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Dwoje m³odych chojnowian
kilkakrotnie stawa³o 

na najwy¿szym podium.

Podró¿ Kolej¹ Transsyberyjsk¹, 
to przygoda, której nigdy siê 

nie zapomina.

LZS mog¹ siê poszczyciæ nie tylko oddan¹
kadr¹, ale tak¿e wspania³ymi zawodnikami.

5555    xxxx     zzzz ³³³³oooottttoooo

SSSSyyyybbbbeeeerrrryyyy jjjj sssskkkkaaaa     pppprrrrzzzzyyyyggggooooddddaaaa

SSSSppppoooorrrrttttoooowwwwiiii     wwwwoooolllloooonnnnttttaaaarrrr iiii uuuusssszzzzeeee

,,,,WWssppoommnniieenniiaa  ss¹¹  rraajjeemm,,
zz  kkttóórreeggoo  nniiggddyy  nniiee  bbêêddzziieemmyy  wwyyggnnaannii””......

66660000    llllaaaatttt
LLLLiiiicccceeeeuuuummmm    OOOOggggóóóóllllnnnnooookkkksssszzzzttttaaaa³³³³cccc¹¹¹¹cccceeeeggggoooo

iiiimmmm....     MMMMiiiikkkkoooo³³³³aaaajjjjaaaa    KKKKooooppppeeeerrrrnnnniiiikkkkaaaa
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Obchody 60 – lecia LO rozpoczn¹ siê
uroczyst¹ msz¹, póŸniej przyjdzie czas na
przemówienia, ods³oniêcie pami¹tkowej

tablicy, przemarsz ulicami miast. W szkole
wszyscy absolwenci bêd¹ mogli obejrzeæ

zdjêcia oraz kroniki szkolne. 
To tylko pocz¹tek atrakcji przygotowanych

na jubileusz.

ZAPRASZAMY
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Budynek socjalny przygotowywany jest do
ostatecznego odbioru. Wed³ug umowy termin
zakoñczenia robót up³ywa 15 paŸdziernika.
* Dokonano ju¿ odbioru boiska wielofun-
kcyjnego przy Gimnazjum nr 2. W odbiorze,
obok komisji urzêdu miejskiego i gimnazjum,
uczestniczy³y tak¿e przedstawicielki Sanepidu.
* Prace przy budowie drogi na ul. Kazimierza
Wielkiego dobiegaj¹ koñca.
* Na k³adce przy ul. Paderewskiego kontynu-
owane s¹ prace remontowe.
* Nawierzchnia przy ul. Maczka-£okietka,
w trakcie tworzenia gazety, by³a przygotowa-

na pod wylanie asfaltu. Osiedlowe parkingi
przy tej drodze maj¹ ju¿ kostkê brukow¹,
wykonano tak¿e chodnik w miejscu wydep-
tanej œcie¿ki.
* W ulicy ¯eromskiego prowadzone s¹ prace
przy wymianie sieci wodoci¹gowej.
* Ukoñczono prace przy wymianie nawierzchni
chodnika przy ul. PoŸniaków ko³o LO, wyko-

nano przejœcie z p³yt drogowych od ul. Sol-
skiego do ul. Bielawskiej, znacznie skra-
caj¹cej dojœcie z osiedla Wyspiañskiego do
centrum miasta.
* Ulica Spacerowa (od alei parkowej do Placu
Zamkowego) ma nowe krawê¿niki i jest przy-
gotowana do wylania asfaltowej nawierzchni.

* Na terenie stadionu przy ul. Ma³achow-
skiego rozpoczêto prace przygotowawcze do
budowy wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego z oœwietleniem i odwodnieniem. 
* Odmalowano i zakonserwowano wszystkie
urz¹dzenia nowych ogrodów zabaw.

Wydzia³ GGiOŒ 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmi-
anami/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 27. 09.2006 r. do 18.10.2006 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. D¹browskiego 30 
i Chmielnej 11 (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
Nr 104/2006).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 
w Chojnowie w terminie do dnia 08.11.2006 r.

Basen miejski
22 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim odby³o siê
spotkanie z projektantem basenu, na którym
wspólnie z dyrekcj¹ Szko³y Podstawowej nr 4
ustalono program do projektu.
Projektowany basen miejski w Chojnowie
przy ul. Kiliñskiego bêdzie obiektem wypo-
sa¿onym w nieckê o wymiarach 25 m x 12,5 m
i g³êbokoœci od 1,2 m do 1,8 m, basen re-
kreacyjny o pow. 45 m2 i g³êbokoœci 0,8 m
wraz z masa¿ami podwodnymi. Dodatkowo
bêdzie posiada³ zje¿d¿alniê z basenem oraz
dwie wanny typu jacuzzi o œrednicy 2 m. 
W strefie wejœciowej znajdowaæ siê bêdzie
bar cafe. 
Parter obiektu przystosowany bêdzie dla osób
niepe³nosprawnych, poruszaj¹cych siê na
wózkach. Obiekt posiada³ bêdzie równie¿
windê. Dodatkowo na piêtrze umiejscowiono
m.in. saunê such¹ i parow¹.
Basen po³¹czony bêdzie z budynkiem szko³y
³¹cznikiem co pozwoli na bezpoœrednie ko-
rzystanie przez uczniów z basenu w godzi-
nach lekcyjnych.

Od ulicy Paderewskiego przewiduje siê parking
na 50 miejsc oraz wjazd dla niepe³nosprawnych.

Po¿ar w urzêdzie?
Wozy stra¿ackie na sygnale, pogotowie i stra-
¿acy w pe³nym rynsztunku - taki obrazek mogli
zaobserwowaæ mieszkañcy, którzy 3 paŸ-
dziernika oko³o godz. 16.00 przechodzili 
w okolicach Placu Zamkowego. Tego dnia 
w ratuszu prowadzone by³y æwiczenia przeciw-
po¿arowe. Akcja stra¿aków mog³a wygl¹daæ
niepokoj¹co – ranna zabrana karetk¹, strumie-

nie wody wylewane na dach urzêdu, k³êby
dymu wydobywaj¹ce siê z okien. Na szczêœ-
cie wszystko to by³o symulacj¹, a æwiczenia
przebieg³y sprawnie.

Bezrobotny przedsiêbiorca
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Choj-
nowie informuje, ¿e posiada œrodki z Funduszu
Pracy na dotacje dla osób bezrobotnych za-
mierzaj¹cych podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wniosek o przyznanie jednorazowo œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej oraz
szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzê-
dzie Pracy, w pokoju nr 3.

Wojsko czeka na urodzonych
w 1988 roku.
Rejestracja bêdzie mia³a miejsce w okresie od
18.10 2006 do 20.10 2006, w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie Plac Zamkowy 1 w sali nr 11 (II p.).
Przedpoborowy zg³aszaj¹cy siê do rejestracji
obowi¹zany jest przedstawiæ: dowód osobisty, 
a je¿eli nie ukoñczy³ 18 roku ¿ycia – tymcza-
sowy dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalaj¹cy stwierdziæ jego to¿samoœæ. Przed-
poborowy obowi¹zany jest zawiadomiæ pisem-
nie, osobiœcie lub za poœrednictwem innej
osoby, w³aœciwego burmistrza o przeszko-
dach uniemo¿liwiaj¹cych zg³oszenie siê do
rejestracji – najpóŸniej w dniu wyznaczonym
na zg³oszenie siê do rejestracji. Przedpoborowi,
którzy bez uzasadnionych powodów nie zg³o-
sz¹ siê we w³aœciwym czasie i miejscu do
rejestracji lub nie przed³o¿¹ wymaganych
dokumentów podlegaj¹ grzywnie albo karze
ograniczenia wolnoœci.

Z  okaazjji  Dniaa  Edukaacjji  NNaarodoweejj  chojjnowskim
NNaauczycieelom  i  Praacownikom  oœœwiaaty  sk³aadaamy
seerdeecznee  ¿yczeeniaa  wieelu  sukceesóów  zaawodowych,
pomyœœlnoœœci  w  ¿yciu  prywaatnym,  du¿o  uœœmieechu  
i  zdrowiaa.  Dziêkujjeemy  jjeednoczeeœœniee  w  imieeniu  lokaalneejj
spo³eecznoœœci  zaa  dotychczaasowy  trud  i  poœœwiêceeniee,
daar  wieedzy  i  przyggotowaaniee  do  doros³eeggo  ¿yciaa.
Wszystkieeggo  naajjleepszeeggo!

Przewodnicz¹cy Burmistrz

Rady Miejskiej Chojnowa Miasta Chojnowa

Tadeusz Bobyk Jan Serkies
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Pasja
Na sali kilkadziesi¹t osób, pó³mrok, w tle
delikatna muzyka – rosyjski folklor, na œcianie
zmieniaj¹ce siê obrazy z rzutnika. W ostatnie
niedzielne popo³udnie Maciej Dziuba i Woj-
ciech Drzewicki zaprosili do kawiarenki Miej-
skiego Domu Kultury wszystkich zaintereso-
wanych opowieœci¹ o ich syberyjskiej przy-
godzie. M³odzi chojnowianie cztery tygodnie

wakacji spêdzili na wschodzie – na terenach
gdzie turystyka nie jest rozpowszechniona;
Maciek i Wojtek udowadniali, ¿e to wspania-
³e, atrakcyjne miejsca, które warto odwiedziæ. 
Przygotowania do tej wyprawy trwa³y pó³
roku i nie oby³o siê bez k³opotów. Na szczêœ-
cie tu¿ przed wyjazdem wszystko dopiêto na
ostatni guzik i wymarzona podró¿ odby³a siê
ju¿ bez przeszkód. Trakingowcy w czasie
wyprawy nie byli tylko biernymi obserwa-
torami, zebranej w kawiarence publicznoœci
zaimponowali obszern¹ wiedz¹ na temat
obiektów, miejsc i ludzi, z którymi mieli stycz-
noœæ. Po co ta prelekcja? M³odzi ludzie chc¹
zaraziæ swoj¹ pasj¹ innych, udowodniæ, ¿e
chcieæ, to móc i pokazaæ, ¿e œwiat wokó³ nas
ma wiele do pokazania, a ludzie innych naro-
dowoœci s¹ ¿yczliwi i te¿ pragn¹ poznawaæ…
O swoich przygodach i doœwiadczeniach
Maciej i Wojciech opowiadaj¹ tak¿e na
³amach naszej gazety. Na stronie 7 znaj-
dziecie Pañstwo drugi odcinek „Syberyjskiej
przygody”.

