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30 sierpnia, po urlopowej
przerwie radni Chojnowa
spotkali siê na szeœædziesi¹tym posiedzeniu Rady
Miejskiej.

Ä

Na LX sesji

Kiedy przed 52 laty spotkali siê po raz
pierwszy, oboje zwrócili na siebie
uwagê. Wtedy jeszcze nie wiedzieli,
¿e u swego boku spêdz¹ wiele lat ¿ycia.

Razem od pó³ wieku

Ä
Wy p o c z y n e k
po harcersku

Ä

Tegoroczny letni
wypoczynek Komendy
Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego w Chojnowie
zorganizowano
w Œwieradowie Zdroju.

W dniach 17-24 sierpnia br.
13-osobowa delegacja z Gimnazjum
nr 2 przebywa³a we francuskim mieœcie
Commentry. To pocz¹tek zaplanowanej
na d³ugi czas wymiany m³odzie¿y
z naszych partnerskich miast.

Commentry
est tres jolie!!!!!

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ Rozwoju
Gospodarczego Miasta
* Na budowanym boisku wielofunkcyjnym
przy Gimnazjum nr 2, gdzie po³o¿ono ju¿
sztuczn¹ murawê i postawiono siatkê, w minionym tygodniu zamontowano projektory
oœwietleniowe Philipsa. Dziêki nim korzystanie z boiska bêdzie mo¿liwe tak¿e podczas
zmierzchu lub pochmurnej pogody. Nastêpny
etap prac obejmuje monta¿ siedzeñ na trybunie. Na inwestycjê w³adzom miasta uda³o
siê pozyskaæ œrodki finansowe z zewn¹trz –
w ramach kontraktu dla województwa dolnoœl¹skiego miasto otrzyma³o 154 tys z³.
* Obfite opady spowalniaj¹ roboty przy remoncie k³adki nad Skor¹. Zaplanowane piaskowanie nie mo¿e odbywaæ siê w takich warunkach atmosferycznych, robotnicy czekaj¹
wiêc na poprawê pogody.
* Wymiana stolarki okiennej w elewacji frontowej budynku Gimnazjum nr 1 dobieg³a koñca. Inwestycja nie tylko poprawi³a estetykê
budynku i pomieszczeñ od wewn¹trz, ale
tak¿e przyniesie korzyœci ekonomiczne w postaci oszczêdnoœci ogrzewania.
* Oddano ju¿ prowadzon¹ przez ostatnich
kilka tygodni budowê kanalizacji sanitarnej
w ulicy ¯eromskiego. Wkrótce rozpoczn¹ siê
tu kolejne prace – miasto wymieniaæ bêdzie
sieæ wodoci¹gow¹.
* Trwaja prace przy budowie nawierzchni
ulicy Kazimierza Wielkiego z kostki betonowej.
* Chodnik na ul. Kiliñskiego ma ju¿ now¹
nawierzchniê. Po stronie pó³nocne zakoñczono
prace przy wymianie nawierzchni na odcinku
od ul. Wolnoœci do ul. Sienkiewicza.
* Na stadionie KS Chojnowianka” wycinane
s¹ zniszczone topole, które stanowi¹ zagro¿enie. Od strony ul. Kusociñskiego wymieniane jest tak¿e betonowe ogrodzenie. W jego

miejsce stanie zdecydowanie bardziej estetyczne ogrodzenie z prefabrykowanych elementów ¿elbetowych.
* W ubieg³ym tygodni podpisano umowê
z biurem projektowym na wykonanie doku-
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mentacji projektowo-kosztorysowej miejskiego
basenu, która zostanie wykonana na bazie
uprzednio przygotowanej koncepcji budowy.

¿ycz¹c sukcesów zawodowych i osobistych.

Pierwszy raz w Chojnowie

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
z póŸ. zm./ Wydzia³ Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 30.08.2006 r. do 20.09.2006
r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka
nr 377/1 po³o¿ona przy ul. Parkowej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2006 r.
Nr 93/2006).

7 wrzeœnia do naszego miasta przyjedzie
30.osobowa grupa mieszkañców Egelsbach.
Goœcie bêd¹ przebywaæ w Chojnowie na
zaproszenie Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich w ramach
wymiany miêdzy miastami partnerskimi.
Spêdz¹ u nas kilka dni, podczas których
czeka ich nie tylko zwiedzanie miasta, ale
tak¿e wycieczka do Jawora, Legnickiego
Pola i Myœliborza. Goœcie spotkaj¹ siê z burmistrzem i radnymi oraz chojnowskimi stowarzyszeniami i zwi¹zkami.
Wiêkszoœæ mieszkañców Egelbach przyjedzie
do Polski po raz pierwszy. Zarówno jedna jak
i druga strona wi¹¿e z t¹ wizyt¹ wiele nadziei. Obie strony licz¹ na nawi¹zanie nowych znajomoœci, przyjaŸni i rozwijanie partnerskich stosunków.

W rocznicê wrzeœnia

Muzyczne lekcje

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Tradycyjnie, jak co roku, 1 wrzeœnia kombatanci, sybiracy, w³adze miasta i gminy, zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy Chojnowa spotykaj¹ siê przed obeliskiem przy ul. Chmielnej, aby oddaæ czeœæ poleg³ym i uczciæ rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej.
Podobnie jak w latach poprzednich delegacje
instytucji, stowarzyszeñ i zwi¹zków z³o¿y³y
wieñce pod pomnikiem, a st¹d udano siê do
koœcio³a pw. Aposto³ów œw. Piotra i Paw³a,
by wzi¹æ udzia³ we mszy œw. poœwiêconej
OjczyŸnie i wszystkim walcz¹cym o nasz¹
suwerennoœæ.

Nowe kierownictwo
W wyniku przeprowadzonego w okresie wakacyjnym konkursu, komisja konkursowa
wybra³a nowych dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 4 i Miejskim Przedszkolu nr 1.
Od 1 wrzeœnia funkcjê dyrektora w SP4 pe³ni
El¿bieta Borysewicz, w Przedszkolu nr 1 –
Gra¿yna Babiarz.

Uzyskali mianowania
Miesi¹c po pozytywnie zdanym egzaminie,
czworo nauczycieli chojnowskich szkó³, otrzyma³o od w³adz miasta stopnie nauczyciela
mianowanego. 30 sierpnia burmistrz oficjalnie wrêczy³ mianowanie Bernardzie Borkowskiej (SP3), Justynie Piróg (SP3), Agnieszce
Barszczyk (Gim2), i Jaros³awowi Chêæ (Gim1),

Spo³eczne Ognisko Muzyczne im. Oskara Kolberga w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, og³asza
zapisy na naukê gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, keyboardzie i akordeonie.
Zapisy przyjmowane s¹ od 1 wrzeœnia
w godzinach od 11.00 do 16.00.

ZUS poradzi przedsiêbiorcom
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i portal
internetowy Twoja-Firma.pl rozpoczynaj¹
sta³¹ wspó³pracê. Na stronach internetowych
bêdzie mo¿na znaleŸæ najnowsze informacje
z ZUS, wyjaœnienia ekspertów oraz poradniki
dla przedsiêbiorców.
Eksperci ZUS bêd¹ radziæ czytelnikom portalu m.in. jak wype³niaæ dokumenty rozliczeniowe by unikn¹æ b³êdów i niepotrzebnych korekt, jak obliczaæ wysokoœæ sk³adek,
wyjaœni¹ zasady op³acania sk³adek od umów
cywilnoprawnych, przekazywania dokumentów rozliczeniowych droga elektroniczn¹, czy
zasi³ków w razie choroby i macierzyñstwa.
Bêd¹ te¿ odpowiadaæ na najczêœciej zadawane przez przedsiêbiorców pytania.
Twoja-firma.pl jest czêœci¹ znanego portalu
Bankier.pl Nale¿y do najpopularniejszych
w Polsce serwisów internetowych kierowanych do w³aœcicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
W najbli¿szym czasie k¹cik z informacjami
z ZUS pojawi siê tak¿e w serwisie internetowym Gazety Ma³ych Œrednich Przedsiêbiorstw (www.gazeta-msp.pl).
ZUS rozwija tak¿e trzy w³asne serwisy internetowe: www.zus.pl (baza wiedzy o ubezpieczeniach spo³ecznych), e-inspektorat.zus.pl
(przewodnik dla ubezpieczonych i p³atników
sk³adek) oraz mojaskladka.zus.pl (poradnik
dla osób zainteresowanych stanem swojego
konta emerytalnego). Ka¿dego miesi¹ca odwiedza je ³¹cznie ponad 900 tys. osób.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/633

