Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
* Prace przy odtwarzaniu chodników oraz
nawierzchni ulic Spacerowej, Cichej, M³ynarskiej, po przeprowadzonych przebudowach
kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu, postêpuj¹ zgodnie z planem. Wymieniane s¹ krawê¿niki, rozbierane stare nawierzchnie.

* Podpisano umowy z wykonawcami na
remont k³adki nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ulicy
Grodzkiej i modernizacjê boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2. Firmy budowlane ju¿ rozpoczê³y prace przy obiektach.

* Na osiedlu przy ul. Samorz¹dowej miejskie s³u¿by nasadzi³y 112 drzewek. Po modernizacji ulic, nowe oblicze zyskuj¹ tu
tak¿e tereny zielone. 61 sztuk klonów kulistych i jawor oraz 51 lip wkrótce stan¹ siê
ozdob¹ tego miejsca.
* W zamian za zezwolenie na usuniêcie
czterech sztuk topoli z terenu przy ul. Legnickiej (obecnie LIDL), firma MAAL-BIS
spó³ka z o.o. we Wroc³awiu nasadzi³a 40
drzewek na terenie osiedla przy tzw. „Morskim Oku”. Koszt zakupu sadzonek oraz
nasadzeñ w ca³oœci pokry³a wroc³awska firma.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
20.07.2006 r.
3) w dniach od 12.06.2006 r. do
04.07.2006 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, znajduj¹cych siê
w budynkach po³o¿onych przy ul. Drzyma³y 4 i15, ul. Samorz¹dowej 1b i 2c (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 czerwca 2006 r. Nr 60/2006).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
25.07.2006 r.

Dar z Niemiec
2 czerwca, kolejny raz z towarzysk¹ wizyt¹
przyjechali do Chojnowa przedstawiciele
Egelsbach, naszego partnerskiego miasta
w Niemczech. kilkuosobowa grupa odwiedzi³a nas na zaproszenie Chojnowskiego

* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 ze zmianami/ Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 07.06.2006 r. do
28.06.2006 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat –
czêœæ dz. nr 62 i 63/5, po³o¿onych w Chojnowie przy ul. Koœciuszki (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
7 czerwca 2006 r. Nr 57/2006),
2) w dniach 08.06.2006 r. do 29.06.2006 r.:
- wykazu lokalu u¿ytkowego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy, znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
Rynek 14 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 czerwca 2006 r.
Nr 58/2006 ).
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siê tak¿e z wizyt¹ w „Parasolu”, przywo¿¹
tu bowiem sprzêt, lekarstwa i urz¹dzenia
medyczne. Ofiarodawcami s¹ mieszkañcy
Egelsbach, którzy odpowiadaj¹ na ka¿dy
apel organizatorów zbiórki, wspomagaj¹c
oœrodek finansowo lub rzeczowo. Tym
razem „Parasol” zosta³ obdarowany m.in.
glukometrami, ciœnieniomierzami, specjalistyczn¹ aparatur¹ do inhalacji, strzykawkami i dwoma wózkami.
Pensjonariusze placówki odwdziêczyli siê
ofiarodawcom rêkodzielnictwem w³asnego
wyrobu i pami¹tkowym medalem.

Firma „Kret i S-ka” najlepsza
na Dolnym Œl¹sku
Laureatem dziesi¹tej edycji „Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu” w kategorii „Najlepsza Dolnoœl¹ska firma produkcyjna zatrudniaj¹ca do 50 osób” zosta³a chojnowska
firma „Kret i S-ka Tadeusz Kret.
Uroczyste wrêczenie wyró¿nieñ odby³o siê
10 czerwca 2006 r. w Operze Wroc³awskiej
we Wroc³awiu.
Sukces tej firmy nie dziwi. „Kret i s-ka” jest
bowiem przedsiêbiorstwem od wielu lat
wyró¿niaj¹cym siê nie tylko w swojej bran¿y. Wspó³pracuje z wieloma firmami krajowymi i zagranicznymi, a tak¿e z uczelniami. Prowadz¹c dzia³alnoœæ nie sprzedaj¹,
jak sami o sobie mówi¹, tylko maszyn
i urz¹dzeñ, ale przede wszystkim myœl
i intelekt. Atutem firmy jest m³oda, wykszta³cona kadra, ludzie pracuj¹cy z pasj¹,
w pe³ni realizuj¹cy siê zawodowo, a jej
renomê potwierdzaj¹ liczne nagrody, odznaczenia techniczne i biznesowe. „Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu”, to kolejna, zas³u¿ona nagroda dla tej firmy.

Zmiany w ZNP
Tu¿ przed oddaniem Gazety do druku,
w Domu Chemika odbywa³a siê Oddzia³owa Konferencja Delegatów ZNP. O szcze-

Stowarzyszenia Miast Partnerskich. Mimo,
¿e goœcie przybyli g³ównie po to, aby
uczestniczyæ w naszym miejskim œwiêcie,
pierwsze kroki, tu¿ po przyjeŸdzie skierowali do „Niebieskiego Parasola”. Niemcy
nie po raz pierwszy odwiedzaj¹ tê placówkê. Ka¿da ich wizyta w Chojnowie wi¹¿e
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gó³ach tego spotkania napiszemy w nastêpnym numerze, spieszymy jednak donieœæ, ¿e
w wyniku wyborów nowego zarz¹du
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego prezesem chojnowskiego Oddzia³u zosta³a Pani
Ewa Wiêcek – nauczycielka jêzyka polskiego ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

Wykazuj¹ ju¿ tak¿e swoje charaktery.
Szymon „spokojny, nie wadzi nikomu,
Bartek najdziksze wymyœla swawole”,
a Katarzyna ju¿ odkrywa moc kobiecej kokieterii.
Redakcja do³¹cza siê do tych wszystkich
szczerych ¿yczeñ zdrowia, pomyœlnoœci
i uœmiechu na co dzieñ.

Roczek we troje

Z ortografi¹ na „ty”

Chojnowskie trojaczki – Katarzyna, Bartosz i Szymon Ginda, 7 czerwca skoñczy³y
roczek. Z tej okazji rodzice przygotowali
przyjêcie, na którym g³ówn¹ atrakcj¹ by³
okaza³y tort ufundowany przez piekarniê
Franciszka i Arkadiusza Palczaków oraz
mnogoœæ prezentów. Wœród nich znalaz³y
siê te¿ podarunki od w³adz miasta.

14 czerwca w urzêdzie miejskim laureaci
czwartej edycji Chojnowskiego Dyktanda
otrzymali zas³u¿one nagrody i gratulacje.
O przebiegu i wynikach dyktanda ju¿ pisaliœmy. Tego dnia mieliœmy okazjê porozmawiaæ z mistrzem polskiej ortografii Ziemi
Chojnowskiej Józefem S³awiñskim.
Zapytaliœmy go czy znajomoœæ pisowni, to
efekt treningu, czy raczej intuicji i predyspozycji?

Trojaczki maj¹ siê dobrze. Dziœ rodzice
z nostalgi¹ wspominaj¹ miesi¹ce, kiedy
mogli spogl¹daæ na swoje pociechy le¿¹ce
w ³ó¿eczkach, domagaj¹ce siê wy³¹cznie
jedzenia, picia i chwili zainteresowania.
- Nie mogliœmy siê doczekaæ, kiedy malucyh
zaczn¹ chodziæ i, jak siê nam wydawa³o,
stan¹ siê bardziej samodzielne. Teraz nie
ma chwili wytchnienia. Raczkuj¹ po ca³ym
mieszkaniu, wchodz¹ w ka¿d¹ dziurê, wszystkiego musz¹ dotkn¹æ, wszystko zo-baczyæ.

Bezp³atne szkolenia
dla przedsiêbirców
Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci i Starostwo Powiatowe w Legnicy zapraszaj¹
chojnowskich przedsiêbiorców do udzia³u
w bezp³atnych szkoleniach pt. „ABC prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej”. Celem
szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie
siê z g³ównymi wymogami oraz obowi¹zkami wynikaj¹cymi z faktu rozpoczynania
oraz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e poznanie mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy na rozpoczêcie i kontynuowanie dzia³alnoœci gospodarczej. Szkolenie odbêdzie siê 23 czerwca w Starostwie
Powiatowym w godz. 10.00-15.00. Wiêcej
szczegó³ów zainteresowani znajd¹ pod
numerem tel. (076) 72 43 406 lub na stronie
internetowej waib.@spl.internetdsl.pl.
26 czerwca w tym samym miejscu organizatorzy proponuj¹ kolejne szkolenie, tym
razem nt. Zarz¹dzanie projektami realizowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, dotycz¹ce zagadnieñ
zwi¹zanych z etapami planowania, realizacji
i zakoñczenia projektów, w szczególnoœci
dofinansowanych z programów pomocowych UE dla przedsiêbiorców. Bli¿sze
informacje pod numerem tel. (076) 71 43 449.

