznie zaprasza do korzystania 
z krêgielni, która oferuje dwa tory do gry

oraz do sali fitness, gdzie czekaj¹ profesjo-
nalne urz¹dzenia do æwiczeñ.
Z obu sal mog¹ korzystaæ osoby, które
posiadaj¹ Kartê Klubow¹ MOKSiR.
Aby wyrobiæ Kartê Klubow¹ nale¿y udaæ
siê do MOKSiR, ul. Ma³achowskiego 7 
z dowodem osobistym. Rejestracja trwa
kilka minut, a karta jest bezp³atna.
Krêgielnia i sala fitness s¹ czynne od
wtorku do niedzieli w godzinach od
15:00 do 21:00. 
Rezerwacji toru na dany tydzieñ mo¿na
dokonywaæ od poniedzia³ku, od godz.
8.00 w sekretariacie MOKSiR, osobiœcie
lub telefonicznie podaj¹c imiê, nazwisko
i numer karty. 
W obiekcie, na zainteresowanych czeka
tak¿e bilard.
Szczegó³owy regulamin korzystania z krê-
gielni i sali fitness na stronie 
moksir.choj-now.eu. 
Wszelkie informacje pod numerem tel.
76 818-86-21.
Zapraszamy!

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Wy-
dzia³  Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
25.01.2019 r. do 15.02.2019 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-
czonego do sprzeda¿y  na rzecz najem-
ców w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹cego siê w  budynku po³o¿onym
przy ul. Z³otoryjskiej 5 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 14/2019 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 25 stycznia 2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 08.03.2019 r.



4 GAZETA CHOJNOWSKA NR 03/920oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Na sesji, która odby³a siê 25 stycznia, miejscy
radni zapoznali siê m.in. z dzia³alnoœcia choj-
nowskich przedszkoli i ¿³obka w 2018r.
Sprawozdanie przedstawi³a inspektor ds.
oœwiaty, kultury i zdrowia Miros³awa Kamiñska.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chojnowie
Œrednioroczne zatrudnienie nauczycieli w prze-
liczeniu na pe³ne etaty wynosi³o 13,21 etatu. 
Wed³ug stopni awansu zawodowego zatru-
dnionych by³o 3 nauczycieli kontraktowych, 
6 mianowanych i 6 nauczycieli dyplomowa-
nych. 
Nauczyciele w roku 2018 skorzystali ze œrod-
ków finansowych przyznanych placówce na
doskonalenie zawodowe i wziêli udzia³ w kur-
sach doskonal¹cych "Metoda aktywnego s³u-
chania muzyki wg Batti Strauss”:, szkoleniu
Rady Pedagogicznej "Kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem dzieci m³odszych". Jedna nauczycielka
podjê³a studia podyplomowe z zakresu logo-
pedii.
Œrednioroczna liczba dzieci uczêszczaj¹cych
w 2018 roku do Przedszkola Miejskiego Nr 1
wynosi³a 130. W naborze na rok szkolny
2018/2019 do przedszkola przyjêto 52. dzieci. 
Na przestrzeni roku 2018 dokonywano bie-
¿¹cych napraw i remontów zwi¹zanych z za-
pewnieniem bezpieczeñstwa i higieny przeby-
waj¹cych w przedszkolu dzieci i pracowni-
ków. Bie¿¹cym naprawom podlega³y równie¿
wszystkie sprzêty znajduj¹ce siê w przed-
szkolnym ogrodzie - naprawiono i pomalo-
wano huœtawki i p³otki ogrodowe. Wymie-
niono ca³e wyposa¿enie przedszkolnej kuchni
- zakupiono nowe szafy, sto³y i rega³y. 
Przedszkole aktywnie bra³o udzia³ w impre-
zach zewnêtrznych, projektach i programach
m.in. takich jak: 
- ogólnopolski konkurs filmowy pt. "Dbaj 
o swoje przedszkole". Wygrana - 2000 z³ -
Nagroda Publicznoœci; 
- Olimpiada Lekkoatletyczna zorganizowana
przez Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie;
- niecodzienne przedsiêwziêcie zainicjowane
przez Urz¹d Miejski w Chojnowie, Gimna-
zjum nr 2 oraz Miejski Oœrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji - Flash - Mob "Niepodleg³a";
- realizacja wytycznych Programu pn. "Aka-
demia Aquafresh";
- uroczyste Pasowanie na Czytelnika zorgani-
zowane przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹;
- kontynuacja wspó³pracy z Lubuskim Biurem
Koncertowym i Teatrem "Igraszka";
- realizacja za³o¿eñ ogólnopolskich projektów
edukacyjnych:
a) "WyRaŸni na Drodze" - propagowanie
zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem na
drodze, prawid³owych postaw i zachowañ w ru-
chu drogowym;
b) "Œmia³o rozmawiamy na rzecz dzieci" -
poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na
temat przyczyn, przebiegu i objawów chorób
wieku przedszkolnego po to, aby szybko i w od-
powiedni sposób zapobiegaæ ich rozprzes-
trzenianiu;

- wdra¿anie za³o¿eñ miêdzynarodowego pro-
jektu pn. "Piêkna nasza Polska ca³a" uwra-
¿liwiaj¹cym dzieci na piêkno, folklor i trady-
cje Polski;
- udzia³ w konkursie artystycznym zorgani-
zowanym przez producenta zabawek Firmê
"Wader" pn. "Sprawdzone przez przedszko-
laków". Dziêki pracom plastycznym wyko-
nanym przez dzieci z piêciu grup przedszkol-
nych na temat "Miasto przysz³oœci", przed-
szkolna baza zabawek wzbogaci³a siê w ze-
stawy edukacyjne o wartoœci ponad 1000 z³;
- udzia³ w festiwalu wielokulturowoœci pn.
"Miêdzy kulturami z otwartymi oczami", zor-
ganizowanym przez pracowników i uczniów
PZS oraz m³odzie¿ z wymiany miêdzynaro-
dowej Erasmus+;
- udzia³ w ogólnopolskim konkursie filmo-
wym "Mogê byæ kim chcê" maj¹cym na celu
umo¿liwienie przedszkolakom artystycznego
wyra¿enia swoich marzeñ zwi¹zanych z przy-
sz³ym zawodem;
- promocja czytelnictwa i wspólnego czytania
dziêki akcji Wydawnictwa "MAC - Edukacja"
pn. "Ma³y Miœ w œwiecie wielkiej literatury".
Imprezy zorganizowane przez pracowników
Przedszkola Miejskiego Nr 1 we wspó³pracy 
z Rad¹ Rodziców i Rodzicami to: akcja chary-
tatywna zbiórki funduszy na rzecz piêciolet-
niej podopiecznej przedszkola, Festyn Ro-
dzinny, Przedszkolne zawody sportowe, eko-
logiczny korowód z okazji Miêdzynarodo-
wego Dnia Ziemi, Œwiêto Pieczonego Ziem-
niaka; Dzieñ Kreatywnoœci w ramach obcho-
dów Miêdzynarodowego Dnia Kropki; olim-
piada sportowa, podchody, zajêcia taneczne 
i sportowe w ramach autorskiego programu
pn. "Przedszkolak na medal" opracowanego
przez grupê inicjatywn¹ w konkursie gran-
towym "Dzia³aj Lokalnie" Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego
przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz Oœrodek Dzia³aj Lokalnie - Fundacji
"Wrzosowa Kraina". Dziêki dotacji w wy-
sokoœci 3.500 z³ na terenie przedszkolnego
ogrodu stworzono "strefê ruchu" z namalo-
wanymi pasami ruchu drogowego oraz chod-
nikowymi grami ruchowymi. 
Tradycj¹ jest wspó³praca przedszkola z insty-
tucjami takimi jak: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Policja, Muzeum Regionalne, Sane-
pid, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
placówkami oœwiatowymi - Szko³¹ Podsta-
wow¹ nr 3, Szko³¹ Podstawow¹ nr 4, Gim-
nazjum nr 2, Powiatowym Zespo³em Szkó³
oraz organizacjami, firmami - m.in. Football
Academy, Wrzosowa Kraina. Wspó³praca
owocuje realizacj¹ wielu projektów eduka-
cyjnych, organizacj¹ imprez okolicznoœ-
ciowych, które pozwalaj¹ przedszkolakom
poszerzaæ wiedzê o otaczaj¹cym œwiecie, poz-
nawaæ zasady bezpiecznego i zdrowego 
w nim funkcjonowania.