Chojnowskie rozmaitoœci
Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza
W minionym tygodniu, najwiêcej rozmów telefonicznych dotyczy³o sprawy przydzielania mieszkañ w budynku socjalnym przy ul. Z³otoryjskiej. Rozmówcy burmistrza pytali g³ównie o to czy prawd¹ jest, ¿e urz¹d ma ju¿ listê lokatorów
mieszkañ socjalnych?
- Wed³ug podpisanej w ubieg³ym roku
umowy, budynek socjalny ma byæ oddany
przez wykonawcê 31 listopada bie¿¹cego
roku. Z pewnoœci¹ w³aœnie zbli¿aj¹cy siê
okres zakoñczenia prac wywo³uje wœród
mieszkañców tak wiele emocji.
Zgodnie z ustaw¹ budynek socjalny mo¿e
byæ zasiedlany wy³¹cznie na czas okreœlony
(na 12 miesiêcy) z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia. Przepisy okreœlaj¹ tak¿e komu
lokal socjalny nale¿y przydzieliæ. Decyzja

o wpisaniu na listê nie jest wiêc prosta i nie
mo¿e byæ pochopna. Wymaga analizy sytuacji ka¿dego z kandydatów i spe³nienia
okreœlonych warunków. Nie prawd¹ jest,
¿e mieszkania w budynku przy ul. Z³otoryjskiej s¹ ju¿ rozdysponowane – nast¹pi
to po zakoñczeniu budowy.
Nie dziwi fakt, ¿e chêtnych na te lokale jest
wielu. Budynek socjalny, którego budowê
rozpoczêliœmy wiosn¹ ubieg³ego roku jest
nowoczesny, estetyczny i nowy. Efektownie

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi 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:

prezentuje siê nie tylko sam budynek, ale
i otoczenie wokó³ niego. Dziêki wysokiej
ocenie inwestycji w rankingu gmin, uda³o
nam siê pozyskaæ œrodki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokoœci 630.000 z³.
Ze swojego bud¿etu miasto wy³o¿y³o dot¹d
1.200.000 z³.

Przypominamy, ¿e w ka¿dy wtorek
w godz. 9.00 - 11.00
burmistrz czeka
na Pañstwa pytania pod numerem
telefonu 818-86-77 lub 818-82-85.

W dniu 23 sierpnia
minê³a 10 rocznica œmierci
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
zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 22 wrzeœnia 2006 r.
o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 15 wrzeœnia 2006 r. na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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 niezw³ocznie, 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 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.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci 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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œp. Ewy Józefowicz
zd. Michalska.
W tym dniu
te¿
otrzyma³em
wiele
telefonów,
a tak¿e
innych
dowodów
pamiêci,
wskazuj¹cych na fakt,
¿e Ewa po dziœ dzieñ istnieje
w pamiêci przyjació³, znajomych,
kolegów, z którymi swoje m³ode
lata spêdzi³a w ³awie szkolnej, jak
i by³ych wspó³pracowników
z Zak³adów Bia³oskórniczoRêkawiczniczych „Renifer”
w Chojnowie. Dlatego te¿ t¹ drog¹
wszystkim Im chcia³bym z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania
za pamiêæ, któr¹ ³¹czyli siê w tym
dniu ze mn¹.
M¹¿ - Jerzy Józefowicz
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Na LX sesji
sierpnia, po urlopowej przerwie radni
Chojnowa spotkali siê na szeœædziesi¹tym posiedzeniu Rady Miejskiej. Sesjê
rozpoczêto z³o¿eniem gratulacji i ¿yczeñ
owocnej pracy na rêce wybranej w czerwcu,
nowej prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Chojnowie Ewy Wiêcek.

30

Jednym z wiod¹cych tematów tej sesji by³a
informacja o dzia³alnoœci Chojnowskiego

Stowarzyszenia Przyjació³ Gmin (Miast)
Partnerskich.
Stowarzyszenie, które zalegalizowane zosta³o
we wrzeœniu 2005 r., powsta³o z inicjatywy
kilkunastoosobowej grupy mieszkañców
Chojnowa.
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wspó³pracy miêdzy mieszkañcami miast partnerskich Chojnowa, propagowanie tolerancji
i porozumienia miêdzy narodami, integracja
europejska i motywowanie do nauki jêzyków
obcych.

W stowarzyszeniu dzia³a obecnie 29 osób,
które spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu w swojej
siedzibie w Miejskim Domu Kultury. Ich dzia³ania wspierane s¹ przez w³adze samorz¹dowe
i lokalnych przedsiêbiorców.
Poza budowaniem mostów miêdzy mieszkañcami miast partnerskich stowarzyszenie anga¿uje siê równie¿ w dzia³alnoœæ charytatywn¹
na rzecz ludzi chorych, niepe³nosprawnych
i innych.

W czerwcu tego roku cz³onkowie stowarzyszenia zostali zaproszeni na miejskie œwiêto do niemieckiego Egelsbach. By³a to pierwsza wizyta chojnowian w partnerskim mieœcie.
Nasza delegacja uczestniczy³a wówczas w
miejskim œwiêcie, które by³o jednoczeœnie
niecodzienn¹ okazj¹ do poznania mieszkañców Egelsbach, wziêcia udzia³u w ich dorocznej uroczystoœci i nawi¹zania znajomoœci.
Efektem tej wizyty jest rewizyta, której
cz³onkowie stowarzyszenia oczekuj¹ ju¿
7 wrzeœnia (wiêcej na temat przyjazdu przyjació³ z Niemiec na str 2.).

Sprawozdanie 7/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 28 czerwca 2006 r. do dnia 29 sierpnia 2006 r.
 Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Zakoñczono prace przy przebudowie sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ulicach
Z³otoryjskiej, Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej. Dokonano odbioru koñcowego robót.
2. Zakoñczono modernizacjê nawierzchni
chodników w ulicach Spacerowej, Cichej
i M³ynarskiej. Odebrano wykonane roboty.
3. Trwaj¹ prace wykoñczeniowe w budynku
wielorodzinnym o charakterze socjalnym.
4. Prowadzone s¹ roboty przy budowie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego oraz dojazdu i parkingu przy Przychodni Rejonowej.
5. Trwa wymiana okien w Gimnazjum Nr 1.
6. Prowadzone s¹ prace przy remoncie k³adki dla
pieszych nad rzeka Skor¹ (w ci¹gu ul. Grodzkiej)
7. Trwa modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2.
8. Trwa budowa kanalizacji ogólnosp³awnej
w ul. ¯eromskiego.
9. Podpisano umowê na wykonanie nawierzchni asfaltowej w ci¹gu pieszojezdnym pomiêdzy ulicami £okietka i Gen. Maczka.
10. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony
na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
w ul. Spacerowej (od alei parkowej do Pl. Zamkowego).
11. Rozstrzygniêto przetarg na opracowanie
dokumentacji technicznej na budowê basenu
miejskiego.
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12. Og³oszono przetargi na:
- budowê wielofunkcyjnego boiska sportowego z oœwietleniem i odwodnieniem przy
ul. Ma³achowskiego,
- budowê trybuny sportowej na stadionie K.S.
Chojnowianka (drugi przetarg, pierwszy
uniewa¿niono).
13. Trwa wymiana ogrodzenia z p³yt betonowych stadionu od ul. Kusociñskiego.
14. Wykonano chodnik przy ul. Kiliñskiego
od ul. Wolnoœci do ul. Sienkiewicza.
15. Zamontowano 18 szt. ³awek parkowych
(plac przy ul. D¹browskiego – Grottgera –
8 szt, ul. D³ugosza – 6 szt., ul. Reja – 3 szt.,
ul. Piotra Skargi – 1 szt.).
16. Zamontowano 20 szt. ³awek betonowo –
drewnianych w Parku Piastowskim.
17. Wykonano prace porz¹dkowe na terenie
miasta i na terenie stadionu sportowego K.S.
„Chojnowianka”. Prace wykonali pracownicy
interwencyjni i pracownicy wykonuj¹cy prace spo³ecznie u¿yteczne.
18. Rozstrzygniêto przetarg na zakup samochodu œmieciarki.
19. Trwa procedura zmierzaj¹ca do ustanowienia w Chojnowie Podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wniosek
w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowany
przez Wojewodê Dolnoœl¹skiego oczekuje na
akceptacjê Rady Ministrów.

 Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 9 lokali
mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95%
bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 29.028 z³.
2. Nabyto od „KAZ-DOLZAMET” S.A
w upad³oœci prawo w³asnoœci budynków
i prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu
siedmiu dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 1,9396
ha za kwotê 10.000 z³, po³o¿onych przy ul.
Fabrycznej (trzy dzia³ki stanowi¹ drogi, dwie
niezabudowane stanowi¹ tereny przemys³owe
oraz dwie zabudowane budynkami magazynowymi).
3. Pozytywnie zaopiniowano propozycjê syndyka masy upad³oœci „KAZ-DOLZAMET”
S.A dot. przejêcia 5 studni wierconych ujêæ
wody w Piotrowicach wraz z magistral¹
wodn¹ za wierzytelnoœci wobec miasta.
4. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone – zakoñczone wynikiem negatywnym
na sprzeda¿:
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Legnickiej,
- lokalu u¿ytkowego w budynku wielolokalowym przy ul. Legnickiej 81 (by³a kuŸnia).
5. Przeprowadzono przetarg ustny, ograniczony do w³aœcicieli dzia³ek przyleg³ych, na
sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Paderewskiego zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê 17.200 z³ (brutto),
GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/633