Sprostowanie
- Chyba raczej intuicji. Nigdy nie mia³em
k³opotów z ortografi¹, co nie znaczy, ¿e nie
pope³niam b³êdów. Zdarzaj¹ siê, ale wydaje
mi siê, ¿e tego nie mo¿na wytrenowaæ. To
chyba taki dar – jedni maj¹ talent do
œpiewu, tañca, malarstwa, a ja wyczuwam
intuicyjnie jêzykowe „byki”.
Nagrod¹ dla mistrza by³ rower, laureaci
grupy m³odszej otrzymali dyplomy i ksi¹¿ki.

W turnieju szachowym rozegranym dn. 20.05
w Chojnowie w kategorii „najlepszy zawodnik z Chojnowa” jako zwyciêzca podany zosta³ Jan Najduk – winno byæ Jan Bi³yk.
Zainteresowanego redakcja serdecznie
przeprasza.
Sekcja szachowa informuje
Czerwcowy turniej Grand Prix rozegrany
zostanie 25 czerwca (niedziela) o godz.
16.00 w MDK Chojnów. Zapraszamy!

Dy¿ury aptek w Chojnowie

Wszystkim uczestnicz¹cym w ostatniej drodze

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:

œp. Mariana Ewkowskiego

02.07.06r.,

ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01

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

Farmed:

serdeczne podziêkowania
sk³ada rodzina
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16.07.06r.,

ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36

Stokrotka:

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
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O

ficjalne otwarcie Dni
Chojnowa 2006, poprzedzi³ wernisa¿ wystawy
tkactwa artystycznego grupy
„W¹tek” z Wroc³awia pn. „Odzyskana sztuka Wandy Bibrowicz”.
W Muzeum Regionalnym zaprezentowano 24 prace 12 twórców gobelinów i kilimów, którzy w wiêkszoœci stawili siê na spotkaniu inauguracyjnym. Grupa „W¹tek” powsta³a 10 lat temu przy Galerii Tkactwa,

mieszkaj¹cy w Niemczech, a tak¿e
goœcie spoza grodu nad Skor¹.
Kolorowa kolumna prowadzona przez
orkiestrê dêt¹ Jana Buñkowskiego

i chojnowskie Bractwo Rycerskie
wyruszy³a spod urzêdu miejskiego
przesz³a centralnymi uliczkami
rynku, pod scenê, gdzie w³odarz
miasta, w stroju szlacheckim, przywita³ wszystkich i ¿yczy³ udanej
zabawy.
Œwiêtowanie wiêkszoœæ mieszkañców rozpoczê³a od odwiedzenia festiwalowych kramów. Prezentowali
siê tu lokalni artyœci wystawiaj¹c
któr¹ za³o¿y³a prof. Ewa Poradowska
-Werszler w 1978 r we Wroc³awiu
i skupia zarówno profesjonalnych
tkaczy, jak i mi³oœników tkactwa
zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹ sztuki
hobbystycznie. Prezentowane tkaniny s¹ wzorowane, b¹dŸ dedykowane
wybitnej artystce, nie¿yj¹cej ju¿
Wandzie Bibrowicz.
To ju¿ druga inicjatywa tkaczy z Wroc³awia, którzy specjalnie na Festiwal
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
przygotowali dla mieszkañców Chojnowa wystawê gobelinów nawi¹-zuj¹c
do naszych tradycji i historii.
Wystawa potrwa do koñca lipca.
Dni Chojnowa rozpocz¹³ tradycyjny
korowód. M³odzie¿ i dzieci z chojnowskich szkó³ i przedszkoli przesz³y
ulicami miasta barwnym orszakiem,
przebranie za postacie z bajek lub
odleg³ych epok. Do³¹czyli do niego
przyjaciele z zagranicy - delegacja
z partnerskiego miasta Egelsbach
i byli mieszkañcy Chojnowa, od lat
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wyroby z wosku, haft rêczny, ceramikê, tkactwo, malarstwo, kompozycje kwiatowe, garncarstwo
i inne. W ich pobli¿u zlokalizowano
ogródki i punkty gastronomiczne,
które ju¿ w pierwszych godzinach
festynu wype³ni³y siê goœæmi.
Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ teatr
dla dzieci w wykonaniu aktorów
z Krakowa. Spektakl pt. „Tr¹ba s³onia
Salomona” zgromadzi³ pod scen¹

najm³odszych mieszkañców, zainteresowa³ te¿ nieco starszych. Wielu
s³uchaczy mia³ tak¿e zespó³ „SOS”,
który wyst¹pi³ tu¿ po teatrzyku.
Kwartet z³o¿ony z dwóch atrakcyjnych wokalistek i m³odych wokalistów gra³ i œpiewa³ repertuar szwedzkiej grupy „ABBA”. Te szlagiery
znaj¹ wszyscy, niewielu widzów trzeba wiêc by³o namawiaæ do wspólnej
zabawy. Festynow¹ atmosferê podtrzymali kolejni artyœci – szkolne

zespo³y taneczne, które maj¹ w naszym mieœcie liczn¹ rzeszê fanów.
Brooklyn, Karambol, Reeplay i
Diabo³ki zaprezentowa³y kilka
uk³adów nagradzonych na tegorocznych turniejach.
W miarê up³ywu czasu i zbli¿aj¹cej
siê godziny 21, rynek wype³nia³ siê
liczn¹ publicznoœci¹ oczekuj¹c¹ na
wystêp wyj¹tkowej gwiazdy.
„Mówi siê o nich „polscy Rolling
Stonesi”... I faktycznie - coœ w tym
jest. Choæby ze wzglêdu na Ÿród³a
muzyki, ¿onglowanie stylami, konsekwencjê. Ze wzglêdu na sta¿, pod
wzglêdem którego coraz mniej maj¹
równych. No i ze wzglêdu na skomplikowane, nie wolne od dramatów
dzieje... „(Jan Skaradziñski).
„D¿em” zgromadzi³ pod chojnowsk¹ scen¹ tysi¹ce fanów. Charakterystyczne brzmienie legendarnej
grupy z ka¿d¹ minut¹ podnosi³o
temperaturê i skalê wra¿eñ.
Pó³godzinne bisowanie œwiadczy³o
zarówno o sympatii s³uchaczy dla
zespo³u, jak i szacunku muzyków
dla publicznoœci. Ten wspania³y
koncert komentowano jeszcze przez
kolejnych kilka dni w rozmowach
towarzyskich na forum stron internetowych miasta Chojnowa i stronach zespo³u „D¿em”.
Na tym jednak nie skoñczy³o siê
nocne granie. Wystêp teamu pod
nazw¹ „Avanti” mia³ wprawdzie
mniej liczn¹ publikê, ale ci, którzy
zostali, przy w³oskich rytmach, bawili siê wspaniale. Tañcz¹cych nie
zniechêci³ nawet wiosenny deszcz,
w klimatach Italii, dotrwali do kulminacyjnego punktu sobotniego
œwiêta – pokazu sztucznych ogni.
Fajerwerki rozœwietlaj¹ce ciemne
niebo widaæ by³o z wielu miejsc
Chojnowa, a towarzysz¹cy im
podk³ad muzyczny niós³ siê przez
kilka minut po ca³ym mieœcie.
Kolejny dzieñ i kolejne przygotowane atrakcje skupi³y mieszkañców
na placu zielonym przy Miejskim
Domu Kultury. Niedzielny festyn
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rozpocz¹³ siê tradycyjnym ju¿ koncer-tem „Chojnowianie – Chojnowianom”. Przez dwie godziny na
scenie ogl¹daliœmy m³odych, rodzimych artystów z przedszkoli nr 1, 3
i Szko³y Podstawowej nr 4 oraz
kabaretu „Na czworaka” z PZS. By³
to swego rodzaju podarunek chojnowskich uczniów dla wszystkich,
którzy uczestniczyli w miejskim
œwiêcie, a jednoczeœnie prezentacja
umiejêtnoœci i artystycznych talentów.
Wystêp znanego naszej spo³ecznoœci zespo³u „Haward” wprowadzi³
wszystkich w wir festynowej zabawy. Znane i lubiane przeboje pol-

skiej estrady trafiaj¹ niemal do ka¿dego, o staniu w miejscu nie by³o
wiêc mowy. T¹ atmosferê podtrzymali tak¿e kolejni wykonawcy –
„Wêdrowne Gitary” z piosenkami
„Czerwonych Gitar”. Melodie lat
szeœædziesi¹tych, to jak siê okaza³o,
nie tylko repertuar czterdziestolatków, m³odzie¿ podchwytywa³a teksty i nutê równie szybko jak ich
rodzice.
Drugi dzieñ miejskiego œwiêta zakoñczy³ wystêp grupy „Kto to” i Kasi
Wilk, znanej wokalistki m³odego
pokolenia, dwukrotnie nagrodzonej
na festiwalu w Opolu.