Leœny olbrzym
To by³o ukoronowanie wieloletniego grzybo-
brania. Zofia Kobus jeŸdzi na grzyby od
wielu lat, w³aœciwie odk¹d pamiêta. Zna siê
na grzybach, lubi je zbieraæ, potem prze-
twarzaæ i jeœæ. Takiego okazu jednak nigdy

nie uda³o jej siê znaleŸæ. Ten olbrzymi
prawdziwek ma 90 cm œrednicy i wa¿y blisko
1,30 kilograma. Grzybek w cz¹stkach, na
sznureczkach rozwieszony jest ju¿ z pewnoœ-
ci¹ w ca³ej kuchni – suszy siê, by potem trafiæ
do sosów, zup czy na œwi¹teczny stó³ jako
dodatek do wielu potraw. 

“Bêdzie Biesiada!” 
WyobraŸmy sobie wnêtrze kawiarni “Jubilatka”.
Epoka - “póŸny Gierek”. Na parkiecie k³êbi¹
siê ludzie przy “Na Gnojnej bawimy siê”. Do
tañca przygrywa kapela podwórkowa. Czy to
jakieœ wspomnienia? Bynajmniej! Tak w³aœ-
nie bêdzie. Niemo¿liwe? A jednak. W³aœnie
w kawiarni “Jubilatka” 14 paŸdziernika (sobota),
odbêdzie siê impreza pt.”Karczma Piwna”. 
W roli g³ównej Legnicka Kapela Podwórkowa
“FELUSIE”. Bêdzie wiêc bardzo biesiadnie 
z doz¹ folkloru miejskiego. Cena biletu - 15z³.

***

Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza
Od jakiegoœ czasu du¿o mówi siê o utworzeniu w naszym mieœcie strefy ekonomicznej.

Czy to prawda i kiedy mieszkañcy mog¹ spodziewaæ siê nowych inwestorów?

- Starania o utworzeniu podstrefy legnickiej

specjalnej strefy ekonomicznej podjêliœmy 

w ubieg³ym roku. Procedury, niestety s¹ d³u-

gotrwa³e i wymagaj¹ akceptacji wielu orga-

nów. Pierwszym krokiem by³o podpisanie

umowy z legnick¹ stref¹, sk¹d wniosek 

o utworzenie w Chojnowie podstrefy trafi³ do

wojewody. Pozytywna opinia wojewody

umo¿liwi³a nastêpne dzia³ania. 

Sprawa trafia³a do kolejnych wymaganych

resortów, gdzie równie¿ zosta³ zaakceptowa-

na. We wrzeœniu, co dla nas bardzo wa¿ne,

wniosek zosta³ pozytywnie przyjêty przez

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Teraz czekamy tylko na decyzjê samej Rady

Ministrów i podpis premiera.

W miêdzyczasie prowadziliœmy rozmowy 

z inwestorem strategicznym. Znana w kraju

firma Impel Perfecta z kapita³em zagranicznym

chce zainwestowaæ w Chojnowie buduj¹c na

miejskich terenach nowoczesn¹ pralniê. W³aœ-

ciciele rozpoczêli ju¿ procedury zwi¹zane 

z projektowaniem zak³adu. Wroc³awska fir-

ma docelowo ma zatrudniæ 150 osób. Utwo-

rzenie podstrefy zdecydowanie u³atwi po-

zyskanie kolejnych inwestorów.

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.

Dy¿ury Aptek w Chojnowie

w dni œwi¹teczne i niedziele
paŸdziernik – listopad – grudzieñ

Pod S³oñcem - ul. Legnicka 16,

tel. (076) 818-84-52 - 1.11.06; 26.11.06; 

25.12.06.
Salix - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01

8.10.06; 5.11.06; 3.12.06; 26.12.06.
Melisa - ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58

15.10.06; 11.11.06; 10.12.06; 31.12.06.
Farmer - ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36

22.10.06; 12.11.06; 17.12.06; 1.01.07.
Stokrotka - ul. Legnicka 15

29.10.06; 19.10.06; 24.12.06.

Godziny dy¿urów:

- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

oraz 17:00 – 18:00

- niedziela lub œwiêto: 9:00 – 13:00

oraz 17:00 – 18:00

KOLE¯ANKI I KOLEDZY 
PRACOWNICY

OŒWIATY MIASTA I
GMINY CHOJNÓW

Z okazji naszego wspólnego œwiêta –
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
przyjmijcie Pañstwo najlepsze ¿yczenia.
Niech szerokie pasmo sukcesów towa-
rzyszy Wam w twórczej pracy, owocem
której s¹ wspaniali ludzie – Wasi wy-
chowankowie.
By nadchodz¹cy okres by³ pomyœlny dla
oœwiaty, a tym samym dla Was.
Jednoczeœnie przyjmijcie Pañstwo
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym i rodzinnym.

Prezes Oddzia³u ZNP
Ewa Wiêcek

Sk³ad Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie

powo³anej w celu przeprowadzenia wyborów

zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.

1. Wies³aw Winiarski - przewodnicz¹cy komisji
2. Kazimiera Czmil - z-ca przewodnicz¹cego komisji
3. Ma³gorzata Gulka - cz³onek komisji
4. Dorota Kamiñska - cz³onek komisji
5. Zofia Bernasiewicz - cz³onek komisji
6. Teresa Miller - cz³onek komisji
7. Henryk Czarnecki - cz³onek komisji

Dy¿ury Miejskiej Komisji Wyborczej
w Chojnowie

06.10.2006 r. (pi¹tek) godz. 11.00 – 15.00
09.10.2006 r. (poniedzia³ek) godz. 11.00 – 15.00
10.10.2006 r. (wtorek) godz. 11.00 – 15.00
11.10.2006 r. (œroda) godz. 11.00 – 15.00
12.10.2006 r. (czwartek) godz. 11.00 – 15.00
13.10.2006 r. (pi¹tek) godz. 11.00 – 24.00
16.10.2006 r. (poniedzia³ek) godz. 11.00 – 15.00
17.10.2006 r. (wtorek) godz. 11.00 – 15.00
18.10.2006 r. (œroda) godz. 11.00 – 24.00



Szeœædziesi¹ta druga sesja Rady Miejskiej,

która mia³a miejsce 26 wrzeœnia, by³a przed-

ostatnim posiedzeniem obecnej kadencji.

Dotyczy³a g³ównie wykonania bud¿etu miasta

Chojnowa za pierwsze pó³rocze 2006 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz

Bobyk odczyta³ opiniê Regionalnej Izby

Obrachunkowej na temat informacji o prze-

biegu wykonania bud¿etu za wspomniany

okres:„Sk³ad Orzekaj¹cy RIO ocenia, ¿e

informacjê opracowano bardzo dok³adnie 

i szczegó³owo. Zamieszczone w niej dane

pozwol¹ Radzie Miejskiej na ocenê wykona-

nia bud¿etu za I pó³rocze bie¿¹cego roku”.

Opiniê w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej Chojnowa przed³o¿y³ jej prze-

wodnicz¹cy W³odzimierz Boczek, pozytyw-

nie oceniaj¹c informacjê o wykonaniu bud¿etu.

Ostatni¹ w tej kadencji sesjê zaplanowano

na 18 paŸdziernika.

eg
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Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

1. Trwaj¹ prace przy budynku socjalnym.

2. Trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni

pieszojezdnej pomiêdzy ulicami £okietka 

i Gen. Maczka oraz ul. Spacerowej od alei

parkowej do Placu Zamkowego.

3. Trwa remont k³adki – wykonawca oczyœci³

i zabezpieczy³ antykorozyjnie konstrukcjê

stalow¹.

4. Trwa budowa ul. Kazimierza Wielkiego.

5. Rozstrzygniêto przetargi na:

- budowê boiska wielofunkcyjnego przy 

ul. Ma³achowskiego (na inwestycjê otrzy-

mano dotacjê z Ministerstwa Sportu w wy-

sokoœci 200.000 z³),

- wymianê sieci wodoci¹gowej w ulicy

¯eromskiego,

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego

przy Gimnazjum Nr 2 (uzupe³nienie ogro-

dzenia wokó³ boiska).

6. Og³oszono przetarg na wykonanie na-

wierzchni z polbruku na drodze dojazdowej

i parkingu przy Przychodni Rejonowej.

7. Zakoñczono budowê chodnika na ul. Kiliñ-

skiego – od ul. Krasickiego do ul. S³owackiego,

8. Wykonano prace porz¹dkowe po wycin-

ce drzew na stadionie.

9. Rozebrano p³ot przy stadionie od strony

nasypu kolejowego.

10. Wykonano naprawy miejscowe jezdni 

i chodników na ulicach Komuny Paryskiej,

Tkackiej, Królowej Jadwigi, Konarskiego.

11. Wykonano prace zwi¹zane z monta¿em

epitafiów w Muzeum Regionalnym.

12. Wykonano roboty remontowe – postawie-

nie œcianek dzia³owych w Przedszkolu Nr 1

wraz z osadzeniem drzwi.

13.Rozpoczêto demonta¿ chodnika przy ul. Chro-

brego w celu wykonania nowej nawierzchni.

14. Prowadzono bie¿¹c¹ konserwacjê – utrzy-

manie czystoœci i koszenie terenów zielo-

nych w obrêbie ogrodów zabaw, Parku Œród-

miejskiego i Parku Piastowskiego.

15. Kontynuowane s¹ roboty remontowe na

elewacjach pó³nocnej strony Rynku.

16. Zakonserwowano elementy drewniane

urz¹dzeñ ogrodów zabaw.

17. Ustawiono 10 koszy na œmieci w Parku

Piastowskim i Parku Œródmiejskim.

18. Po rozstrzygniêtym przetargu nieograniczo-

nym podpisano umowê na zakup œmieciarki.

19. Zakoñczono budowê chodnika na ul.

PoŸniaków.

20. Wykonano chodnik przy boisku sporto-

wym na ul. Konarskiego – Gimnazjum Nr 2.

21. Wykonano ci¹g pieszy z p³yt betonowych

na odcinku od ul. Solskiego do ul. Bielawskiej.

Z zakresu Wydzia³u
Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano na rzecz najemców 3 lokale

mieszkalne przy zastosowaniu 92% i 95%

bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 6.940 z³ oraz jeden

lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy Rynek 14 

za kwotê 67.000 z³

2. Sprzedano nieruchomoœæ niezabudowan¹

po³o¿on¹ przy ul. Paderewskiego za cenê

17.200 z³ (brutto).

3. Przeprowadzono przetargi ustne nieogra-

niczone na sprzeda¿:

- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej

przy ul. D¹browskiego 10 (by³y internat) –

zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê

212.100 z³,

- dwóch dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy

ul. Legnickiej – zakoñczony wy³onieniem

nabywcy jednej dzia³ki za cenê 3550 z³

(brutto),

- lokalu u¿ytkowego w budynku wielolo-

kalowym przy ul. Legnickiej 81 (by³a kuŸ-

nia) – zakoñczony wy³onieniem nabywcy

za cenê 49.980 z³

- nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Okrzei

przeznaczonej dla funkcji przemys³owej –

zakoñczony wynikiem negatywnym.