Na LX sesji
6. Przygotowano i podano do publicznej
wiadomoœci w „Gazecie Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:
- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy
ul. D¹browskiego 10 (by³y internat),
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Okrzei, przeznaczonej pod zabudowê
us³ugowo-mieszkaniow¹,
- nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Okrzei
przeznaczonej dla funkcji przemys³owej (pod
warunkiem objêcia jej granicami Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej),
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy
ul. Legnickiej (teren obok by³ej oczyszczalni
œcieków).
7. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci na kwotê 1005, 30 z³.
8. Wydano 4 decyzje na podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Samorz¹dowej – dz. nr 377/2, w celu
sprzeda¿y w drodze przetargu,
- przy ul. Samorz¹dowej – dz. nr 311, w celu
wydzielenia drogi,
- przy ul. Krasickiego – dz. nr 279, w celu
uregulowania stanu prawnego nieruchomoœci,

- przy ul. Samorz¹dowej – dz. nr 308, dla
Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
9. Wydano 2 zezwolenia na wykonanie i przeprowadzenie urz¹dzeñ technicznych na nieruchomoœciach gminnych (dot. energii elektrycznej, telekomunikacji)
10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano dla osoby fizycznej decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie drzewa gatunku d¹b przy
ul. Cichej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.
- wydano dla Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych – Oddzia³ w Legnicy decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 23 szt.
drzew z koryta rzeki z obowi¹zkiem nasadzenia 46 szt.,
- wydano dla firmy „HOCKER” Sp. z o.o.
decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 szt. drzewa gatunku jesion przy ul. Piotrowickiej
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.
11. Wydano trzy decyzje o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia dla:
- Zak³adu Projektowego – Proj-Ko Edward
Kochaniec na budowê kanalizacji sanitarnej
t³ocznej przy ul. Okrzei w Chojnowie,

- Firmy IMPEL-PERFEKTA Sp. z o.o. na
budowê pralni us³ugowej przy ul. Okrzei
w Chojnowie,
- Biura Projektowego „INGA-TECH” na budowê nawierzchni przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie.
12. Z zakresu spraw obronnych:
- wykonano i zatwierdzono Plan Operacyjny
Funkcjonowania Miasta Chojnowa w warunkach zewnêtrznego zagro¿enia.

 Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 216
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 219 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê
26.355,16 z³, (wydano 212 decyzji pozytywnych i 7 decyzji negatywnych).
Za miesi¹c VII 2006 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 78.966 z³. Za miesi¹c VIII
2006 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 78.612 z³.
2. Dowody osobiste: wydano 430 dowodów
osobistych.
3. Paszporty: przyjêto 50 wniosków, wydano
24 paszporty.

Uchwa³a Nr LX/284/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Uchwa³a Nr LX/283/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Rady Miejskiej
Chojnowa w sprawie zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego w roku 2006

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.

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 zmianami) oraz art. 82 ust.1 pkt.2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze
zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr LVII/274/06 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zaciagniêcia kredytu d³ugotermonowego w roku
2006 § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie “Sp³ata
kredytu nast¹pi w latach 2007-2012”.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
pod-lega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miejskim i przez og³oszenie w “Gazecie
Choj-nowskiej”
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze
zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastepuje:
§ 1.
Zaci¹ga siê po¿yczkê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu w wysokoœci 280.290 z³ w tym:
- na zakup samochodu - œmieciarki do wywozu odpadów sta³ych - 261.000 z³. Sp³ata
po¿yczki nast¹pi w latach 2007 -2011 w ratach kwartalych.
- na budowê sieci kanalizacji oglnosp³awnej w ul. ¯eromskiego w Chojnowie 19.290 z³. Sp³ata po¿yczki nast¹pi w latach 2006 - 2008 w ratach kwartalnych.
§ 2.
Form¹ zabezpieczenia sp³aty po¿yczek bêdzie weksel in blanco.
§ 3.
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Chojnowa do podpisania umowy o zaci¹gniêciu
po¿yczki, o której mowa w § 1.
2. èród³em sp³aty po¿yczki, o której mowa w § 1 bêd¹ dochody w³asne.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 5.
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
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Siwizna ju¿ pokry³a czo³a,
Sieæ zmarszczek jest na twarzy
Energii ¿ycia jeszcze du¿o
I wci¹¿ siê o czymœ marzy.

Razem od pó³ wieku
Kiedy przed 52 laty spotkali siê po raz pierwszy, oboje zwrócili na siebie
uwagê – on ujrza³ piêkn¹ zgrabn¹ dziewczynê, ona przystojnego,
wyró¿niaj¹cego siê w t³umie ch³opaka. By³o to podczas potañcówki
w Bia³ej. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, ¿e u swego boku spêdz¹ wiele
lat ¿ycia.
Burmistrz Miasta, który w imieniu prezydenta wrêcza³ jubilatom
medale, gratuluj¹c jubileuszu, podziêkowa³ za wieloletni¹ pracê na
rzecz miasta i trud w³o¿ony w wychowanie dzieci.

Œlub nowo¿eñców odby³ siê przed piêædziesiêciu laty w Bia³ej. By³o
wesele i mnóstwo goœci. 19 sierpnia 2006r.w Urzêdzie Stanu Cywilnego
Bronis³awa i Zbigniew Skrzypnik ponownie stanêli przed urzêdnikiem pañstwowym, nie po to jednak by z³o¿yæ przysiêgê - zostali
uhono-rowani przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego medalem za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie – jubilaci obchodzili „Z³ote Gody”.
- ¯ycie Wasze to ci¹g³y marsz – powiedzia³a Leokadia Szkolnik urzêdnik
USC prowadz¹ca uroczystoœæ – Idziecie wspólnie przez ¿ycie 50 lat.
Dzielicie dni smutku i radoœci, stanowicie jednoœæ ma³¿eñsk¹. Symbolem
tej jednoœci jest Wasza œlubna obr¹czka, która jest ze szlachetnego kruszcu,
nie ma pocz¹tku, ani koñca, tak jak Wasze ¿ycie dostojne i trwa³e.

Pan Zbigniew przyjecha³ do Bia³ej prosto z Sybiru, pani Bronis³awa
przyby³a na nasze tereny z Bieszczad. Praca zawodowa, wychowanie
dzieci i prowadzenie gospodarstwa wype³ni³y im niemal ca³e ¿ycie.
Nie by³o ³atwo, jak mówi¹, ¿ycie uk³ada³o siê ró¿nie – „raz na wozie
raz pod wozem”, ale dziêki mi³oœci i wzajemnemu wsparciu dali radê
i teraz ciesz¹ siê sukcesami dzieci i wnuków.
- Zawsze, nawet w najtrudniejszych chwilach byliœmy blisko Boga – mówi
pani Bronis³awa. – Wed³ug mnie, to dziêki temu uda³o siê przezwyciê¿yæ
trudy, choroby i niepowodzenia.
Dziœ ciesz¹ siê ka¿dym dniem ¿ycia, ka¿d¹ chwil¹ spêdzon¹ u swego
boku i w gronie najbli¿szych. Najwiêksz¹ radoœci¹ s¹ wnuki i œledzenie
jak wkraczaj¹ w kolejne etapy swojego ¿ycia, a marzeniem jubilatów
jest, aby wszystkim najbli¿szym powodzi³o siê jak najlepiej.
Redakcja „Gazety Chojnowskiej” szczerze gratuluje jubileuszu
i ¿yczy wielu, kolejnych lat w szczêœciu, radoœci i zdrowiu.

Niech p³yn¹ zatem dalej dni
I w sercach radoœæ goœci
Bêdziecie sobie dalej sgzli
Razem do póŸnej staroœci.
(wykorzystano fragmenty wiersza E. Opaliñskiej)

eg

POMÓ¯MY MICHA£OWI!!!
Micha³ jest wspania³ym m³odym cz³owiekiem, który w wyniku nieszczêœliwego wypadku zosta³ pora¿ony pr¹dem.

Na skutek ciê¿kich i rozleg³ych oparzeñ
lekarze musieli amputowaæ lew¹ rêkê.
Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc
i szansê dla Micha³a, aby móg³ powróciæ
do normalnego ¿ycia i œwiata swoich
rówieœników. Ratunkiem dla niego jest
„inteligentna” proteza przedramienia,
która kosztuje 70.000 PLN. Rodzice z
ca³ego serca prosz¹ Pañstwa o pomoc
dla swojego syna.
Fundacja na Rzecz Osób
Niewidomych i Niepe³nosprawnych
„Pomó¿ i Ty”, 81-535 Gdynia, ul.P³ocka
5A, tel./fax (058) 663-81-41
Nr konta, na które prosimy dokonywaæ
wp³at:
Millennium 63 1160 2202 0000 0000
2920 6273 z dopiskiem
”Proteza przedramienia lewego
dla Micha³a £azaronka”