iejski Dom Kultury w Chojnowie serdecznie dziêkuje wszystkim osobom i instytucjom, których praca i zaanga¿owanie
w przygotowanie i realizacjê obchodów Dni Chojnowa 2006 pozwoli³a na organizacjê dorocznego œwiêta miasta. Dziêkujemy: panu
Burmistrzowi i pracownikom Urzêdu Miejskiego, Dyrektorowi
ChZGKiM i pracownikom zak³adu, Komendantowi Komisariatu
Policji w Chojnowie i wszystkim zaanga¿owanym w ochronê Dni
policjantom, Komendantowi JRG stra¿y po¿arnej w Chojnowie
i podleg³ym mu stra¿akom, pogotowiu ratunkowemu, placówkom
oœwiatowym naszego miasta – przedszkolom, szko³om podstawowym, gimnazjom oraz reprezentantom Powiatowego Zespo³u Szkó³
– za udzia³ w barwnym korowodzie i wystêpy w koncercie „Chojnowianie-chojnowianom”, wystawcom prezentuj¹cym swe wyroby
w ramach IV Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego.
Dziêkujemy sponsorom: BZ WBK, BS Chojnów, firmom Höcker,
Feerum, Komerc, Polers – za wsparcie finansowe. Dziêkujemy
mieszkañcom Rynku, którzy corocznie z wielk¹ wyrozumia³oœci¹
podchodz¹ do naszego nocnego œwiêtowania i wszystkim mieszkañcom Chojnowa – za udzia³ we wspólnej zabawie.
Na zakoñczenie chcê tak¿e podziêkowaæ pracownikom MDK. To
na ich barkach spoczywa corocznie g³ówny ciê¿ar tak organizacji,
jak i przeprowadzenia obchodów Dni Chojnowa.

M

Stanis³aw Horodecki -dyr. MDK
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Po raz kolejny, w ramach Dni Chojnowa, w Szkole Podstawowej nr 4
odby³ siê Ogólnopolski Konkurs
Modeli Redukcyjnych, do którego
swoje uczestnictwo zg³osi³o ponad
130 modelarzy z ca³ej polski.
To ju¿ dziewi¹ta edycja tego konkursu. Organizatorów – Harcerski
Klub Modelarski „Arsena³” w Chojnowie, Urz¹d Miejski w Chojnowie,
Zarz¹d Okrêgowy LOK we Wroc³awiu, SP 4, Komendê Hufca ZHP
w Chojnowie oraz MDK w Chojnowie, cieszy fakt, ¿e zainteresowanie
konkursem roœnie z ka¿dym rokiem.
Poszerza siê tak¿e teren, z którego
zawodnicy przyje¿d¿aj¹. W tym
roku sêdziowie oceniali blisko 300
kartonowych i plastikowych modeli, które klasyfikowano w kilkudziesiêciu kategoriach z podzia³em
na grupy wiekowe. Wœród mocnej
obsady chojnowian, znaleŸli siê tak¿e m.in. modelarze z Bielska Bia³ej,
Turzan, Nowego Tomyœla i Wroc³awia. Nasi dru¿ynowo zajêli wprawdzie dopiero szóst¹ lokatê (na 12
ekip), niemniej indywidualnie mamy kilka sukcesów.
Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajêli: Maciej D³ugosz – zamek Oporów, £ukasz Kuniej –
czo³g Cromwell i £ukasz Krzywda
– pojazdy cywilne Unimag Rw1.
Na drugich pozycjach uplasowali
siê: Arek Szymañski – pojazdy
szynowe Tatra, Pawe³ Soboñ –
samolot A-4 Skyhawk oraz Stanis³aw Suchecki – samolot F-15.
Trzeci¹ lokatê uzyskali: Grzegorz
K³os – samolot Fokker Dr1,
Tomasz Postrzech – samolot Ki45,
Marek Kuniej – plastik helikopter

Mi24 oraz jedyna ko-bieta w chojnowskiej ekipie Ale-ksandra Luty
– rakieta Delta II.
W tegorocznym konkursie przyznano tak¿e nagrody specjalne:
* Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie dla najlepszego m³odzika otrzyma³ Maciej
Pochwat za model „Pantera”,
* Puchar Dyrektora MDK Chojnów dla najlepszego juniora zdoby³ Pawe³ Topolski z Wroc³awia
za model „Scammel”,
* Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa za najlepszy model polskiego samolotu otrzyma³ Mariusz Kucharczyk z Polkowic za
model „P-11c”,
* Puchar Dyrektora LOK za najlepszy model polskiego okrêtu powêdrowa³ do Tadeusza Dudy z Bielska
Bia³ej za model „Regulus”,
* Puchar Dyrektora LOK za najlepszy model polskiego pojazdu
wrêczono Maciejowi Marzec
z Oleœnicy za model „Star 266”.
Swoj¹ nagrodê ufundowa³a tak¿e
chojnowska drukarnia UNIFOT
nagradzaj¹c najlepszego m³odzika
z Chojnowa - Arka Szymañskiego za model „Tatra”.
eg

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy wsparli IX Ogólnopolski Konkurs
Modeli Redukcyjnych Chojnów 2006: Urz¹d Miasta Chojnowa, Miejski
Dom Kultury w Chojnowie, Bank Spó³dzielczy Oddzia³ w Chojnowie, firmy:
Kret i S-ka, Komerc, Unifot, Almax, Kwiaciarnia "Arka" Wioletta i Zbigniew
Szymañscy, Zbigniew Halikowski - Szyldy, Napisy, Reklamy, piekarnia "U Borka".
GAZETA CHOJNOWSKA NR 12/628
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„Jak Kopernik patrzy³ w niebo, tak my patrzmy w przysz³oœæ sw¹”
Te s³owa szkolnego hymnu rozbrzmiewa³y
g³oœno i dumnie w sobotê – 10 czerwca
2006 r. przy ulicy Konarskiego 4 przed budynkiem Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Dzieñ to by³ szczególny – nadawano imiê
szkole, imiê s³ynnego polskiego astronoma,
znanego w œwiecie jako tego, który „Wstrzyma³ S³oñce, ruszy³ Ziemiê”; tego, który „Per
aspera, ad astra” – „Przez ciernie do gwiazd”.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godzinie
10.00, msz¹ œw. w koœciele pw. œw. Piotra
i Paw³a, celebrowan¹ przez Jego Ekscelencjê biskupa Tadeusza Rybaka. Podczas
mszy poœwiêcono tak wa¿ny dla uczniów,
nauczycieli i pracowników szko³y sztandar.
Nastêpnie zaproszeni goœcie, wraz z uczniami, nauczycielami, rodzicami, absolwentami prowadzeni przez Orkiestrê Stra¿ack¹
pod batut¹ pana Jana Buñkowskiego, przeszli uroczyœcie pod budynek szko³y. Tu
nast¹pi³o podnios³e przekazanie aktu nadania imienia dyrektorowi szko³y, wrêczone
przez pana Macieja Cieœlê – zastêpcê przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Chojnowa.
Po czym burmistrz - Jan Serkies przekaza³
sztandar dyrektorowi szko³y. Potem odby³o
siê œlubowanie pocztu sztandarowego,
ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej tak wa¿ny dla szko³y moment. Po
zakoñczeniu oficjalnej czêœci zaproszeni
goœcie, zwiedzaj¹c budynek szko³y, zapoznawali siê z dorobkiem pracy uczniów
i nauczycieli.
Zwieñczeniem obchodów sta³a siê uroczysta akademia w Miejskim Domu Kultury.
M³odzi konferansjerzy dumnie prezentowali dotychczasowy dorobek szko³y
w formie „Galowego dziennika gimnazjalnego”, a nastoletni aktorzy w przedstawieniu pt. „O Koperniku, œwiecie i odwiecznych wartoœciach” przypomnieli o roli
prawdy, dobra, wiary, nadziei i mi³oœci
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka.
Tote¿ Dyrekcja szko³y, Nauczyciele i Pracownicy gor¹co dziêkuj¹ Wszystkim,
którzy przyczynili siê do realizacji tego
przedsiêwziêcia. Bez ich wsparcia finansowego i materialnego niemo¿liwe by³oby
nadanie naszej uroczystoœci tak wysokiej
rangi, dlatego szczególne podziêkowania
kierujemy do: Ksiêdza Pra³ata– Tadeusza
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Jurka i Ksiêdza Kanonika – W³adys³awa
Bystrka za organizacjê uroczystej mszy
oraz do: pana Jana Wleklika – prezesa
firmy „Yax” za wypo¿yczenie strojów;
firmy Höcker, pani Alicji Ho³odowskiej,
która nieodp³atnie uszy³a spódnice dla
szkolnego chóru; dyrektorów szkó³ wystawiaj¹cych poczty sztandarowe; pani Ma³gorzaty Sajnóg – w³aœcicielki hurtowni pasmanteryjnej „Goœka”; dyrekcji Teatru Dramatycznego w Legnicy za nieodp³atne wypo¿yczenie kostiumów do przedstawienia;
pana Bogdana Grabana za przygotowanie
wystêpu zespo³u muzyki dawnej „All
Antico”; pana Stanis³awa Muszyñskiego;
dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 – pana
Mariusza Szklarza, dyrektora Szko³y Podstawowej nr 4 – pana Andrzeja Przybysza
i dyrektora Gimnazjum nr 1 – pana Andrzeja B³aszczaka za pomoc przy realizacji
uroczystoœci; pana Stanis³awa Horodeckiego – dyrektora Miejskiego Domu Kultury; panów: Jerzego Krakowskiego i Miros³awa Pod³aszczyka za niezawodn¹
obs³ugê sprzêtu nag³aœniaj¹cego i psychiczne wsparcie.
Specjalne wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹ siê
równie¿ Burmistrzowi Miasta Chojnowa –
panu Janowi Serkiesowi za ufundowanie
sztandaru szko³y. Dziêkujemy tak¿e gor¹co
wszystkim sponsorom: panu Andrzejowi
Mrozowi, pañstwu Palczakom, pos³ance
pani Bronis³awie Kowalskiej, panu Adamowi Jagielnickiemu, panu Miros³awowi
Turkowi, pani Barbarze Jasiñskiej, panu
Andrzejowi Ciekañskiemu, panu Edwardowi Piaseckiemu, panu Witoldowi Bobikowi, panu Kazimierzowi Makowcowi,
pani Bogus³awie Mrozik, panu Janowi
Kryszczukowi, panu Bogdanowi JóŸwiakowi oraz panu Jerzemu Rucie.
Dziêkujemy tak¿e wszystkim uczniom,
rodzicom i absolwentom, którzy uczestniczyli we mszy œwiêtej oraz w ceremonii
nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obs³ugi
Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
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„Pasowanie z Krasnalami”
- XIII edycja Pasowania na Czytelnika
My jesteœmy krasnoludki,
hopsa sa, hopsa sa!
Pod grzybkami nasze budki,
hopsa sa, hopsa sa!
Wszystko zaczê³o siê od pewnego Maciusia z Id, który czytaj¹c wieczorem ksi¹¿kê z bajkami,
nie zamkn¹³ jej i… zasn¹³.

