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* Trwaj¹ prace przy wykañczaniu elewacji 

i wnêtrz budynku socjalnego przy ul. Z³oto-

ryjskiej oraz przy zagospodarowywaniu te-

renu wokó³ obiektu. 

Na placu wyznaczane s¹ drogi dojazdowe,

parkingi, miejsce na urz¹dzenia komunalne 

i do zabawy dla dzieci oraz trawniki. Budy-

nek wed³ug umowy ma byæ oddany do

u¿ytku w paŸdzierniku tego roku.

* Zakoñczono prace przy przebudowie sieci

wodoci¹gowej i sanitarnej w ul. Z³otoryjs-

ka, Spacerowa, Cicha i M³ynarska. Wyko-

nawca porz¹dkuje ulice, rozpoczynaj¹c jed-

noczeœnie odtwarzanie nawierzchni ci¹gów

komunikacyjnych. 

* Rozstrzygniêto przetarg na remont k³adki

nad rzek¹ Skor¹ oraz na budowê boiska

przy Gimnazjum nr 2.

Remont k³adki powinien siê rozpocz¹æ 

w po³owie czerwca i potrwa do koñca sierp-

nia. W tym czasie przejœcie przez rzekê

zapewnione bêdzie poprzez zmontowan¹

k³adkê tymczasow¹.

Gimnazjalne boisko zyska now¹ nawierzchniê

ze sztucznej trawy, oœwietlenie i trybunê.

* Zamontowano ³awki przy placu zabaw

przy ul. D³ugosza oraz w Parku Piastow-

skim. 

* Zgodnie z projektem zieleni, prowadzone

s¹ nasadzenia drzew i krzewów na terenach

przy ul. Samorz¹dowej. W czterech miejs-

cach miasta natomiast ustawiono piêtrowe

kwietniki, które bêd¹ zdobiæ ulice do póŸ-

nej jesieni.

Puchar jest ju¿ w Chojnowie

Kiedy 300 lat temu z³otnik Balthasar Pohl,

w swoim warsztacie, gdzieœ w centrum

Chojnowa, pracowa³ pieczo³owicie nad

pucharem z wizerunkami dowódców wojsk

walcz¹cych w bitwie pod Lipcami, nie

przypuszcza³, ¿e bêdzie to jeden z cen-

niejszych eksponatów chojnowskiego

muzeum.

31 maja burmistrz i dyrektor Regionalnego

Muzeum w Chojnowie odebrali z r¹k mar-

sza³ka dolnoœl¹skiego Paw³a Wróblew-

skiego ów puchar, który kilka godzin póŸ-

niej trafi³ do Zamku Piastów. Nieocenion¹

pomoc w pozyskaniu bezcennego dla Choj-

nowa przedmiotu wykaza³ Urz¹d Marsza³-

kowski, który obok pucharu Balthasara

Pohla, zakupi³ tak¿e kilka innych wyrobów

pochodz¹cych z Jawora, Œwidnicy, Brzegu,

Legnicy i G³ogowa. Puchar jest w³asnoœci¹

Muzeum Narodowego we Wroc³awiu i zos-

ta³ u¿yczony na okres 4 lat chojnowskiemu

muzeum. Pochodzi ze zbiorów eksponatów

z³otniczych Dolnego Œl¹ska, wykonanych

przez wybitnych z³otników. Eksponat choj-

nowski jest pieczo³owicie przechowywany

w naszym muzeum. Po raz pierwszy mo¿na

go by³o obejrzeæ podczas Dni Chojnowa. 

Skoñczy³a siê kadencja

13 czerwca 2006r. o godz 14.00 w “DOMU

CHEMIKA” w Chojnowie 46 delegatów-

cz³onków ZNP wybranych w Ogniskach 

i Sekcjach zwi¹zkowych wybierze po otrzy-

maniu przez ustêpuj¹cy Zarz¹d absoluto-

rium nowe w³adze na kadencjê 2006-2010

- prezesa Oddzia³u ZNP

- 20-osobowy sk³ad Zarz¹du

- 5-osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹ oraz 3 dele-

gatów na konferencjê Okrêgow¹ we Wro-

c³awiu.

W koñcowej czêœci delegaci podejm¹

Uchwa³ê dotycz¹c¹ Programu dzia³ania

Oddzia³u ZNP na nastêpn¹ kadencjê.

Bêdzie ratowaæ ¿ycie

Dzieñ Stra¿aka by³ okazj¹ dla w³adz miasta

i gminy do przekazania chojnowskiej Jed-

nostce Ratowniczo-Gaœniczej specjalistycz-

nego sprzêtu do udzielania pierwszej pomo-

cy. Burmistrz i wójt Chojnowa zakupili de-

fibrylator, który zapewni szybk¹ i zaawan-

sowan¹ pomoc ofiarom wypadków. Pó³-

automatyczne urz¹dzenie jest proste w obs³u-

dze, niemniej jego wykorzystaniem zajmo-

waæ siê bêdzie wy³¹cznie osoba przeszkolona.

Mog³o dojœæ do tragedii

Kradzie¿ stalowych elementów podporo-

wych by³a przyczyn¹ zawalenia siê czêœci 

elementów stropów nad pierwszym i dru-

gim piêtrem w by³ym budynku GS przy ul.

Koœciuszki. Natychmiast na miejsce zda-

rzenia przyby³a stra¿ po¿arna, policja, po-

gotowie i s³u¿by miejskie. Zachodzi³o po-

dejrzenie, ¿e pod gruzami mo¿e znajdowaæ

siê cz³owiek. Okaza³o siê jednak, ¿e ofiar

na szczêœcie nie by³o.

Obiekt zabezpieczono i miejmy nadziejê, ¿e

to wydarzenie na d³ugo odstraszy „z³omiarzy”.

Siedemnasta wizyta

Przyje¿d¿aj¹ tu od lat wiedzeni sentymen-

tem i wspomnieniami. Co roku, pod koniec

maja lub na pocz¹tku czerwca, grupa senio-

rów z Niemiec odwiedza Ziemiê Chojnow-

sk¹, gdzie spêdzili pierwsze lata swojego

¿ycia, b¹dŸ gdzie mieszkali ich krewni. 

1 czerwca w urzêdzie goœci przywita³y

w³adze miasta. To ju¿ siedemnasta wizyta

niemieckich przyjació³. Dieter Schroeder,

Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa,

jako jedyny nie opuœci³ ¿adnej z nich.

- Pokusi³em siê na pewn¹ statystykê – mówi

D. Schroeder. – Podczas tych siedemnastu

wypraw Chojnów odwiedzi³o ponad dwustu

niemieckich uczestników. Dziœ po³owa z nich

ju¿ nie ¿yje i ka¿da kolejna wycieczka odby-

wa siê w coraz mniejszym gronie.

Goœcie wyje¿d¿aj¹ dzisiejszego popo³udnia.

Jedn¹ z wiêkszych atrakcji tej wycieczki

by³y dla nich obchody miejskiego œwiêta.

Dot¹d nigdy nie mieli mo¿liwoœci uczest-

niczyæ w Dniach Chojnowa.
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Dy¿ury aptek w Chojnowie 
w dni œwi¹teczne i niedziele - czerwiec, lipiec 2006 r.

Pod S³oñcem: 25.06.06r., 30.07.06r., 
ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52

Salix: 02.07.06r.,
ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01

Melisa: 11.06.06r., 09.07.06r.,
ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58

Farmed: 15.06.06r., 16.07.06r.,
ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36

Stokrotka: 18.06.06r., 23.07.06r.,
ul. Legnicka 15

Sobota: zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00) - apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00

Niedziela lub œwiêto - dy¿ury: 9:00-13:00 oraz 17:00-18:00

ZASI£KI RODZINNE 
I PIELÊGNACYJNE

Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Chojnowie informuje, 

i¿ pocz¹wszy od dnia 1 wrzeœnia 2006r.
MOPS bêdzie jedynym podmiotem

uprawnionym do wyp³at œwiadczeñ rodzin-
nych i zasi³ków pielêgnacyjnych dla osób 

zamieszka³ych na terenie miasta Chojnów. 
W zwi¹zku z powy¿szym zainteresowane

osoby proszone s¹ o zg³oszenie siê do
Sekcji Œwiadczeñ Rodzinnych Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie
w celu uzyskania dok³adnej informacji 

i pobrania odpowiednich druków wniosków. 
(MOPS Chojnów ul. Kolejowa 9, pokój nr 8,

poniedzia³ek w godz. 8-13 wtorek 
w godz. 8-16 œroda-pi¹tek w godz. 8-13; 

tel. 076-81-88-218, 076-81-88-597).