Przedszkole Miejskie Nr 3 
Zatrudnionych w przedszkolu by³o œrednio-
rocznie 13,33 etatu nauczycieli pe³noetato-
wych i 4 nauczycieli w niepe³nym wymiarze
czasu pracy. 

Wed³ug stopni awansu zawodowego zatrud-
nionych by³o 2 sta¿ystów, 4 nauczycieli kon-
traktowych, 8 mianowanych i 4 nauczycieli
dyplomowanych. 
Nauczyciele w roku 2018 skorzystali ze œrod-
ków finansowych przyznanych placówce na
doskonalenie zawodowe i wziêli udzia³ 
w konferencjach, szkoleniach i kursach do-
skonal¹cych "Pedagogika Marii Montesori",
"Agresja u dzieci", "Kierownik wypoczynku 
i wycieczek szkolnych", "Muzyczna koncep-
cja edukacji matematycznej", "Pomys³y na
zmys³y, czyli zabawy z wykorzystaniem ele-
mentów integracji sensorycznej",  "Zmiany 
w prawie oœwiatowym". Jedna nauczycielka
podjê³a studia podyplomowe z zakresu oligo-
frenopedagogiki, dwie nauczycielki kszta³ci³y
siê na kursie jêzyka angielskiego.
Œrednioroczna liczba dzieci uczêszczaj¹cych
w 2018 roku do Przedszkola Miejskiego Nr 3
wynosi³a 183, w tym dzieci w "0" piêciogo-
dzinnych. W naborze na rok szkolny 2018/2019
do przedszkola przyjêto 68 dzieci. 
W 2018 roku w przedszkolu przeprowadzone
zosta³y remonty i wiêksze naprawy, m.in.: 
- zamontowano w bocznych korytarzach
instalacjê oœwietlenia ewakuacyjnego o natê-
¿eniu œwiat³a co najmniej 5 luxmenów,
- oddzielono pomieszczenia biurowe, usytuo-
wane na poddaszu, od palnej konstrukcji
dachu przegrodami o klasie ogniowej El 30,
- zamkniêto ewakuacyjn¹ klatkê schodow¹
drzwiami przeciwpo¿arowymi dymoszczelny-
mi o klasie odpornoœci ogniowej  (kondygna-
cja podziemna - piwnica i wejœcie na strych),
- zamkniêto wyjœcia z dwóch pomieszczeñ na
drogi ewakuacyjne drzwiami przeciwpo¿aro-
wymi dymoszczelnymi o klasie odpornoœci
ogniowej,
- zamontowano 8 szt. hydrantów wewnê-
trznych HP 25 z wê¿em pó³sztywnymi,
- w ogrodzie przedszkolnym zamontowany
zosta³ nowy plac zabaw dla dzieci. 
Informacja o udziale dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 3 w imprezach zewnêtrznych:
- Dni Chojnowa, 
- Bambiniada, 
- akcja "Góra Grosza",
- Projekt "Ma³y Tkacz" - poznanie rzemios³a,
historii regionu i miasta tkaczy - Chojnowa.
- Projekt "Od rycerza do ¿o³nierza" - nawi¹-
zanie do obchodów 100.lecia odzyskania
niepodleg³oœci,
- tytu³ "Najlepsza grupa roku 2018" - promo-
cja miasta w ramach wizyty radia RMF FM
po wygranym plebiscycie "Przedszkole na
medal",
- konkurs plastyczny "Moja Ma³a Ojczyzna", 
- projekt "Kubusiowi przyjaciele natury" 
- 11 listopada - Œwiêto Niepodleg³oœci,
- "Zakrêcona akcja" - zbieranie nakrêtek dla
niepe³nosprawnej Jagody,
- Zbieranie karmy dla zwierz¹t ze Schroniska
dla Bezdomnych Zwierz¹t w Legnicy.

¯³obek Miejski w Chojnowie
W ¯³obku zatrudnionych jest obecnie 15 osób,
w przeliczeniu na etaty to 14 i 1/2 etatu . 
W placówce prowadzone s¹ cyklicznie szko-

Na VVII ssesjiNa VVII ssesji
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lenia wewnêtrzne pracowników z zakresu:
- GMP i GHP (dotycz¹ miêdzy innymi in-
strukcji higieny osobistej personelu przed
rozpoczêciem pracy; stosowania œrodków
ochrony indywidualnej.;
- instrukta¿e stanowiskowe bhp/ haccp,
- zachowania bezpieczeñstwa na placu zabaw,
spacerach, wycieczkach.
W 2018 skierowano na szkolenia zewnêtrzne
pracowników:
1) Kucharkê - na szkolenie "Alergeny i sub-
stancje powoduj¹ce nietolerancje pokarmowe",
2) Opiekunkê - na szkolenie "Kierownik wy-
cieczek",
3) Dwie opiekunki - na szkolenie "Ruch roz-
wijaj¹cy Weroniki Sherborne",
Zorganizowano w ¯³obku seminarium na te-
mat: "Agresja u dzieci". Uczestniczy³y w nim
wszystkie pracownice.
Dyrektor na bie¿¹co zapoznaje pracowników
ze zmianami w regulaminach i z zarz¹dzenia-
mi zapewniaj¹cymi sprawne funkcjonowanie
placówki.
¯³obek otacza opiek¹ 50 dzieci. Funkcjonuje
przez ca³y rok, z miesiêczn¹ przerw¹ urlopow¹. 
Przyjmuje dzieci przez ca³y rok, w miarê posia-
dania wolnych miejsc. Oznacza to, ¿e tak¿e 
w ci¹gu roku przyjmowane s¹ dzieci w sytu-
acji, gdy zwolni siê miejsce. ¯³obek Miejski
wprowadzi³ tak¿e czasowe przyjêcia w miej-
sce dzieci urlopowanych, u których przewidy-
wana jest d³ugotrwa³a absencja chorobowa lub
z innego powodu. W 2018 r. skorzysta³o z tego 
2 dzieci.
Absolwentami ̄ ³obka w 2018 roku by³o 29 dzieci. 
W 2018 roku, w miesi¹cu wakacyjnym, prze-
prowadzono remonty i naprawy usterek, które
ujawni³y siê w toku u¿ytkowania obiektu.
By³y one wykonane przez gwaranta - firmê
AXYO. We w³asnym zakresie odnowiono
œciany w salach zabaw oraz w holu.
Cyklicznie, wed³ug przyjêtego harmonogra-
mu, wykonuje siê przegl¹dy, konserwacjê
sprzêtu i wyposa¿enia oraz na bie¿¹co doko-
nuje siê napraw.
W minionym roku zakupiono na potrzeby
¯³obka m.in.:
- lampy bakterio i grzybobójcze,
- szafê na odzie¿ robocz¹ dla pracowników,
- odkurzacz antyalergiczny o niskich parame-
trach natê¿enia dŸwiêku,
- 50 kompletów poœcieli,
- dwa szeœcioosobowe wózki dla najm³od-
szych dzieci. 
Sporz¹dzony zosta³ projekt na postawienie
budynku gospodarczego z przeznaczeniem na
przechowywanie dzieciêcych wózków.
W programie edukacyjnym uwzglêdniane s¹
pory roku, œwiêta i polskie tradycje narodowe.
Dzieci wziê³y udzia³ w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym "Polska - Ojczyzna od
najm³odszych lat" pod patronatem Prezydenta
Miasta Opola i Wojewody Opolskiego. 
W czerwcu dzieci uczestniczy³y w wycieczce
autokarowej do Konradówki - Rogatej Wsi,
poznaj¹c najbli¿sz¹ okolicê, zobaczy³y i poz-
na³y zwierzêta gospodarskie, skorzysta³y ze
œcie¿ki zdrowia. 