Skorzysta³y z tego dwa krasnale
– Zapominalski i Nieœmia³ek.
Nad ranem wysz³y z ksi¹¿ki i pobieg³y na uroczystoœæ „Pasowania na Czytelnika”, która w³aœnie w tym dniu, czyli 7 czerwca,
odbywa³a siê w Miejskim Domu
Kultury. Bardzo chcia³y spotkaæ

siê z przedszkolakami i wiedzia³y, ¿e drugi raz taka okazja mo¿e
siê nie powtórzyæ. By³o super!
Przyjaciele krasnali, dzieci ze
œwietlicy Szko³y Podstawowej nr
4 (przygotowane pod kierun-kiem
Bo¿eny Szarek i Marii Lepki),
rozpoczê³y uroczystoœæ przedstawieniem, w trakcie którego
przenios³y wszystkich do czarodziejskiej Krainy Bajek na spotkanie z ksi¹¿kowymi bohaterami.
Po ich wystêpie na scenie pojaw-

ili siê Zapominalski i Nieœ-mia³ek.
Krasnale robi³y wszystko, co w
ich mocy, by rozbawiæ dzieci z
chojnowskich przedszkoli:
œpiewa³y, tañczy³y, za-dawa³y
pytania i zagadki dotycz¹ce
ksi¹¿ek i biblioteki, a na koñcu
pomaga³y paniom z Miej-skiej
Biblioteki Publicznej w Choj-nowie
w uroczystym pasowaniu na
czytelnika. By³y te¿ i ma³e przygody, bo Zapominalski oczywiœcie trochê zapomnia³ tekstu
piosenki o krasnalach, ale dzieci,
na szczêœcie, pamiêta³y s³owa
piosenki „Ksi¹¿eczki, bajeczki” i
zaœpiewa³y j¹ krasnalom. Zreszt¹
przedszkolaki nie tylko piêknie
œpiewa³y.
Ka¿de

z trzech chojnowskich przedszkoli przygotowa³o krótki wystêp artystyczny i okaza³o siê, ¿e
dzieci potrafi¹ równie¿ piêknie
tañczyæ!
Bardzo mi³o by³o krasnalom wœród
dzieci, ale jak ka¿de, tak i to
spotkanie, musia³o siê zakoñczyæ. Smutno siê rozstawaæ, wiêc
Nieœmia³ek poprosi³ wszystkie
dzieci, by przychodzi³y do biblioteki i spróbowa³y w ksi¹¿kach odnaleŸæ nie tylko krasnoludki, ale i innych ulubionych
bohaterów.
Miejmy nadziejê, ¿e dzieci o tej
proœbie nie zapomn¹, bo ksi¹¿eczki uwielbiaj¹ byæ czytane
i ¿yj¹ dopiero wtedy, gdy ich kartki przewracaj¹ r¹czki m³odych
czytelników.
Do zobaczenia w ksi¹¿kach!
Krasnal Nieœmia³ek
i Krasnal Zapominalski
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„Chojnów – moje
miasto rodzinne”
5 VI 2006r w Przedszkolu Miejskim Nr 3 odby³o siê podsumowanie III edycji konkursu plastycznego pt: „Chojnów – moje miasto
rodzinne” na konkurs wys³ano
137 prac. Komisja w sk³adzie:
G. Wróbel, Z. Halikowski, Z. Kasprzak, S. Horodecki, wyró¿ni³a
14 prac dzieci w wieku 3 – 5 lat:
1. Bielecka Jagoda
2. Cieœlak Natalia
3. Ewkowski Oskar
4. Ginda Nikola
5. Guœciora Natalia
6. Gajówka Weronika
7. Jaruszewska Justyna
8. Kapral Karolina
9. Kaczówka Agnieszka
10. KuŸniarz Ola
11. Rokus Pola
12. Wiszniewski Rafa³
13. Zakrzewska Patrycja
14. Ziemiañska Jagoda
i 17 prac dzieci w wieku 6 – 7 lat
1. Bojda Karolina
2. Borkowski Jakub
3. Klita Ola
4. Kur Gabrysia
5. Kañczuga Szymon
6. Król Patryk
7. Kucaj Gracjan
8. Kopyra Natalia
9. Marciniszyn Aneta
10. Olejnik Sandra
11. Przep³ata Tomek
12. Szprycha Asia
13. Socha Jarek
14. Wiszniewski Szymon
15. Wójcik Krzysiu
16. Wilgucki Kamil
17. Tenior Monika
Troje dzieci dosta³o nagrody ufundowane przez osoby prywatne:
Julia Wiszniewska, Mateusz
Gawron i Natalka Karpiel.
Nasze przedszkole bierze udzia³
w akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” dlatego te¿ nagrodami w konkursie by³y ksi¹¿ki, które otrzyma³y
wszystkie dzieci. Ka¿de dziecko
otrzyma³o równie¿ s³odycze. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom, dziêki którym konkurs móg³ siê odbyæ: Burmistrz
Miasta Chojnowa – Jan Serkies,
Rada Miasta Chojnowa, Przedszkole Miejskie Nr 3, Bank Spó³-

dzielczy, Bank PKO, p. Monika
Kañczuga, p. Kamila Wengrzyn,
p. El¿bieta Wiœniewska, p. Zofia
Kasprzak, p. Zbigniew Halikowski, p. Stanis³aw Horodecki,

p. Tadeusz Wolski, p. Jacek Wiszniewski, p. Jerzy Macowicz,
Höcker Spó³ka z o.o.

Wyró¿nione prace dzieci mo¿na
ogl¹daæ na wystawie w Urzêdzie
Miejskim. Dziêkujemy dzieciom
za udzia³ w konkursie. Zapraszamy za rok.
Organizatorami konkursu by³y
nauczycielki z Przedszkola Miejskiego Nr 3: El¿bieta Ferenc i Ewa
Jedynak.
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M£ODZI OBYWATELE DZIA£AJ•
M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa oraz uczniowie Gimnazjum Nr 2
wziêli udzia³ w VIII edycji programu
„M³odzi Obywatele Dzia³aj¹”, zorganizowanym przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Grupy realizowa³y
projekty: „Koncert Charytatywny”
oraz „Starsi czytaj¹ M³odszym”.

ty Potacza³y i p. Ma³gorzaty Graban
pojecha³a do Warszawy, aby w dniach
27-29 maja wzi¹æ udzia³ w obchodach Europejskiego Roku Edukacji.
Ogólnopolskie Prezentacje Projektów
M³odzie¿owych odby³y siê w s³ynnym liceum im. Stefana Batorego
w Warszawie, gdzie m³odzie¿ mog³a
przedstawiæ swoje pomys³y, wymieniæ siê doœwiadczeniami z rówieœnikami z ca³ej Polski oraz uczestniczyæ
w warsztatach szkoleniowych.
Jedn¹ z atrakcji wyjazdu by³o zwiedzanie najciekawszych miejsc Warszawy m.in. Pa³acu Kultury i Nauki,
Parku £azienkowskiego oraz Zamku
Królewskiego.
Równie wielkim prze¿yciem by³a
wizyta w Sejmie i spotkanie z pos³em
SLD - Jerzym Szmajdziñskim.
Z wycieczki m³odzie¿ wróci³a zmêczona, ale bardzo zadowolona i pe³na
wra¿eñ.
Wyjazd do stolicy zasponsorowa³y
w³adze miasta Chojnowa za co m³odzie¿ na ³amach gazety chcia³aby
serdecznie podziêkowaæ.