4. Przygotowano i podano do publicznej

wiadomoœci w „Gazecie Chojnowskiej”

og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:

- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej

przy ul. Parkowej (pod zabudowê stacj¹ paliw),

- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy

ul. G³owackiego,

- nieruchomoœci niezabudowanej przezna-

czonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-

norodzinn¹ po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej,

- nieruchomoœci niezabudowanej przezna-

czonej pod us³ugi komercyjne po³o¿onej

przy ul.Samorz¹dowej (by³a kot³ownia),

- nieruchomoœci niezabudowanej przezna-

czonej pod us³ugi komercyjne po³o¿onej

przy ul. Zielonej,

- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem

gospodarczym przeznaczonej pod us³ugi

komercyjne po³o¿onej przy ul. Zielonej.

5. Zawarto 3 umowy dzier¿awne na pomiesz-

czenia usytuowane w budynku magazynu

technicznego przy ul. Fabrycznej (konty-

nuacja umów zawartych przez Syndyka

„Kaz-Dolzamet” S.A. w upad³oœci) oraz jedn¹

na dzier¿awê gruntu przy ul. Drzyma³y.

6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-

wostanem:

- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie

drzewa gatunku wi¹z przy ul. Kwiatowej

dla osoby fizycznej,

- wydano dla WPEC Legnica decyzjê ze-

zwalaj¹c¹ na usuniêcie 1 szt. drzewa ga-

tunku rajska jab³oñ przy ul. Kiliñskiego 

z obowi¹zkiem nasadzenia 5 szt.,

Sprawozdanie 8/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 30 sierpnia 2006 r. do dnia 25 wrzeœnia 2006 r.
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- wydano dla Powiatowego Zespo³u Szkó³

w Chojnowie decyzjê zezwalaj¹c¹ na usu-

niêcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza i 2 szt.

gatunku grochodrzew przy ul. Ma³achow-

skiego z obowi¹zkiem nasadzenia 6 szt.

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 108

wniosków o przyznanie dodatku mieszka-

niowego, rozpatrzono 96 wniosków, przy-

znaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê

12.572,27 z³, (wydano 93 decyzje pozyty-

wne i 3 decyzje negatywne). Za miesi¹c

IX.2006 wyp³acono dodatki mieszkaniowe

na kwotê 76.742,70 z³. 

2. Dowody osobiste: wydano 114 dowo-

dów osobistych.

Uchwa³a Nr LXI/285/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 20 wrzeœnia 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 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 za³¹cznikiem Nr 1. 

§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplaka-

towaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie 

i og³oszeniu w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a  Nr LXII/290/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 wrzeœnia 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 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 za³¹cznikiem Nr 1. 

§ 2.

Plan dochodów po zmianach wynosi                  27.270.261 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi                   29.660.242 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi                  2.770.537 z³

Plan rozchodów po zmianach wynosi                       380.546 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

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

póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 20 ust. 2 i art. 238 ust.

3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.)

Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

Nadaje siê Statut Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

w nastêpuj¹cym brzmieniu:

„Statut Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

§ 1. Urz¹d Miejski w Chojnowie, zwany dalej

„Urzêdem” zapewnia obs³ugê organów Gminy

Miejskiej Chojnów.

§ 2. Urz¹d jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy

Miejskiej Chojnów, prowadzona w formie jednostki

bud¿etowej.

§ 3. Siedziba Urzêdu mieœci siê w Chojnowie przy

Placu Zamkowym 1.

§ 4. Zakres dzia³ania i zadania Urzêdu okreœlone

zosta³y w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu.

§ 5. W sk³ad Urzêdu wchodz¹ Wydzia³y oraz samo-

dzielne stanowiska pracy.

§ 6. 1. Urz¹d prowadzi gospodarkê finansow¹ na

zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych.

2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Urzêdu jest

plan dochodów i wydatków.

3. Ksiêgowoœæ Urzêdu prowadzona jest zgodnie 

z przepisami, wed³ug zasad stosowanych w ra-

chunkowoœci bud¿etowej.

§ 7. Zmiany w Statucie Urzêdu mog¹ nast¹piæ 

w drodze Uchwa³y Rady Miejskiej Chojnowa”.

§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Dolnoœl¹skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr LXII/288/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Urzêdowi Miejskiemu w Chojnowie
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Nauka i przygotowanie do matury trwaj¹ przez ca³¹
szko³ê œredni¹. Jednak kwitnienie kasztanowców sprawia,
¿e wszyscy maturzyœci wylewaj¹ z siebie siódme poty
nad notatkami i maj¹ grupê krwi Nescaffe. Chojnowskie
kasztanowce kwitn¹ we wrzeœniu. Czy to oznacza, ¿e 
w Chojnowie uczniowie przyst¹pi¹ do matury jesieni¹?
Postanowi³em spytaæ o to pana Wojciecha Urbaniaka
–botanika pasjonata:

- Jesienne kwitnienie kasztanowców bynajmniej nie jest zwiastunem

wrzeœniowych matur, ale efektem ¿erowania szrotówka kasztanowcowiaczka.

Larwy kasztanowcowiaczka wgryzaj¹ siê do wnêtrza liœcia, gdzie ¿eruj¹

i przepoczwarzaj¹ siê. Z powodu ¿eru paso¿yta drzewo traci liœcie i koñ-

czy wegetacjê. Ostatnia poprawa pogody pobudzi³a kasztanowce do roz-

woju, jak gdyby by³a ju¿ wiosna. Drzewa da³y siê oszukaæ i wytwo-rzy³y

na czêœci pêdów kwiatostany oraz pêdy liœciowe. Kwiaty zmarzn¹,

opadn¹, nie bêdzie z nich owoców. Pêdy zielone przez zimê nie zd¹¿¹

zdrewnieæ i nie bêd¹ w pe³ni odporne na mróz, co pogorszy kondycjê

drzewa, które rokrocznie atakowane jest przez tego paso¿yta. 

Niszczenie liœci czy iniekcja [red. wstrzykniêcie] insektycydów, to metody

walki ze szrotówkiem stosowane obecnie. Jednak s¹ to sposoby, których

realizacja jest niemo¿liwa ze wzglêdów logistycznych czy finansowych.

Okazuje siê, ¿e najlepiej walczyæ ze szkodnikami naturaln¹ drog¹, jak¹

wytworzy³a przyroda. Nale¿a³oby szukaæ na Ba³kanach naturalnych

wrogów kasztanowcowiaczka i zaimportowaæ ich na teren Polski.

Chyba, ¿e wœród naszej fauny krajowej znajd¹ siê gatunki, które naucz¹

siê wykorzystywaæ Ÿród³o pokarmu, jakim jest szrotówek kasztanow-

cowiaczek. Je¿eli przyroda sama sobie nie poradzi, to nie widzê sposobu

na szrotówka.

Awangarda Osmanów

Kasztanowiec zwyczajny – bia³y, pochodzi z Pó³wyspu Ba³kañskiego.

Jednak wskutek hodowli i sztucznych nasadzeñ wystêpuje w ca³ej Europie

jako drzewo ozdobne. Piêkne wysokie drzewo zdobi¹ce parki, aleje 

i pobocza dróg. Uprawê w Europie rozpoczêto w Austrii w 1576, dok¹d

kasztanowce sprowadzono z Konstantynopola. Uda³o im siê zdobyæ

Wiedeñ i resztê kontynentu europejskiego na d³ugo przed nieudan¹

wypraw¹ Kara Mustafy. 

Szrotówek kasztanowiaczek jest motylem, którego larwy paso¿ytuj¹ w liœ-

ciach kasztanowców. Po raz pierwszy zosta³ zaobserwowany i opisany 

w Macedonii w 1985 r. W ostatnim dziesiêcioleciu w œlad za swoim ¿ywi-

cielem przyby³ do Polski. Szrotówek niszczy kasztanowce bia³e, ale mo¿e

¿erowaæ tak¿e na kasztanowcu czerwonym i ¿ó³tym. Pe³ny rozwój do

postaci doros³ej mo¿e odbywaæ siê równie¿ na jaworze i klonie pospolitym. 

Jaros³aw Domañski

Wrzeœniowe matury BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci 

zabudowanej, po³o¿onej 

przy ul. G³owackiego Nr 1 w Chojnowie:

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.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem rejestru

535/A/05. Cena sprzeda¿y budynku zostanie obni¿ona o 25 %. Teren

objêty jest stref¹ A œcis³ej ochrony konserwatorskiej. Na prowadzenie wszel-

kich prac i robót nale¿y uzyskaæ zezwolenie konserwatorskie

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie wraz z warunka-

mi sprzeda¿y w/w nieruchomoœci do wgl¹du w pok. nr 12 tut. Urzêdu

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chojnowa).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 paŸdziernika 2006 r. o godz. 1100 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

12 paŸdziernika 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¿ 200,00 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 odwo³a-

nia 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 zawar-

ciem 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 do 12.10.2006 r. w godz. 900 do 1400.

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.

Czteroosobowa rodzina pilnie poszukuje
niedrogiego mieszkania do wynajêcia 

w Chojnowie. Sta³e zatrudnienie gwarantuje
systematyczne regulowanie op³at.
Wiadomoœæ: tel. 076 819 64 80.
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odró¿ Kolej¹ Transsyberyjsk¹, to przy-

goda której nigdy siê nie zapomina.

Dziœ ju¿ tylko wspomnienie, tylko his-

toria, ale jak¿e bardzo wzbogacaj¹ca. 

Wyjazd w tak dalekie rejony naszego globu,

nie jest wyjazdem, który realizuje siê z dnia

na dzieñ. Dziœ planujemy, a jutro rano poci¹-

giem w nieznane. Zdecydowanie nie! Najwa¿-

niejsze s¹ marzenia i chêci. Zaraz po podjêciu

decyzji zaczyna siê ciê¿kie i ¿mudne za³at-

wianie formalnoœci, których przy wyjeŸdzie

na Daleki Wschód zdecydowanie nie brakuje.

Zwyk³a wiza turystyczna nie wystarcza. Nie-

zbêdne okazuje siê równie¿ zaproszenie.

Takie to ju¿ s¹ uroki Rosji. 

Do tego nale¿y skompletowaæ potrzebny

sprzêt, trochê ¿ywnoœci, apteczkê i w drogê.

Opowiadaj¹c znajomym o samym wyjeŸdzie

czêsto mogliœmy us³yszeæ pytanie: ”To 

w sumie ile czasu spêdzicie w poci¹gu?”. Na

odpowiedŸ, ¿e prawie dwa tygodnie, licz¹c

przejazd w obie strony, s³yszeliœmy: ”Ojej!

Przecie¿ to siê nie op³aca jechaæ!” Dziœ 

z dwumiesiêcznej perspektywy twierdzê, ¿e

sama podró¿ Kolej¹ Transsyberyjsk¹, to nie

tylko bezowocny czas spêdzony w poci¹gu,

lecz coœ o wiele cenniejszego.