6

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/633

Wypoczynek po harcersku
Tegoroczny letni wypoczynek Komendy Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego w Chojnowie zorganizowano w Œwieradowie Zdroju pod
has³em „PIRAMIDA ZDROWIA”. Mimo, ¿e pogoda w pierwszych dniach
sp³ata³a nam psikusa, to ¿ycie kolonijne toczy³o siê zgodnie z za³o¿eniami programu: zdobywano szczyty, k¹pano siê w basenie,
zwiedzano czeski Liberec. Mieliœmy mo¿liwoœæ uczestniczenia
w próbach i koncertach Miêdzynarodowego Festiwalu Orkiestr
M³odzie¿owych EUROUNIONORCHESTRON. Na wieczornych
podsumowaniach dnia ka¿da dru¿yna mog³a popisaæ siê swoj¹ twórczoœci¹ artystyczn¹ i zadaniami, które nale¿a³o wykonaæ.
Oto jedno z zadañ – zwiad terenowy.
4.08.2006r. dru¿yna „Œcie¿ka zdrowia ”pod wodz¹ druha £ukasza
wyruszy³a na zwiad terenowy.
Id¹c w stronê Domu Zdrojowego natknêliœmy siê najpierw na tablicê
informacyjn¹, gdzie dowiedzieliœmy siê miêdzy innymi o najwiêkszych
szczytach w tej okolicy. Wed³ug wysokoœci nad poziomem morza
najwy¿szy szczyt to Stóg Izerski - 1107m. Tu¿ za nim Sêpia Góra - 828 m
i Opaleniec - 825 m. Na tablicach widnia³a tak¿e wielka reklama Jaskiñ
Solno - Jodowych. Lecznicze w³aœciwoœci jaskiñ s¹ niezast¹pione przy
schorzeniach uk³adu oddechowego, nerwowego, krwionoœnego oraz
procesu przemiany materii.
Nastêpnie dotarliœmy do Domu Zdrojowego, gdzie dowiedzieliœmy siê
o cudownych w³aœciwoœciach wody zdrojowej. Wody mineralne
pochodz¹ce z lokalnych zasobów to szczawy wodorowêglanowo-wapniowo-magnezowe z zawartoœci¹ radonu, ¿elaza oraz fluoru. Picie tej
wody wskazane jest przy chorobach krwi, oty³oœci i zatruciach. Nastêpnym celem by³ koœció³ pod wezwaniem œw. Józefa. Dwuwie¿owa
œwi¹tynia zbudowana w 1899 r. zaprojektowana przez wroc³awskiego
architekta Grossa. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tu dzwony. Najwiêkszy z nich - dzwon œw. Józefa, wa¿y 860 kg, œredni zosta³ nazwany
imieniem Jana Paw³a II, a najmniejszy z nich, to odlany w 1699 r.
dzwon œw. Jana Ewangelisty. Spod koœcio³a udaliœmy siê w stronê
Urzêdu Miasta. Po drodze minêliœmy pomnik poœwiêcony wszystkim walcz¹cym o wolnoœæ i niepodleg³oœæ ojczyzny.
Nastêpnie skierowaliœmy siê w stronê Izerskiego Centrum Wspomagania
Przedsiêbiorczoœci. Na miejscu otrzymaliœmy ciekawe ulotki informacyjne. W drodze do Centrum minêliœmy Nadleœnictwo, na dziedziñcu,
którego nasz¹ uwagê przyku³a figurka dzika. W pobli¿u cmentarza
znaleŸliœmy kolejn¹ tabliczkê informacyjn¹, z której dowiedzieliœmy
siê, ¿e w Œwieradowie od 7 do 12 sierpnia odbywaj¹ siê Europejskie
Spotkanie M³odych Muzyków.
Dotarliœmy tak¿e na cmentarz z 1743 r. gdzie bezowocnie szukaliœmy
grobu sprzed XIX w. Nagle rozpada³ siê deszcz, wiêc zmarzniêci, ale
zadowoleni wróciliœmy do pensjonatu.
Kolonia jak i inne placówki organizowane przez Komendê Hufca
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Chojnowie zosta³y zg³oszone do
konkursu na „Wzorow¹ koloniê”, „Wzorow¹ Stanicê”, „Wzorowy obóz”.
Placówki nasze odwiedzili przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty
i Wychowania, Komendy Chor¹gwi Dolnoœl¹skiej ZHP, w³adz
samorz¹dowych, radni gminy i powiatu, lokalne w³adze samorz¹dowe
i przedstawiciele Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej.

Na obowi¹zkowych apelach wszyscy stawiali siê punktualnie.
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Harcerska Akcja Letnia dobieg³a koñca.
Pragnê gor¹co podziêkowaæ w³adzom miejskim na czele z burmistrzem Janem Serkiesem za pomoc w dofinansowaniu kolonii, jak
równie¿ komendantowi kolonii i wychowawcom, którzy pe³nili swoje
funkcje jako wolontariusze.
Podharcmistrz Teresa Reichert

Na obozowiczów czekali stêsknieni rodzice.
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci zabudowanej,
po³o¿onej przy ul. D¹browskiego Nr 10 w Chojnowie (by³y internat):

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie remontu – 1 rok od
nabycia; zakoñczenie remontu – 3 lata od daty nabycia.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 wrzeœnia 2006 r. o godz. 10.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
15 wrzeœnia 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 2.100,00 z³.
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.
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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ od dnia 28 sierpnia 2006 r. w godz. 900
do 14 00 . Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzyma³y 30 – tel. 076-81-88-370.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
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C o m m e n t r y e s t t re s j o l i e ! ! ! ! !
W dniach 17-24 sierpnia 13-osobowa delegacja z Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika pod opiek¹ p. Andrzeja Urbana oraz p. Malwiny
Olsze w sk i e j ( t ³u m a c z k i ) p r z e b y w a ³ a we francus kim mieœ cie
Commentry. Jest to pocz¹tek zaplanowanej na d³ugi czas letniej wymiany m³odzie¿y z naszych partnerskich miast.
Po odwiedzinach naszych rówieœników z partnerskiego miasta Commentry we Francji, postanowiliœmy zobaczyæ jak wygl¹da ich ¿ycie
codzienne, poznaæ zwyczaje oraz miasto,
a przede wszystkim wykorzystaæ ca³oroczn¹
naukê jêzyka francuskiego w praktyce.
Wszystko zaczê³o siê od niewinnego e-maila
z podziêkowaniami dla p. Stephanie Escura
za pomoc w redagowaniu specjalnego wydania gazetki “GIMBEK” o Commentry. Korzystaj¹c ze swoich, jeszcze niedu¿ych, umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem francuskim, przy pomocy Internetu nawi¹za³em bli¿sz¹ wspó³pracê z p. Stephanie w wyniku, której
nasze plany mog³y zostaæ zrealizowane.
I heyahhhh! 17 sierpnia o godzinie 10.00 wyruszyliœmy w podró¿ autobusem “Krychy”!
Mimo tak wyczerpuj¹cej i d³ugiej drogi przyjechaliœmy do Commentry o 5.00 rano
œwie¿y i rzeœcy. Na miejscu czeka³ na nas
Pan Chris-tian z cieplutkimi croissantami.
Nastêpnie zjedliœmy uroczyste œniadanie z
przedstawi-cielami merostwa oraz zostaliœmy
przydziele-ni do rodzin, u których mieliœmy
nocowaæ no.... i oczywiœcie próbowaæ specja³ów francuskiej kuchni. Wieczorkiem
wybraliœmy siê na spektakl przedstawiaj¹cy
muzykê i taniec irlandzki, tu¿ po nim
m³odzie¿ francuska za-bra³a nas do weso³ego
miasteczka.
Ca³¹ sobotê spêdziliœmy z lokaln¹ dru¿yn¹
USP Commentry: zwiedzaliœmy razem bibliotekê, graliœmy mecz pi³ki no¿nej, do czasu
a¿ pi³ka siê przebi³a i poszliœmy na barbecue
(grill), na którym urz¹dzono nam dyskotekê.
Nastêpnego dnia o godz.11.00 poszliœmy na
mszê, na której czarnoskóry ksi¹dz piêknie
odœpiewa³ po polsku “Abba Ojcze”. Zaraz po
mszy rozpocz¹³ siê s³ynny francuski apéritif,
a wieczorem podziwialiœmy nocn¹ Kawalkadê po ulicach Commentry. Jednak najciekawszym dniem zapowiada³ siê poniedzia³ek
- SP£YW KAJAKOWY po rw¹cej rzece Sioule.
I rzeczewiœcie tak w³aœnie by³o! Ju¿ na samym pocz¹tku wszystkie kajaki zderzy³y siê,
a co niektóre utknê³y na wystaj¹cych kamieniach i wioœlarze mieli lekki problem z ruszeniem w dalsz¹ podró¿. Staj¹c na wysokoœci
zadania, aby nie zhañbiæ mêskiego rodu
wskoczyliœmy z Damianem do lodowatego
nurtu górskiej rzeki i poci¹gnêliœmy kajaki
uwalniaj¹c dziewczyny z opresji. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów niebezpiecznej
rzeki, nasza ekipa, po wodnych wojnach na
wios³a, przemoczona do suchej nitki rzuci³a
siê na l¹d, z okrzykiem na ustach: “gor¹cy
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pryyysszzzniicc!!!!! “
Ju¿ wysuszeni pojechaliœmy do starodawnego
miasta Charroux, gdzie mo¿na by³o poczuæ
ducha œredniowiecznego ¿ycia. Wieczorem
podziwialiœmy rewelacyjny pokaz sztucznych
ogni, który trwa³ ponad 30 min i by³ zsynchronizowany z muzyk¹. Tego widoku nie da
siê opisaæ! To trzeba zobaczyæ!!!
Kolejne dni naszego pobytu w Commentry
up³ynê³y równie przyjemnie. Pojechaliœmy na
mini golfa do Nérie les Bains, wypoczywaliœmy w gor¹cych termach i zabawialiœmy siê
w ogromnym Aqua Parku. Ostatni wieczór
by³ magiczny. Spêdziliœmy go w restauracji
“Le Pirate” gdzie zjedliœmy z gospodarzami
nasz ostatni wspólny posi³ek.
Najsmutniejszy by³ moment po¿egnania.
Jednak rzadko kiedy wyprawy obywaj¹ siê

bez przygód. ¯egnaliœmy siê trochê d³u¿ej,
ni¿ to by³o przewidziane, gdy¿ jedna z naszych kole¿anek przypomnia³a sobie, ¿e
paszport zostawi³a w ogromnej torbie na
samym spodzie stosu pakunków. Trzeba by³o
ca³ego busika przepakowywaæ od nowa.