M³odzie¿yy w nagrodê za swoj¹ aktywn¹
dzia³alnoœæ na rzecz miasta pod kierownictwem opiekunek p. Ma³gorza-

Uczniowie Gimnazjum Nr 2
i M³odzie¿owa Rada
Miejska Chojnowa

ZNAKOWANIE ROWERÓW

niedzielê 4 czerwca podczas
obchodów Dni Chojnowa odby³o
siê „Znakowanie Rowerów”. By³a to
wspólna akcja M³odzie¿owej Rady

W
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Miejskiej Chojnowa i Komendy
Miejskiej Policji. Akcja odby³a siê pod
has³em „Rower skradziony-zawsze
znaleziony”. Na wspólnym stoisku
MRM i KMP ka¿dy chêtny móg³ bezp³atnie oznaczyæ swój rower. Wraz
z policj¹ postanowiliœmy przeprowadziæ
t¹ akcje, aby zmniejszyæ ryzyko kradzie¿y rowerów w naszym mieœcie.
Ci¹g dalszy akcji bêdzie prowadzony
w poszczególnych szko³ach w najbli¿szym czasie. Skorzystajcie, naprawdê
warto!!!
Kacper Cichocki MRM

Nie jest tak Ÿle, choæ mog³oby byæ lepiej
i by³oby nienajgorzej
Mistrzami œwiata nie zostaniemy. Rz¹d nam coœ
doda, zabierze. Ci i tamci nam wiecznie obiecuj¹,
mami¹c nas wizj¹ Polski miodem i mlekiem
p³yn¹cej. Paliwo nie stanieje, a gaz zdro¿eje. Do izb
wytrzeŸ-wieñ trafiaj¹ ju¿ przedszkolaki. Ktoœ nie zda³
matury i rozpacza, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e w
przysz³oœci mo¿e zostaæ premierem. Jest zimno, choæ
mia³o byæ ciep³o. A gdy jest ciep³o, to chcielibyœmy,
aby by³o ch³odniej.
Idzie zwariowaæ, a tu zbli¿aj¹ siê wakacje.
A jak nie zwariowaæ? Pokochajmy rower. Ju¿ z góry
odradzam wêdrówki rowerowe drogami krajowymi
i wojewódzkimi. Tam ka¿dy rowerzysta jest potencjaln¹ ofiar¹ wypadku. Poza tym, jaki to komfort wyprawy rowerowej, gdy musimy non stop uwa¿aæ, aby
nie znaleŸæ siê w przydro¿nym rowie zdmuchniêci
przez pêdz¹cego tira.
Proponujê wertepy i wyprawy w nieznane. Ju¿ s³yszê:
ale ja nie znam okolicy? A jak siê zgubiê? A jak tam
dojechaæ? Na to ostatnie pytanie odpowiedŸ jest
prosta. Rowerem.
Potrzebna jest mapa. Najlepiej, gdy jest to mapa
topograficzna o skali 1:25000. S¹ to mapy bardzo
dok³adne. Gdzie je mo¿na kupiæ? Po co kupowaæ.
W naszej bibliotece miejskiej jest komplet map topograficznych obejmuj¹cy ca³¹ dolinê rzeki Skory
i Czarnej Wody. Dodatkowo s¹ równie¿ mapy hydrologiczne, sozologiczne i geologiczne. Ka¿da z map
ma legendê. I co? Robimy kserokopiê i jedziemy.
Czarne linie to drogi. Niebieskie linie, to rowy melioracyjne i cieki wodne. Im szersze, tym wiêksze. Jak
ktoœ siê pomyli, to mo¿e wêdrowaæ korytem rzecznym. To ¿art.
Ka¿da mapa jest niczym innym jak graficzn¹ wersj¹
odzwierciedlenia fragmentu Ziemi. Za pomoc¹
umownych znaków przedstawiona jest tu rzeŸba terenu, rzeki, jeziora, zabudowania, drogi, ³¹ki, pola
i lasy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e górna ramka mapy zorientowana jest zawsze na pó³noc (dolna – po³udnie,
prawa – wschód, lewa – zachód).
Na mapach geologicznych kolory odpowiadaj¹ okresom geologicznym i nie nale¿y ich kojarzyæ z barwami ska³.
Mapy sozologiczne przedstawiaj¹ zjawiska zwi¹zane
ze stanem œrodowiska naturalnego. Natomiast mapy
hydrologiczne zawieraj¹ informacje zwi¹zane z sieci¹
wodn¹, wodami podziemnymi, Ÿród³ami, terenami
zalewowymi, dorzeczami i dzia³ami wodnymi. Oto
ca³a filozofia.
Gdy jednak zab³¹dzimy, to proszê siê nie martwiæ.
Gdy jest droga, to mo¿emy byæ pewni, ¿e nas gdzieœ
zaprowadzi. A mo¿e warto zab³¹dziæ? To jest w³aœnie
urok wypraw w nieznane.
Jerzy Kucharski
PS. Gdy uka¿e siê ten numer Gazety Chojnowskiej,
najprawdopodobniej zakoñczy siê drugi odcinek
sp³ywu rzek¹ Skor¹. Nie jest ona ¿eglowna. I to jest
jej ca³y urok.
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Gor¹ce serca w zimnym plenerze
tym jak mog¹ rozgrzaæ ¿yczliwe gesty
przekonali siê uczestnicy zabawy plenerowej z okazji „Dnia Dziecka, jak¹
4 czerwca zorganizowa³o Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej „Barka”.
Pogoda tego dnia by³a wyj¹tkowo z³oœliwa.
Wprawdzie nie pada³o, ale przenikliwe zimno
odstraszy³o wielu zaproszonych na imprezê.
Cz³onkowie „Barki” na miejsce œwiêtowania
wybrali zielone tereny przy pa³acyku w Piotrowicach. Zaplanowano wiele zabaw, konkursów i innych atrakcji, które mia³y byæ nie
tylko prezentem dla najm³odszych, ale przede
wszystkim szczerym darem doros³ych sponsorów rozumiej¹cych potrzebê dzielenia siê
z innymi. Ich gest pozwoli³ na podarowanie
dzieciom niezapomnianych chwil wype³nionych radoœci¹ i beztrosk¹. Tañcz¹c, œpiewaj¹c, uczestnicz¹c w zaproponowanych atrakcjach ¿adne z nich nie czu³o zimnego wiatru
i niskiej temperatury.
Zaczê³o siê od muzyki i konkursu tanecznego. Dzieciom przygrywa³ powiatowy radny
Miko³aj Bidnyk, który nie tylko obs³ugiwa³
sprzêt, ale udziela³ siê te¿ wokalnie. Rytmiczne
melodie straci³y na atrakcyjnoœci przy dŸwiêku stra¿ackiej syreny. Chojnowscy stra¿acy
przyjechali do dzieci wozem, który dla wielu
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z nich, zw³aszcza ch³opców, jest obiektem
westchnieñ i sta³ym elementem zawodowych
marzeñ. Chwila w kabinie, kask na g³owie,
dotyk tajemniczych urz¹dzeñ i oko w oko
z prawdziwym stra¿akiem by³o niemal spe³nieniem tych dzieciêcych pragnieñ. Dziewczynki zachwyci³y pl¹saj¹ce bia³og³owy,
które przyby³y do Piotrowic w asyœcie uzbrojonych rycerzy z chojnowskiego Bractwa
Rycerskiego. Pokaz walk, œredniowieczne
tañce i udzia³ w zabawie wspólnie z bractwem by³y z pewnoœci¹ niecodzienn¹ atrakcj¹
dla wielu maluchów. Najwiêcej jednak œmiechu
by³o przy jednym z kolejnych konkursów –
wyœcigach w workach. Rodzice wykazali w tej
dyscyplinie niema³¹ sprawnoœæ, chocia¿ naj-