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

w Chojnowie 
organizuje akcjê zbiórki mebli 

i sprzêtów gospodarstwa domowego 
dla rodzin znajduj¹cych siê w bardzo trudnej 

sytuacji materialnej i rodzinnej. 
Prosimy o kontakt telefoniczny 

(076) 8 188-218, w godz. 8.00-15.00.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6

miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej (teren obok by³ej

oczyszczalni œcieków), przeznaczonych pod zabudowê

gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie

s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy,

tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie

zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniê-

tym – 4 lata od daty nabycia.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 

w dniu 7 lipca 2006 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miej-

skiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ

do dnia 30 czerwca 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-

porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na

zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿

1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych

dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-

zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149

0620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia

umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca-

³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 

z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu

lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
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Jednym z najwa¿niejszych punktów

sesji by³a zmiana bud¿etu i wpro-

wadzenie do niego dotacji z Banku

Krajo-wego na budowê budynku soc-

jalnego. 

W paŸdzierniku ubieg³ego roku bur-

mistrz z³o¿y³ w Ministerstwie

Infrastruktury wniosek o udzielenie

finansowego wsparcia na wsomnian¹

in-westycjê w kwocie 630 tys. z³.

Komisja konkursowa wysoko oceni³a

projekt i przyzna³a dofinansowanie.

W zwi¹zku z otrzyman¹ dotacj¹ bur-

mistrz z³o¿y³ na sesji wniosek w spra-

wie zmian w bud¿ecie miasta i prze-

kazanie uzyskanych œrodków finan-

sowych na zakup specjalistycznego

sa-mochodu do wywo¿enia nieczys-

toœci sta³ych w kwocie 400 tys. z³, 121

tys. z³ na modernizacjê nawierzchni ul.

Spa-cerowej na odcinku od alei

parkowej do placu Zamkowego, 

a pozosta³¹ czêœæ na modernizacjê

chodników i na-wierzchni ulic na tere-

nie miasta. Radni wiêkszoœci¹ g³osów

przyjêli propozycjê burmistrza.

Kolejnym punktem piêædziesi¹tej siód-

mej sesji Rady Miejskiej Chojnowa

by³a dzia³alnoœci placówek oœwia-

towo-wy-chowawczych z terenu

miasta. Przed-stawiciele chojnowskich

szkó³ i przedszkoli oraz jednostek pod-

leg³ych zdali radnym relacje o realiza-

cji prac remontowych oraz organiza-

cji zajêæ pozalekcyjnych.

Zajêcia pozalekcyjne w chojnowskich
szko³ach organizowane s¹ od wielu
lat i  uczestniczy w nich ki lkaset
uczniów. Zarówno szko³y podsta-
wowe, jak i gimnazja oferuj¹
m³odzie¿y zajêcia odpo-wiadaj¹ce
ich zainteresowaniom. Ko³a przed-
miotowe, zajêcia sportowe, artysty-
czne w wielu dziedzinach i jêzy-kowe,
procentuj¹ licznymi sukcesami na
konkursach, olimpiadach i turniejach,
a tak¿e atrakcyjn¹ opraw¹ szkolnych i
miejskich imprez.

Radni tego dnia zajêli siê tak¿e ocen¹

dzia³alnoœci klubów i organizacji spor-

towych. Przedstawiciele powy¿szych

z³o¿yli na sesji informacjê o osi¹gniêci-

ach zawodników, harmonogramie

dzia-³alnoœci i strukturach. KS „Choj-

nowianka”, UKS „Oriens” oraz UKS

„Jedynka” prowadz¹ treningi dru¿yn

pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej, koszykówki i

kolarstwa. 

Sprawozdanie 5/06 

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie 

od 26 kwietnia 2006 r. 

do 30 maja 2006 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju

Gospodarczego m.in.:

1. Rozstrzygniêto przetargi:

- na wykonanie nowych chodników

przy ul. Spacerowej, Cichej i M³y-

narskiej, prace wykona konsorcjum

firm Mirom Sp.z o.o. i Mirom Sp.j. –

termin wykonania do 31.07.2006 r.

- na remont k³adki - wykonawc¹ jest

firma Mirom Sp. z o.o. w Legnicy, ter-

min wykonania do 31.08.2006 r.

- na budowê boiska wielo-

funkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2,

wykonawc¹ jest konsorcjum firm P.W.

Borowczyk z Polkowic i firma Kaszuba

z Kie³picza.

2. Og³oszono przetarg na asfal-

towanie ci¹gu pieszo-jezdnego

miêdzy ul icami £okietka i Gen.

Maczka. 

3. Zakoñczono wymianê sieci

wodoci¹-gowej i kanalizacyjnej w ul.

Spacero-wej, Cichej, M³ynarskiej i

Z³otoryjskiej. Rozpoczêto odtwarzanie

nawierzchni ulic.

4. Trwaj¹ prace wykoñczeniowe 

w budynku socjalnym, rozpoczêto

prace przy zagospodarowaniu terenu

wokó³ budynku.

5. Rozpoczêto wykonywanie napraw

cz¹stkowych nawierzchni jezdni.

6. Przeprowadzono równanie dróg

grun-towych (ulice: £u¿ycka, Bielaw-

ska, Broniewskiego).

7. Zamontowano ³awki w Parku Pia-

stowskim i Œródmiejskim na terenie ogro-

du zabaw przy ul. D³ugosza, na placu

przy MDK.

8. Nasadzono drzewa przy ul. Kole-

jowej.

9. Zatrudniono 9 pracowników inter-

wencyjnych. 

10. Trwa monta¿ koszy na g³ównych

ci¹gach komunikacyjnych – ul.

Legnicka i ul. Kolejowa.

11. Rozpoczêto renowacjê elewacji

budynku przy ul. Niemcewicza.

12. Uporz¹dkowano teren wokó³ sta-

dionu miejskiego, wyrównano teren

po rozebranym budynku gospodar-

czym.

13. Rozpoczêto wymianê piasku 

w piaskownicach.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki

Gruntami i Ochrony Œrodowiska

m.in.:

1. Sprzedano na rzecz najemcy

1okal u¿ytkowy po³o¿ony przy ul.

Witosa 9 za kwotê 43.250 z³

2. Przeprowadzono przetargi ustne

nieograniczone na sprzeda¿:

- nieruchomoœci niezabudowanej

po³o¿onej przy ul. Parkowej (pod

zabudowê stacj¹ paliw),

- nieruchomoœci zabudowanej

po³o¿onej przy ul. G³owackiego,

- nieruchomoœci zabudowanej

po³o¿onej przy ul. D¹browskiego 10

(by³y internat),

- nieruchomoœci niezabudowanej

prze-znaczonej pod zabudowê

mieszka-niow¹ jednorodzinn¹ po³o-

¿onej przy ul. Z³otoryjskiej – zakoñ-

czone wynikiem negatywnym,

- prawa u¿ytkowania wieczystego

nieruchomoœci niezabudowanej nr

NNaa  LLVVIIII  sseessjjii
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12/13, po³o¿onej przy ul. Okrzei -

zakoñczony wy³onieniem nabywcy

za cenê 60.100 z³ (brutto).

3. Wydano 4 postanowienia w spra-

wie zatwierdzenia programu gospo-

darki odpadami niebezpiecznymi,

które mog¹ powstaæ w wyniku

dzia³alnoœci:

- f irmy „ALBEKO” Kotowy, Gm.

Skrwilno,

- PPHU „EKOPROD”, Koskowice,

- firmy „Hydrogeotechnika”, Kielce,

- Zak³adu Us³ug Serwisowych „EKO-

JUKA”, Herby.

4. Wydano decyzjê na prze-

kszta³cenie prawa u¿ytkowania

wieczystego w prawo w³asnoœci na

kwotê 565,50 z³.

5. Wydano 3 decyzje na podzia³ na-

stêpuj¹cych nieruchomoœci:

- dzia³ka nr 106/2 – ul. Tuwima,

- dzia³ki nr 437/1 i 437/5 – ul. Tuwima

w celu uregulowania stanu

terenowo- prawnego,

- dzia³ka nr 450/6 – w celu wydzie-

lenia dzia³ki zabudowanej budy-

nkiem miesz-kalnym przy ul. Drzy-

ma³y 2, w zwi¹zku ze sprzeda¿¹

mieszkañ.

Z zakresu Wydzia³u Spraw

Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 136

wniosków o przyznanie dodatku

miesz-kaniowego, rozpatrzono 88

wniosków, przyznaj¹c dodatki

mieszkaniowe na kwotê 10.536,81 z³,

(wydano 86 de-cyzji pozytywnych i 2

decyzje negatywne). Za miesi¹c

V.2006 wyp³acono dodatki mieszkan-

iowe na kwotê 78.156,30 z³.

2. Dowody osobiste: wydano 218 do-

wodów.

3. Paszporty: przyjêto 52 wnioski, wy-

dano 23 paszporty.

opr. eg

Burmistrz  Miasta  Chojnowa

o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego 

nr 1a po³o¿onego w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 81 

w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/3 

o pow. 272 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której 

S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 19842.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest

przedmiotem zobowi¹zañ. 

Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospo-

darowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 lipca 2006 r. o godz. 1200 w sali nr 11

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w wysokoœci

14.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

do dnia 30 czerwca  2006 r.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem

Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-

nia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

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.

Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny

wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie

mniej ni¿ 700 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy

notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy

w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od

towarów i us³ug. 

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Lokal mo¿na ogl¹daæ od dnia 12 czerwca 2006 r. w godz. 800 do 1400. Klucze

dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076-81-88-370). Zastrzega siê prawo

uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub

telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.



Po¿egnania nie zawsze musz¹ byæ smutne 

i przykre. Klasa V d z SP4 koñcz¹ca za parê

tygodni szko³ê podstawow¹ postanowi³a za-

koñczyæ ten etap swojego ¿ycia na weso³o 

i “z klas¹”. Wycieczka w góry mia³a byæ ostat-

nim wypadem z wychowawc¹ i klas¹ VI d.

Uczniowie zaprosili na wyjazd dyrektora szko³y

i nasz¹ redakcjê.

Gór nie ogl¹da siê stoj¹c u ich podnó¿a, pier-

wszy wiêc etap wycieczki dzieciaki rozpo-

czê³y od wêdrówki. Oszczêdzaj¹c si³y i nogi,

na Ma³¹ Kopê wszyscy wjechali krzese³ko-

wym wyci¹giem - wiêkszoœæ wycieczkowiczów

prze¿ywa³a tê przyjemnoœæ po raz pierwszy.

Dodatkowych atrakcji dostarczy³ silnie wie-

j¹cy wiatr, który ko³ysa³ siedzeniami i zwie-

wa³ czapki z g³ów. 12.kilometrowa wêdrówka

czarnym szlakiem da³a siê we znaki ju¿ 

w po³owie trasy. Jêki, stêkania i ból stóp nasi-

la³y siê w miarê up³ywaj¹cego czasu i kilo-

metrów. Zmêczenie rekompensowa³y widoki

i miejsca, które mijaliœmy na szlaku: “Strzecha

Akademicka”, karkonoskie „Morskie Oko”,

“Samotnia”, koœció³ek Wang.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e po tych wra¿eniach

dzieci „padn¹ „ w objêcia Morfeusza, ale tu¿

po zakwaterowaniu wst¹pi³a w nie energia ze

zdwojon¹ moc¹, której upust dawa³y graj¹c 

w pi³kê, tenisa sto³owego, pi³karzyki, lub

poznaj¹c zakamarki obiektu, który na kilka

dni sta³ siê ich przystani¹. A by³o co ogl¹daæ.

Budynek gdzie dzieci stacjonowa³y, to dom

wyznawców prawos³awia w Cieplicach, wszys-

tko tu by³o wiêc ciekawe, nowe i tajemnicze.

Wydarzenia pierwszej nocy, raczej przemil-

czymy, doœæ, ¿e kilka godzin snu, wystar-

czy³o na zregenerowanie si³ i kolejn¹ krajo-

znawcz¹ wêdrówkê. Tym razem by³a ona

mniej forsuj¹ca i nieco mniej turystyczna.

Dzieci zwiedzi³y Cieplice skupiaj¹c siê g³ów-

nie na tutejszych punktach handlowych. Wy-

cieczka nie mog³a byæ wy³¹cznie „shopin-

gowa”, dlatego wczeœniej grupa odwiedzi³a

Muzeum Ornitologiczne. Mnogoœæ i oryginal-

noœæ prezentowanych tu okazów zasko-czy³a

nawet doros³ych.

PóŸnym popo³udniem muzyczna klasa VId,

da³a koncert dla wczasowiczów. Melodyjny

prezent mia³ byæ prezentacj¹ artystycznych

umiejêtnoœci m³odych chojnowian i jedno-

czeœnie form¹ przeprosin dla goœci prawo-

s³awnego domu za nastoletnie wybryki i ha³as

po godz. 22. Wczasowicze nie ukrywali zachwy-

tu i podziwu dla uzdolnionej m³odzie¿y.

- Dostarczyli nam tylu wra¿eñ, ¿e zapamiê-

tamy ten koncert na d³ugo, puszczaj¹c w nie-

pamiêæ nieprzespan¹ noc i chwilowe niedogod-

noœci. Te¿ byliœmy dzieæmi i doskonale wiemy 

na czym polegaj¹ wycieczki z rówieœnikami. 

Dzieñ zakoñczy³ siê o zmierzchu przy og-

nisku i kie³baskach. 

Trzeci dzieñ zapowiada³ siê niezwykle atrak-

cyjnie. Stara Chata Waloñska w Szklarskiej

Porêbie by³a pierwszym punktem w czwart-

kowym programie wycieczki. Tu dzieci spo-

dziewa³y siê wielu niecodziennych prze¿yæ

przygotowanych przez Sudeckie Bractwo

Waloñskie. By³y opowieœci sprzed lat, rz¹dy

wiedŸm, zakuwanie w dyby i inne atrakcje,

które zakoñczy³y siê biesiad¹ przy palenisku

w tajemniczej jaskini bractwa. Fotki przy

wodospadzie Szklarka, wêdrówka w strugach

deszczu do Szklarskiej Porêby, Muzeum Ziemi,

wyprawa do Jeleniej Góry i dyskoteka, to

ostatnie wydarzenia tego dnia. 

W pi¹tek, 26 maja wycieczkowicze roz-

poczêli dzieñ od pakowania i porz¹dków, po

„zielonej nocy”. Po pewnym czasie, w poko-

jach nie by³o ju¿ plam po pastach ró¿nego

gatunku, a œlady nocnego smarowania pozos-

ta³y tylko na uszach, w³osach i ubraniach.

Droga powrotna do Chojnowa mia³a na swo-

jej trasie jeszcze jedn¹ atrakcjê – Zamek

Chojnik.

Wycieczka by³a ze wszech miar udana. Uczniom

zale¿a³o, aby ten ostatni wspólny wyjazd nie

by³ typow¹ forsown¹ klasow¹ wypraw¹, ale

aby ³¹cz¹c przyjemne z po¿ytecznym spêdziæ

mi³o czas i zachowaæ w pamiêci kilka rados-

nych dni z ¿ycia szóstoklasisty. Niespodzie-

wanie okaza³o siê, ¿e by³a to tak¿e wyprawa

w duchu papieskiego przes³ania. Benedykt

XVI, który niemal w tym samym czasie od-

bywa³ pielgrzymkê do Polski, kontynuuj¹c

dzie³o Jana Paw³a II, nawo³ywa³ do jedno-

czenia i ujednolicania religii wywodz¹cych

siê z chrzeœcijañstwa. Kontakt m³odych kato-

lików z wyznawcami prawos³awia, którzy 

z wielkim sercem i goœcinnoœci¹ przyjêli pod

swój dach wiernych Koœcio³a Katolickiego, 

z pewnoœci¹ by³ namiastk¹ tej myœli.

eg
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20maja na takiej imprezie spotkali siê ucz-

niowie, nauczyciele i rodzice zwi¹zani

ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 3.

Podobnie jak w latach poprzednich przed

budynkiem szko³y ustawiono liczne kramy.

Mo¿na tu by³o obejrzeæ i nabyæ prace rêko-

dzielnicze, ksi¹¿ki, sadzonki kwiatów, mas-

kotki lub zakupiæ los loterii fantowej. Naj-

wiêcej klientów mia³y stoiska z domowymi

wypiekami, napojami i ma³¹ gastronomi¹, 

z harcersk¹ grochówk¹ na czele. Ciekawie pre-

zentowa³ siê punkt informuj¹cy o dzia³aniach

szko³y w ramach programu wspó³pracy miê-

dzyszkolnej pañstw Unii Europejskiej Sokra-

tes Comenius.

Ale najwiêcej dzia³o siê na scenie. Program

artystyczny na okolicznoœæ „Festynu z Trójk¹”

by³ bogaty, ró¿norodny i dobrany do wielu

upodobañ.

Uczestnicy imprezy mieli tego dnia przegl¹d

tego czym uczniowie preferuj¹cy zajêcia po-

zalekcyjne zajmowali siê przez ostatnich kilka

miesiêcy. Zespó³ wokalny „Synkopa”, tanecz-

ny „Trójeczk”, grupa teatralna „Aja”, debiu-

tuj¹cy team gimnastyki akrobatycznej, oraz 

soliœci – laureaci tegorocznego konkursu pio-

senki obcojêzycznej, bawili publicznoœæ przez

kilka godzin. Potem na scenie pojawili siê

zaproszeni goœcie – zespó³ folklorystyczny

Kalinki z Rokitek oraz kapele Deep i Blanco.