Pobyt w Commentry przeszed³ nasze najœmielsze marzenia. Program pobytu by³ niezwykle atrakcyjny. Osoby, które zaplanowa³y
go w³o¿y³y wiele serca, abyœmy siê nie nudzili i dobrze siê tam czuli. Rodziny, u których mieszkaliœmy okaza³y nam wiele ¿yczliwoœci, serdecznoœci i poœwiêci³y nam sporo
swojego czasu, za co im z serca serdecznie
dziêkujemy.

O pobycie chojnowskiej m³odzie¿y w Commentry,
napisa³a lokalna prasa.

W imieniu uczestników
– P. Piasecka i J. Stasiewicz
Sk³adamy serdeczne podziêkowania tym
wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji
tego wyjazdu:
- stronie polskiej - Urzêdowi Miasta Chojnowa i Burmistrzowi Janowi Serkiesowi,
wicedyrektorowi Gimnazjum nr 2 Andrzejowi
Urbanowi, t³umaczce p. Malwinie Olszewskiej, p. Tadeuszowi Stasiewiczowi oraz firmie przewoŸniczej “Kry-cha”,
- stronie francuskiej - Urzêdowi Miasta
Commentry wraz z merem Jean Luisem Gaby,
panu Henrykowi, panu Chrystianowi oraz
wszystkim przemi³ym mieszkañcom piêknego
miasta Commentry.
Za wszystko gor¹co dziêkuj¹ uczestnicy wyjazdu - Kasia Hyclowska, Kamil Hyclowski,
Dagmara Ozimek, Patrycja Piasecka,
Damian Piaseczki, Dominika Rudzik, Natalia
Gadzina, Jakub Stasiewicz, Joanna Kogut,
Jakub Mormul, Marcin Semczuk, Kasia
Sienkiewicz, Ania D¹browska, Jacek Dzia³o.
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IV Wrzeœniowe Kresowiana 23.09.2006
lat temu w Katedrze Lwowskiej
król Jan Kazimierz z³o¿y³ przed
obrazem Matki Bo¿ej œlubowanie, w którym wobec cudownego przebudzenia siê
narodu polskiego po heroicznej obronie
Jasnej Góry przed szwedzkim najeŸdŸc¹
obiecywa³ wprowadzenie wielu reform
w kraju i szczególna opiekê nad polskim
ludem. Lud polski okaza³ swoj¹ wiarê
i przywi¹zanie do katolickiej wiary i wiernoœæ swojemu królowi, który opuszczony
przez mo¿nych tego œwiata musia³ opuœciæ
Polskê i udaæ siê na Œl¹sk. Jednak wróci³ do
Ojczyzny ju¿ zim¹ 1656 roku i dnia 1 kwietnia we Lwowie razem ze swoimi najwierniejszymi poddanymi modli³ siê o wolnoœæ
narodu. Ta wolnoœæ wkrótce przysz³a. To
cudowne ocalenie przypisywano wówczas
Matce Najœwiêtszej.
Minê³o trzysta lat, gdy naród polski znalaz³
siê ponownie w niewoli komunistycznego
re¿imu. Marksistowska ideologia narzuconej z Moskwy w³adzy chcia³a za wszelk¹
cenê wykorzeniæ z Polaków wiarê w Boga
i czeœæ jak¹ otaczali Maryjê szczególnie
w wizerunku Jasnogórskiego Obrazu. Uwiêziony w Komañczy Prymas Polski kardyna³
Stefan Wyszyñski wspominaj¹c œluby Jana
Kazimierza postanowi³ napisaæ Œluby Narodu Polskiego, które mia³y siê staæ wielkim manifestem wiernoœci Bogu i Koœcio³owi. Sta³y siê one duchowym programem na przysz³oœæ dla Polaków, a zarazem
wyrazem g³êbokiej nadziei, ¿e Matka Bo¿a
ocali nasz naród przed straszliwym duchowym uciemiê¿eniem. Tekst œlubów zosta³
potajemnie przekazany na Jasn¹ Górê i tam
26 sierpnia 1956 roku wobec zgromadzonej
ponad milionowej rzeszy wiernych po raz
pierwszy odczytane, wywo³uj¹c ogromny
entuzjazm wierz¹cych Polaków, a zarazem
wœciek³oœæ komunistycznej w³adzy.
Wkrótce przysz³o uwolnienie Prymasa
i tzw. „odwil¿ paŸdziernikowa”. Nie by³ to
jednak koniec procesu odzyskiwania wolnoœci. Na ten trzeba by³o jeszcze czekaæ
ponad trzydzieœci lat. Bóg prowadzi³ jednak
Polaków poprzez szczególne znaki swojej
³aski, a opieka Matki Najœwiêtszej by³a
szczególnie widoczna. Wielka Nowenna
Narodu Polskiego, która przygotowywa³a
Polaków do Milenium Chrztu Polski, a potem Pontyfikat Papie¿a z polskiej ziemi
Jana Paw³a II, by³y b³ogos³awieñstwem na
drodze do wolnoœci. Dzisiaj zbieramy tego
owoce.
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Tegoroczne „Wrzeœniowe Kresowiana”
pragn¹ nawi¹zaæ do tych wydarzeñ. Ukazaæ
szczególn¹ rolê Matki Bo¿ej w dziejach
naszego narodu. Duchowa ³¹cznoœæ narodu
wyra¿ona w kulcie Maryi jest tu jednoznacznym znakiem naszej to¿samoœci. Chcemy
podkreœliæ znaczenie tego kultu poprzez
przeniesienie wizerunku Matki Bo¿ej Pyszkowieckiej z Chojnowa do Bia³ej.
W rusiñsko – polskiej wiosce niedaleko
Puszcza znajdowa³a siê kaplica wybudowana pod koniec drugiej po³owy XIX wieku.
Do wybuchu wojny zbierali siê w niej na
nabo¿eñstwa i inne uroczystoœci koœcielne
mieszkaj¹cy tam Polacy. W kaplicy na
pocz¹tku msze by³y odprawiane co dwa
tygodnie przez ksiêdza, który przyje¿d¿a³
z Buszcza. PóŸniej Pyszkowce zosta³y
przy³¹czone do parafii Trybuchowce. Do
dzisiaj wspominane s¹ kazania ks. Tomaszewskiego gromadz¹ce nie tylko spo³ecznoœæ polsk¹, ale i rusiñsk¹. Na pocz¹tku
XX wieku, do owej kaplicy hrabina szambelanowa Horodecka namalowa³a obraz
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem Jezus. Dzie³o
zosta³o umieszczone w o³tarzu g³ównym.
Pocz¹tkowo Pan Jezus trzymany na rêkach
przez Mariê by³ nagi, a czasem jednak pod
presj¹ mieszkañców hrabina „ubra³a” Go
w sk¹p¹ szatê.
Okres wojny dla ludzi tam mieszkaj¹cych
by³ okrutny: fronty, zabory – rosyjski i niemiecki – wywózki na Sybir, do Kazachstanu i na przymusowe roboty do Niemiec
– fanatyczny i szalej¹cy nacjonalizmy
ukraiñski. I w tym czasie, a dok³adnie
w roku 1943 jedna z mieszkanek znalaz³a
w niemieckim bunkrze wojskowym wyciêty
z ram obraz, który s³u¿y³ za nakrycie sto³u.
Po wojnie wiêksza czêœæ polskich mieszkañców Pyszkowiec zosta³a przesiedlona
do Bia³ej. W roku 1947 ks. Lupa, którego
równie¿ repatriowano z terenów wschodnich, przebywa³ w Legnickim Polu. To
w³aœnie on przekaza³ mieszkañcom Bia³ej
ich obraz Matki Bo¿ej Pyszkowieckiej.
Dzie³o zosta³o poddane renowacji i umieszczeniu w ramie. W Bia³ej by³o przechowywane do roku 1963. w Chojnowie funkcje proboszcza wype³nia³ ks. Tomasiewicz,
który wzi¹³ obraz pod opiekê.
Po wielu latach, gdy koœció³ w Bia³ej zosta³
wybudowany i powsta³a tu parafia pw. Przemienienia Polskiego, ostatni ¿yj¹cy jeszcze
mieszkañcy Pyszkowiec oraz ich potomkowie wielokrotnie wyra¿ali pragnienie, by