Wiele bajek kr¹¿y na temat bezpieczeñstwa

podró¿owania Kolej¹ Transsyberyjsk¹. Kilka

lat temu w prasie ukaza³ siê obszerny artyku³

opisuj¹cy prze¿ycia jednego z redaktorów.

Wed³ug opisu, mê¿czyzna ledwo uszed³ 

z ¿yciem. A ilu z³odziei czai³o siê na jego port-

fel, tego nie by³ w stanie okreœliæ. Sam prze-

jazd opisany zosta³ jako wielka libacja, gdzie

ludzie nie trzeŸwiej¹. Smutna jest to próba

przedstawienia Kolei w niekorzystnym œwietle 

i nie zachêcaj¹cym do podró¿y w odleg³e za-

k¹tki Rosji. Otó¿ wypada³oby zweryfikowaæ

powy¿szy opis. Tote¿ by sprawiedliwoœci

zadoœæ uczyniæ, postaram siê opisaæ obiekty-

wnie sam przejazd, byæ mo¿e zmieniaj¹c

powszechne nañ zapatrywanie… 

Bêd¹c szczerym, nikt nikogo nie morduje.

Jeœli ju¿ poruszam delikatn¹ sprawê feno-

menu lepkich r¹k Rosjan, to nie wydaje mi

siê, ¿eby ich bracia Polacy mogli poszczyciæ

siê bardziej chlubn¹ reputacj¹. No bo kiedy

widzi siê pozostawione bez opieki portfele

czy telefony komórkowe na ³ó¿kach sypial-

nych wagonu, podczas gdy ich w³aœciciele

swobodnie rozprostowuj¹ koœci na jednej 

z mijanych stacji, to zaczyna siê w¹tpiæ czy to

naprawdê Rosja. Niewiele zastanawiaj¹c siê,

twierdzê, ¿e w Polsce powy¿sze przedmioty

zosta³yby w tym czasie po prostu skradzio-

ne… My, nad Wis³¹, mamy tendencjê do

przekoloryzowania pewnych obrazów, szcze-

gólnie jeœli chodzi o stereotypy zwi¹zane 

z bratni¹ kultur¹ wschodu. Natomiast bardzo

gniewamy siê na Zachód, który kpi z wad 

i przywar Polaków. We Francji w powszech-

nym obiegu istnieje powiedzenie: „pijany jak

Polak”, nie oddaj¹ce przecie¿ w pe³ni znajo-

moœci kultury naszego narodu. My raczej

bylibyœmy sk³onni powiedzieæ „pijany jak

Ruski”, uœmiechaj¹c siê przy tym z ironi¹ 

i kwituj¹c jednoczeœnie: „ A to akurat prawda.

Oni to zol¹ bez umiaru!”. Troszkê ob³udy

wkrada siê w nasze ¿ycie i nasze zapatrywanie

na innych, a przecie¿ Ci ze wschodu wcale nie s¹

gorsi czy mniej kulturalni. A mo¿e po prostu

mieliœmy tak wiele szczêœcia trafiaj¹c do

wyj¹tkowo spokojnego wagonu?

Podró¿owaæ przez Rosjê Kolej¹ Transsybe-

ryjsk¹, to spêdziæ dziesi¹tki godzin w poci¹-

gu, podziwiaj¹c pejza¿e, œpi¹c, czytaj¹c,

œmiej¹c siê i odliczaj¹c kilometry, które odda-

laj¹ od domu. To tak¿e poznawaæ ciekawych

ludzi, którzy w swej szczeroœci gotowi s¹ po-

dzieliæ siê wszystkim co maj¹. Zadziwiaj¹ca

jest ta otwartoœæ Rosjan, gdzieœ zapodziana 

i zatracona przez spo³ecznoœæ Zachodu. 

Ka¿dy dzieñ spêdzony w poci¹gu to rytua³,

który powtarza siê z wiêksz¹ lub mniejsz¹

regularnoœci¹ ka¿dego nastêpnego dnia po-

dró¿y. Po porannym przebudzeniu, cz³owiek

nie za bardzo spieszy siê z w³aœciwym wsta-

waniem, bo gdzie tu siê spieszyæ, skoro przed

nami tysi¹ce kilometrów. Wtedy zaczynamy

zastanawiaæ siê nad pojêciem przestrzeni, co

ono w³aœciwie oznacza i jak jest pojmowane

przez ró¿nych ludzi. Za przyk³ad niech pos³u-

¿y podró¿ kolej¹ do Wroc³awia, która trwa

niespe³na dwie godziny, a która tak bardzo

potrafi wymêczyæ. W przypadku Rosji, zde-

cydowanie nie liczy siê godzin, nie wspomi-

naj¹c o minutach. Po takiej podró¿y wszys-

tkie, najdalsze nawet zak¹tki nie wydaj¹ siê

byæ daleko. Morze Kaspijskie? Nie ma pro-

blemu, bo to tylko trzy doby drogi. Tak wiêc

poczucie czasu i przestrzeni zostaje prze³a-

mane raz na zawsze, a kolejne wyzwania,

choæby najodleglejsze, nie wydaj¹ siê nie-

mo¿liwe…

Nastêpnie nale¿y skorzystaæ z „toalety” wiel-

koœci metr na metr, ustawiæ siê w kolejce,

przywitaæ siê z wspó³stoj¹cymi, uœmiechn¹æ

siê i nierzadko uzbroiæ w cierpliwoœæ. Samo

korzystanie z toalety nie jest czynnoœci¹

prost¹, gdy¿ miejsca ma³o, a ciœnienie wody

te¿ pozostawia wiele do ¿yczenia. Mo¿na siê

umyæ, pozwolê sobie to okreœliæ, w sposób

doœæ kompleksowy, poczynaj¹c od g³owy, 

a koñcz¹c na nogach. Wymaga to wprawdzie

sporej giêtkoœci cia³a, ale wszystko jest mo¿li-

we. Nastêpnie czas na posi³ek. W ka¿dym

wagonie znajduje siê samowar, gdzie zaopa-

truje siê w gor¹c¹ wodê. W menu „ogól-

nowagonowym” zdecydowanie króluj¹ zupki

chiñskie, przeplatane na zmianê z ziemnia-

czanym puree. Kolejne godziny podró¿owa-

nia spêdza siê wedle indywidualnych upodo-

bañ. Mo¿na pole¿eæ, gapi¹c siê w sufit, mo¿-

na te¿ poczytaæ gazetê lub ksi¹¿kê. Warto

poæwiczyæ naukê rosyjskiego, co przydaje siê

w konwersacjach z s¹siadami. G³ównie jed-

nak poœwiêca siê czas na podziwianie krajo-

brazu. D³u¿sze spogl¹danie w okno w koñcu

zaczyna siê przykrzyæ. Oznacza to, ¿e przy-

szed³ czas na drzemkê. I tak mijaj¹ kolejne

dwie godziny. 

Co cztery godziny poci¹g zatrzymuje siê na

wiêkszych stacjach. Jest to czas na uzupe³nie-

nie potrzebnych produktów, przede wszys-

tkim spo¿ywczych. Przy drzwiach, zazwyczaj

starsze kobiety sprzedaj¹ piero¿ki, pieczywo,

pomidory. Na zaopatrzenie nie mo¿na narzekaæ.

Gra w karty zabierze kolejne dwie godziny. 

I tak do nocy...

Tak wiêc po piêciu dniach i szeœciu nocach

spêdzonych w poci¹gu, szczêœliwie doje¿d¿amy

do Irkucka, celu naszej syberyjskiej przygody.

C.D.N.

Maciej Dziuba

Redakcja serdecznie przeprasza autora poprzed-

niego odcinka „Syberyjskiej przygody” Wojtka

Drzewickiego, za zniekszta³cenie nazwiska.

Syberyjska przygoda - czêœæ 2
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami przy Powiatowym

Zespole Szkó³ w Chojnowie oraz Polski Klub Ekologiczny Ko³o

Miejsko-Gminne og³asza konkurs fotograficzny:

“Mordki, pyszczki, ryje, dzioby”

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych.

2. Tematem prac maj¹ byæ mordki, pyszczki, ryje, dzioby zwierz¹t zarówno
domowych jak i gospodarskich.
3. Format prac fotograficznych: 15 cm x 21 cm

4. Iloœæ zdjêæ zg³oszonych do konkursu przez jednego uczestnika - max. 5

5. Ka¿de zdjêcie nale¿y podpisaæ na odwrocie has³em, to samo has³o wraz z
podanym imieniem, nazwiskiem i adresem powinno siê znaleŸæ na osobnej kartce 
w kopercie z adnotacj¹: “Wyra¿am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych 
do celów konkursu” oraz “Zrzekam siê praw autorskich” i czytelny podpis.
6. Najciekawsze prace wystawione zostan¹ w MDK w Chojnowie 
w paŸdzierniku 2006 roku.
7. Prace fotograficzne w zamkniêtych kopertach z dopiskiem: “Mordki, pyszczki,
ryje, dzioby” - konkurs, nale¿y sk³adaæ do koñca paŸdziernika w sekretariacie

PZSz. w Chojnowie w szkole przy ul. PoŸniaków (dawna Reja).

8. Nagrodzone prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatorów.
9. W trakcie wystawy zostanie przeprowadzona aukcja prac. 75% uzyskanej 

ze sprzeda¿y kwoty zostanie przekazane na potrzeby schroniska dla koni

“TARA” prowadzonego przez pani¹ Scarlet Szy³ogalis, 25% na potrzeby

Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Legnicy. Zakupione prace zostan¹
przekazane ich nowym w³aœcicielom po zamkniêciu wystawy.
10. Oceny prac dokona specjalnie wybrane jury.
11. Dla uczniów-wykonawców najciekawszych prac przewidziane s¹ nagrody.

Organizator konkursu: Henryk S³otwiñski
nauczyciel PZSz w Chojnowie

Patron medialny: “Gazeta Chojnowska”

Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza

na 

BBAALL     AANNDDRRZZEEJJKKOOWWYY,,
który odbêdzie siê 18 listopada

w Domu Chemika

***
Wstêp – 25,00 z³

od osoby

Rezerwacja miejsc 

i bli¿sze informacje

pod numerem tel.

(076) 818-66-55.