Imprezy tego typu scalaj¹ nie tylko szkoln¹

braæ, ale tak¿e œrodowisko. Wielu rodziców

bowiem w³¹czy³o siê w organizacjê festynu,

byli te¿ darczyñcy, którzy wspomogli impre-

zê materialnie.

eg

Dyrektor, nauczyciele i rodzice Szko³y Podsta-

wowej nr 3 sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania

wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przy-

czynili siê do organizacji majowego Festy-nu

Trójki: pos³owi Jerzemu Szmajdziñskiemu, sen-

atorowi Tadeuszowi Maækale, Radzie Miej-

skiej Chojnowa, firmie BHP-e – Ryszarda

Pacu³y, PHU Alicja Import–Export, Sta-

nis³awowi Wojtusikowi, sklepowi z ul. Kole-

jowej 12, PZU SA, PZU ¯ycie S.A. – War-

szawa, Warta – Towarzystwu Ubezpieczeñ 

i Reasekuracji S.A., Ford – Polska, Amplico

AIG, Romanowi Salastowiczowi, Barbarze

Ho³owacz – sklep „Barbara”, sklepowi Ro-

mana M¹czniewskiego, Centrum Integracji

Europejskiej, firmie „Osadkowski – Cebulski”,

Pasmanterii – Krzysztofa Sajnóg, sklepowi 

papierniczemu Mytkowski – Równanek, skle-

powi Agro Œwit – Krzysztofa Œwita³y, skle-

powi sportowemu - Jana Rudziaka i Zenona

Rudziaka, sklepowi Andrzeja Ubycha, skle-

powi kosmetycznemu pani Gruber, firmie

Famex - Filipowicz – Mi³uch, firmie Big Form,

sklepowi Smyk, sklepowi Metalik, sklepowi

Anna – Tadeusza Wolskiego, sklepowi Romana

Wolskiego, sklepowi Radiola – Stanis³awy

Szulakowskiej, firmie Vitbis, firmie Kret i S-ka,

Alicji Dul – kawiarnia Jubilatka, Eugeniuszowi

Iwanickiemu, Stanis³awie Czach, Mieczys³a-

wowi Wróblewskiemu, firmie Podolski, ksiê-

garni Alfa - Haliny Chyb, Violetcie Szymañskiej,

Czes³awowi Podhoredeckiemu, sklepowi

Rivendell, piekarni Stanis³awa Kryszczuka,

piekarni Andrzeja Kupczyka, El¿biecie i Zbig-

niewowi Iwanickim, Ma³gorzacie Cz³onka oraz

wszystkim pozosta³ym darczyñcom.
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Rodzinne festyny sta³y
siê w naszym mieœcie tra-
dycj¹. Organizuj¹ je szko-
³y i przedszkola chc¹c po-
przez plenerowe spotka-
nie podzieliæ siê ca³orocz-
n¹ prac¹ dydaktyczn¹ 
i artystyczn¹.
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Jeœli ktoœ s¹dzi, ¿e dzikie rzeki s¹ za siód-

m¹ gór¹ i jakimœ tam morzem, to jest 

w b³êdzie. Nie trzeba jechaæ do Gujany

lub Konga. Ja polecam nasz¹ Skorê przy

œrednich stanach wody.

Do minionej niedzieli mia³em mgliste po-

jêcie o naszej rzece, choæ napisa³em o niej

przewodnik. Dzisiaj wiem, ¿e w mojej

ksi¹¿ce brakuje jednego rozdzia³u.

Pomys³ zorganizowania sp³ywu rzek¹

Skor¹ zrodzi³ siê w zesz³ym roku. Jak

ka¿dy pomys³, tak i ten rodzi³ siê z bóla-

mi natury sprzêtowo – finansowej. Zo-

sta³y one pokonane dziêki pomocy ze

strony przewodnicz¹cego Towarzystwa

Mi³oœników Ziemi Œcinawskiej, Andrze-

jowi Holdenmajerowi. Tak na margine-

sie, to oni maj¹ wiêksz¹ rzekê i dlatego

kajaki wczesnym rankiem przyjecha³y ze

Œcinawy do Chojnowa.

W wyprawie w nieznane wziêli udzia³:

Alicja Ho³owacz, Henio Czapski, Krzysiek

Domañski, Pawe³ Wróbel, Piotr Klucznik

i ni¿ej podpisany. Piotr Klucznik aseku-

rowa³ cz³onków wyprawy z l¹du. Doce-

niliœmy jego obecnoœæ po zaliczeniu przy-

musowych k¹pieli w Skorze. Mnie siê to

przytrafi³o miêdzy Modlikowicami a Jad-

wisinem. Nigdy nie s¹dzi³em, ¿e widok

Piotra i jego samochodu mo¿e sprawiæ

tak¹ radoœæ.

Sp³yw rozpocz¹³ siê w Pielgrzymce, 

w miejscu, gdzie do Skory uchodzi Woj-

cieszynka. W miejscu tym Skora jest tak

szeroka, ¿e kajak po³o¿ony w poprzek

koryta rzeki móg³by s³u¿yæ za k³adkê.

Nie zwracaj¹c uwagi na deszcz, wodê lub

jej brak w korycie, ruszyliœmy z pr¹dem.

Na ka¿de przep³yniête 50 metrów przy-

pada³o oko³o 10 metrów wêdrówki w

kory-cie. Liczne progi korekcyjne w

korycie sprawia³y, ¿e sp³yw przypomina³

bieg z przeszkodami. W Uniejowicach

poja-wi³y siê nawet katarakty œwiadcz¹ce 

o m³odoœci koryta naszej Skory. S¹ to progi

skalne. Raz jasne, za chwilê czerwone.

Przek³adaniec geologiczny permskich

ska³, które w tym miejscu pojawiaj¹ siê

na powierzchni ziemi.

By³y te¿ liczne jazzy. Te¿ je pokonaliœmy.

Za Modlikowicami s¹dziliœmy, ¿e naj-

gorszy odcinek mamy za sob¹. Byliœmy

w b³êdzie. Tu rozpocz¹³ siê skorzañski

horror. Na pograniczu powiatu z³oto-

ryjskiego i legnickiego chyba nikt nie

pamiêta o Skorze, albo wszyscy o niej za-

pomnieli. Skora na odcinku paru kilome-

trów jest dzika, nieuregulowana i zaroœ-

niêta. Erozja boczna doprowadzi³a do

powstania obsuniêæ mas ziemi, a wraz 

z ziemi¹ ca³ych drzew. S¹ miejsca, gdzie

nie widaæ wody, tylko pl¹taninê ga³êzi,

pni i œmieci, które dotar³y tu z wod¹. To

te¿ pokonaliœmy.

Pierwszy sp³yw Skor¹ zakoñczy³ siê 

w Konradówce, po ponad siedmio-

godzinnym moczeniu siê w wodzie.

A mo¿na by³oby niedziele spêdziæ w do-

mu, w ulubionym foteliku, z ukochanym

pilocikiem. Zmieniaj¹c programy czeka-

libyœmy na staroœæ. Proponujê jednak coœ

innego. Ucieknijmy staroœci i wybierzmy

siê na wyprawê za miasto. Kajak jest

doœæ nieporêczny, ale rower wystarczy.

Staroœæ zostawmy m³odym okupuj¹cym

³awki i zapluwaj¹cym s³onecznikiem

œwiat, który ich otacza.

Jerzy Kucharski

Chojnowski Hyde Park

Nie czekaj¹c na staroœæ

Zacznê trochê inaczej. Dziêkujê wszystkim tym,

którzy pomogli mi przy organizacji IV Choj-

nowskiego Dyktanda. Pani Wiesi Majewskiej,

która przygotowa³a salê. Klaudii Dominiak, Ani

Pauch, Ma³gosi Szczepanowskiej, Ewie Wiêcek,

które przygotowa³y teksty dyktand i je póŸniej

sprawdza³y. Stasiowi Horodeckiemu za przygo-

towanie nag³oœnienia i prowadzenie imprezy.

Równie¿ mojej ma³¿once, która pomaga i wspie-

ra nasze dyktando.

Szczególne podziêkowania kierujê w stronê

Œcinawy, gdy¿ dziêki pomocy Andrzeja i Joanny

Holdenmajer z Towarzystwa Mi³oœników Ziemi

Œcinawskiej IV Chojnowskie Dyktando dosz³o do

skutku. Muszê dodaæ, ¿e Pani Joasia wraz 

z córk¹ Laur¹ bra³y udzia³ w dyktandzie.

IV Chojnowskie Dyktando przesz³o ju¿ do historii.

Pierwsze miejsce w grupie uczniów szkó³ podsta-

wowych zajê³a Martyna Koœcielny z Polkowic.

Zwyciêzc¹ II grupy i Mistrzem Ortografii zosta³

Józef S³awiñski.  

Oficjalne wyniki IV Chojnowskiego Dyktanda.