wizerunek Matki Bo¿ej znalaz³ siê w ich
koœciele, by by³ œwiadectwem ich dziejów,
ich wiernoœci. Dzisiaj pragniemy spe³niaæ
te oczekiwania. Podczas naszej uroczystoœci obraz zostanie przeniesiony do koœcio³a
w Bia³ej. „Wrzeœniowe Kresowiana” s¹
tego szczególn¹ okazj¹, a rocznica Œlubów
Jana Kazimierza i Œlubów Narodu Polskiego jeszcze bardziej podkreœlaj¹ tê
chwilê.
Podczas tegorocznych „Kresowian” odbêdzie siê zatem uroczyste przeniesienie
obrazu do parku w Bia³ej, gdzie odprawiona bêdzie Msza œw. polowa. Potem
wyg³oszony zostanie wyk³ad przez ks. prof.
Piotra Noteckiego na temat „Œlubów Narodu polskiego jako wyrazu szczególnego
kultu Matki Bo¿ej”. Potem zapraszamy
wszystkich do wspólnego radosnego prze¿ywanie festynu kresowego, gdzie bêdzie
mo¿na zakosztowaæ kuchni kresowej oraz
nabyæ wiele publikacji z tematyki maryjnej,
kresowej i z historii. Rozpoczn¹ siê wtedy
tak¿e wystêpy zespo³ów, chórów i schol
o repertuarze kresowym. Chcemy tak¿e
zorganizowaæ tak jak co roku wspólne œpiewanie i konkurs na najpiêkniej wykonan¹
pieœñ Maryjn¹. Nastêpnie przedstawione
zostanie Misterium poœwiêcone Matce Bo¿ej
Ostrobramskiej, po którym rozpocznie siê
uroczysta procesja z pochodniami do koœcio³a pw. Przemienienia Pañskiego w Bia³ej,
gdzie zostanie umieszczony obraz Matki
Bo¿ej Pyszkowieckiej. Procesja zostanie
poprzedzona przedstawieniem historii obrazu przez jedn¹ z ostatnich ¿yj¹cych mieszkanek Pyszkowiec. Nabo¿eñstwo do Matki
Bo¿ej i uroczyste b³ogos³awieñstwo zakoñczy nasze wspólne spotkanie.
Serdecznie zapraszam wszystkich
w imieniu organizatorów „IV Wrzeœniowych Kresowian” w Bia³ej: parafii
Dekanatu Chojnowskiego, urzêdu gminy
Chojnów, Burmistrza Chojnowa, stowarzyszeñ kresowych, i wszystkich, którzy
zaanga¿owali siê w organizowanie takiego piêknego wspólnego przedsiêwziêcia.
P.S. Zwracamy siê z proœb¹ do ludzi
posiadaj¹cych wiedzê na temat kaplicy
i obrazu Matki Boskiej Pyszkowieckiej,
aby do nas napisali. Parafia Rzymsko –
Katolicka, 59 – 225 Chojnów, Bia³a.
Ks. Krzysztof Bojko
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„Pasja namiêtnoœci serca” Œwiêtowanie z Tyskim
S¹ ludzie w Chojnowie, dla których twórczoœæ
wybitnych kompozytorów i poetów staje siê
ich wielk¹ pasj¹ i fascynacj¹.
Niew¹tpliwie do kultowych idoli nale¿y
zmar³y dwa lata temu Jacek Kaczmarski. Jego
piosenki nie raz, nie dwa wspiera³y duchowo
naród polski w ciê¿kich chwilach. Nie ka¿dy
wie, ¿e od chwili œmierci Jacka Kaczmarskiego
ciê¿ar obowi¹zku utrzymania pamiêci o Nim
czuj¹ na sobie ludzie, którzy staraj¹ siê to robiæ
jak najlepiej - poprzez piosenki. Do nich
nale¿y m.in. chojnowianin Tomek Susmêd,
który twierdzi, ¿e piosenki Jacka zna od
zawsze.
W 2003 r. Tomek znalaz³ siê w odpowiednim
czasie i miejscu. Do³¹czy³ do pewnego ³ódzkiego duetu. I w ten sposób narodzi³o siê –
„TRIO £ÓDZKO – CHOJNOWSKIE”.
Kilka pierwszych wystêpów publicznych zmotywowa³o ich do dalszej pracy. Trzy lata temu
Jacek Kaczmarski us³ysza³ TRIO na koncercie
w Przemyœlu. To zaowocowa³o osobistym
zaproszeniem Mistrza do udzia³u w programie
telewizyjnym „Od przedszkola do Opola”.
W programie tym dzieci wykonywa³y piosenki
Kaczmarskiego przy akompaniamencie TRIO.
Po nagraniu programu cz³onkowie zespo³u
zostali zaproszoni do domu Jacka, gdzie od gospodarza us³yszeli wiele s³ów sympatii i uznania.
Od œmierci Jacka Kaczmarskiego TRIO
£ÓDZKO – CHOJNOWSKIE wystêpuje regularnie z koncertami na terenie ca³ego kraju.
W tym roku postanowili wzi¹æ udzia³ w Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych
„Œpiewaj-my poezjê” w Olsztynie. Jest to
jeden z naj-wa¿niejszych krajowych festiwali
(obok im-prezy krakowskiej) odbywaj¹cy siê
od ponad 30 lat. Jego laureatami byli m.in.
Grzegorz Turnau, Czerwony Tulipan, Ewa
Demarczyk, Antonina Krzysztoñ.
29 czerwca br. TRIO bêdzie d³ugo wspominaæ
- z rozrzewnieniem i radoœci¹. Jury tego festiwalu nagrodzi³o zespó³ 3 miejscem! Stworzyæ
muzykê do wierszy Jacka Kaczmarskiego by³o
nie lada wyzwaniem. Cel jednak uœwiêci³ œrodki, a trud siê op³aci³.
Sk³ad zespo³u:
Witold £uczyñski – gitara, œpiew
Pawe³ Konopacki – gitara, œpiew
Tomasz Susmêd – fortepian.
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Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ w Internecie:
www.trio.art.pl.
Niewykluczone, ¿e ju¿ nied³ugo to mêskie trio
rozroœnie siê do kwartetu. Do ch³opaków do³¹czy bowiem 18 letnia Patrycja Wolny. W
tym fakcie nie by³oby nic nadzwyczajnego
gdyby nie to, ¿e Patrycja jest córk¹ Jacka
Kaczmar-skiego. Urodzona w Monachium
wiêksz¹ czêœæ swojego dzieciñstwa spêdzi³a w

dalekiej Australii. To by³a druga ojczyzna
rodziców i jej. Jak wspomina ojca?
Bardzo têskni³ za Polsk¹. Na obczyŸnie nie
móg³ siê odnaleŸæ. Dlatego w latach 95 – 96
odwiedza³ ojczyste strony. Przy okazji nagrywaj¹c kolejne p³yty. Patrycja TRIO pozna³a na
pogrzebie taty. W tych ciê¿kich chwilach
pomaga³ i wspiera³ j¹ duchowo Witold £uczyñski – wokalista zespo³u.
Obecnie w ¿yciu Patrycji zaczyna siê etap
pt. „studia aktorskie”. To pozwala na pokierowanie swoim ¿yciem i mo¿liwoœæ rozwijania
siê. Nie powinno byæ z tym problemu. Gdy
przez tyle lat w polskim domu pana Kaczmarskiego przewija³y siê takie osobowoœci polskiego kina jak Beata Tyszkiewicz i Piotr
Fronczewski, sam start w œrodowisko bohemy
artystycznej, nie powinien byæ trudny.
W Chojnowie Patrycja Wolny w przeci¹gu
ostatniego miesi¹ca by³a ju¿ dwukrotnie.
Wed³ug niej nasze miasto ma swój urok, a Park
Piastowski to szczególnie czaruj¹ce miejsce.
Cisza, spokój i œwie¿e powietrze. W przeciwieñstwie do ha³aœliwych, zat³oczonych wielkich aglomeracji miejskich. Czy zostanie na
sta³e w naszym kraju? A¿ tak daleko w przysz³oœæ nie wybiega. Teraz oprócz studiów,
oczekuje debiutu u boku TRIA CHOJNOWSKO – £ÓDZKIEGO.
Zaœpiewaæ utwory swojego ojca – to bêdzie
prze¿ycie z pogranicza magii i metafizyki.
A œpiewaæ potrafi i ma talent.
Nasz niecodzienny goœæ na pami¹tkê pobytu
w Chojnowie otrzyma³ drobne upominki
i gad¿ety ufundowane przez Urz¹d Miejski,
Drukarniê UNI-FOT i radnego Jerzego
Kucharskiego.
Piotr Misikiewicz

u¿ po raz pi¹ty, na prze³omie lipca
i sierpnia ruszy³ w trasê konwój z³o¿ony z kilkunastu ciê¿arówek przewo¿¹cych m.in. Tyskie Miasteczko, mobilne
Muzeum Tyskiego, które prezentowa³o
unikalne eksponaty zwi¹zane z bogat¹ histori¹ browarnictwa w Polsce, sceny, namioty oraz niemal 100 osób obs³ugi. Tegoroczna trasa Tyskie Grand Tour 2006 to
cykl imprez organizowanych w 29 miastach. Jednym z nich by³ gród nad Skor¹,
gdzie Tyskie stacjonowa³o 18 sierpnia.
Na pikniku „Tyskie Grand Tour 2006”
bawi³y siê setki chojnowian, którzy mogli
wzi¹æ udzia³ w licznych grach i konkursach wygrywaj¹c nie tylko birofilskie
gad¿ety.
Uczestnicy imprezy mieli okazjê do obejrzenia oryginalnego medalu i pucharu,
jakimi Tyskie zosta³o uhonorowane na
miêdzynarodowym konkursie The Brewing Industry International Awards
w Monachium. W paŸdzierniku 2005 Tyskie
zdoby³o tu Z³oty Medal i Grand Prix.