Wydawa³o siê, ¿e wszystko jest
zorganizowane i dopiête na
ostatni guzik. Mia³o byæ weso³o,
kolorowo, œmiesznie i rodzin-
nie i …by³o.
Mimo, ¿e z nieba z mniejszym
lub wiêkszym nasileniem la³y
siê krople deszczu, mimo, ¿e
plac przed scen¹ przypomina³
grzêzawisko, mimo, ¿e ruchy
w tañcu ogranicza³y parasole 
i p³aszcze przeciwdeszczowe,
przedszkolaki, które odwa¿y-
³y siê przyjœæ na festyn bawi³y

siê przednio. Pomaga³ w tym
Rico i Ruphert - klauni, którzy
doskonale wiedz¹ co maluchy
lubi¹ najbardziej…

Przedszkolne kramiki z domo-
wymi wypiekami, napojami,

loteri¹ fantow¹, prezentacj¹
dorobku artystycznego dzieci
przeniesiono z podwórka do
budynku, gdzie b³yskawicznie
zorganizowano kawiarenkê.
Kawa, herbata, ciasta, ciastecz-
ka, tosty, frytki, popcorn –
wszystko za drobn¹ op³at¹ na
rzecz placówki. Nawet dmuchane
zameczki ulokowano w jednej
z sal. 
Punkt loterii fantowej, obok
stoiska z wypiekami, cieszy³
siê najwiêksz¹ popularnoœci¹.
Tu nie by³o pustych losów, ka¿dy
mia³ wiêc szansê na wygranie
atrakcyjnej nagrody. Kupony
z loterii bra³y tak¿e udzia³ 
w losowaniu nagrody g³ównej
- odtwarzacza DVD ufundowa-
nego przez burmistrza. 
Gwar, dzieciêcy œmiech i weso³e
piosenki klaunów rozgoni³y 
w koñcu deszczowe chmury,
potêguj¹c radoœæ i sza³ zabawy.
Okaza³o siê, ¿e najlepszym
sposobem na niepogodê jest
pogoda ducha. 

Dziêki zaanga¿owaniu dzieci,
rodziców, pracowników, dyrek-
cji oraz wielu osób wspoma-
gaj¹cych przygotowania do
festynu, przedszkole zebra³o
ponad 2,5 tys z³. 
Organizatorzy dziêkuj¹ zatem
uczestnikom, sponsorom i rodzi-
com oraz burmistrzowi Janowi
Serkiesowi, pracownikom MDK
i ChZGKiM za wparcie, bezin-
teresown¹ pomoc i zaanga¿o-
wanie.

eg

W
dniach 15-16-17 wrzeœnia

2006 roku 24 przedstawi-

cieli Oddzia³u Zwi¹zku Na-

uczycielstwa Polskiego w Chojno-

wie wziê³o udzia³ w VI Ogólnopol-

skim Rajdzie Górskim „Sudety 2006”,

który tym razem odby³ siê na Ziemi

K³odzkiej. Pracownicy chojnowskiej

oœwiaty okazali siê doskonale przy-

gotowani do górskiej wêdrówki. Zgod-

nie z regulaminem imprezy oceniane

by³y: wyposa¿enie dru¿yny/mapy,

przewodniki, apteczka/ a tak¿e strój

rajdowców.

Chojnowska dru¿yna odnios³a wielki

sukces. Zwi¹zkowcy wrócili z dwoma

pucharami, tj:

* Pucharem Prezesa Zwi¹zku Na-

uczycielstwa Polskiego – za najlep-

sz¹ dru¿ynê Ogólnopolskiego Rajdu

„Sudety 2006”;

* Pucharem Burmistrza Miasta Pola-

nica Zdrój - za zajêcie III miejsca w kon-

kursie piosenki turystycznej.

Prezes Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹-

skiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-

skiego Kol. Miros³awa Chodubska

pogratulowa³a chojnowskiej ekipie

zdyscyplinowania i odpowiedzial-

noœci na szlaku.

Prezes Oddzia³u ZNP

Ewa Wiêcek

Tegoroczny wrzesieñ, ciep³y, s³oneczny do koñca swoich

dni zachêca³ do spacerów i zabaw na œwie¿ym powietrzu.

Pierwszy dzieñ paŸdziernika zupe³nie rozczarowa³ wszys-

tkich, którzy na ten dzieñ zaplanowali plenerow¹ zabawê 

w przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego.

Ogólnopolski sukces 

chojnowskiego Oddzia³u ZNP
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Dla grupy nauczycieli Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Ko-

nopnickiej w Chojnowie wrzesieñ 2006 r. to nie tylko czas po-

wrotu do szko³y. Przedstawiciele realizatorów projektu o tema-

cie „ Woda – eliksir ¿ycia” w okresie od 19 do 26 wrzeœnia

2006r. przebywali na partnerskim spotkaniu w Azeglio we

W³oszech. By³a to programowa wspó³praca nauczycieli fiñskich,

niemieckich, w³oskich i polskich. Uczestnicy projektu, nad

którym praca trwa ju¿ od 2004 r. omówili dotychczasow¹ jego

realizacjê. Szczególny nacisk po³o¿ono na stan czystoœci wód 

w krajach partnerskich.

By³o to ju¿ pi¹te z kolei

spotkanie, po raz drugi we

W³oszech. Wczeœniejsze

w Niemczech, W³oszech,

Polsce i Finlandii spowo-

dowa³y, ¿e teraz praco-

wa³a ju¿ grupa przyjació³.

Wspólne dyskusje dopro-

wadzi³y do wniosku, ¿e

produktem finalnym pracy

nad projektem bêd¹ fontanny w partnerskich szko³ach, a doku-

mentacja znajdzie siê na opracowanej wspólnie p³ycie DVD.

Podczas kolejnych wyjazdów gospodarze staraj¹ siê pokazaæ

goœciom swój kraj. Tak by³o i tym razem. Zwiedziliœmy wiêc

przepiêkny zamek Castello di Masimo, stary zak³ad rêcznego

wyrobu krzese³, kilka okolicznych koœcio³ów. P³ywaliœmy na

jachcie po jeziorze Viverone i zwiedziliœmy wodne laboratorium. 

W s³oneczn¹ niedzielê nasi gospodarze zawieŸli nas nad Morze

Tyreñskie do Santa Margarita. Tam wsiedliœmy na statek 

i pop³ynêliœmy do Portofino, a tak¿e do klasztoru w San

Fruttuoso.

Równie interesuj¹co spêdziliœmy czas we w³oskiej szkole prze-

bywaj¹c na zajêciach lekcyjnych. Dla tych dzieci nazwa Polska

nie jest ju¿ pustym s³owem. Potrafi¹ wskazaæ nasz kraj na

mapie, znaj¹ s³ynnych Polaków, a nas traktowali jak przyjació³.

W programie wizyt by³o równie¿ spotkanie z w³adzami regionu,

w którym przebywaliœmy.

Czas, jaki tam spêdziliœmy min¹³ jak mgnienie, ale wspom-

nienia pozostan¹ na d³ugo.

Miros³awa Spes

O realizacji Projektu Socrates Comenius – ci¹g dalszy
W naszym kraju, gdy zespó³ rockowy
gra i istnieje ponad 10 lat, osi¹ga
statut weteranów. Do tej pory w cyklu
“Przes³uchañ” przemaglowani
zostali wokaliœci FARBEN LEHRE,
D¯EM i MOSKWA. Uznane wiêc
to firmy muzyczne, dzia³aj¹ce ju¿
od wielu lat. Takich polskich grup
jest jednak wiêcej. Spójrzmy na
niedaleki Wroc³aw. Istne zag³êbie
rocka. To stamt¹d w³aœnie pochodz¹
m.in. Lech Janerka, HURT. Ale nie
tylko oni. Onegdaj na pewnym rocko-
wym spêdzie “b³ysn¹³em” stwierdze-
niem, ¿e BLADE LOKI to najcie-
kawsza formacja od czasów KLAU-
SA MITFFOCHA. Pochodz¹cych
oczywiœcie z Wroc³awia. Zespó³
powsta³ w 1992r. Na koncie ma
cztery wydane p³yty. Kojarzony ze
scen¹ punkrockow¹. Wokalistk¹ jest
Agata Polic. Tu¿ po ukazaniu siê
najnowszej p³yty “No Passaran”,
krytycy muzyczni zaczêli porówny-
waæ Agatê do Kory z MAANAM-u.
Hm.......... MAANAM i KORA na
p³ycie “Klucz” (z 1998r.) brzmi bardzo
zadziornie. Postawi³em wiêc sobie
za sprawê honoru kiedyœ przy
okazji, zwywiadowaæ Agatê Polic. 
I proszê, 23 wrzeœnia na Wzgórzu
Zamkowym w Lubinie mia³o miejsce
“Ostre zakoñczenie lata”. Zagra³a
(u¿ywaj¹c terminologii pi³karskiej)
1 Liga Niezale¿nej Sceny Krajowej:
ZABILI MI ¯Ó£WIA, WC, BLADE
LOKI, KONIEC ŒWIATA, W£O-
CHATY, DEZERTER. Jaka jest
Agata Polic? Oceñcie sami. 
1. Myœlê, ¿e jestem....
- Fajn¹ Babk¹
2. Czasem marzê o....
- O lataniu
3. Nie ma nic piêkniejszego ni¿....
- Mi³oœæ
4. Za nic nie wybaczy³abym....
- Przemocy

5. Obym nie doczeka³a....
- Œmierci przyjacio³
6. Przykro mi kiedy....
- Dzieci nie maj¹ co jeœæ
7. Zawsze ulegam pokusie....
- Alkoholowej

8. Nieprawdopodobne emocje
wyzwala u mnie....
- Muzyka
9. Potrafiê doceniæ....
- Szczeroœæ
10. Czujê siê g³upio i nieswojo kiedy....
- Kiedy muszê daæ kosza
11. Oznak¹ s³abego charakteru jest....
- ZgryŸliwoœæ
12. Najwiêksz¹ bzdur¹ na œwiecie s¹....
- Wojny
13. Czujê lêk przed....
- Ogniem
14. Na³ogiem który wreszcie chcia-
³abym przerwaæ jest....
- ———
15. Kiedy chcê zwróciæ uwagê na
siebie....
- Milczê
16. Chcia³abym zdobyæ siê na pro-
wokacjê w obecnoœci wielu ludzi....
- Ca³y czas siê na ni¹ zdobywam
17. Œwiat wokó³ mnie jest....
- Zwariowany i odlotowy
18. Wszystko mi mówi, ¿e....
- Kocham
19. Wprawia mnie w os³upienie....
- Zachód s³oñca
20. Idê na kompromis gdy....
- Kogoœ szanujê
21. Jestem potulna jak baranek gdy...
- Gdy mam na to ochotê
22. Przeobra¿am siê w dzik¹ bestiê
kiedy....
- Mam na to ochotê
23. Denerwuje mnie....
- Marudzenie
24. ¯eby zrozumieæ ludzkie ¿ycie....
- Trzeba prze¿yæ co nie co
25. W dzisiejszych czasach trudno
o....
- Mi³oœæ
26. Gdy ktoœ mnie poucza....
- Denerwuje mnie to
27. Bardzo mnie irytuje
- G³upota
28. Ka¿dy ma prawo do....
- Swojego zdania
29. ¯ycie nauczy³o mnie....
- ¯e na wszystko trzeba sobie zapra-
cowaæ
30. Blade Loki s¹ dla mnie
- Powietrzem

A potem nast¹pi³o zdobycie scenicz-
nego szczytu marzeñ. W moim uko-
chanym utworze “Mo¿esz zostaæ”.
Czy w niedalekiej przysz³oœci, mo¿e
dojœæ do rockowej wspó³pracy na
linii Chojnów-Wroc³aw? Nie ma
rzeczy niemo¿liwych.