Dzieci anga¿owane by³y w wydarzenia lokal-
nego spo³eczeñstwa - wraz z rodzicami masze-
rowa³y w Korowodzie Dni Chojnowa.
W 2018 roku ¯³obek zorganizowa³ po raz
pierwszy festyn Po¿egnanie Lata, który zinte-
growa³ dzieci oraz ich Rodziców z instytucja-
mi oœwiatowymi z terenu Chojnowa, lokalny-
mi przedsiêbiorcami oraz darczyñcami spon-
soruj¹cmi nagrody dla uczestników spotkania. 
11 listopada 2018 roku dzieci ze ¯³obka wraz
z rodzicami i opiekunkami, przy³¹czaj¹c siê
do uroczystoœci obchodów 100.lecia niepod-
leg³oœci Polski - w Rynku chojnowskim od-
œpiewa³y Hymn Polski.

Sprawozdanie 1/2019 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
w okresie od dnia 18 grudnia2018 r. 

do dnia 24 stycznia 2019 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
* Realizowana jest inwestycja "Budowa cen-
trum medycznego dla regionu Chojnowa wraz
z zakupem specjalistycznego sprzêtu medy-
cznego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w wysokoœci
4.561.596,83 z³. Przychodnia ma pe³niæ fun-
kcjê uzupe³niaj¹c¹ dla Przychodni Rejonowej
zlokalizowanej na dzia³ce s¹siedniej. W obiek-
cie bêdzie piêæ poradni funkcjonalnych: po-
radnia RTG, urazowo-ortopedyczna, chirur-
giczna, laboratorium diagnostyczne oraz nocna
i œwi¹teczna pomoc lekarska. 
* Trwaj¹ prace nad og³oszeniem przetargu
nieograniczonego na utrzymanie terenów zie-
lonych na terenie miasta Chojnowa w 2019 r. 
* Z³o¿ono wniosek do Wojewódzkiego Konser-
watora zabytków o wydanie decyzji na pro-
wadzenie robót budowlanych w zabytku 
w zwi¹zku z realizacj¹ zadania z Bud¿etu
Obywatelskiego: Przebudowa schodów, na-
wierzchni amfiteatru oraz budowa zadaszenia
sceny w Parku Œródmiejskim w Chojnowie.
* Trwa procedura rozliczania dofinansowania
prac konserwatorskich w obrêbie zabytko-
wego Parku Œródmiejskiego im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego - w ramach poddzia³ania
19.2 "Wsparcie na wdro¿enie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez spo³ecznoœæ" objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -
2020.
* Trwaj¹ prace zwi¹zane z przygotowaniem
budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Szko³y
Podstawowej Nr 3. 
* Wskazano obumar³e drzewa gatunku sosna
z Parku Piastowskiego do wycinki we w³as-
nym zakresie z obowi¹zkiem uprz¹tniêcia
ga³êzi.
* Naprawiano ubytki w jezdniach i chod-
nikach oraz uszkodzone s³upki parkingowe. 
* Wyst¹piono do firm z zaproszeniem do sk³a-
dania ofert na wykonanie prac:
- naprawy cz¹stkowe nawierzchni jezdni asfal-
towych przy u¿yciu grysów i emulsji,
- odnowienie oznakowania poziomego przejœæ
dla pieszych,

- zakup kruszyw bazaltowych z us³ug¹ równa-
nia nawierzchni dróg gruntowych. 
* Przyjêto, przetworzono i wys³ano ³¹cznie 30
wniosków o wpis, zmianê wpisu lub wykre-
œlenie wpisu przedsiêbiorców w CEIDG. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na
rzecz dotychczasowych najemców dwie nieru-
chomoœci zabudowane gara¿ami przy ul. Sa-
morz¹dowej.
* Przygotowano i og³oszono  przetargi ustne
nieograniczone na sprzeda¿ :
- 11 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹ przy ul. Radosnej, Mi³ej, Pogodnej;
- 8 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹ przy ul. Jana Paw³a II, 
* Wydano, na wniosek w³aœcicieli nierucho-
moœci zabudowanych na cele mieszkaniowe,
dwa zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce prze-
kszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
gruntów w prawo w³asnoœci tych nierucho-
moœci.
* Zawarto umowê dzier¿awy na grunt bez-
poœrednio przyleg³y do budynku ze Wspólnot¹
Mieszkaniow¹ przy ul. Kolejowej. 
* Wydano 3 decyzje z urzêdu na podzia³
nieruchomoœci niezabudowanych i zabudo-
wanej po³o¿onych przy ul. Tkackiej, Witosa 
i Sikorskiego, w celu wydzielenia dzia³ek do
sprzeda¿y. 
* Wydano 4 zawiadomienia o ustaleniu nume-
rów porz¹dkowych dla nieruchomoœci.
* Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 5 zaœwiad-
czeñ z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.
* Wydano postanowienie pozytywnie opiniu-
j¹ce podzia³ dzia³ki przy ul. Piotrowickiej pod
wzglêdem zgodnoœci z miejscowym pla-nem
zagospodarowania przestrzennego miasta.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 12 wniosków
- wyp³acono 1.119 œwiadczeñ wychowaw-
czych na kwotê 557.434,00 z³
* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono 20 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
23.700,56 z³
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 11 wniosków.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Za³atwiono 30 wniosków o wydanie odpi-
sów z akt stanu cywilnego.
* Sporz¹dzono akt urodzenia, 2 akty ma³¿eñ-
stwa, 6 aktów zgonu, sprostowano i uzupe³-
niono 3 akty stanu cywilnego.
* Usuniêto 28 niezgodnoœci oraz przeprowa-
dzono 69 migracji aktów.
* Przyjêto 3 zapewnienia o braku okolicznoœci
wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa.
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Nie od dziœ wiadomo, ¿e to, co dobre,
mija dwa razy szybciej. 
Kreatywno-techniczne tegoroczne ferie
wpisa³y siê w ten pogl¹d znakomicie.
Zabawy z konstruowania robotów i ich
potyczki na planszy, praca z d³ugopisem
3D, eksperymentami chemicznymi, "ryso-
waniem" kolorow¹ nici¹ czy wreszcie
dzia³ania nad oryginalnym, w³asnym
ozdobieniem bawe³anianej torby, któr¹
na pami¹tkê zabiera siê z sob¹, wype³ni³y
trzy dni zajêæ 24. osobowej grupie choj-
nowskich dzieci. Za ca³oœæ odpowiada³a
lubiñska formacja TechForKids - i spi-
sa³a siê na medal!

MOKSiR zaproponowa³ tak¿e kilka se-
ansów filmowych dla dzieci. 
Pierwszy tydzieñ ferii zatem, dla zainte-
resowanych, by³ atrakcyjny i ró¿norodny.

Kolejny tydzieñ zimowej przerwy wy-
pe³ni³a oferta Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. O tym jak przebiega³y zajêcia,
w jakie czasoprzestrzenie przenios³y
dzieci biblioteczne propozycje, napisze-
my w nastêpnym wydaniu.

(red.)

Portal lca.pl rozpocz¹³ doroczny plebis-
cyt na Najpopularniejszego Sportowca
i Trenera Roku 2018. Do rywalizacji
do³¹czyli sportowcy z oœmiu gmin
powiatu legnickiego. Tradycyjnie wy-
bieramy swoich ulubieñców w Pro-
chowicach, Chojnowie, gminie Choj-
nów, Kunicach, Mi³kowicach, Kroto-
szycach, Rui i Legnickim Polu.
G³osowanie potrwa do 28 lutego, a lau-
reatów plebiscytu portal og³osi na uro-
czystej gali, która odbêdzie siê 9 marca
w Hotelu Milenium.
Aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu na Naj-
popularniejszego Sportowca Chojnowa,
wyœlij pod numer 71480 SMS o treœci
TYP.SMC.X w miejsce X wpisuj¹c

symbol oznaczaj¹cy wybran¹ opcjê.
Koszt wys³ania SMSa to 1.23 z³ z VAT.