J

Podczas tej biesiady, przy kuflach
z piwem, muzyce i proponowanych rozry-

wkach mieszkañcy naszego miasta zdobywali wiedzê o œwiecie piwa, m.in. poprzez
wyk³ad specjalisty ds. sensoryki (smakowania i degustowania piwa) i znawcy historii Browaru w Tychach.
Darty, bilard, pinball, pi³karzyki, wybijanie medali i portreciœci, to uzupe³nienie
tyskich atrakcji rozrywkowych.
eg
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Wieœci
z „Chojnowianki”
Kablarze
20 sierpnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali trzech mieszkañców Nowej Wsi Legnickiej, którzy pomiêdzy Chojnowem a Jerzmanowicami
dokonywali wykopu, a nastêpnie
kradzie¿y przewodów telekomunikacyjnych. Na wniosek komisariatu oraz Prokuratury Rejonowej
w Z³otoryi, S¹d Rejonowy w Z³otoryi zastosowa³ wobec nich œrodek
zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego.

***
Jak dobrze mieæ s¹siada?
W nocy 20 sierpnia przy ul. Witosa
dwóch mieszkañców Placu Dworcowego w Chojnowie dokona³o
pobicia swojego s¹siada. Pokrzywdzony odniós³ obra¿enia w postaci uszkodzeñ g³owy oraz z³amania
dwóch palców prawej rêki. Postêpowanie prowadzi KP w Chojnowie.

***
Skok na blachê
22 sierpnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali 37.letniego mieszkañca
Chojnowa, który dokona³ kradzie¿y
18 arkuszy blachy kwasoodpornej
o wartoœci 1.000,00 z³otych z terenu Firmy HÖCKER w Chojnowie
przy ul. Piotrowickiej.

***
W okresie od 16 do 30 sierpnia na
terenie Chojnowa odnotowano
7 kolizji drogowych oraz dwa potr¹cenia pieszych, dlatego funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie apeluj¹ do kieruj¹cych o zachowanie szczególnej ostro¿noœci
podczas prowadzenia pojazdu,
natomiast pieszych o rozwagê przy
przechodzeniu przez jezdniê.
Na przestrzeni ostatnich dwóch
tygodni zatrzymano 6 kierowców
bêd¹cych uczestnikami ruchu
w stanie nietrzeŸwym.
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26 sierpnia 2006 roku na naszym stadionie dru¿yna „Chojnowianki” rozegna³a mecz mistrzowski ze „Stal¹” Chocianów, wygrywaj¹c 2:0 (0:0).
Bramki dla naszej dru¿yny zdobyli: w 55 min.
Krzysztof Kowalczyk; w 85 min. Marcin Gromala.
Nasi zawodnicy po pechowo przegranym meczu
w poprzedniej kolejce wyszli do meczu maksymalnie skoncentrowani. Znowu pokazali dobr¹
pi³kê, choæ dru¿yna goœci szczególnie w pierwszej po³owie stawia³a du¿y opór. Marcin Gromala
w tej po³owie nie wykorzysta³ przynajmniej
dwóch œwietnych sytuacji do zdobycia bramek.
Po przerwie jeszcze bardziej nasi zawodnicy
zwiêkszyli tempo i ju¿ w 55 min. Krzysztof Kowalczyk zdoby³ pierwsz¹ bramkê w tym spotkaniu. Po zdobytej bramce nasi zawodnicy nie
wiadomo czemu cofnêli siê oddaj¹c inicjatywê
goœciom. Jednak trwa³o to bardzo krótko i nasza

dru¿yna powtórnie przejê³a inicjatywê. Ukoronowaniem przewagi by³a druga bramka zdobyta
przez Marcina Gromalê, który po wymanewrowaniu dwóch obroñców goœci i bramkarza strzeli³
gola. Zwyciêstwo chojnowskiego teamu w pe³ni
zas³u¿one.
Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Soszyñski
Rados³aw, Kryszczuk Rafa³, P³achta Pawe³,
Rajczakowski Jaros³aw, Marcinkiewicz Marcin,
Kowalski Krzysztof (od Ptasznik Piotr), Rabanda
Marcin, (od 89 min. Stankiewicz Marcin),
Ziomek Pawe³, Kryszczuk Kamil (od 80 min.
Baszczak Marcin), Grzadkowski Micha³, Gromala
Marcin (od 85 min. Piotrkowski Marcin).
¯ó³tymi kartkami zostali ukarani: Rabanda
Marcin i Grz¹dkowski Micha³.

Harmonogram meczów „u siebie” sezonu 2006/2007
- runda jesienna 6.09.06 Chojnowianka – Chrobry II G³ogów – godz. 17.00
9.09.06 Chojnowianka – Zag³êbie Lubin – godz. 13.00
10.09.06 Chojnowianka – LZS Bia³a – godz. 11.00
16.09.06 Chojnowianka – KuŸnia Jawor – godz. 10.00
17.09.06 Chojnowianka – Szczedrzykowice – godz. 11.00
17.09.06 Chojnowianka – Bieniowice – godz. 12.30
23.09.06 Chojnowianka – Udanin – godz. 13.00
24.09.06 Chojnowianka – Polonia Witków – godz. 11.00
30.09.06 Chojnowianka – Zamêt Przemków – godz. 16.00
1.10.06 Chojnowianka – KuŸnia Jawor – godz. 11.00 (Trampkarze); godz. 12.30 (M³odzicy)
7.10.06 Chojnowianka – Zag³êbie Lubin – godz. 13.00
8.10.06 Chojnowianka – Orlik Odmiany – godz. 11.00
14.10.06 Chojnowianka – Iskra Kochliwe – godz. 15.00
15.10.06 Chojnowianka – Amico Lubin – godz. 12.30
21.10.06 Chojnowianka – MiedŸ Legnica – godz. 13.00
22.10.06 Chojnowianka – Kolejarz Mi³kowice – godz. 11.00
22.10.06 Chojnowianka – Iskra Kochliwe – godz. 12.30
22.10.06 Chojnowianka – Premium Budziwojów – godz. 11.00
28.10.06 Chojnowianka – Szczedrzykowice – godz. 15.00
5.11.06 Chojnowianka – P³omieñ Michów – godz. 11.00

Dziêkujemy za pomoc
Zarz¹d, trener i zawodnicy KS „Chojnowianka” dziêkuj¹ sponsorom za wsparcie.
S³owa podziêkowania kierujemy pod adresem
Rady Banku Spó³dzielczego w Chojnowie za
dotacjê finansow¹ na zakup sprzêtu sportowego.
Panu Czes³awowi Podhorodeciemu dziêkujemy
za mi³¹ niespodziankê jak¹ sprawi³ funduj¹c
torby na sprzêt sportowy dla zawodników
i grupy trampkarzy.
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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
BIBLIOTECZNE
NOWOŒCI
Filia Nr 1
Benesch Hellmuth - “ATLAS
PSYCHOLOGII”
Przedstawiono zwiêŸle wszystkie dziedziny psychologii, szko³y i kierunki psychologiczne.
Tekst uzupe³niaj¹ tabele,
rysunki.
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
No¿yñska-Demianiuk
Agnieszka - “BAJKI ORTOGRAFICZNE”
Regu³y poprawnej pisowni
przedstawiono w sposób ³atwy
i przyjemny. Baœniowy charakter ksi¹¿ki sprawia, ¿e
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uczeñ wêdruje po Krainie
Ortografii z grup¹ fantastycznych bohaterów, rozwi¹zuj¹c
przy tym zadania i poznaj¹c
ortograficzne regu³y. Ksi¹¿ka
jest rekomendowana przez
Warszawski Oddzia³ Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dyslekcji.
Dzia³ dla Doros³ych
“ARCYDZIE£A: najlepsze
opowiadania science fiction
stulecia”
Wybór najlepszych opowiadañ
science fiction pod redakcj¹
Orsona Scotta Carda. Zawiera
m.in. utwory I.Asimova, Artura C. Clarke’a, P.Andersona,
George’a R.R. Martina.
Kelling George L., Coles
Catherine M. - “ WYBITE
SZYBY: jak zwalczyæ przestêpczoœæ i przywróciæ ³ad
w najbli¿szym otoczeniu”
Relacje autorów z efektów
programów zwalczania przestêpczoœci dziêki wspó³pracy
obywateli z policj¹ oraz przywracanie ³adu i porz¹dku
w najbli¿szym otoczeniu, czyli
wstawianie “wybitych szyb”.