Piêæ lat Parasola
9 czerwca br. na terenie Gimnazjum nr 2 Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie
na Rzecz Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych „Niebieski
Parasol” obchodzi³o piêciolecie swojego istnienia. By³a to okazja, aby
podziêkowaæ tym, którzy przyczynili siê do powstania tego Stowarzyszenia, jego rozwoju, a tak¿e wszystkim osobom wspieraj¹cym
dzia³ania tej organizacji podejmowane na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Okolicznoœciowe medale oraz dyplomy za zas³ugi na tym polu otrzymali:
• Pani El¿bieta Sza³kiewicz - Krajowy Konsultant w Dziedzinie
Pielêgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepe³nosprawnych, prekursor
opieki d³ugoterminowej w Polsce,
• Ma³gorzata Cz³onka - prezes Stowarzyszenia,
• Ma³gorzata Maækowska - skarbnik Stowarzyszenia,
• Mariusz Starczewski – wiceprezes Stowarzyszenia,
• Krzysztof Prêdki - Wicemarsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego,
• Mieczys³aw Kasprzak - Starosta Powiatu Legnickiego,
• Ryszard Kowalski - Sekretarz Starostwa Powiatowego w Legnicy,
• Czes³aw Wojtowicz – Dyrektor Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego,
Spraw Obywatelskich i Spo³ecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy,
• Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa,
• Adam Maison - jeden z za³o¿ycieli Stowarzyszenia,
• Dariusz Kryñski - jeden z za³o¿ycieli Stowarzyszenia,
• Ryszard Szymañski - darczyñca i przyjaciel Stowarzyszenia,
• Andrzej Rudek - darczyñca i przyjaciel Stowarzyszenia.
Uroczystoœciom rocznicowym towarzyszy³a I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Znaczenie wczeœnie rozpoczêtej fizjoterapii
u chorych po udarach mózgu i innych uszkodzeniach Oœrodkowego
Uk³adu Nerwowego”.
W zwi¹zku z tym wydarzeniem Stowarzyszenie zaprosi³o do wziêcia
udzia³u w wyk³adach wybitnych specjalistów z zakresu neurologii,
rehabilitacji i opieki d³ugoterminowej. Wyk³ady przeprowadzili:
dr med. Bogus³aw Paradowski - Konsultant Województwa Dolnoœl¹-
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zabawniej, wed³ug dzieci, by³o wówczas, kiedy
doroœli przewracali siê na ziemiê i z trudem
siê podnosili.
Konkursowe nagrody, pieczone kie³baski
i wreszcie pe³ne reklamówki prezentów by³y
dope³nieniem szczêœcia. Kilka godzin dobrej
zabawy sprawi³o, ¿e tego dnia wszyscy zaanga¿owani z ró¿nych powodów mieli gor¹ce
serca – szczêœcia doznali ci co brali i ci co dawali.
Cz³onkowie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz dzieci serdecznie dziêkuj¹
wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê
Dnia Dziecka: Jeronimo Centrum Dystrybucji
Lubin „Biedronka”, Miko³aj Bidnyk – radny
powiatowy, firma „Oskar – Jerzy Krzysztof
Uziêb³o, Stanis³aw Kryszczuk – piekarnictwo,
Bartosz Dziewieñka – firma transportowa
„Zawisza”, Andrzej Ubych – sklep chemiczny,
Julita G³ogowska – Picceria Picollo Mondo”,
firma „Narzêdziowiec, firma „Polers”, sklep
ABC przy ul. Legnickiej, El¿bieta Gdula –
sklep drogeryjny, Jan i Zenon Rudziak – sklep
sportowy, Genowefa i Henryk Giersok –
zak³ad fotograficzny, sklep EKO, Bractwo
Rycerskie, stra¿ Po¿arna oraz Krystyna Wilk
– gospodarz terenu w Piotrowicach.
Organizatorzy dziêkuj¹ tak¿e wszystkim
wolontariuszom za pomoc i opiekê nad dzieæmi.

skiego ds. neurologii, prof. nadzw. dr hab. n. med. Józef Opara – Konsultant Krajowy ds. Rehabilitacji Neurologicznej, mgr El¿bieta
Sza³kiewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielêgniarstwa
Przewlekle Chorych i Niepe³nosprawnych.
Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy chóru dzieciêcego z SP nr 4 w Chojnowie, zespo³u muzyki dawnej „All’Antico”, Grzegorz Dowgia³³o –
uczeñ Szko³y Muzycznej w Krakowie, oraz Pani Gra¿yna £apiñska
z Warszawy w koncercie poezji œpiewanej.
Celem poczynañ by³o pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania
i przysz³oœci oddzia³ów wczesnej rehabilitacji neurologicznej, a rezultatem ma byæ przekonanie Narodowego Funduszu Zdrowia do kontraktowania w/w œwiadczeñ. Dla Stowarzyszenia ma to dodatkowe
znaczenie, poniewa¿ jest ono zainteresowane mo¿liwoœci¹ udzielania
takich œwiadczeñ na naszym terenie. Pani Prezes Ma³gorzata Cz³onka
zapewnia, i¿ Oœrodek posiada niezbêdny sprzêt i odpowiednio przygotowan¹ kadrê do rozpoczêcia takiej dzia³alnoœci.
Zakoñczenie ca³odziennych uroczystoœci mia³o miejsce w plenerze na
terenie Oœrodka „Niebieski Parasol”, gdzie goœcie mogli raczyæ siê
potrawami z grilla, muzyk¹ i tañcem.
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” sk³ada podziêkowania sponsorom
oraz w³adzom samorz¹dowym za udzielone wsparcie przy organizacji
uroczystoœci obchodów piêciolecia: Starostwu Powiatowemu w Legnicy ,
Urzêdowi Miasta Chojnów , Urzêdowi Gminy Chojnów, Gimnazjum
nr 2 w Chojnowie, EnergiaPro Koncern Energetyczny w Chojnowie,
Firmie Mlekosmak, Toruñskim Zak³adom Materia³ów
Opatrunkowych, Firmie SCA Hygiene Products Sp. z o.o., Komendzie
Miejskiej Policji w Chojnowie, Grzegorzowi Dowgia³³o ze Szko³y
Muzycznej w Kra-kowie, Kacprowi Cichockiemu z Gimnazjum nr 2 w
Chojnowie, chóro-wi ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
Zespo³owi Muzyki Dawnej „ All’Antico”.
Szczególne podziêkowania Prezes Stowarzyszenia Pani Ma³gorzata
Cz³onka sk³ada wszystkim Pracownikom Dolnoœl¹skiego Oœrodka
Pielêgnacyjnego „Niebieski Parasol”, którzy poœwiêcili swój czas
i si³y w zorganizowaniu tej uroczystoœci.
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Przes³uchanie

„Kilka ciep³ych s³ów”

„D¯EM to jest blues – s³odki ¿e daj na luz”
Korzystaj¹c z niecodziennej okazji
– koncertu grupy D¿em w Chojnowie, postanowi³em wiêc Maæka
Balcara do naszego cyklu „Przes³uchania”.
Najistotniejsze dla mnie i myœlê,
¿e dla wielu innych, by³o poznanie okolicznoœci powstania tekstu do utworu „Chleb z d¿emem”,
z ostatniej p³yty zespo³u „2004”.
Niby bana³. „Zjechany” przez
krytyków muzycznych okaza³o
siê, ¿e s³owa, które pos³u¿y³y
jako refren autorstwa Krzysztofa
Feusetta – dziennikarza „Rzeczypospolitej”. A Maciek dopisa³
zwrotki. Tak na marginesie to jeden z najlepszych utworów D¯EMU z p³yty „2004”.
Myœlê, ¿e jestem…
- Szczêœliwy.
Czasem marzê o…
- Chwili samotnoœci.
Nie ma nic piêkniejszego ni¿…
- Uœmiech dziecka.
Za nic nie wybaczy³bym…
-?
Obym nie doczeka³…
- Czasów, kiedy ludzie przestan¹
s³uchaæ bluesa.
Przykro mi, kiedy…
- Komuœ dzieje siê krzywda.
Zawsze ulegam pokusie…
- Œpiewania podczas k¹pieli.
Nieprawdopodobne emocje wyzwala we mnie…
- Speedway.
Potrafiê doceniæ…
- Czyj¹œ pasjê.
Czujê siê g³upio i nieswojo kiedy…
- Palnê g³upi¹ gafê.
Oznak¹ s³abego charakteru jest…
- Picie dla towarzystwa.
Najwiêksz¹ bzdur¹ na œwiecie s¹…
- Reklamy.
Czujê lêk przed…
- Ludzk¹ zawiœci¹.
Na³ogiem, który wreszcie chcia³bym przerwaæ, jest…
- Palenie papierosów.
Kiedy chcê zwróciæ na siebie
uwagê…
- Nie lubiê zwracaæ na siebie uwagi.
Chcia³bym zdobyæ siê na prowokacjê w obecnoœci wielu ludzi…
- Nie interesuje mnie prowokacja.
Œwiat wokó³ mnie…
- Bywa piêkny.
Wszystko mi mówi, ¿e…
- Jestem na w³aœciwej drodze.
Wprawia mnie w os³upienie…
- Ludzka bezczelnoœæ.
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Idê na kompromis, gdy…
- Przedmiot sporu jest ma³o wa¿ny.
Jestem potulny jak baranek gdy…
- Nie zdarza mi siê.
Przeobra¿am siê w dzik¹ bestiê,
kiedy…
- Ktoœ rani blisk¹ mi osobê.
Denerwuje mnie…
- Poczucie nieomylnoœci niektórych.
¯eby zrozumieæ ludzkie ¿ycie…
- Trzeba by³oby prze¿yæ wszystkie
mo¿liwe sytuacje ¿yciowe.
W dzisiejszych czasach trudno
o…
- Spokój.
Gdy ktoœ mnie poucza…
- Najczêœciej macham na to rêk¹.