1. Konrad Cichoñ
(pi³ka no¿na, KS “Chojnowianka”)
2. Marcin Krupa
(pi³ka no¿na, KS “Chojnowianka”) 
3. £ukasz Kuczyñski 
(pi³ka no¿na, KS Chojnowianka")
4. Eliza Laskowska
(taekwoondo, Ludowy Miêdzyszkolny
Klub Sportowy "SFORA") 
5. Franciszek Olszewski
(taekwoondo, Ludowy Miêdzyszkolny
Klub Sportowy "SFORA")
6. Kinga Bogacka
(pi³ka rêczna, SP Nr 4 w Chojnowie)
7. Wiktoria Bro¿yna
(kolarstwo, UKK Stowarzyszenie ORIENS)
8. Martyna Gajda
(kolarstwo, UKK Stowarzyszenie ORIENS)
9. Ola Krowicka
(kolarstwo, UKK Stowarzyszenie ORIENS)

G³osujmy na Najpopularniejszego SportowcaFerie 
z MOKSiR

Szanowni Pañstwo!
Spo³eczne Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski powsta³o, aby
pomagaæ niepe³nosprawnym dzieciom i m³odzie¿y. 
Ka¿dy z naszych podopiecznych potrzebuje pomocy: rehabilitacji, logopedów,
psychologów. Pomoc ta jest niezbêdna, ale i kosztowna. Bez Pañstwa wsparcia
nie poradzimy sobie. 
Od 2011r. jesteœmy organizacj¹ OPP i mo¿emy zbieraæ 1% podatku. 
Nie mamy ¿adnych pracowników na etacie, op³acamy tylko rehabilitantów,
dlatego ka¿da z³otówka od Pañstwa bêdzie wydana na potrzeby dzieci.
Na dzieñ dzisiejszy zapewniamy zajêcia rehabilitacyjne 24 osobom, z ró¿nymi
schorzeniami.

Dziêki Pañstwa pomocy ka¿da z nich otrzyma wsparcie, 
za co bardzo dziêkujemy!
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Oczko rakowe, pó³s³upek nawijany,
filet, tutorial, corner-to-corner - te ta-
jemniczo brzmi¹ce okreœlenia dotycz¹
szyde³kowania. Ich znaczenie doskonale
zna Marlena B³aszczyk, której pasj¹,
od czterech lat, s¹ robótki rêczne. W jej
przypadku jednak sformu³owanie "ro-
bótki rêczne" nie jest w³aœciwe. Prace
pani Marleny s¹ twórczymi dzie³ami,
autorskimi wyrobami i po¿¹danym na
rynku rêkodzielniczym produktem.

Gazeta Chojnowska - "Szyde³kiem przy
kawie" - to nazwa Pani firmy. Tak to
siê zaczê³o? Przy kawie?
Marlena B³aszczyk - W³aœciwie tak. M¹¿
¿artowa³, ¿e jak robiê kawê, to zaraz po-
tem wyci¹gam szyde³ko i to nasunê³o mi
nazwê - najpierw strony internetowej,
potem firmy. A samo szyde³kowanie
zaczê³o siê, kiedy po latach biurowej
pracy, przek³adaniu papierków i codzien-
nej monotonii, poczu³am, ¿e brakuje mi
czegoœ bardziej twórczego.
BodŸcem by³o zdjêcie, piêknego, zielo-
nego szalika plecionego na rêkach. Po-
myœla³am, ¿e spróbujê i spróbowa³am.
Potem mama przywioz³a mi swoje stare
szyde³ko i kilka w³óczek proponuj¹c tego
typu robótki. Przypomnia³am sobie wte-
dy, jak przed laty babcia zachêca³a mnie
do robienia na drutach i jak wówczas
niezgrabnie mi sz³o. Niechêtnie siêgnê-
³am po to szyde³ko i … okaza³o siê, ¿e
tego w³aœnie mi brakowa³o. Proste kwia-
tuszki, szaliki, czapeczki dla córki, pier-
wsza szyde³kowa tunika dla mnie… By³am
z siebie bardzo dumna. 

G.Ch. - Szyde³kowanie kojarzy siê 
z regu³y z serwetami, obrusami, czasa-
mi z garderob¹. Pani robi amigurumi
czyli maskotki!
M.B. - Za spraw¹ córki. "Mamo jaki
piêkny jednoro¿ec! Zrób mi takiego" -
us³ysza³am, kiedy przegl¹da³am jakieœ
strony w Internecie, a córka zagl¹da³a
mi przez ramiê. Zapewni³a mnie, ¿e 
z ³atwoœci¹ sobie poradzê, wiêc nie mo-
g³am zawieœæ. Przyjrza³am siê filmikom

instrukta¿owym i przez kolejne dwa lata
robi³am g³ównie maskotki.

G.Ch. - Sprzedaje Pani swoje prace.
Nie jest trudno rozstawaæ siê z dzie³em
w³asnych r¹k? Pani maskotki s¹ prze-
sympatyczne.
M.B. - Do ka¿dej mojej pracy mam sen-
tyment, ale w³aœciwie od pocz¹tku ro-
bi³am coœ dla kogoœ i przekazywa³am
w inne rêce. Z tego powodu powsta³a
strona internetowa, na której umiesz-
cza³am zdjêcia robótek. Chcia³am mieæ
je skatalogowane w jednym miejscu.
Szybko okaza³o siê, ¿e zainteresowanie
pracami jest bardzo du¿e. Dla mnie za-
skakuj¹co du¿e. By³y pytania o ceny,
wzory. W tym czasie zlikwidowano firmê,
w której pracowa³am, by³am na macie-
rzyñskim i uzna³am, ¿e to jest idealny
moment, ¿eby po³¹czyæ pasjê z prac¹
zawodow¹. Skorzysta³am z dotacji na
uruchomienie dzia³alnoœci gospodarczej
i od kilku miesiêcy jestem szefow¹ firmy
"Szyde³kiem przy kawie".

G.Ch. - Pani pasja, a zatem tak¿e 
i przedsiêbiorstwo, rozwija siê.
M.B. - Odkry³am, ¿e wielk¹ przyjemnoœæ
daje mi tworzenie nowych wzorów szy-
de³kowych. Niezliczona liczba kombi-
nacji œciegów otwiera pole do kreatyw-
noœci. Mam wiele pomys³ów. Rozpisujê
wzory, testujê je w praktyce (g³ównie do
robienia chust - to kolejny wyrób w mo-
jej szyde³kowej kolekcji) i przekazujê
innym do "przerobienia". Potem sprzedajê.

G.Ch. - Rêkodzielnictwo nie jest dla
ka¿dego. Jakie trzeba mieæ predys-
pozycje?
M.B. - Rzeczywiœcie nie ka¿dy ma do
tego dryg. Ale trzeba spróbowaæ. Ja sa-
ma nigdy nie podejrzewa³am siê o tego
typu zdolnoœci, a tu proszê, szyde³ko sta-
³o siê moj¹ ogromn¹ pasj¹ i zajêciem
zarobkowym. Zdolnoœci manualne z pew-
noœci¹ siê przydaj¹, jednak przede
wszystkim potrzebna jest cierpliwoœæ 

i chêæ. Jak przy ka¿dym zajêciu pocz¹tki
s¹ trudne, ale wytrwa³oœæ przynosi
ogromn¹ satysfakcjê. To mnie motywuje.
Poza tym ta moja pasja daje mi poczucie
wolnoœci, przenosi w inn¹ rzeczywistoœæ.