Grupa I:

1. Martyna Koœcielny – Polkowice,

2. Jan Carewicz – Chojnów,

3. Katarzyna Krakowska – Chojnów,

4. Anna Dêbicka – Chojnów,

5. Ewa Grafowska – Chojnów,

6. Natanael Kopañski – Chojnów,

7. Anna Dziarmaga – Chojnów,

8. Adrian Hornbostel – Chojnów,

9. Adam Wadzyñski – Chojnów,

10. Aleksandra P³ochocka – Kolonia Bia³a.

Grupa II:

1. Józef S³awiñski – Chojnów,

2. Przemys³aw Sapa³a – G³ogów,

3. Micha³ Mendocha – Chojnów,

4. Micha³ Paul - – Chojnów,

5. Krystyna Zawada – Groble,

6. Agnieszka Jedynak – Chojnów,

7. Adrian Zjawin – Chojnów,

8. Robert Radwan – Chojnów,

9. Micha³ Antoszczyk – Bia³a,

10. Katarzyna Konieczna – Chojnów.

Jerzy Kucharski 

Chojnowski Hyde Park

IV CHOJNOWSKIE

DYKTANDO
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w Chojnowie, sta³a siê organizacja festynu

wiosennego. Ju¿ trzeci raz uczniowie, rodzice

i nauczyciele zaprosili mieszkañców Chojno-

wa do wspólnego spêdzania czasu. O godzi-

nie 15.00, mimo z³ej pogody, na podwórku

szkolnym zaczêli gromadziæ siê widzowie,

mieszkañcy miasta. Festyn rozpoczê³o przed-

stawienie Szkolnego Ko³a Teatralnego “Trê-

dowaty, bo niekochany”, zaznaczaj¹ce istotne

problemy m³odych ludzi. Powa¿ny ton wys-

têpu zosta³ przerwany przez kolejne atrakcje

tego dnia, czyli liczne rozgrywki sportowe.

Rozpoczê³y je dziewczêta meczem pi³ki rêcz-

nej. Zawodniczki z klas pierwszych, w towa-

rzyskim spotkaniu, zaprezentowa³y umiejêt-

noœci szkolnego Klubu Sportowego. Potem

kolej nadesz³a na ch³opców i mecz pi³ki

no¿nej. Najwiêcej emocji wzbudzi³y dwa

kolejne spotkania: mecz pi³ki no¿nej samo-

rz¹dowców miasta oraz gminy. Zwyciêstwo

tym razem przypad³o radnym gminy. Rewan¿

za rok! Kolejne emocje to siatkarski poje-

dynek nauczycieli z uczniami, zakoñczony po

ciê¿kiej walce zwyciêstwem belfrów 2:1. Po

emocjach sportowych, przyszed³ czas na roz-

rywkê. W przerwie zmagañ wyst¹pi³ z mini

repertuarem Mariusz Jureczko, dziewczêta 

z “Karambola” zaprezentowa³y swój uk³ad

taneczny, nagradzany na wielu przegl¹dach.

Mocniejsze uderzenie zapewni³y dziewczêta

z zespo³u “DEEP” a zabawê koñcz¹c¹ festyn

grupa “REMIX”. Oko³o godziny 20.00 emoc-

je siêgnê³y zenitu, rozpoczê³a siê loteria fan-

towa! Szko³a zapewni³a oko³o 800 pe³nych

losów w cenie 2 z³. Ci, którzy je nabyli, wziêli

udzia³ w losowaniu cennych nagród: MP3,

odzie¿y, wycieczki do Pragi, roweru. Nagrody:

rega³, ekspres do kawy, encyklopedia, jedno-

razowy aparat fotograficzny czeka³y z kolei

na tych, którzy prawid³owo rozwi¹zali krzy-

¿ówkê festynowej gazetki okolicznoœciowej.

Dodatkowe atrakcje zapewni³y kramy z ksi¹¿-

kami, rêkodzie³em, kwiatami, ciastem, napo-

jami, przetworami domowymi, kie³baskami 

z grilla, goframi i frytkami. Na pobliskim

boisku zgromadzeni mogli ogl¹daæ sprzêt

stra¿acki. Celem festynu by³a integracja spo-

³ecznoœci szkolnej i lokalnej. Uczniowie za-

prezentowali swoje umiejêtnoœci oraz dzia-

³alnoœæ szko³y. Zarabione pieni¹dze zasili³y

konto Rady Szko³y, o ponad 2 tys. z³. Wszys-

tkim uczestnikom gor¹co dziêkujemy i za-

praszamy za rok! 

Muzycznie  i  sportowoMuzycznie  i  sportowo

Ta oferta jest skierowana przede wszystkim
do kibiców pi³ki no¿nej.
Nie wszystkie mecze transmitowane bed¹
przez ogólnopolskie, ³atwo dostêpne stacje
telewizyjne. Ale jest jedna która poka¿e
wszystko i w³aœnie lokal “Duszka” zaprasza
chojnowskich kibiców na pi³karskie emocje
przed telewizorem. Ekran bêdzie okaza³y jak
na warunki lokalowe. Do obejrzenia jest
ka¿dy mecz, od rozgrywek grupowych a¿ do
fina³u. A wszystko to w otoczce superkon-
kursu z supernagrodami. Za prawid³owe
obstawienie wyniku- piwo gratis. Tych nie-

spodzianek bêdzie jednak wiêcej. Ka¿dy pra-
wid³owo wytypowany wynik- to 1 punkt. Kto
tych punktów uzbiera najwiêcej i trafnie po-
stawi na mistrza œwiata- wygra beczkê piwa! 

p.m.

MMuunnddiiaall  

ww  DDuusszzccee

Jubilatka zaprasza!

Gdy emocje ju¿ opadn¹, po ewentualnej

wiktorii naszych zuchów w pi³kê kopan¹ na

mundialu, 10 czerwca w sobotê kawiarnia

“Jubilatka” zaprasza na wieczorek muzy-

czny. Zespó³ muzyczny KOCIUBY bêdzie

serwowa³ niezapomniane przeboje i nieœmier-

telne szlagiery. Pocz¹tek parkietowych sza-

leñstw od godziny 20.00. A ci, którzy z nie-

cierpliwoœci¹ oczekuj¹ na kolejny wieczo-

rek bluesrockowy to byæ mo¿e bêd¹ zado-

woleni z tej wiadomoœci. W czerwcu pla-

nowana jest taka impreza! Szczegó³y pod

numerem telefonu: 076-88-561.

p.m.

Szczególne podziêkowania rada szko³y

sk³ada nastêpuj¹cym sponsorom:

Urz¹d Miasta, Urz¹d Gminy, Krzysztof Kor-

czyñski “Bilardy-Agnes”, Danuta Iwanicka

“Kwiaciarnia”, Zbigniew Iwanicki i Mi-

ros³aw Nowak “Expans”, Ryszard Chyb

“Stolarstwo”, Halina Chyb “Ksiêgarnia”,

Waldemar Krische “Zak³ad Fotograficz-

ny”, p. Anna Bañka-sklep “U Ani”, p. Tadeusz

Wolski-sklep “Anna”, p. Ma³gorzata Cz³on-

ka-prezes “Niebieskiego Parasola”, p. M¹cz-

niewscy, Firma “LUAL”, p. Bogus³awa

Mrozik- prezes Banku Spó³dzielczego, p. Ma³-

gorzata Sajnóg, p. Bo¿ena Liczner, p. Jan

Kureñ “ U Jana”, p. Grzegorz Fliœnik, 

p. Bogdan Pi¹tek, p. Szczepan WoŸny, 

p. Janina Chamar-Ma³da “Gromada”.

Szczególne podziêkowania sk³adamy pra-

cownikom oraz dyrektorowi ChZGKiM 

p. Andrzejowi Rudkowi za pomoc w przy-

gotowaniu sceny, p. St. Horodeckiemu i pra-

cownikom MDK, p. Kawce oraz

funkcjona-riuszom KP Chojnów.
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„Kiedy œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat”
W

styczniu 2005 roku nauczyciele

Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-

nowie powo³ali Stowarzyszenie Po-

mocy Uczniom „Wsparcie”. Celem Stowa-

rzyszenia jest pomoc finansowa i rzeczowa,

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

PZS w Chojnowie znajduj¹cych siê w trudnej

sytuacji ¿yciowej oraz wspieranie edukacji

aktywnej i zdolnej m³odzie¿y. 

Od czerwca 2006 do 31 marca 2007 roku

Stowarzyszenie „Wsparcie”’ bêdzie realizo-

waæ program skierowany do m³odzie¿y PZS

„Metamorfozy” w ramach programu granto-

wego „Równaæ Szanse 2006” Polsko-Amery-

kañskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y. 

Realizacjê projektu Stowarzyszenie rozpo-

czê³o pierwszego czerwca w Miêdzynarodo-

wy Dzieñ Dziecka, koncertem charytatyw-

nym pod has³em „Kiedy œmieje siê dziecko,

œmieje siê ca³y œwiat” (J. Korczak). By³ on

dedykowany wszystkim dzieciom. Zebrane

podczas koncertu fundusze zostan¹ przezna-

czone na dofinansowanie pó³kolonii dla dzieci

ze œwietlicy terapeutycznej, prowadzonej

przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,

oraz na zakup podrêczników dla potrze-

buj¹cych uczniów naszej szko³y. Koncert

rozpoczê³a Dominika Kubisz, uczennica

Spo³ecznego Ogniska Muzycznego w Choj-

nowie. Dalsz¹ czeœæ spotkania wype³ni³y

ró¿norodne w charakterze i stylu wystêpy

uczniów PZS. Prezentowa³y siê zespo³y:

„Deep”, „Diabo³ki”, „Devil Kids” breac dence

„F.F. CREW”, kabaret „nA czwoRAKa”,

finaliœci szkolnych konkursów recytatorskich:

K. Kumiszcze, A. Gembarowska i S. Rystau.

Szczególnie gor¹co zosta³ przyjêty wystêp

najm³odszych artystów, dzieci ze œwietlicy ter-

apeutycznej, które swoj¹ recytacj¹ i œpie-wem

rozbawi³y publicznoœæ, wzruszaj¹c dzie-ciêc¹

bezpoœrednioœci¹. 