Z bibliotek¹ wakacje to same atrakcje!
W tym roku biblioteka zaproponowa³a dzieciom na wakacje dwa konkursy
oraz zajêcia czytelnicze i plastyczne.
30 sierpnia uczestnicy konkursów spotkali siê w bibliotece, aby poznaæ
wyniki artystycznych zmagañ. Podsumowaniem tego spotkania by³o rozdanie nagród i gratulacje od organizatorów.
„Kuferek na wakacyjne skarby”, to konkurs po³¹czony z zajêciami plastycznymi, w którym udzia³ wziê³o 12 osób. Zrobione podczas warsztatów
kuferki by³y jednoczeœnie eksponatami poddanymi ocenie jury. W tej
konkurencji wygra³y dwie dziewczynki - Jagoda Krzywda, Magdalena
Stefanicka, II miejsce zajê³y Alicja Typa i Izabela Mi³ych, na pozycji trzeciej uplasowa³y siê Sandra Rogulska i Aleksandra Burzmiñska. Nagrodê
specjaln¹ otrzyma³y Daria Koziar i Aleksandra Ba³aj.

„Bohaterowie z naszych ksi¹¿ek” to drugi konkurs dl dzieci z klas I-III.
W konkursie uczestniczy³o 6 osób. Tu najlepsza okaza³a siê Daria Koziar,
tu¿ przed Justyn¹ Gambal i Katarzyn¹ Sobczak.
Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursów, a efekty ich artystycznej pracy podziwiaæ mo¿na w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
eg
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OG£OSZENIA
DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam nowo wybudowany, komfortowy dom w Chojnowie o pow. u¿ytkowej
266 m2, dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 650 m2,
4 sypialnie, 2 dzia³ki, ogród zimowy, ogrzewanie pod³ogowe, podwójny system ogrzewania, okna termiczne, zagospodarowany
ogród, bardzo atrakcyjna cena – 370 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie o pow. 62,23 m2,
3 pokoje, balkon, wc osobno, Ip., z ceg³y,
œrodkowe, ul. Legnicka 45, cena 95 tys z³.
Wiadomoœæ: tel. 0513-030-369.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy
ul. Paderewskiego, parter, 1 pokój, o pow. 37 m2,
po remoncie. Wiadomoœæ: tel. 0888-599344.
Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie
dom w zabudowie bliŸniaczej, o pow. 130 m2
+strych, podpiwniczony (60 m2), 6 pokoi,
kuchnia, ³azienka 2 x wc, rok budowy 1994,
po³o¿ony w Chojnowie na dzia³ce 394 m2,
w cichej, spokojnej dzielnicy (ul. Akacjowa),
cena 220 tys. z³, stan dobry. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-66-40 lub 0660-710-502.
Zamieniê na mniejsze mieszkanie komunalne o pow. 54 m 2 – 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, komórka, du¿a piwnica, wysoki
parter, osobne wejœcie.
Wiadomoœæ: tel. 0601-459-861.
Kupiê mieszkanie 2 lub 3 pokojowe
w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0660-353-916.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe o pow. 64 m2 po remoncie, ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-47
lub 0696-487-433.
Sprzedam lokal przy ul. Wolnoœci.
Wiadomoœæ: tel. 0605-357-423.

US£UGI
Nauczyciel informatyki i chemii, uczestnik i laureat licznych olimpiad, dwukrotny
stypendysta zagraniczny, chêtnie pomo¿e
w nauce matematyki i chemii. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-69-43 lub 0694-242-029.
Uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!
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Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.
Poszukujê opiekunki do 6.miesiêcznego
dziecka. Wiadomoœæ: tel. 0502-185-638.

PRACA
Potrafisz zarz¹dzaæ ludŸmi i jesteœ piekarzem, zg³oœ siê do nas – gwarantujemy
wysokie zarobki. Wiadomoœæ: Zak³ad Produkcyjno Handlowy „U Borka” ul. T. Koœciuszki 24, tel. (076) 8181319.
Firma S-GAMA poszukuje informatyka,
specjalisty w zakresie obs³ugi stron internetowych. Mile widziany jêzyk niemiecki. Podanie kierowaæ na adres: S-GAME, ul. Fabryczna 1, tel. 0662-317-689.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 1,8 h
w Osetnicy, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 817-73-10.
Sprzedam ³ódkê wêdkarsk¹ plastikow¹
„NORTON-1” + wios³a + ciê¿arki + linki +
kapok. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-36 lub
0509-692-547.
Sprzedam sadzonki œwierka z bry³¹ ziemi
wysokoœci 0,8-1,2 m, cena do 10 szt. – 6,00 z³,
ponad 10 szt. – 5,00 z³. Du¿y wybór –
ok. 2000 szt. z plantacji blisko Chojnowa.
Najlepszy czas nasadzeñ drzewek 1 – 30 wrzeœnia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-17-24 lub 0608556-221.

Firma „APIS”

SZYBKO! TANIO!

odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami wykonujemy
us³ugi archiwizacyjno-biurowe
na fakturê VAT,
umowê o dzie³o, lub zlecenie.

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6
tel. (076) 818-80-50 ;
0696-468-441

Informacje pod numerem telefonu

- (076)

818-74-89.
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Urz¹d Miejski, 59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1
e-mail - urzad.miejski@chojnow.net.pl, tel. 076 81 88 285, fax 076 81 87 515
Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza przetarg nieograniczony na:

budowê wielofunkcyjnego boiska sportowego z odwodnieniem i oœwietleniem przy ul. Ma³achowskiego w Chojnowie
Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 45 21 22 21-1
1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ:
- w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, II piêtro, pokój nr 13B,
- na stronie intrnetowej: chojnow.eu,
- lub za poœrednictwem poczty.
Cena specyfikacji - 30,60 z³ + koszt przesy³ki
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.
3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2006 r.
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm).
5. Zamawiaj¹cy wymaga z³o¿enia nastêpuj¹cych dokumentów:
a) Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli odrêbne
przepisy wymagaj¹ wpisu do rejestru lub zg³oszenia do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, wystawione nie wczeœniej ni¿
6 m-cy przed terminem sk³adania ofert.
b) Umowy reguluj¹ce wspó³pracê podmiotów wystêpuj¹cych wspólnie.
c) Dokumenty stwierdzaj¹ce, ¿e osoby, które bêd¹ wykonywaæ zamówienie, posiadaj¹ wymagane uprawnienia:
- uprawnienia budowlane okreœlone przepisami prawa budowlanego,
- aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do okrêgowej izby in¿ynierów budownictwa.
d) Wykaz wykonanych w ci¹gu ostatnich piêciu lat robót budowlanych, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alnoœci jest krótszy - z tego
okresu, odpowiadaj¹cych swoim rodzajem i wartoœci¹ robotom budowlanym stanowi¹cym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartoœci oraz daty i miejsca wykonania oraz za³¹czeniem dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e roboty te zosta³y wykonane
z nale¿yt¹ starannoœci¹ (wykaz potwierdzony referencjami).
e) Dowód wp³aty wadium.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto
(wg Za³¹cznika nr 2)
- znaczenie - 100 %
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat).
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 14.09.2006 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 14.09.2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ).
Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do dnia 14.10.2006 r. Wymagana jest wp³ata wadium w wysokoœci 5 000,00 z³.
Kontakt w sprawie przetargu: Janusz Miko³ajczyk Insp. d/s Inwestycji i Pozyskiwania Œrodków Pozabud¿etowych - tel. 076 81 86 681.

PPU "Magrotex" sp. z o.o.
w Chojnowie ul. Fabryczna 1

Szko³a Jêzykowa AVANS w Chojnowie

poszukuje pracownika
na stanowisko

zaprasza do nauki jêzyków
- angielskiego i niemieckiego
we wszystkich grupach zaawansowania.
Specjalna oferta dla dzieci i maturzystów

G£ÓWNEGO
KSIÊGOWEGO
Wymagane doœwiadczenie
w prowadzeniu
ksi¹g rachunkowych spó³ek z o.o.
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Zapisy i informacje
Chojnów ul. Paderewskiego 12 (by³e biuro telekomunikacji)
Tel. (076) 819-65-64, www.giganet.biz.pl
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Uchwa³a Nr LX/282/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany w bud¿ecie
Miasta Chojnowa na rok 2006.
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 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 ze zm.),
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta
Chojnowa na rok 2006 poprzez:
zwiêkszenie dochodów o kwotê
- 173.733 z³
zwiêkszenie wydatków o kwotê
- 451.612 z³
zwiêkszenie przychodów ( po¿yczka
z WFOŒiGW)
- 280.290 z³
zwiêkszenie rozchodów (sp³ata po¿yczki
do WFOŒiGW)
2.411 z³
zgodnie z za³¹cznikami Nr 1 i Nr 2.
§ 2.
Plan dochodów po zmianach wynosi
27.253.662 z³
Plan wydatków po zmianach wynosi
29.643.643 z³
Plan przychodów po zmianach wynosi
2.770.527 z³
Plan rozchodów po zmianach wynosi
380.546 z³.
§ 3.
W uchwale Nr LV/264/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2006
w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta
Chojnowa na rok 2006 zmienia siê
brzmienie za³¹cznika Nr 3.
Za³acznik Nr 3 otrzymuje brzmienie
za³¹cznika Nr 3 niniejszej uchwa³y.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w
Choj-nowie i og³oszeniu w “Gazecie
Choj-nowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Œwiêtowanie z Tyskim