G.Ch. - Szyde³ko i w³óczka. Tylko tyle
trzeba, by oderwaæ siê od codziennoœci?
M.B. - Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e
szyde³kowanie jest jak medytacja - myœli
skupiaj¹ siê na konkretnej czynnoœci,
oddech wyrównuje, bicie serca uspokaja,
otacza nas niewidzialna kurtyna od-
dzielaj¹ca od œwiata. Potwierdzam! No
chyba, ¿e muszê pruæ - wtedy mój stan
ducha jest zdecydowanie inny. Ale to
rzadkie zjawisko.

G.Ch. - Szyde³kowanie i projektowa-
nie to jedyna pasja?
M.B. - Nie. Odk¹d pamiêtam, od ma³ego
dziecka uwielbiam piec. Robiê to nadal 
z wielk¹ przyjemnoœci¹ ku zadowoleniu
mê¿a, dzieci i znajomych. Poza tym
jestem molem ksi¹¿kowym. Odk¹d za-
jê³am siê szyde³kowaniem, trudno mi jed-
nak znaleŸæ czas (i wolne rêce) na ulu-
bion¹ fantastykê czy krymina³y. Na szczê-
œcie s¹ audiobooki, sprytnie wiêc udaje
mi siê ³¹czyæ przyjemnoœci. 

G.Ch. - Jest jakiœ cel, do którego Pani
zmierza? Cel zwi¹zany z Pani pasj¹?
M.B. - Raczej nie snujê dalekosiê¿nych
planów. Jeœli mia³abym jednak zdradziæ
moje skryte marzenie, to dotyczy ono
wszystkich moich zainteresowañ. Chcia-
³abym kiedyœ otworzyæ kawiarniê. W niej
pachn¹ce wypieki, rega³y z ksi¹¿kami 
i miejsce do dziergania… 

G.Ch. - Serdecznie Pani tego ¿yczymy
i ju¿ rezerwujemy stolik - chêtnie skosz-
tujemy domowych wypieków i szyde³-
kiem przy kawie zrobimy… ³añcuszek.
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Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe
organizowane w czasie ferii zimowych
przez Chojnowsk¹ Dru¿ynê Strzeleck¹
im. 19 PP OL jest ju¿ sta³ym elementem
strzeleckiego szkolenia. W dniach 31
stycznia - 3 lutego 2019 r. odby³a siê IV
ods³ona tego taktyczno-patriotycznego
zgrupowania.
Co roku przybywa uczestników, tak pod
wzglêdem iloœci Strzelców, jak i iloœci
Dru¿yn Strzeleckich.
Tym razem w IV Strzeleckim Zgrupo-
waniu Szkoleniowym wraz z cz³onkami
Chojnowskiej Dru¿yny Strzeleckiej udzia³
wziêli Strzelcy z JS 1919 z Dzier¿oniowa,
z JS 3003 z Trzebnicy oraz z Oddzia³u
Strzegom ZS.
To by³y cztery bardzo intensywne dni
(oczywiœcie nie zabrak³o tak¿e nocnych
alarmów bojowych), w czasie których
Strzelcy wraz z Orlêtami dzielnie stawali
w szranki rywalizacji, w której nikt im
nie dawa³ forów. Nawet najm³odsze Orlê-
ta by³y tak samo surowo oceniane, jak
pe³noletni Strzelcy.

W czwartek po po³udniu Strzelcy z zaprzy-
jaŸnionych dolnoœl¹skich Dru¿yn stawili
siê i zostali zakwaterowani w jednym 
z budynków Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie, który co roku chêtnie
udziela swych goœcinnych progów.
Jeszcze przed wieczorem zaczêliœmy æwi-
czenia od podstaw, czyli musztry poje-
dynczego ¿o³nierza oraz poruszania siê
pododdzia³ami. Po kolacji "Nasz Me-
dyk" dru¿ynowy ZS Maciej Morawski
przeprowadzi³ szkolenie z udzielania
pierwszej pomocy, w³¹czaj¹c elementy
medycyny pola walki. Szkolenie mia³o
byæ krótkie i treœciwe, ale na treœciwoœci
siê skupiaj¹c trwa³o do póŸno w nocy og³o-
szonego capsztyku. Oczywiœcie to, ¿e
uczestnicy poszli spaæ doœæ póŸno wcale
nie ustrzeg³o ich od nocnego alarmu
bojowego, podczas którego w ci¹gu trzech
minut musieli wstaæ, ubraæ siê do wyjœ-

cia, spakowaæ plecaki oraz ca³y posia-
dany szpej i po zbiórce alarmowej wyru-
szyæ na nocne manewry. Dzielnym Strzel-
com tak siê spodoba³o, ¿e trzeba im by³o
zafundowaæ, po powrocie do bazy, æwi-
czenia z u¿ycia masek przeciwgazowych
oraz prawid³owego marszu "czo³ganiem
przez pe³zanie"…

Pi¹tek, pomimo krótkiego snu rozpo-
czêliœmy pobudk¹ o godz. 7:00 i ape-
lem, bêd¹cym wstêpem do dobrej poran-
nej zaprawy. Zaraz po œniadaniu wymarsz
do Jednostki Gaœniczo Ratowniczej nr 3
w Chojnowie, gdzie stra¿acy zaprezen-
towali sprzêt, którego u¿ywaj¹ na co
dzieñ. Tu równie¿ nadarzy³a siê okazja
do rywalizacji dru¿ynowej. Wygrani w na-
grodê mogli ugasiæ pal¹cy siê samochód.
Tak intensywnie Strzelcy szkolili siê do
obiadu, by szybko znów stan¹æ do punk-
towanych zawodów strzeleckich z kara-
binka pneumatycznego oraz rzutu gra-
natem do celu. Po kolacji dalsza czêœæ
szkolenia - teoretyczny wyk³ad z taktyki
zielonej i czarnej da³ zaprzyjaŸniony
czynny ¿o³nierz Wojska Polskiego st. cho-
r¹¿y Robert Paw³owski. Uczestnicy, z nad-
miaru emocji, znów nie mogli zasn¹æ, wiêc
przeprowadzono zajêcia z czarnej taktyki.
Sobota, zaraz po apelu porannym, zapra-
wie i szybkim œniadaniu rozpoczê³a siê
wymarszem na ca³y dzieñ do lasu, gdzie
Strzelcy mogli w praktyce przeæwiczyæ
wiedzê teoretyczn¹, któr¹ wczeœniej po-
siedli. Przez ca³y dzieñ trwa³y manewry
terenowe - æwiczono miêdzy innymi marsz
ubezpieczony, umiejêtnoœæ krycia siê,
maskowania oraz ataku i obrony wyz-
naczonych pozycji. Treœciwa obiadoko-
lacja pozwoli³a na szybkie zregenero-
wanie si³, wiêc przeprowadzono jeszcze
zawody z ewakuacji rannego z pola wal-
ki na noszach. Pomimo ca³odniowego
intensywnego szkolenia Strzelcy, po póŸ-
nym powrocie do bazy, jeszcze znaleŸli
si³y na mecz pi³ki siatkowej oraz sprz¹-
tanie. 