P.M.

BLADE  PRZES£UCHANIEBLADE  PRZES£UCHANIE
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Czwarta kadencja dobiega koñca. Za kilka tygodni pójdziemy do urn
wybieraæ swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatu i sejmiku
województwa. G³osowaæ bêdziemy tak¿e na burmistrza. Na obecn¹
chwilê nie znamy oficjalnych kandydatur, komitety wyborcze maj¹
czas na zg³aszanie swoich przedstawicieli do rad do 13 paŸdziernika.
18 paŸdziernika mija natomiast termin zg³aszania kandydatów na
wójtów, burmistrzów i prezydentów. 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Burmistrza  Miasta  Chojnowa

z  dnia  20  wrzeœnia  2006  r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602
z póŸn. zm.) podajê do publicznej wiadomoœci informacjê o okrêgach
wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybie-
ranych w ka¿dym okrêgu wyborczym do Rady Miejskiej Chojnowa.

Przed  wyborami
Zatrzymani
* Funkcjonariusze KP Chojnów zatrzymali

na gor¹cym uczynku przestêpstwa dwóch m³o-

dzieñców, którzy w³amali siê do „malucha” 

i skradli m.in. akumulator, radio i g³oœniki

nara¿aj¹c tym na straty w kwocie 400

z³otych mieszkañca Chojnowa. Sprawców

czeka roz-prawa przed s¹dem.

* Policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn,

którzy u¿ywaj¹c si³y i gro¿¹c pozbawieniem

¿ycia wtargnêli na prywatn¹ posesjê w Stru-

picach i dokonali kradzie¿y 150 l oleju napê-

dowego i 30 l oleju przek³adniowego. 

* W rêce policji wpad³ osiemnastolatek,

który w³ama³ siê do budynku „Niebieskiego

Parasola”. Usi³owa³ wynieœæ stamt¹d 25

metrów kabla telefonicznego wartoœci 500 z³,

ale ³atwy zarobek nie powiód³ siê. 

* Ujêto sprawcê kradzie¿y torebki, któr¹ jakiœ

czas temu skradziono obywatelce Francji prze-

bywaj¹cej w Chojnowie z grup¹ m³odzie¿y.

W³asnoœæ w ca³oœci odzyskano, ustalono

tak¿e, pozosta³ych sprawcow kradzie¿y.

W akcji
* Komisariat Policji w Chojnowie czynnie

w³¹czy³ siê w Ogólnopolsk¹ Akcjê “Bezpieczna

droga do szko³y” przeprowadzaj¹c akcje pre-

wencyjne na terenie miasta i gminy Chojnów

oraz gminy Mi³kowice. Akcja ta mia³a na

celu wyczulenie wszystkich uczestników

ruchu drogowego na przepisy dotycz¹ce w³aœ-

ciwego poruszania siê po drogach, ulicach 

i chodnikach, zarówno przez pieszych jak 

i kieruj¹cych pojazdami niezale¿nie od wieku.

Przeprowadzono szereg pogadanek wœród

uczniów klas szkó³ podstawowych i gim-

nazjów. Szczególn¹ uwagê zwrócono na bez-

pieczeñstwo najm³odszych uczestników ruchu

drogowego czyli pierwszoklasistów zapoz-

naj¹c ich z zasadami bezpiecznego porusza-

nia siê po drodze w czasie drogi do szko³y 

i ze szko³y do domu, Rozmawiano z nimi

tak¿e o kontaktach z osobami obcymi, osoba-

mi oferuj¹cymi œrodki odurzaj¹ce.

Otwarte drzwi
* 30 wrzeœnia w godzinach miêdzy 9.00 

a 14.00 w Komisariacie Policji w Chojnowie

odby³ siê “DZIEÑ OTWARTYCH DRZWI”.

Tego dnia ka¿dy mieszkaniec miasta i gminy

Chojnów mia³ mo¿liwoœæ bezpoœredniego

kontaktu z funkcjonariuszem i porozmawia-

nia o mniej lub bardziej nurtuj¹cych go

sprawach czy zasiêgn¹æ rady. Kierownictwo

komisariatu przyjmowa³o uwagi dotycz¹ce

pracy podleg³ych s³u¿b, w swoim gabinecie

przyjmowali tak¿e komendanci.

G³ównym tematem rozmów by³y s¹siedzkie

nieporozumienia lub problem uci¹¿liwych

grup m³odzie¿y. 

Wiele osób skorzysta³o tak¿e z mo¿liwoœci

oznakowania roweru.
Siedziba  Miejskiej  Komisji  Wyborczej:
Urz¹d  Miejski  w  Chojnowie,  Plac  Zamkowy  1  (parter,  pokój  nr  3).

Z ksi¹¿ki
wydarzeñ kp



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/635 11

21 i 22 wrzeœnia 2006 roku wybrani uczniowie

klas IIc LO, IIa LO oraz II THK towarzyszyli

goœciom z Francji w zwiedzaniu Chojnowa 

i jego okolic.

W czwartek, 21 wrzeœnia po œniadaniu ok. go-

dziny 8:30 wszyscy uczniowie oraz ich opie-

kunowie wyruszyli na spotkanie z w³adzami

miasta do chojnowskiego ratusza. Relacje z tego,

co dzia³o siê niegdyœ w Chojnowie oraz co dzieje

siê teraz, zda³a nam sekretarz Miasta, 

pani Brygida Mytkowska. Po tej wizycie poszliœmy

do naszej nowej, piêknie odremontowanej Miej-

skiej Biblioteki Publicznej.

Nastêpnie zwiedziliœmy gospodarstwo agrotu-

rystyczne, w którym francuscy uczniowie spo-

rz¹dzali notatki, potrzebne im do napisania spra-

wozdania z wycieczki do Polski.

W pi¹tek rano, czyli ok. godziny 8:30 pojecha-

liœmy do gospodarstwa „ Agro- Tak Zagrodno”

w Modlikowicach. Spó³ka ta prowadzi swoj¹

dzia³alnoœæ rolnicz¹ na terenie trzech gmin. W Cen-

tralnym Oœrodku Gospodarczym, w którym by-

liœmy, u¿ytkuje siê 1418 ha gruntów. Ponadto,

pracownicy uprawiaj¹ ziemiê o powierzchni 273

ha w obrêbie miejscowoœci Œwierzawa oraz 293

ha w Krzywej. Spó³ka ta zawiera przede wszys-

tkim fermy byd³a mlecznego. Po po³udniu wy-

ruszyliœmy do Stadniny Koni w Jaroszówce.

Obszar tego gospodarstwa to ok. 1000 ha. Po³o¿o-

na jest w dolinie rzeki Czarna Woda. Stadnina ta

zajmuje siê hodowl¹ koni pe³nej krwi angielskiej.

Na pocz¹tku wizyty zapoznaliœmy siê z histori¹

stadniny oraz dostaliœmy drobne upominki w

po-staci plakietek i broszurek. Nastêpnie przesz-

liœmy do zwiedzania stajni. Mieliœmy okazjê po-

g³askaæ najznakomitsze konie, które wygrywaj¹

liczne wyœcigi. Na koniec wizyty Francuzi dosia-

dali koni co sprawi³o im du¿o radoœci, poniewa¿

na co dzieñ niektórzy uczniowie uczêszczaj¹ do

Technikum Hodowli Koni lub do Technikum

Rolniczego.

Podczas wycieczki w autobusie panowa³a bardzo

mi³a atmosfera. Aby umiliæ sobie czas, wspólnie

œpiewaliœmy zarówno polskie jak i francuskie

piosenki. Na koniec wymieniliœmy siê adresami. 

Do zobaczenia wkrótce. Mamy nadziejê, ¿e za

rok spotkamy siê ponownie. 
Grupa Galla Anonima 

- Amelia Krajnik

Spotkanie m³odzie¿y polskiej i francuskiej w ramach

programu miêdzynarodowej wymiany uczniów.

FFrraannccuuzzii  ww  CChhoojjnnoowwiiee
„Co siê sta³o z nasz¹ klas¹...?”- tak brzmi¹

s³owa znanej nam wszystkim piosenki. Na

pewno niejeden ze szkolnych absolwentów

zada³ sobie kiedyœ takie pytanie. Dziêki

akademii, która za kilka dni bêdzie mia³a

miejsce w Miejskim Domu Kultury w Choj-

nowie, wielu absolwentów Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika bêdzie

mia³o szansê na uzyskanie odpowiedzi.

Ci, którzy mieli okazjê natkn¹æ siê na choæ

jeden z plakatów rozwieszonych w naszym

mieœcie, z pewnoœci¹ domyœlaj¹ siê, o czym

bêdzie ten artyku³. Dla pozosta³ych wa¿na

informacja - 7 paŸdziernika b.r., w Miej-

skim Domu Kultury w Chojnowie odbêdzie

siê akademia dla absolwentów Liceum

Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie. To

wspania³a okazja dla tych, którzy z przy-

jemnoœci¹ chcieliby powspominaæ dawne

czasy ze swoj¹ szkoln¹ mi³oœci¹ z prze-

sz³oœci, i tej dalekiej, i trochê bli¿szej.

Do akademii pozosta³o ma³o czasu. Przy-

gotowania id¹ pe³n¹ par¹. Dekoracje, œpie-

wy oraz ci¹g³e æwiczenie wyznaczonych

ról - to wszystko wchodzi w sk³ad prób, do

których zarówno nauczyciele, jak i ucznio-

wie przyk³adaj¹ siê z ca³ych si³. Nikt jed-

nak nie narzeka, poniewa¿ w³o¿ony w przy-

gotowania trud na pewno siê op³aci. Teraz

my jesteœmy uczniami tej szko³y i zale¿y

nam na tym, by pokazaæ j¹ w jak najlep-

szym œwietle. Zmêczenie objawia siê wiec

jedynie uœmiechem.

Akademia to jednak nie wszystko, co zos-

ta³o przygotowane dla by³ych uczniów.

Obchody 60 – lecia LO rozpoczn¹ siê uro-

czyst¹ msz¹, póŸniej przyjdzie czas na

przemówienia, ods³oniêcie pami¹tkowej

tablicy, przemarsz ulicami miasta. W szkole

wszyscy absolwenci bêd¹ mogli obejrzeæ

zdjêcia oraz kroniki szkolne. Monografia

jest ju¿ ukoñczona. 

Odœwie¿one zostan¹ obrazy sprzed lat,

powróc¹ dawno ju¿ zakopane w pamiêci

wspomnienia. Kto wie, byæ mo¿e przez

chwilê absolwenci znów poczuj¹ siê ucznia-

mi? Szko³a nieco siê zmieni³a, œwie¿o po-

³o¿ona farba, nowe ³awki i krzes³a. Mimo

to wyobraŸnia potrafi zdzia³aæ cuda.