Bardzo mnie irytuje…
- W jaki sposób do w³adzy dostaj¹
siê idioci.
Ka¿dy ma prawo do…
- W³asnego zdania.
¯ycie nauczy³o mnie.
- Cierpliwoœci.
P.S.
Tu¿ po zakoñczeniu naszej rozmowy Maciek poprosi³, aby gazetê z tym artyku³em wys³aæ jego
ojcu. Tato Maæka zbiera wszystkie mo¿liwe doniesienia prasowe
na temat syna.
Piotr Misikiewicz

Na pewno d³ugo jeszcze bêdziemy wspominaæ koncert
grupy D¯EM, który wyst¹pi³ w naszym mieœcie podczas
Dni Chojnowa. Od siebie dodam, ¿e do tej pory, ujrzeæ
akurat ten zespó³ w Chojnowie by³o dla mnie nieziszczalnym marzeniem - widocznie cuda jednak siê zdarzaj¹.
Przy okazji zdementujê informacjê o tym, jakoby to by³
mój pomys³ z D¯EMEM na Dni Chojnowa. Œwiadczy to
tylko o tym, ¿e chojnowianie bacznie obserwuj¹ moje
poczynania dziennikarsko – rockowe na ³amach „Gazety
Chojnowskiej”. I chwa³a wam za to.
Przed wami wywiad z Jerzym
Styczyñskim – gitarzyst¹ zespo³u D¯EM.
Piotr Misikiewicz - Prze¿yliœcie
ju¿ tyle kataklizmów personalnych. Sk¹d wiêc czerpiecie energiê do dalszego grania?
Jerzy Styczyñski - Robimy to co
lubimy i to co zawsze chcieliœmy robiæ. Robimy swoje. Bêdziemy to robiæ zawsze.
P.M. - Dlaczego fani musieli tak
d³ugo czekaæ na wasz¹ now¹ p³ytê?
J.S. - To ju¿ jest poza nasz¹
kontrol¹. Cykl wydawniczy jest
jaki jest i nie mamy na niego
wp³ywu.
P.M. - Z³y los sprawi³, ¿e utwór
„Droga do nieba” sta³ siê memento.
J.S. - Rzeczywiœcie Pawe³ Berger napisa³ numer, który by³
jego ostatni¹ kompozycj¹. Okaza³ siê bardzo trafny. Szkoda ¿e
tak to wysz³o. Po¿egna³ siê z nami i z fanami tym w³aœnie kawa³kiem.
P.M. - Jakie jest przes³anie
ok³adki p³yty „2004”?
J.S. - Nie ma ¿adnego przes³ania. To jest po prostu D¯EM
z okresu 2004. Zegar symbolizuje czas. A zespó³ by³ taki jak na
tej p³ycie.
P.M. - Na waszej twórczoœci
wychowa³o siê ju¿ niejedno pokolenie. Czujecie siê wyroczni¹?
J.S. - Nie. Gramy rockandrolla.
Lubimy to robiæ. A ¿e ludzie
lubi¹ tego s³uchaæ to super.
P.M. - U nas w Chojnowie s¹
fani, którzy pamiêtaj¹ czasy, gdy
w waszych szeregach byli Rysiek Riedel i Jacek Dewódzki.
Podczas spotkañ z fanami z pewnoœci¹ po pojawiaj¹ siê opinie
dotycz¹ce porównañ wokalistów.
J.S.- Ludzie zawsze bêd¹ porównywaæ. Tego nie da siê unikn¹æ. My nie chcemy porównywaæ tylko kontynuowaæ coœ co
kiedyœ zaczêliœmy. Dlatego by³
Jacek Dewódzki, st¹d teraz jest
Maciek Balcar.

P.M. - Jak oceniacie te zespo³y
z lat 80., które graj¹ do tej pory
np. TSA czy Oddzia³ Zamkniêty?
J.S. - Chwa³a Bogu ¿e graj¹.
Graj¹ dobr¹ muzykê. To co siê
teraz dzieje na polskim rynku to
jest ¿enada. Tak¿e niech graj¹
jak najd³u¿ej.
P.M. – Czego fani mog¹ oczekiwaæ w najbli¿szym czasie?
J.S. - Ju¿ nied³ugo uka¿e siê
p³yta z koncertu, poœwiêcona
Paw³owi Bergerowi, z okazji
1 rocznicy jego œmierci. Bêdzie
to dwup³ytowy album. Zaprosiliœmy te¿ kilku klawiszowców.
P.M. - Czy d³ugowiecznoœci¹
przebijecie THE ROLLING
STONES?
J.S. - Nie wiem. Nie zastanawiamy siê nad tym.
P.M. - Co jeszcze chcielibyœcie
osi¹gn¹æ w ¿yciu rockowym?
J.S. - W ¿yciu rockowym? ¯eby
ludzie dalej przychodzili na
nasze koncerty. By bezpieczniej
by³o na naszych drogach, bo
jeŸdzi siê fatalnie, a nasze trasy
z koncertu na koncert s¹ dalekie.
P.M. - Prosi³bym o kilka ciep³ych s³ów dla tych chojnowskich fanów.
J.S. - Pozdrawiam wszystkich
fanów. Dziêkujemy, ¿e jesteœcie.
I b¹dŸcie z nami dalej, to nam
bardzo pomaga.
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Festyny nad stawem
3 czerwca Ko³o PZW Chojnów – Miasto, w ramach Dni Chojnowa
zorganizowa³o zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Miasta
Chojnowa. Zawody odby³y siê na stawie „Dolpakart”, a wziêli w nich
udzia³ najlepsi zawodnicy z Kó³ PZW.
Puchar Burmistrza zdoby³a dru¿yna z Ko³a Chojnów Miasto, pokonuj¹c Skorê i Ko³o Dolzamet. Najlepszym zawodnikiem tych zawodów okaza³ siê Miros³aw Kotarba. Tu¿ za nim na podium stan¹³
Zbigniew Turek, trzeci¹ pozycjê obj¹³ £ukasz Jordan.

Powiatowe w Legnicy,
w³aœciciele piekarni
A. Kupczyk i S. Kryszczuk
oraz w³aœciciele Sklepu
Sportowo - Wêdkarskiego Jan i Zenon Rudziak.

Nastêpnego dnia, na tym samym zbiorniku chojnowskie Ko³a PZW
zorganizowa³o „Festyn Wêdkarski” z okazji Dnia Dziecka. W ramach
festynu przeprowadzono zawody wêdkarskie dla dzieci oraz zorganizowano wiele innych gier i zabaw. W przerwach dzieci czêstowano
p¹czkami i ciastem ufundowanym przez Andrzeja Kupczyka i Stanis³awa Kryszczuka. Na zakoñczenie, w obecnoœci burmistrza Jana
Serkiesa zosta³y odczytane wyniki i wrêczone nagrody dla wszystkich
dzieci bior¹cych udzia³ w zawodach. Pierwsze miejsce w grupie
m³odszej zaj¹³ Eryk Kiekszuk, drugie Jaros³aw Sochacki, trzecie
Patrycja Wierzbicka. W grupie starszej najlepszy by³ Tomasz Kotarba,
przed Krzysztofem S³omianym i Mateuszem Mazurem. Najwiêksz¹
rybê z³owi³ najm³odszy zawodnik festynu, Rafa³ Tworzyd³o.
Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów – Miasto serdecznie dziêkuje sponsorom
w/w imprez, którymi byli: Urz¹d Miejski w Chojnowie, Starostwo

Castingowy
turniej
Cztery dru¿yny pi³karskie wziê-³y
udzia³ w pierwszym Turnieju
Pi³ki No¿nej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta, który
odby³ siê w miniony wtorek na
stadionie Dolpakartu.
Zawodnicy – uczniowie IV-V
klas chojnowskich szkó³ podstawowych rywalizowali nie tylko o
laury. Mecze obserwowali trenerzy Klubu Sportowego „Chojnowianka”, którzy zamierzaj¹
utworzyæ dru¿ynê m³odzików
z³o¿on¹ z najlepszych pi³karzy
tego rocznika.
Podobne rozgrywki, po³¹czone z
selekcj¹ talentów maj¹ odbywaæ
siê ka¿dego roku. Miejmy
nadziejê, ¿e zamys³ trenerów
bêdzie trafiony i wkrótce us³yszymy o wspania³ych pi³karzach
rodem z grodu nad Skor¹.
Puchar Przewodnicz¹cego zdoby³a w tym turnieju dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej nr 4.