Niedziela, chocia¿ to Dzieñ Pañski, wcale
nie by³a dniem odpoczynku…
Strzelcy zaraz po apelu porannym za-
koñczonym rozgrzewk¹ i po szybkim
œniadaniu znów æwiczyli musztrê, po
czym, nie zwa¿aj¹c na intensywnie pa-
daj¹cy œnieg, pomaszerowali ulicami
miasta, by obejrzeæ nasz¹ Kwaterê Strze-
leck¹. Nastêpnie ze sztandarem prze-
maszerowali do koœcio³a pw. Piotra 
i Paw³a, by wzi¹æ udzia³ w patriotycznej
Mszy Œwiêtej pod przewodnictwem strze-
leckiego kapelana ks. ppor. ZS £ukasza
Œwierniaka. W czasie Eucharystii wspo-
minano Powstañców Styczniowych i ich
s³ynn¹ bitwê pod Wêgrowem. Zaraz po
uczcie duchowej, ca³a grupa przemasze-
rowa³a na chojnowski cmentarz, by pod
Golgot¹ Wschodu odczytaæ Apel Pa-
miêci napisany onegdaj przez Instruktora
Harcerskiego œp. ks. Krzysztofa Bojko. 
Po powrocie do bazy, w czasie apelu koñ-
cz¹cego, nast¹pi³o podsumowanie ca³ego
IV Strzeleckiego Zgrupowania Szkolenio-
wego i rozdanie nagród trzem Strzelcom,
którzy wykazali siê najwy¿szymi osi¹-
gniêciami w rywalizacji, ale tak¿e nie
zabrak³o kilku wyró¿nieñ za szczególn¹
postawê podczas zgrupowania. Dziêki
hojnemu zaanga¿owaniu Pani Senator
Doroty Czudowskiej, Pani Pose³ na Sejm
RP Ewie Szymañskiej oraz Burmistrza
Miasta Chojnowa pana Jana Serkiesa,
wszyscy uczestnicy dostali upominki,
wœród których ka¿dy otrzyma³ na pa-
mi¹tkê strzelecki kubek specjalnie zapro-
jektowany na tê okazjê. 
Jeszcze tylko pyszny wspólny obiad i przy-
szed³ czas, aby siê rozstaæ z goœæmi, któ-
rzy od razu dopytywali o przysz³oroczne
Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe…

Dziêkujê wszystkim Strzelcom przede
wszystkim za postawê fair play w trak-
cie zaciek³ej chwilami rywalizacji.

Komendant Chojnowskiej Dru¿yny
Strzeleckiej im. 19 PP OL por. ZS

Czes³aw Dul

SSSSttttrrrrzzzzeeeelllleeeecccckkkkiiiieeee  mmmmaaaannnneeeewwwwrrrryyyy
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Semestralne kalkulacje 
- szóstka z plusem dla SP4!

Koniec semestru w szkole to czas pew-
nych podsumowañ, refleksji, tworzenia
nowych planów. Wnikliwa analiza poz-
woli³a nam na wyci¹gniêcie, zdawa³oby
siê jedynego s³usznego wniosku - oby
tak dalej! Dlaczego? OdpowiedŸ jest
prosta! Dzia³ania powziête z inicjatywy
Dyrekcji, nauczycieli i uczniów w dobie-
gaj¹cym koñca semestrze, przynios³y
nam wiele sukcesów, radoœci, pozwoli³y
na rozwój naszego zaplecza narzêdzi i œrod-
ków dydaktycznych. 
W naszej szkole stawiamy na rozwój -
rozwój uczniów, nauczycieli i samej pla-
cówki. Pierwszym i mocno przemawia-
j¹cym argumentem "za" s¹ realizowane
przez SP4 dzia³ania w ramach podjêtych
w tym roku projektów: "Kompetencje
kluczowe szans¹ sukcesu dla uczniów
szkó³ podstawowych Gminy Miejskiej
Chojnów", "Laboratorium XXI wieku",
"Aktywna tablica". Wszystkie pomys³y,
zamys³y, sugestie, pisanie programów,
planów, sk³adanie wniosków, czyli wszel-
ka w³o¿ona praca, bezsprzecznie op³aci³a
siê i - kolokwialnie rzecz ujmuj¹c - wysz³a
nam na dobre! Dziêki projektom, w na-
szej szkole odbywa siê szereg rozmai-
tych zajêæ, podczas których uczniowie ko-
rzystaj¹ z najnowoczeœniejszych sprzêtów,
m. in. monitorów i tablic interaktywnych,
tabletów, laptopów. Zaœ zajêæ proponuje-
my - chcia³oby siê powiedzieæ - do wy-
boru do koloru, m. in. zajêcia dydakty-
czno-wyrównawcze z matematyki i jêzy-
ka angielskiego, zajêcia wspieraj¹ce uz-
dolnienia z biologii, chemii, informatyki,
geografii i matematyki oraz zajêcia emo-
cjonalno-spo³eczne dla klas I-III.

Niew¹tpliw¹ innowacj¹ s¹ tutoriale, czyli
zajêcia maj¹ce na celu pokierowanie roz-
wojem naukowym, osobistym i spo-
³ecznym ucznia poprzez rozwijanie jego
talentów i zainteresowañ, prowadzone
przez przeszkolonych w tym zakresie na-
uczycieli. 
I to nie wszystko! Poza do³o¿onymi wszel-
kimi staraniami, by nasza szko³a zyska³a

mo¿liwie najlepsze wyposa¿enie, podej-
mujemy wyzwanie organizacji prze-
strzeni w SP4, co równie¿ ujêliœmy w pi-
sanych projektach. Aby wspomniane
spotkania tutorów z uczniami by³y je-
szcze bardziej atrakcyjne, stworzyliœmy
koncepcjê specjalnego pomieszczenia,
tzw. tutorni. Teraz czas na jego realizacjê!

Pamiêtamy równie¿ o potrzebach na-
szych uczniów, którzy swoj¹ edukacjê
kontynuuj¹ przy ul. Konarskiego. Tam,
krótko mówi¹c, praca wre! Z pocz¹tkiem
drugiego semestru do u¿ytku zostanie
oddana najnowoczeœniejsza w okolicy
pracownia chemiczna, prawdziwe labo-
ratorium XXI wieku, ze wszystkimi po-
trzebnymi urz¹dzeniami, materia³ami,
œrodkami. Wychodz¹c naprzeciw zainte-
resowaniom naszych uczniów w tym
w³aœnie kierunku, p. dyrektor Beata
Miler- Kornicka wraz z nauczycielem
chemii p. Ma³gorzat¹ Potacza³¹ w ra-
mach pozytywnie rozpatrzonego projek-
tu, wywalczy³y na ten cel kwotê prawie
60 tysiêcy z³ z Fundacji KGHM. Na tym
nie poprzestajemy! Obok pracowni che-
micznej nasi uczniowie zasi¹d¹ w nowej,
w pe³ni wyposa¿onej pracowni infor-
matycznej, która równie¿ zostanie sfi-
nansowana ze œrodków z projektu. Jak
widaæ ciê¿ka praca i inicjatywa naprawdê
pop³aca!
Przestrzeñ w naszej szkole zagospodaro-
wujemy równie¿ w ramach w³asnych
œrodków. Od bie¿¹cego roku szkolnego
uczniowie SP4 maj¹ przyjemnoœæ ko-
rzystaæ z wyj¹tkowego miejsca do relak-
su, swobodnej zabawy, ciekawej gry,
pogawêdek, czy chwili z ksi¹¿k¹, pn. "Gra-
landia". Wystarczy dobry pomys³, w³asno-
rêcznie przygotowane dekoracje, a nawet
swoistego rodzaju budowle w formie

domków i voila - kolejna dobra inicjaty-
wa zrealizowana! Idea utworzenia takie-
go miejsca powsta³a po uprzedniej, która
powsta³a w tym samym celu - dobrze 
i po¿ytecznie zorganizowanej przestrzeni
w naszej szkole. "Kanapkowo" to miej-
sce, w którym nasi uczniowie mog¹ spo-
¿yæ zdrowe, drugie œniadanie lub inne
smaczne przek¹ski, zakupione np. w posta-
wionym nieopodal automacie, zajmuj¹c
miejsce wraz z rówieœnikami przy jed-
nym stole. Poparcie ze strony czwór-
kowych ¿aków dla takowych przedsiê-
wziêæ jest widoczne na pierwszy rzut
oka, czego rzeczywistym obrazem jest
liczba uœmiechniêtych uczniów, wci¹¿
korzystaj¹ca ze stworzonych, z myœl¹
w³aœnie o nich, miejscach. 
Semestralna kalkulacja napawa nas du-
m¹, satysfakcj¹ i zadowoleniem, ale nie
zamierzamy osi¹œæ na przys³owiowych
laurach - ci¹g dalszy nast¹pi…

Laureat Zdolnego Œl¹zaczka
Zdolny Œl¹zaczek to w naszym wojewódz-
twie najbardziej presti¿owy konkurs,
którego wyniki maj¹ wp³yw na najbli¿-
sz¹, edukacyjn¹ przysz³oœæ uczestników.