Ca³oœæ obchodów koñczy bal, który od-

bêdzie siê w Piotrowicach. Szkolni przyja-

ciele bêd¹ mieli okazjê razem pobawiæ siê

przy muzyce. Mo¿e w jakimœ ch³opcu 

(teraz ju¿ mê¿czyŸnie) umar³a ta dzieciêca

nieœmia³oœæ i zdobêdzie siê na odwagê, by

poprosiæ do tañca kole¿ankê z klasy, która

nigdy nie by³a mu zupe³nie obojêtna?

I có¿ innego pozosta³o, jak nie to, by

¿yczyæ wszystkim absolwentom udanej

zabawy? Wiêc... w imieniu swoim i wszys-

tkich moich szkolnych kole¿anek i kole-

gów, ¿yczê Wam, Drodzy Absolwenci,

aby to œwiêto na d³ugo zapisa³o siê w Wa-

szej pamiêci. Niech dzieñ 7 paŸdziernika

bêdzie jednym z najpiêkniejszych w Wa-

szym ¿yciu. Bo w koñcu ktoœ kiedyœ po-

wiedzia³:,, Wspomnienia s¹ rajem, z któ-

rego nigdy nie bêdziemy wygnani”...

Daria Owczarska

Grupa Galla Anonima

Powrót w szkolne mury...
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KS “Chojnowianka” 
harmonogram meczów „u siebie”

sezonu 2006/2007  - runda jesienna - 
7.10.06 Chojnowianka –  Zag³êbie Lubin – godz. 13.00

8.10.06 Chojnowianka –  Orlik Okmiany – godz. 11.00

14.10.06 Chojnowianka –  Iskra Kochlice – 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 Kochlice – 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

23 wrzeœnia Chojnów goœci³

w Miejskim Domu Kultury

œwiêtuj¹cych jubileusz utwo-

rzenia Ludowych Zwi¹zków

Sportowych na Ziemi Leg-

nickiej. Wœród œwiêtuj¹cych

byli dzia³acze, sportowcy,

przedstawiciele w³adz po-

wiatu, miasta i gminy oraz

sympatycy.

- Dzisiejsze obchody 60.le-

cia LZS w powiecie legnic-

kim s¹ najlepsz¹ okazj¹, aby

oddaæ pok³on, szacunek 

i ho³d tym wszystkim, którzy

przez te lata poœwiêcali swo-

je si³y i czas, oddaj¹c siê swe-

go rodzaju powo³aniu, nie

¿¹daj¹c w zamian ¿adnych

profitów i wynagrodzeñ –

powiedzia³ m.in. w swoim

wyst¹pieniu przewodnicz¹cy

Rady Powiatowej Zrzesze-

nia LZS w Legnicy Fran-

ciszek Chy³a. – Sport by³,

jest i bêdzie dobr¹ szko³a

¿ycia i kszta³towania charak-

teru, szczególnie w okresie

wzrostu i rozwoju m³odego

cz³owieka. Æwiczy si³ê woli,

uczy przezwyciê¿ania w³as-

nej s³aboœci, wyrabia orien-

tacjê, refleks i odwagê. Nie-

zaprzeczalnym zatem jest

fakt, ¿e dzia³alnoœæ ludowych

zespo³ów mia³a i z pewnoœ-

ci¹ mieæ bêdzie nadal,

ogromne znaczenie w formo-

waniu pozytywnych wzor-

ców. A wszystko to dziêki za-

anga¿owaniu wielu ludzi –

pasjonatów, mi³oœników

sportu…

Chwil¹ ciszy uczczono pa-

miêæ tych, którzy odeszli,

obecnych na sali uhonoro-

wano okolicznoœciowymi

medalami, odznaczeniami 

i dyplomami.

LZS mog¹ siê poszczyciæ

nie tylko oddan¹ kadr¹, ale

tak¿e wspania³ymi zawodni-

kami, którzy na swoim kon-

cie maj¹ wiele znacz¹cych

osi¹gniêæ.

Dzia³alnoœæ zespo³ów wspie-

raj¹ liczne instytucje, sto-

warzyszenia oraz osoby pry-

watne, zupe³nie wiêc zrozu-

mia³e jest has³o pod jakim

odby³y siê jubileuszowe

obchody – „Z ludŸmi i dla

ludzi”. 

eg

Joanna Augustyniak przywioz³a z za-

wodów trzy z³ote medale, Daniel

Dedek dwa. Oboje trenuj¹ pod okiem

senseia Wies³awa Olewicza z Cho-

cianowa. 

Asia (13 lat) ma ju¿ na swoim kon-

cie blisko 20 medali. Trenuje od 

8 lat, nie dziwi wiêc jej pokaŸny

dorobek medalowy. 

Dla Daniela (11 lat) to pierwsze tro-

fea. Na trening do „czwórki” przy-

prowadzi³a go mama dwa lata temu.

Chcia³a ¿eby syn mia³ jakieœ zajêcie

poza szko³¹. To zajêcie przerodzi³o

siê w pasjê i chêæ d¹¿enia do coraz

lepszych wyników. 

- Na tym etapie – wyjaœnia Daniel -

moim marzeniem jest posiadanie

czarnego pasa, ale zdajê sobie spra-

wê, ¿e przede mn¹ jeszcze d³uga

droga. Medale na tych mistrzos-

twach dowiod³y, ¿e wszystko idzie 

w dobrym kierunku, ¿e siê sprawdzam,

¿e intensywne treningi przynosz¹

skutek i ¿e s¹ szanse na spe³nienie

marzeñ…

Asia ju¿ nie pamiêta jak to siê za-

czê³o. Prawdopodobnie namówi³ j¹

tato, który do dziœ wspiera j¹ w ka¿-

dej sytuacji, wozi na treningi (Asia

raz w tygodniu æwiczy pod okiem

Miros³awa Kuciarskiego w Zielonej

Górze) i zawody, jest najwierniej-

szym kibicem. 

- Medale i nagrody z pewnoœci¹

ciesz¹ ka¿dego zawodnika, - mówi

Joanna - ale w karate tradycyjnym,

nie tylko to jest wa¿ne. Przez te lata

nauczy³am siê wielu cennych rzeczy

– dyscypliny, organizacji, wspó³za-

wodnictwa, sta³am siê bardzej pew-

na siebie, bardziej stanowcza. Z pew-

noœci¹ pomo¿e mi to w przysz³oœci,

kiedy bêdê chcia³a spe³niæ swoje

marzenie - zostaæ policjantk¹.

Miêdzywojewódzkie mistrzostwa

by³y jednoczeœnie eliminacj¹ do

Pucharu Polski, który odbêdzie siê

w tym miesi¹cu we Wroc³awiu.

Nasi zawodnicy intensywnie tre-

nuj¹, sympatycy ju¿ trzymaj¹ kciuki,

a my czekamy na kolejne medale…

eg

Sportowi  wolontariusze55     xx     zz ³³oo ttoo
Dwoje m³odych chojnowian kilkakrotnie stawa³o na najwy¿szym

podium podczas Miêdzywojewódzkich Mistrzostw Karate Tra-

dycyjnego M³odzików w Zielonej Górze.

Kiedy 60 lat temu, na ziemiach odzyskanych orga-

nizowano sportowe ¿ycie, ówczesnym dzia³aczom

przyœwieca³ jeden cel – rozwój, edukacja i pod-

noszenie sprawnoœci fizycznej mieszkañców wsi 

i miasteczek poprzez sportow¹ rywalizacjê i za-

bawê. Idee tych prekursorów przetrwa³y do dziœ.
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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
BUKIETY PE£NE

S£OÑCA

Zapraszamy na wystawê prac

wykonanych przez cz³onków

grupy OGRODY TWÓRCZOŒCI 

przy SP 4 pod kierunkiem pani

Gra¿yny Koœnik.

PO FRANCUSKU I NIEMIECKU

W Dziale dla Doros³ych skorzy-

staæ mo¿na obecnie z kilkudzie-

siêciu tytu³ów ksi¹¿ek w jêzyku

angielskim, niemieckim, fran-

cuskim i hiszpañskim. S¹ one

opracowane specjalnie dla osób

ucz¹cych siê jêzyków obcych na

ró¿nym poziomie zaawansowania.

***
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Marcela Hudova - “DECOU-

PAGE: ozdabianie przedmio-

tów technik¹ serwetkow¹”

Decoupage to technika zdobienia

przedmiotów. Dziêki niej fili¿an-

ka z porcelany, doniczka lub drew-

niana ramka na zdjêcia nabieraja

niepowtarzalnego uroku. Wystar-

cz¹ proste materia³y i ... dobre

pomys³y. Praktyczne rady i foto-

grafie zawarte w tej ksi¹¿ce przy-

bli¿aj¹ decoupage krok po kroku.

Wojciech Ko³yszko - “BA-

WIAN, CUDANNA I PU£APKI

ZAZDROŒCI”

Wydana przez Gdañskie Wydaw-

nictwo Psychologiczne w serii

ksi¹¿eczek o uczuciach, które po-

kazuj¹, ¿e nie jesteœmy bezradni.

Mo¿emy wspomóc siê:

- bajk¹ – tym razem o zazdroœci –

która pozwala dziecku uto¿samiæ

siê z bohaterami i wraz z nimi

prze¿ywaæ emocje,

-“instrukcj¹ obs³ugi zazdroœci”,

która uczy, co robiæ, kiedy siê ona

pojawia.

Bodo Starck - “PRZYGODA 

Z  SZACHAMI”

Poradnik dla dzieci, które chc¹

szybko dawaæ mata oraz rozwi¹-

zywaæ kombinacje szachowe.

Zawiera ponad 100 zadañ i ³ami-

g³ówek szachowych.

Dzia³ dla Doros³ych:

“POZA S£OWA: antologia

wierszy 1976 – 2006”

Obszerna antologia u³o¿ona przez

Tadeusza D¹browskiego. Zapre-

zentowane wiersze zosta³y napi-

sane przez poetów, którzy sw¹

pierwsz¹ ksi¹¿kê wydali nie

wczeœniej ni¿ w roku 1976. 

Obok wierszy zamieszczone s¹

fragmenty wspieraj¹cych je albo

spieraj¹cych siê z nimi krytycz-

noliterackich diagnoz, wypowie-

dzi i komentarzy. Ksi¹¿ka zachê-

ca do ponownego spojrzenia na

to, co dzia³o siê w trzydziestole-

ciu 1976-2006 tak w samej

poezji, jak i w przylegaj¹cych do

niej okolicach.

Muzeum Regionalne 
w Chojnowie

Czynne  od  œrody  do  pi¹tku  
w  godz.  8.00  -  16.00

w  soboty  i  niedziele  od  11.00  -  16.00,  
w  soboty  wstêp  bezp³atny.