PI£KA RÊCZNA
4 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie odby³ siê wojewódzki turniej pi³ki rêcznej –
dziewcz¹t kl. V z okazji 20 – lecia Szko³y
Podstawowej Nr 4 o puchar „Dyrektora szko³y”.
W zawodach uczestniczy³y dru¿yny z Kobierzyc, Œrody Œl¹skiej, Lubina, Polkowic i Chojnowa. Dziewczêta z „czwórki” zajê³y w tym turnieju trzeci¹ lokatê ustêpuj¹c dru¿ynie Zag³êbia
Lubin (miejsce drugie) i Kobierzyc (miejsce
pierwsze).
Zespó³ Szko³y Podstawowej nr 4 wyst¹pi³ w sk³adzie: Justyna Jamry, Aleksandra Zawadzka,
Karolina Serkies, Sylwia Bodes, Kinga Michalska,
Klaudia ¯elichowska, Ewa Pa³upska, Diana
Saj, Martyna Michnej, Klaudia Rak.
10 czerwca dru¿yna SP4 wziê³a udzia³ w kolejnym Wojewódzkim Turnieju Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t kl. V w Szkole Podstawowej nr 3 w Œrodzie Œl¹skiej.
Udzia³ wziê³y dru¿yny z Chojnowa, Œrody Œl¹skiej,
Œwiebodzic, Polkowic. Tu naszym zawodniczkom
powiod³o siê nieco lepiej – wywalczy³y srebro, plasuj¹c siê tu¿ za zespo³em ze Œwiebodzic.
Sk³ad zespo³u: Justyna Jamry, Weronika Franczak
(15), Aleksandra Zawadzka (7), Karolina
Serkies (5), Klaudia ¯elichowska (10), Kinga
Michalska (3), Klaudia Rak (4), Diana Saj (1),
Ewa Pa³upska, Martyna Michnej (2).
trener Bronis³aw Konarski
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Zwyciêskie duety
Tradycyjnie, podczas obchodów Dni Chojnowa, w Miejskim Domu Kultury odby³
siê kolejny turniej Bryd¿a
Sportowego Par o Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa. Wziê³o w nim udzia³
dwanaœcie par i co wa¿ne
podkreœlenia, w turnieju zagra³o czterech zawodników z
II ligi bryd¿a sportowego.
Najlepsza para – Witold
£osek i Stanis³aw Wiszniewski zdobyli 164 punkty. Za
nimi, na drugiej pozycji,

z dorobkiem 154 punktów
znaleŸli siê Andrzej Bartosik i
Henryk Wiszniewski, pokonuj¹c jednym punktem
parê Jerzy Poznar i Leon
£ukasiewicz.

Walcz¹ce rady
2 czerwca o godz.17.00
w Gimnazjum nr 2 odby³ siê
mecz w pi³kê siatkow¹. Ta
wiadomoœæ nie powinna
nikogo zdziwiæ, gdyby nie
fakt, ¿e naprzeciw siebie
stanê³y dwie rady - Rada
Miejska Chojnowa oraz
M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa.
Walka by³a zaciêta, jednak

ca³y mecz przebiega³ w atmosferze zabawy. Rozgrywki obserwowali kibice obydwu dru¿yn.
Ostatecznie spotkanie zakoñczy³o siê remisem (2:2).
Na zawodników czeka³y
drobne nagrody. Teraz czas
na regeneracjê si³ i treningi- kolejny mecz wkrótce!
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OG£OSZENIA DROBNE
DOM MIESZKANIA LOKALE

AUTO-MOTO

Sprzedam dom wolnostoj¹cy
w Chojnowie, wybudowany w
2005 r., stan surowy, zadaszony,
dachówka ceramiczna, ogrodzony.
Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam FIATA Bravo, 1,2
benz., rok prod. 2000, wspomaganie, 2x poduszka, elektryczne
szyby, po wymianaie paska, amortyzatorów, przebieg 95000 km,
gara¿owany, zadbany. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-22 lub
0665-393-900.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe, o pow. 62,23 m2,
w 2.piêtrowym budynku, 3 pokoje, wc osobno, komfort, centrum,
Ip., ceg³a, œrodkowe, balkon, du¿a
piwnica. Wiadomoœæ: tel. (076)
818-65-12 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie 40 m2, 1
pokój, kuchnia, ³azienka, wc.
Wiadomoœæ: tel. 0696-179-792.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze przy ul. Sikorskiego, o pow. 64 m2, II p., 3 pokoje, wc osobno, cena 75.000 z³.
Wiadomoœæ tel. 0608-203-451 lub
0608-203-467.

PRACA
Je¿eli chcesz ³atwo i przyjemnie zarobiæ – do³¹cz do konsultantów firmy Avon. Wiadomoœæ: tel.
0608-693-675 lub (076) 818-86-19.
INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 862-69-67
lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na terenie Konradówki – przy samym asfalcie, dzia³ka uzbrojona
i przekszta³cona, do podzia³u jest
45 arów, cena 15 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0888-141-774.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w centrum Chojnowa, Ip.,
po remoncie, 55 m2, na wiêksze w
starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0609-303-423.

Sprzedam dzia³kê w Czernikowicach, o pow. 60 ar z mo¿liwoœci¹ podzia³u na mniejsze.
Wiadomoœæ: tel. (076) 817-89-41.

Posiadam do wynajêcia kawalerkê w Rokitkach. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076)
819-66-44 lub 0606-331-836.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
15 arów, na nowo powstaj¹cym
osiedlu domków jednorodzinnych
w Konradówce, plus media.
Wiadomoœæ: tel. (076) 877-38-71
lub 0887-231-863.
Sprzedam sukniê œlubn¹ ecru,
jasna, rozm. 38, elegancka, z trenem, gorset sukni wyszywany koralikami, welon, szal, rêkawiczki,
diadem, stan idealny – Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-92.

Firma „APIS”
odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el
Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6
tel. (076) 818-80-50 ;
0696-468-441
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póŸ. zm.) i art. 188 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, Dz.U Nr 169, poz.1420.), Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006 zgodnie z za³¹cznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Plan dochodów po zmianach wynosi
26.975.220z³
Plan wydatków po zmianach wynosi
29.087.322z³
Plan przychodów po zmianach wynosi
2.490.237 z³
Plan rozchodów po zmianach wynosi
378.135 z³
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w “Gazecie
Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
7ar w okolicy ul. Wyspiañskiego.
Wiadomoœæ: tel. (077) 465-33-57.

Kupiê dom w Chojnowie b¹dŸ
okolicy, mo¿e byæ w zabudowie
bliŸniaczej. Wiadomoœæ: tel.
0604-919-663.

Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze, 64 m2, 3 pokoje, kredyt
sp³acony, na mniejsze w nowym
lub starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-86-01 lub
0602-786-228.

Uchwa³a Nr LVII/272/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006.

PIASKOWANIE!
Firma P.P.H.U. „MASHER” Mariusz Janczyñski wykonuje 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.
Kontakt:
P.P.H.U. „MASHER”
Czernikowice 47, 59-225 Chojnów,
tel. 0880-205-861
Piaskowanie – najskuteczniejsza
metoda gruntownego czyszczenia

HTM
STACJA PALIW KOWALCZYK
Chojnów ul. Lubiñska 5
Tel. 076 818-82-52

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).
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Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie
I. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ:
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyska³ co najmniej dobr¹ ocenê pracy w przedszkolu, szkole
lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywn¹
ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej,
je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezpoœrednio przed
przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;
e) posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r.
Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), oraz nie toczy siê przeciwko niemu
postêpowanie dyscyplinarne;
g) nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy
siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
h) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa
w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 204r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 205r.
Nr 14, poz. 114 z póŸn. zm.).
2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukoñczy³ studia
wy¿sze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoñczy³ kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium jêzyków
obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole podstawowej i spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b-h.
3. osoba niebêd¹ca nauczycielem, która:
a) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;
b) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy;
c) posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce
zakresowi zadañ placówki;
d) spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b i e-h.
4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku
wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie organu
admi-nistracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centrum Edukacji
Artystycz-nej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowych
komisjach egzaminacyjnych.
5. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowi¹zku œwiadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 maja 1991r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79,
poz. 854 z póŸn.zm.), spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w pkt 1 lub 2,
z wyj¹tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1/ uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹
funkcjo-nowania i rozwoju szko³y;
2/ ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zwieraj¹cy
w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego;
3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia – w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;
4/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
5/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6/ ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek;
7/ zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
9/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postepowanie karne;
10/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia
funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
11/ oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata dokumenty winny
byæ przez niego w³asnorêcznie podpisane. Kandydaci sk³adaj¹ orygina³y
dokumentów lub urzêdowo poœwiadczone kopie tych dokumentów.
Zaœwiadczenie lekarskie powinnobyæ sporz¹dzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowi¹cym
za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
30 maja 1996r. w sprawie przeprowadze-nia badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z póŸn zm.)
IV. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z podanym adresem
zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem “Konkurs na
stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie”,
w terminie do dnia 05 lipca 2006r., na adres Urz¹du Miejskiego
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pokój nr 6. Konkurs przeprowadzi
komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Miasta Chojnowa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
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