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim

przyby³ym goœciom, wykonawcom i publicz-

noœci. Dziêkujemy równie¿ panu Stanis³a-

wowi Horodeckiemu, dyrektorowi MDK oraz

wszystkim pracownikom MDK, zaanga¿owa-

nym przy organizacji imprezy. Szczególnie

gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê nauczycielom i

wychowawcom, którzy wiele czasu i serca

wk³adaj¹ w prowadzenie zespo³ów i w pracê z

dzieæmi.
Stowarzyszenie „Wsparcie”

Dla Ciebie wszystkie cuda tego œwiata
Dla Ciebie ciep³o s³onecznego lata
Dla Ciebie gwiazdki, co b³yszcz¹ na niebie
Dla Ciebie nutki w ptaszków œpiewie
Dla Ciebie kwiatki kolorowe
I marzenia „dancingowe”.
Wszystkiego co naj… kochanej córci Mai
Grzeœkowiak z okazji urodzin ¿ycz¹ rodzice
i siostra.

Takie to szczere, proste ¿yczenia
Wam ofiarujemy w dniu urodzenia
Wiele uœmiechów, a ma³o ¿a³oœci
D³ugich lat ¿ycia w szczêœliwoœci
Dobrego zdrowia i pomyœlnoœci
Du¿o przygód, morza wra¿eñ
Moc s³odyczy, nic goryczy.
Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin ko-
chanym dzieciom Agatce i Jackowi – rodzice.

Wiele gwiazdek jest noc¹ na niebie
Tyle samo najlepszych ¿yczeñ œlemy w³aœnie
do Ciebie
Du¿o zdrówka, szczêœcia i radoœci
Niech Twój œliczny uœmiech na buzi zawsze goœci
By by³o coraz mniej z³oœci, a wiêcej piêknej
mi³oœci.
Spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ,
tych du¿ych i tych ma³ych Tego Ci ¿yczymy
Agatko – Jacek i synowie, Tomek i Przemek.

W dniu tak piêknym i wspania³ym
¯yczymy Tobie sercem ca³ym
Moc uœmiechu i radoœci
Lecz najwiêcej piêknej mi³oœci
Niech Ci w takim dniu jak ten
Wszystkie troski umkn¹ hen.
Wszystkiego najlepszego kochanemu
mê¿owi ¿yczy ¿ona Halina oraz synowie 
– Patryk i £ukasz.

Œlê Ci od serca ¿yczenia, 
Niech siê spe³ni¹ wszystkie Twe marzenia
Niech mi³oœæ zawsze w Twym sercu goœci
Niech Ci p³ynie w wielkiej radoœci.
Niech ten urodzinowy dzieñ
Na zawsze odsunie troski w cieñ.
Dla brata Jacka Rystau – siostra bliŸniaczka.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 wraz 
z opiekunkami serdecznie dziêkuj¹ firmie „Dany”
za piêkne stroje, uszyte przez pracowników
zak³adu. Dzieci mia³y okazjê zaprezentowaæ
siê w nich podczas Bambiniady i ponownie
wyst¹pi¹ podczas Dni Chojnowa.

W imieniu Bronis³awy Kapelczak wyra¿am
wdziêcznoœæ Pani Danucie Michniewicz
i Halinie Ch³opek za troskliw¹ przyjaŸñ
okazan¹ mojej mamie w ostatnich miesi¹cach
i dniach jej ¿ycia – syn.

Serdeczne podziêkowania dla Panów: Bartczak
Pawe³, Chudziak Ryszard, Cieœlik Andrzej,
Czy¿ewski Piotr, Ho³odowski Tadeusz, Ja-
mro¿y Roman, Jarocki Artur, Korbas An-
drzej, K³oœ Zenon, Lewandowski Krzysztof,
Lewandowski Micha³, Malik Pawe³, Nowak
S³awomir, Ostropolski Zbigniew, Pakosz
Zbigniew, Rutyna Bogus³aw, Salecki Woj-
ciech, Stegient Andrzej, Szymczak Marcin,
Wielgucki Zbigniew, Wydrych Tomasz,
Zykowski Stefan oraz innym pracowników.
Szanowni Panowie! Chcia³bym Panów wyró¿-
niæ i podziêkowaæ za godne naœladowania za-
chowanie siê podczas organizowania pomocy
dla kolegi, który uleg³ powa¿nemu wypadkowi.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e brak reakcji z Panów
strony móg³by siê skoñczyæ tragicznie, gdyby
nie Panów bezinteresowna pomoc i szybkie
dzia³anie, dziêki Panom, kolega zosta³ w porê
odwieziony na oddzia³ opreacyjny i jego ¿yciu
nie zagra¿a ju¿ niebezpieczeñstwo. Jesteœmy dum-
ni, ¿e s¹ Panowie pracownikami naszej firmy.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy. 
Zarz¹d firmy “Höcker” Sp. Z o. o.
Burkhard Höcker - W³aœciciel
Kryspin Sankiewicz - Prokurent
Albin Blicharz – Pe³nomocnik ds. Zarz¹du.

KKKKrrrr oooo nnnn iiii kkkk aaaa     tttt oooowwwwaaaa rrrr zzzz yyyy ssss kkkk aaaa
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Czy wystêpy na scenie s¹ zaszczytem? Tak, jeœli wystêpuje siê dla swoich najlep-

szych i najpiêkniejszych na calutkim œwiecie mam. Bez tremy i stresu ze sceny 

w MDK-u dzieci ze wszystkich grup wiekowych z Przedszkola Miejskiego Nr 3

powita³y swoje mamy. One wiedz¹, ¿e mama to najbli¿sza sercu osoba. To z ni¹

najtrudniej rozstaæ siê rano w przedszkolu na kilka godzin. Ale jakie jest potem

mi³e i radosne powitanie! Tañcz¹c, œpiewaj¹c i recytuj¹c wiersze dzieci podziê-

kowa³y swoim mamusiom, a tak¿e tatusiom za ich troskê, pracê i wielk¹ rodzicielsk¹

mi³oœæ. Na koniec uroczystej akademii przedszkolaki wrêczy³y mamusiom

w³asnorêcznie zrobione upominki pamiêtaj¹c, ¿e mamê kocha siê ka¿dego dnia

d³ugiego roku i przez ca³e swoje ¿ycie. 

Dziêkujemy panu dyrektorowi MDK za udostêpnienie sali i sceny naszym dzie-

ciom 25 maja 2006r. Dzieci ze swoimi paniami dziêkuj¹ równie¿ stra¿akom za

mi³e przyjêcie nas w bazie i za opowiedzenie o swojej odpowiedzialnej pracy. 

Grono pedagogiczne

z Przedszkola Miejskiego Nr 3.

JJeesstt  ttaakkii  ddzziieeññ  ––  DDzziieeññ  MMaattkkiiTradycj¹ siê sta³o, ¿e corocznie w maju organizujemy

Otwarty Turniej Szachowy. Frekwencja ci¹gle wzrasta,

w tym roku na starcie stawi³o siê 53 zawodników z wielu

dolnoœl¹skich miast. Turniej rozegrano w bardzo do-

brych warunkach, przygotowanych przez kierownictwo

Domu Chemika oraz organizatorów turnieju. Obsada

turnieju by³a mocna - na czele12 zawodników z rankin-

giem krajowym, najwy¿szy ranking 2289 pkt posiada³

zwyciêzca turnieju Jerzy Kot z Wroc³awia, czo³owy za-

wodnik Wroc³awia. Turniej uroczyœcie otworzy³ burmistrz

Jan Serkies ¿ycz¹c przyjemnej gry i udanych wyników. 

W uroczystoœci otwarcia bra³ udzia³ tak¿e sekretarz gminy

Janusz Cygan oraz sêdzia zawodów Jerzy Pud³o. 

Rozpoczê³a siê szachowa walka na dystansie 9 rund 

z czasem 15 min. dla zawodnika. Walka trwa³a do ostat-

niej rundy, ale bardzo dobrze dysponowany w tym dniu

Jerzy Kot zwyciê¿y³ wyprzedzaj¹c Wojciecha Kowalczuka

oraz dwukrotnego zwyciêzcy sprzed lat Seweryna

Stok³osy. Na uwagê zas³uguje 4 miejsce zajête przez

naszego zawodnika Jacka Najduka oraz pozosta³e miejsca

naszych zawodników zw³aszcza seniorów. S³abiej

wypad³ udzia³ ubieg³orocznego zwyciêzcy Ireneusza

£ady, który zaj¹³ pi¹te miejsce.