W tegorocznych zmaganiach o wejœcie
do fina³u walczy³o 820 têgich g³ów z po-
wiatowych szkó³ podstawowych. Do eta-
pu wojewódzkiego przesz³o 92 uczest-
ników. Wœród nich uczeñ SP 4 w Choj-
nowie Hubert Kupczyñski.
Z wielk¹ radoœci¹ i dum¹ og³aszamy
wszem i wobec, ¿e reprezentant SP4-
Hubert Kupczyñski z klasy VIIa, otrzy-
ma³ najwy¿sze wyró¿nienie w konkur-
sie Zdolny Œl¹zaczek, organizowanym
przez Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty
we wspó³pracy z Samorz¹dem Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego, Dolnoœl¹-
skim Oœrodkiem Doskonalenia Nau-
czycieli we Wroc³awiu i Wy¿sz¹ Szko-
³¹ Filologiczn¹ we Wroc³awiu, zdoby-
waj¹c tytu³ laureata!
Hubert jako laureat, oficjalnie zosta³
zwolniony z matematycznej czêœci egza-
minu ósmoklasisty, otrzymuj¹c tym sa-
mym maksimum punktów! 
Wielkie brawa i gratulacje! 

NH

SP 4 news
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Ju¿ od jakiegoœ czasu pan Jaros³aw Ma-
cewicz zapowiada³ swoj¹ pierwsz¹ au-
torsk¹ ksi¹¿kê. Wydawnictwo pt. „Zaw-
czasu” mia³o swoj¹ premierê podczas
drugiego w tym roku spotkania gildian.
Przypad³o ono w pi¹tek 1 lutego.
Tego dnia, w restauracji „Pod Jeleniem”,
spotkali siê gildianie i ka¿dy z nich otrzy-
ma³ w prezencie od autora egzemplarz
ksi¹¿ki.

Pan Jarek nie by³by sob¹, gdyby nie przy-
gotowa³ nowego opowiadania. Nosi ono
tytu³ „Carte blanche”. Ciekawa treœæ 
o singlach próbuj¹cych stworzyæ zwi¹zek.

Dyrektor MOKSiRu przedstawi³ ofertê

kina „Kultura”. Zaprosi³ tak¿e na pre-
mierowy pokaz sztuki pt. „Upiór w kuchni”
w wykonaniu grupy teatralnej Antykwa-
riat - 9 i 15 marca (Dom Kultury).

Zapracowana pani Jadwiga Stopa zajmu-
je siê uwiecznianiem zabytkowej archi-
tektury Dolnego Œl¹ska. Ostatni obraz
artystki przedstawia pa³ac w Rokitkach.

Nieobecny tego dnia Piotrek Misikie-
wicz zadba³ jednak o swój symboliczny
udzia³. Gildianie zapoznali siê z jego no-
wym wierszem pt. „Do pasjonatów”. Wy-
wi¹za³a siê dyskusja o blaskach i cieniach
ka¿dej pasji, ile poch³ania czasu i pieniêdzy.
Rozpalone emocje os³odzi³y nieco s³od-
kie frykasy przygotowane przez p. Józefê
Pawlak.

1 marca (pi¹tek) kolejne spotkanie
w restauracji „Pod Jeleniem”. 

Pocz¹tek godz. 18:00.
ZAPRASZAMY.

Wielki dzieñ pana Jarka

Niezwykle atrakcyjnie zapowiadaja siê
najbli¿sze soboty.
Kawiarnia „Jubilatka” proponuje spê-
dziæ je pod znakiem bluesa. 9 lutego
zaprezentuje siê JAWOR BLUES B.B.
Tydzieñ póŸniej zagra PLUG`N`BLUES.
W obydwu przypadkach pocz¹tek imprezy
o godz. 19.30. 
Wstêp – 15 z³. 

Natomiast w pi¹tek 22 lutego, tak¿e w ka-
wiarni „Jubilatka”, bêdzie mia³ miejsce
punkrockowy koncert charytatywny, pro-
mujacy now¹ p³ytê chojnowskiej grupy
Polish Fiction. Zagraj¹ tak¿e Ostatni Krzyk
Mody i RadCurie.
Ca³y dochód ze sprzeda¿y biletów (15 z³)
i p³yty zostanie przeznaczony na rzecz
chorej Marty. 
Pocz¹tek koncertu godz. 19.00.

Szczegó³y pod nr tel. 76 818 85 61

ZAPRASZAMY!

OOffeennssyywwaa
bblluueessrroocckkoowwaa

Hania ma prawie 2 lata. 
Jest radosnym i pe³nym energii dzieckiem. 

Choruje na bardzo rzadk¹ wadê twarzoczaszki.
G³ówka by³a zbyt ma³a i nie by³o w niej 
miejsca na prawid³owy rozwój mózgu.

W swoim krótkim ¿yciu przesz³a ju¿ 
3 operacje czaszki. Musi byæ pod sta³¹ opiek¹

wielu specjalistów. 
Dlatego w imieniu swoim i Hani prosimy 

o przekazanie 1% 
na dalsze leczenie i diagnostykê.
Dziêkujemy za okazane wsparcie.

Fundacja Dzieciom Zd¹¿yæ 
z Pomoc¹

Nr KRS 0000037904
w rubryce “Cel szczegó³owy” nale¿y wpisaæ 

Hanna Myœko 32210
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 gru-
dnia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w rejonie ul. Ogrodowej, ul. Reymonta,
ul. G³owackiego i ul. Chmielnej w strefie œródmiejskiej miasta,
blisko centrum, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy
jednorodzinnej. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren
p³aski, poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewa-
mi i krzewami. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzys-
kaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to
drzew i krzewów owocowych). Planowany dojazd do dzia³ek od
nowoprojektowanej ulicy tj. ul. Jana Paw³a II - obecnie nawierz-
chnia utwardzona t³uczniem. W ewidencji gruntów sklasyfiko-
wane s¹ jako tereny przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa 
z 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Poz. 2830 
z 30 maja 2016 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 7.8.MN i 7.10.MN, w obszarze ochrony konserwa-
torskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do
1945 r., dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po³o¿one s¹ czêœciowo w ob-
szarze œcis³ej ochrony konserwatorskiej oœrodka historycznego
miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2644/420
oraz dzia³ki nr 460/11, 460/12, 460/13, 460/14 po³o¿one s¹ 
w obszarze OW obserwacji archeologicznej. 
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojew-
ódzkim konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ
energetyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹; sieci znaj-
duj¹ siê w przyleg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹
przy³¹cza: sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przez dzia³ki nr 460/6, 460/7, 460/11, 460/12, 460/13 i 460/14
biegn¹ nieczynne przewody sieci kanalizacyjnej. Je¿eli projek-
towana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej
nieczynnej sieci, nabywca dokona jej likwidacji na w³asny koszt
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wys-
têpuj¹ z³o¿one warunki hydrogeologiczne - mog¹ zbieraæ siê
wody na powierzchni terenu po obfitych opadach lub roztopach
oraz wystêpuj¹ w pod³o¿u grube warstwy nasypowe, nienoœne
grunty organiczne i s³abonoœne grunty pylaste.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa oraz dokumentacj¹ geotechniczn¹.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych
niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po
stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, naby-
wca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym ist-
niej¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu
wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady

ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
26 lutego 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci
maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnict-
wo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabyw-
ca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 20 lutego 2019 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nie-
ruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
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 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 
4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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GLASS

08.02.; ggodz. 117:00, 119.30
09.02.; ggodz. 117:00, 119.30
10.02.; ggodz. 117:00, 119.30
15.02.; ggodz. 117:00, 119.30
16.02.; ggodz. 117:00, 119.30
17.02.; ggodz. 117:00, 119.30

Stra¿nik David Dunn, wykorzystuj¹c swoje nadprzyrodzone
zdolnoœci, tropi cz³owieka o wielu osobowoœciach. 

ASTERIKS II OOBELIKS. 
TAJEMNICA MMAGICZNEGO WWYWARU

09.02.; ggodz. 114:00, 115.30
10.02.; ggodz. 114:00, 115.30
16.02.; ggodz. 114:00, 115.30
17.02.; ggodz. 114:00, 115.30

Po pechowym upadku z drzewa, podczas zbiorów jemio³y,
druid Panoramiks postanawia przejœæ na emeryturê.
Wczeœniej jednak musi zadbaæ o bezpieczeñstwo wioski 
i znaleŸæ dla siebie godnego nastêpcê. W towarzystwie
Asteriksa i Obeliksa wyrusza wiêc w œwiat, w poszukiwaniu
m³odego utalentowanego druida, któremu móg³by powierzyæ
tajemnicê magicznego wywaru. Tymczasem o problemach
Galów dowiaduj¹ siê ich najwiêksi wrogowie. Dowodzeni
przez Juliusza Cezara i z³ego druida Sulfuriksa, Rzymianie
wymyœlaj¹ intrygê, która pozwoli im zdobyæ przepis na elik-
sir si³y. Tak rozpoczyna siê wielka, zaczarowana przygoda –
prawdziwy kocio³ œmiechu i zaskakuj¹cych zdarzeñ!

KOBIETY MMAFII

22.02.; ggodz. 117:00, 119.30
23.02.; ggodz. 117:00, 119.30
24.02.; ggodz. 117:00, 119.30

Po przejêciu w³adzy nad stolic¹, gang Niani (Agnieszka
Dygant) przygotowuje siê do najwiêkszej akcji przemyt-
niczej w dziejach kraju. Bêd¹ca postrachem Warszawy gru-
pa sprowadza do kraju tonê kolumbijskiej kokainy. Kiedy
towar znika w podejrzanych okolicznoœciach, a kartel ¿¹da
g³ów, do Polski trafia œmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie
Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trój-
miejskiego przemytnika – Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso
od dawna pragnie umocniæ swoj¹ pozycjê w pó³œwiatku, ale
jego plany komplikuj¹ napiête relacje ze zbuntowan¹ córk¹ –
Stell¹ (Aleksandra Grabowska). W tym samym czasie na
wolnoœæ wychodzi Spuchniêta Anka (Katarzyna Warnke).
Kochaj¹ca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem prze-
¿y³a wiêzienne piek³o, po którym z trudem odnajduje siê 
w nowej rzeczywistoœci. Wystarczy jednak nieoczekiwane
zdarzenie, by znalaz³a siê na celowniku ogólnopolskich
mediów i z dnia na dzieñ sta³a siê „mafijn¹ celebrytk¹”.
W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera
(Aleksandra Pop³awska) prze¿ywa burzliwy romans z Ami-
rem (Otar Saralidze) – bojownikiem pañstwa islamskiego.
Kiedy mê¿czyzna ginie w brawurowej akcji z udzia³em
komandosów GROM-u, pa³aj¹ca zemst¹ zabójczyni powraca
do Polski. Ma do wype³nienia œmiercionoœny plan. 

Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby
31.03.2018 roku wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia 
p. Tereska wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - TERKA



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 03/920 13

Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 
w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo
powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿yt-
kowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi pu-
blicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni
utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, ja-
ko u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzo-
nego Uchwa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czer-
wca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 
z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci
znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do prze-
targu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce 
nr 43/19 przebiega  korytarz  napowietrznej linii energetycznej
SN (20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy
okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni w³aœcicielowi sieci
przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projekto-
wana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci,
prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istnie-
j¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu war-
toœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 27 lutego
2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl.
Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci
maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnic-
two do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-

ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabyw-
ca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 21 lutego 2019 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowo-
dzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
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 gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym 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 prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 30.08.2016 r.,
drugi odby³ siê w dniu 07.10.2016 r., trzeci odby³ siê 16.12.2016 r.,
czwarty odby³ siê w dniu 17.02.2017 r., pi¹ty odby³ siê w dniu
12.05.2017 r., szósty odby³ siê w dniu 27.06.2017 r., siódmy odby³ siê
w dniu 04.08.2017 r., ósmy odby³ siê w dniu 10.10.2017 r., dziewi¹ty
odby³ siê w dniu 30.11.2017 r., dziesi¹ty odby³ siê w dniu
15.02.2018 r., jedenasty odby³ siê w dniu 26.04.2018 r., dwunasty
odby³ siê 03.07.2018 r., trzynasty odby³ siê 18.09.2018 r., czter-
nasty odby³ siê 06.11.2018 r., piêtnasty odby³ siê w dniu 08.01.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szesnasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrê-
bie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (25251)

Sprzedam mieszkanie (blok) w Rokitkach
po remoncie, 2 pokoje i kuchnia z gara¿em.
Wiadomoœæ: tel. 600-828-161. (24166)

DDzziiaa³³kkii
Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka budo-
wlana o pow. 11.62 ah z projektem oraz
pozwoleniem na budowê. Miejsce w po-
bli¿u piêknego lasu w miejscowoœci Jerz-
manowice 59 a, gmina Chojnów. Ogro-
dzona, media, woda, pr¹d. Cena 105 000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (25109) 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (25252)
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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
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

Og³oszenia drobne

OOpp³³aattaa 
zzaa wwaa¿¿nnooœœææ mmiieejjsscc 

nnaa CCmmeennttaarrzzuu
KKoommuunnaallnnyymm

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku na-
stêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która
skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie op³a-
cone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego
pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów
grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-
dzanie wa¿noœci op³at za miejsca pochówku
swoich bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 
w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
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Punkt konsultacyjny w Chojnowie
Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz
Be³dowski przyjmuje:
I czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
II czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
III czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7), 
a w miesi¹cach V i X 2019 r. w I, III i V
czwartek miesi¹ca w godzinach 13.30 - 17.30.
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
II wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
III wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
IV wtorek miesi¹ca 
w godz. 15.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)

prowadzona jest w ka¿dy I, II i III
czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30
(pok. nr 7), a w miesi¹cach I, V i X 2019 r.
w I, III i V czwartek miesi¹ca w godzi-
nach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:
Dariusz Be³dowski.

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)

w 2019 r. prowadzona jest w godz.
10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu marcu: 2, 9
- w miesi¹cu kwietniu: 6, 13
- w miesi¹cu maju: 11, 18
- w miesi¹cu czerwcu: 1, 8
- w miesi¹cu lipcu: 6, 13
- w miesi¹cu sierpniu: 3, 10
- w miesi¹cu wrzeœniu: 7, 14
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 5, 12
- w miesi¹cu listopadzie: 9, 16
- w miesi¹cu grudniu: 7, 14
Osoba prowadz¹ca terapiê: 
Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).
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Remont dworca PKP - inwestycja PKP

Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa 

Budowa kładki dla pieszych przy ul. Matejki

Przebudowa mostu drogowego na ul. Legnickiej - inwestycja DSDiK

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w ciągu ul. Reymonta - Ogrodowa
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Hubert Grzywacz – 6 lat
Zodiakalny Wodnik. Lubi się
bawić ze swoim kotem Kiki.
Chodzi do Przedszkola nr 1 i jest
dobrym uczniem w klasie „0”.
Świetnie maluje.

FFERIEERIE ZZ MMIEJSKIMIEJSKIM OOŚRODKIEMŚRODKIEM

KKULTURYULTURY SSPORTUPORTU II RREKREACJIEKREACJI