 Koñcowa tabela 10 zawodników:

1. Jerzy Kot - Wroc³aw 8pkt

2. Wojciech Kowalczuk - Œwidnica 7,5 pkt

3. Seweryn Stok³osa Lubin - 7 pkt

4. Jacek Najduk - Chojnów 6,5 pkt

5. Ireneusz £ada - Jelenia Góra 6,5 pkt

6. Marcin Barabasz - MDK Chojnów 6,5 pkt

7. Jakub Hajnrych - Lubin 6 pkt

8. Wies³aw Radzicki - MDK Chojnów 6 pkt

9. Pawe³ Wodas - Boles³awiec 6 pkt

10. Bartosz WoŸniak - Wroc³aw 6 pkt

Najlepszym zawodnikiem z gminy Chojnów zosta³ Jacek

Najduk. Najlepszym zawodnikiem miasta Chojnowa

zosta³ Jan Najduk, wyprzedzaj¹c £ukasza Kryszczuka.

Najlepszym juniorem zosta³ Jakub Hajnrych z Lubina.

Wszyscy czo³owi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy,

nagrody pieniê¿ne oraz nagrody meczowe ufundowane

przez sponsorów z naszego miasta, za które serdecznie

dziêkujemy. Uczestnicy prosili, by podziêkowaæ za wspa-

nia³e ciastka, p¹czki oraz s³odkie bu³ki z cukierni Pana

Jana Kryszczuka oraz za napoje przygotowane przez

Pana Jerzego Rutê.
p.j.

Organizatorzy turnieju pragn¹ serdecznie podziêkowaæ

wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do zorganizo-

wania Otwartego Turnieju Szachowego. Dziêkujemy

w³adzom samorz¹dowym miasta i gminy Chojnów w szcze-

gólnoœci burmistrzowi Janowi Serkiesowi, przewodni-

cz¹cemu Rady Miejskiej Tadeuszowi Bobykowi, wójt gminy

Barbarze Jasiñskiej, sekretarzowi gminy Januszowi

Cyganowi, dyrektorowi MDK Stanis³awowi Horodeckie-

mu, prezes i zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego, drukarni

Unifot Andrzeja Bobika, pañstwu Wiszniewskim – apteka

„Pod S³oñcem”, firmom: „Expans”, „Kret i S-ka”

Tadeusz Kret, “AHA2”, ANMAR Andrzej Lubych,

„DANY”,  EUMAR Ku³acz-Pamu³a z Witkowa, „APIS”,

piekarni Stanis³awa Krzyszczuka, p. Szulakowskiej - sklep

AGD TV, p. El¿biecie Gdula - sklep wielobran¿owy,

Henryce Giersok - sklep fotograficzny, G. Krische - sklep

fotograficzny, Tadeuowi Bijakowi sklep fotograficzny. Na

zakoñczenie wszystkim tym, którzy pomagali, a w szczególnoœ-

ci kierownik Domu Chemika Pani Wies³awie Majewskiej

oraz Panu Andrzejowi Pi¹tkowi.

19 maja na boisku przy ul. Okrzei retrofutboliœci KS „Chojnowianka” i Zag³êbia

Lubin rozegrali mecz pi³ki no¿nej. Mecz odby³ siê pod honorowym patronatem

przewodnicz¹cych rad Chojnowa i Lubina. Rozgrywki by³y emocjonuj¹ce, sta³y

na wysokim poziomie i zakoñczy³y siê rezultatem 2:2.

Organizatorzy zawodów dziêkuj¹ wszystkim, którzy nie ¿a³owali swojego prywat-

nego grosza i po sportowych zmaganiach zasiedli wspólnie przy biesiadnym stole.

Sportowcy zadecydowali, ¿e kolejny mecz odbêdzie siê jesieni¹ w Lubinie przy

sztucznym œwietle na stadionie MKS Zag³êbie Lubin.

„Dinozaury” na p³ycie

Turniej z udzia³em 

dolnoœl¹zaków



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/62712

MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

bilety:13 z³

120 minut, od 15 lat

re¿.: Michael Caton-Jones, muz.: John

Murphy II

W sprawie Cathrine Tramell ( Sharon

Stone), oskar¿onej o zamordowanie

kochanka, zaanga¿owany zostaje

uznany londyñski psychiatra, Robert

Glass (David Morrisey). Jego zada-

niem jest udowodnienie jak groŸna

jest, znana nam z pierwszej czêœci

erotycznego thillera wszech czasów,

autorka bestsellerowych krymina³ów.

Zafascynowany Cathrine, Glass, wbrew

swoim zasadom i ostrze¿eniom po-

zwala na jej uwodzicielsk¹ grê w trak-

cie dochodzenia. Zda sobie sprawê, ¿e

straci³ kontrolê nad sytuacj¹, dopiero

gdy gin¹æ zaczn¹ kolejne osoby z jego

najbli¿szego otoczenia. Opisane przez

Cathrine morderstwa, jak wiemy, po-

trafi¹ przenosiæ siê z literackiej fikcji

do realnego ¿ycia.....

-  KKIINNOO  -
9 i 10 czerwca 2006-godz.17.00 Nagi instynkt 2

BEZP£ATNY INTERNET

W ramach realizacji ministerialnego progra-

mu IKONKA polegaj¹cego na uruchamianiu

punktów powszechnego dostêpu do Internetu,

w czytelni Dzia³u dla Doros³ych skorzystaæ mo¿na

z trzech stanowisk komputerowych – zapraszamy.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Karolina Kusek - „MOJE KRAJOBRAZY

- MEINE LANDSCHAFTEN”

Wybór wierszy dla dzieci w jêzyku polskim 

i niemieckim. Zaprezentowane utwory maj¹

swoisty urok i nastrój wynikaj¹cy przede

wszystkim z ich osobistego charakteru, bezpo-

œredniego i ciep³ego stosunku do odbiorcy.

Odbiorc¹ tym s¹ wnuki poetki, ona sama zaœ

wystêpuje w roli babci. Nie brak tej poezji

równie¿ humoru, w którym uwidacznia siê

radoœæ ¿ycia, serdecznoœæ wobec wszystkich 

i wszystkiego.

Dzia³ dla Doros³ych:

Tadeusz F¹k - „GRY I ZABAWY INTE-

GRACYJNE”

Ksi¹¿ka wydana w ramach serii wydawniczej

Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej 

w Legnicy.

Wœród gier i zabaw zaproponowanych w tym

zbiorze s¹ propozycje, które mog¹ byæ wyko-

rzystane o ka¿dej porze roku. Opracowanie

skierowane jest do studentów kierunków

turystyki i rekreacji oraz wychowania fizycz-

nego, jak równie¿ animatorów rekreacji,

wyk³adowców, instruktorów i wychowaw-

ców oraz organizatorów prowadz¹cych

ró¿norod-n¹ dzia³alnoœæ rekreacyjn¹.

Romuald M. £uczyñski - „CHRONOLO-

GIA DZIEJÓW DOLNEGO ŒL•SKA”

U³o¿ony chronologicznie ci¹g istotnych dla

dziejów Œl¹ska wydarzeñ. Ksi¹¿ka ta jest jed-

nak czymœ wiêcej ni¿ tradycyjn¹ chronologi¹

– znalaz³ siê tu bowiem ca³y szereg danych

znacznie wykraczaj¹cych poza to pojêcie.

Mamy w niej m.in. omówienie systemów

monetarnych i mierniczych funkcjonuj¹cych

na Œl¹sku, informacje o zmianach nazw miej-

scowoœci, o ich herbach, wykazy targów i wiele

innych zagadnieñ.

Udostêpniana na miejscu – w czytelni.

Dennis Showalter - „PATTON I ROMMEL:

dowódcy XX wieku”

Poza krótk¹ konfrontacj¹ w Afryce Pó³nocnej

tych dwóch genera³ów nigdy nie spotka³o siê

w walce. Ich wojenne doœwiadczenia by³y tak

ró¿ne, jak to tylko mo¿liwe podczas tego

samego konfliktu. Jednak zarówno piechur-

szturmowiec Rommel, jak i œci¹gniêty z konia

kawalerzysta Patton doszli do tych samych

wniosków na temat prowadzenia nowoczes-

nej wojny. Autor ksi¹¿ki w tej pierwszej

równoleg³ej biografii odkrywa podobieñstwa

³¹cz¹ce legendarnych dowódców – obaj

zyskali oddanie i podziw w³asnych ¿o³nierzy,

szacunek nieprzyjació³ i wrogoœæ przywód-

ców, których nie zamierzali s³uchaæ.
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DOMY MIESZKANIA
LOKALE

Sprzedam dom poniemiecki, 

o pow. u¿ytkowej 110 m2, w

Krzy-wej, po remoncie, dzia³ka 10

ar, cena 160 tys. z³ – do negoc-

jacji. Wiadomoœæ: tel. (076) 817-

71-48 lub 0695-937-552.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy 

w Chojnowie, wybudowany w 2005

r., stan surowy, zadaszony,

dachówka ceramiczna, ogrodzony.

Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam mieszkanie w

starym budownictwie na parterze o

pow. 52,60 m2, 2 pokoje, kuchnia,

przed-pokój, ³azienka z wc, przy

ul. Spa-cerowej lub zamieniê na

mniejsze (kawalerkê).

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-24.

Sprzedam mieszkanie w nowym

budownictwie, 57,5 m2, 3 pokoje, IVp.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-10.

Kupiê dom w Chojnowie b¹dŸ

okolicy, mo¿e byæ w zabudowie bliŸ-

niaczej. Wiadomoœæ: tel. 0604-919-663.

Zamieniê mieszkanie spó³-

dzielcze, 46 m2, IIIp., na podobne

lub wiêksze z wc w starym budow-

nictwie w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-61.

Zamieniê mieszkanie spó³dziel-

cze, 3 pokoje, 56 m2 bez zad³u¿eñ

na dwa mniejsze lub jedno 4.poko-

jowe w Chojnowie. Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-19-57 po godz. 18.00. 

Zamieniê mieszkanie komunal-

ne, kawalerka o pow. 26 m2, nowe

budownictwo, niski czynsz, parter,

po generalnym remoncie na wiêksze,

sp³acê zad³u¿enie, dop³acê. Wia-

domoœæ: tel. (076) 818-84-69 lub

0693-787-048.

Sprzedam lub wynajmê lokal

na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy

ul. Wolnoœci. Wiadomoœæ: tel.

(076) 818-84-67 lub 0605-357-423.

AUTO-MOTO

Sprzedam FIATA Bravo, 1,2

benz., rok prod. 2000, wspoma-

ganie, 2x poduszka, elektryczne

szyby, po wymianie paska, amorty-

zatorów, przebieg 95000 km, gara-

¿owany, zadbany. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 818-10-22 lub 0665-393-900.

Sprzedam NUBIRÊ combi, rok

prod. 1999, poj. 2000, przebieg

177 tys km, benzyna, alarm, immo-

bilajzer, centralny zamek, kolor per-

³owa zieleñ, stan dobry. Wiadomoœæ:

tel. 0608-203-451 lub 0608-203-467.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojno-

wie. Wiadomoœæ: tel. 862-69-67

lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹

na terenie Konradówki – przy sa-

mym asfalcie, dzia³ka uzbrojona 

i przekszta³cona, do podzia³u jest

45 arów, cena 15 z³/m2. Wiado-

moœæ: tel. 0888-141-774.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹

7a w okolicy ul. Wyspiañskiego.

Wiadomoœæ: tel. (077) 465-33-57.

Sprzedam meble u¿ywane: wypo-

czynek – 2 fotele+wersalka i me-

bloœcianka – szer. 3,2 m. Wiado-

moœæ: tel. 0606-364-014.

Sprzedam sukniê œlubn¹ ecru,

jasna, rozm. 38, elegancka z trenem,

gorset sukni wyszywany koralika-

mi, welon, szal, rêkawiczki, dia-

dem, stan idealny – Chojnów.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-92.

OG£OSZENIA DROBNE

Sklep z panelami 
przy ul. Okrzei 8a; tel. (076) 819-11-41

zaprasza

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 – 18.00

w soboty w godz. 8.00 – 13.00

nowe wzory i kolory, panele firm Classen, Kronopol, Francuskie
du¿y wybór drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych.

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

tel. (076) 818-80-50 ; 
0696-468-441

FFFFiiii rrrrmmmmaaaa     „„„„AAAAPPPPIIIISSSS””””
Informacja (076) 818-85-02.

Do wynajêcia 
2 pomieszczenia 

w budynku Urzêdu Gminy 
w Chojnowie 

przy ul. Fabrycznej 1,
³¹czna powierzchnia

pomieszczeñ – 29,2 m2.

PIASKOWANIE!
Firma P.P.H.U. „MASHER” Mariusz Janczyñski wykonu-
je us³ugi w zakresie piaskowania powierzchni metalowych 
z farby, niklu, rdzy i innych trwa³ych zanieczyszczeñ m.in. z: 
maszyn i urz¹dzeñ budowlanych, maszyn rolniczych,
konstrukcji stalowych, powierzchni drewnianych.
Oferujemy bezpoœredni dojazd do klienta b¹dŸ
wykonujemy us³ugi na terenie swojej firmy.

Piaskowanie – najskuteczniejsza 
metoda gruntownego czyszczenia

Zatrudni pracowników 

obs³ugi stacji paliw
Wymagania:

- wykszta³cenie œrednie,

- mile widziane doœwiadczenie zawodowe,

- dyspozycyjnoœæ, odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ,

- znajomoœæ obs³ugi komputera i kasy fiskalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie 

CV ze zdjêciem (w/w oferty nie zwracamy).

Kontakt:
P.P.H.U. „MASHER”

Czernikowice 47, 59-225 Chojnów,
tel. 0880-205-861

HHHHTTTTMMMM
SSSSTTTTAAAACCCCJJJJAAAA    PPPPAAAALLLLIIIIWWWW    KKKKOOOOWWWWAAAALLLLCCCCZZZZYYYYKKKK
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TTTTeeeellll ....     000077776666 888811118888--88882222--55552222



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/62714

TEKST SPONSOROWANY



“GAZETA CHOJNOWSKA” Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84 fax: (076) 818-75-15,  e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Jerzy Kucharski, Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska  Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  Druk: UNIFOT Andrzej Bobik, Chojnów,  ul. Okrzei 2, tel. 819-16-50.
Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

15GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/627

Uchwa³a Nr LVII/275/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê 

w sprawie ustalenia liczby

punktów sprzeda¿y 

napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15,

art. 40  ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 12

ust.1 ustawy z dnia 26 paŸdziernika

1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci 

i przeciwdzia³aniu  alkoholizmowi

(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231

z póŸn. zm.) Rada Miejska

Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XX/125/93 Rady

Miejskiej w Chojnowie z dnia 21

czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia

liczby punktów sprzeda¿y napojów

alkoholowych, zmienionej

Uchwa³¹ Nr XXVII/160/94 z dnia

27 stycznia 1994 r. § 1 otrzymuje

brzmienie:

“Ustala dla Miasta Chojnowa liczbê

punktów sprzeda¿y napojów zawie-

raj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu 

(z wyjatkiem piwa), przeznaczo-

nych do spo¿ycia poza miejscem

sprzeda¿y w iloœci 30 punktów.”

§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê

Burmistrzowi  Miasta Chojnowa.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³y-

wie 14 dni od dnia og³oszenia 

w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego oraz pod-

lega  podaniu do publicznej wiado-

moœci poprzez rozplakatowanie 

w siedzibie Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie i og³oszeniu w Ga-

zecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy  Rady  Miejskiej

Tadeusz  Bobyk

Uchwa³a Nr LVII/272/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 maja  2006 r.

w sprawie zaci¹gniêcia kredytu 

d³ugoterminowego w roku 2006 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.c i art.58

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie

gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-

nami) oraz art. 82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2005 r.

Nr 249, poz. 2104, Dz.U Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.

Nr 45, poz.319) Rada Miejska Chojnowa uchwala,

co nastêpuje:

§ 1.

Zaci¹ga siê d³ugoterminowy kredyt bankowy do wy-

sokoœci 2.395.237 z³ na pokrycie deficytu bud¿e-

towego.

§ 2.

1. Sp³ata kredytu nast¹pi w latach 2007 - 2011.

2. èród³em sp³aty zaci¹gniêtego zobowi¹zania bêd¹

dochody w³asne miasta Chojnowa.

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim

i przez og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz  Bobyk

Uchwa³a Nr LVII/271/06
Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki

Zdrowotnej - Przychodni
Rejonowej wChojnowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

29 wrzeœnia 1994r. o rachunkowoœci

(Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694; Dz.U. z

2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,poz. 1152,

Nr 139, 

poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, Dz.U 

z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535,

Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, 

z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz.1539,

Nr 267, poz.2252) Rada Miejska Choj-

nowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok

2005 r. Samodzielnego Publicznego Zak³adu

Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej

w Chojnowie, stanowi¹ce za³¹cznik do 

uchwa³y.

§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ 

w Urzêdzie Miejskim i przez og³oszenie 

w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U 

z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.

220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,

poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r Nr 116, poz.

1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17,

poz.128), Rada Miejska Chojnowa uchwala co

nastêpuje:

§ 1.

Upowa¿nia Burmistrza Miasta Chojnowa do

zabezpieczenia kredytu na pokrycie deficytu

bud¿etowego w kwocie 2.395.237 z³ w formie

weksla in blanco.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-

ga rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w Gazecie

Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz  Bobyk

Uchwa³a NrLVII/273/06

Rady Miejskiej Chojnowa

dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco
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