Jubileuszowy przegl¹d

W
paŸdzierniku i w listopadzie, w Muzeum Regional-

nym w Chojnowie wystawione bêd¹ prace z XXV

Przegl¹du Plastyki Zag³êbia Miedziowego. Jest to

impreza z d³ugim, 36 letnim sta¿em. Pierwsza wystawa odby³a

siê w maju 1970 roku w Muzeum Miedzi w Legnicy 

z inicjatywy Grupy ZAMEK dzia³aj¹cej pod egid¹ prof.

Bronis³awa Chy³y. 

Srebrna jubileuszowa edycja Wystawy Plastyki Zag³êbia

Miedziowego jest wyj¹tkowa, poniewa¿ ukazuje wymianê

pokoleñ wœród artystów plastyków Ziemi Legnickiej. 

W wystawie znalaz³y siê prace dwóch chojnowskich plas-

tyków Ireneusza Józef-czuka i Zbigniewa Halikowskiego. 

red.
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Szko³a Jêzykowa AVANS w Chojnowie

Zapisy i informacje
Chojnów ul. Paderewskiego 12 (by³e biuro telekomunikacji)

Tel. (076) 819-65-64, www.giganet.biz.pl

zaprasza do nauki jêzyków 
- angielskiego i niemieckiego 

we wszystkich grupach zaawansowania.
Specjalna oferta dla dzieci i maturzystów

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom w centrum Chojnowa (bocz-

na ul. Szpitalnej) o pow. 220 m2. Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-74-15.

Sprzedam dom komfortowy, Chojnów, 

o pow. u¿ytkowej 266 m2, ogrzewanie po-

d³ogowe, dwa systemy ogrzewania, zimowy

ogród, cena atrakcyjna. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Kupiê mieszkanie 3-4.pokojowe w starym

lub nowym budownictwie. 

Wiadomoœæ: tel. 0515-240-225.

M³ode ma³¿eñstwo pilnie poszukuje 1.lub

2.pokojowego mieszkania do wynajêcia.

Wiadomoœæ: tel. 0886-551-181 lub 0880-898-168.

US£UGI

Uczennica trzeciej klasy liceum ogólno-

kszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie

szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio! 

Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Magister filologii germañskiej udzieli ko-

repetycji z jêzyka niemieckiego w zakresie

szko³y podstawowej, gimnazjum i œredniej oraz

przygotowania do matury. 

Wiadomoœæ: tel. 0600-760-728.

PRACA

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê –

wymagane wykszta³cenie gastronomiczne 

i praktyka zawodowa. Wynagrodzenie – 2000 z³

brutto. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kelnerkê - wy-

magane wykszta³cenie œrednie. Wynagrodzenie –

1000 z³ netto. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

Stacja Paliw przy ul. Lubiñskiej 5 zatrudni

kierowcê z uprawnieniami kategorii II w wieku

do 40 lat. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-52.

Firma zatrudni pracownika do pracy w Choj-

nowie, wymagania: orzeczenie o niepe³nospraw-

noœci, wiek do 40 lat. Zainteresowane osoby

prosimy o kontakt telefoniczny: (076) 818-16-61.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmano-

wicach o pow. 0,5ha z pozwoleniem na bu-

dowê. Wiadomoœæ: tel. 0603-676-120.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,63a

po³o¿on¹ w Go³aczowie. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-37.

Sprzedam gara¿ ko³o „Biedronki” 

Wiadomoœæ: tel. 0604-672-111.

Kupiê gara¿ w Chojnowie w okolicy ul. Rynek

lub ko³o „Biedronki”. Wiadomoœæ: tel. 0663-566-528.

OG£OSZENIA

DROBNE

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

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

FFiirrmmaa     „„AAPPIISS””

ZZaapprraasszzaammyy    nnaa    zzaakkuuppyy    ddoo    EElleekkttrroommaarrkkeettuu    AAVVAANNSS
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Chojnów ul. Piotra Skargi 10

* pon. - pt. 9.00 – 17.00

* sob. 9.00 – 13.00

tel. (076) 818-89-88

Do sprzedania 14.arowa dzia³ka budowlana

atrakcyjnie po³o¿ona we wsi Konradówka,

s¹siedztwo lasu wraz z pozwoleniem na

budowê i mo¿liwoœci¹ wyboru projektu

domku parterowego o ogólnej pow. do 100 m2. 

Oferujemy wykonanie budowy domu 

w stanie surowym zamkniêtym lub oddanie

domku pod klucz wraz z zagospodarowaniem

terenu (bruki, ogrodzenia), w rozliczeniu 

przyjmujemy mieszkanie. 

Pierwsza wp³ata niewymagana. 

Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu.

Ostateczne rozliczenie zakupu, 

po zakoñczeniu budowy.

Telefon: (076) 819-25-01 lub 0888-651-398.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie –

076 818 82 85

MOPS – 076 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe – 

999; 076 181 83 33

Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 70

Policja – 997; 076 87616 00

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70

Pogotowie gazowe –

992; 076 850 90 00

Pogotowie energetyczne – 

991; 076 818 82 83

Informacja PKP – 076 866 95 42

Informacja PKS – 076 818 84 76

Cmentarz (administrator) – 076 819 63 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 188 370

Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14

Firma  „POLERS”z Chojnowa

Zak³ad Pracy Chronionej

Zatrudni pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA PORZ•DKOWEGO
NA TEREN CHOJNOWA

/Bran¿a  us³ugi porz¹dkowe/

Oczekiwania wobec kandydatów:

· Orzeczenie o znacznym lub umiarkowany stopniu 

niepe³nosprawnoœci

· Sta¿ w bran¿y mile widziany

· Miejsce zamieszkania Chojnów lub okolice

Oferty prosimy kierowaæ na adres:
„POLERS” SJ K. Makowiec i S-ka.

59-225 CHOJNÓW, ul. D¹browskiego 20
e-mail: kadry@polers.pl

BURMISTRZ
MIASTA  CHOJNOWA

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabu-
dowanej, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 12/56 o pow. 4734 m2,
po³o¿onej w obrêbie 5 miasta Chojno-
wa przy ul. Okrzei, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr 17774.

Cena wywo³awcza – 90.000,00 z³
(w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 18.000,00 z³.
Dzia³ka jest poroœniêta drzewami
wieloletnimi. Przez nieruchomoœæ prze-
biegaj¹ sieci infrastruktury podziem-
nej. W przypadku wyst¹pienia nie
ujawnionych na mapie sieci uzbroje-
nia terenu nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do nich, 
a w razie kolizji z planowan¹ zabu-
dow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych. Nieruchomoœæ wolna jest
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. 
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. W planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta
Chojnowa przeznaczona jest pod za-
budowê us³ugowo-mieszkaniow¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 listo-
pada 2006 r. o godz. 1200 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, po-
twierdzenie wniesienia wadium, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodat-
kowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia  
31 paŸdziernika 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 Rozporz¹dze-
niem 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/. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-
nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci
nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³aw-
czej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 1000,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wy-
gra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿nienia  przetargu z uzasadnionej
przyczyny. Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod nu-
merem (0-76) 81-86-680.

Szansa na uœmiech
Jaroszówka 2006 

Tegoroczna edycja "Szansy na uœmiech"
odby³a siê ju¿ dosyæ dawno, lecz jeszcze
w dalszym ci¹gu nap³ywaj¹ wp³aty od
sponsorów. Na dzieñ dzisiejszy 1 paŸdzierni-
ka 2006r. zgromadzona zosta³a kwota
32.258 z³, ale na pewno nie jest to jeszcze
wynik ostateczny. Ze wzglêdu na straty jakie
ponieœli w tym roku rolnicy w zwi¹zku 
z susz¹, postanowiono zebrane œrodki przeznaczyæ w pierwszej
kolejnoœci na wykup ubezpieczenia szkolnego ich dzieci. Obejmie
to zarówno uczniów szkó³ podstawowych jak i gimnazjum. Pozos-
ta³a kwota przeznaczona zostanie na inne szkolne potrzeby dzieci.
Poniewa¿ jednak w myœl przys³owia, ¿e lepiej póŸno ni¿ wcale,
chcemy serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, którzy pomogli
nam zorganizowaæ kolejn¹ "Szansê na uœmiech".

S P O N S O R Z Y
Urz¹d Gminy Chojnów, Urz¹d Miasta w Chojnowie, Stadnina Koni
Jaroszówka, ALFA - Ksiêgarnia z Chojnowa, AGRO - ŒWIT - sklep
ogrodniczy z Chojnowa, AQUAPARK - Polkowice, BAYLEG -
CENTROWET - hurtownia leków weterynaryjnych z Ziemnic,
Bank PKO z Chojnowa, Bank Spó³dzielczy z Chojnowa, Dowództwo
Jednostki Wojskowej w Legnicy, Dolnoœl¹ska Izba Rolnicza we
Wroc³awiu, Drukarnia Pana Adama Nizio³a z Bia³ej, Gospodarstwo
Agroturystyczne "Dwa brzegi" z Jaroszówki, Gospodarstwo
Agroturystyczne "U Babuni" z Jaroszówki, Folwark Kwiatów,
Firma Handlowa BEATA z Legnicy, Firma DAMI z Piotrowic, Firma
DANIPOL z Polkowic, Firma EKO WOD ze Œwidnicy, Firma
EXPANS z Chojnowa, GPZOZ z Krzywej, Firma HALIKOWSKI
- z Chojnowa, Firma HTM Kowalczyk z Chojnowa, Huta Miedzi
Legnica, Firma INSTAL LUBIN, Firma JAREXS z Legnicy, Firma
KARTOL PLUS z Chojnowa, Firma KONOPA z Chojnowa,
Komenda Miejska Stra¿y Po¿arnej w Legnicy, Komenda Miejska
Policji w Legnicy, Kopalnia Kruszywa Rokitki, Koncern Ener-
getyczny ENERGIAPRO z Legnicy, KRET I S-KA z Chojnowa,
Firma LUAL z Chojnowa, Mazowieckie Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierz¹t z £owicza, Miejski Dom Kultury w Chojnowie,
Firma M£YNPOL z Krzy¿owej, Muzeum Regionalne w Chojnowie,
Nadleœnictwo Legnica, Firma OPAKO - TEK z Goliszowa, Jednostka
Ratowniczo - Gaœnicza z Chojnowa, Jednostka Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z Krzywej, Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
z Rokitek, Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Witkowa,
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Jaroszówki, Polski
Koncern Miêsny, Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Warszawie, PEN
AR LAN Polska z Leszna, Firma POLERS z Chojnowa, Firma
PROFET z Osetnicy, PROVIDENT - Legnica, Piekarnia Pana Andrzeja
Kupczyka z Chojnowa, Piekarnia Pana Stanis³awa Kryszczuka 
z Chojnowa, Piekarnia Pana Bogdana Styrkowca z Jerzmanowic,
REAL z Lubina, Sklep ABC z Chojnowa, Sklep METALIK z Choj-
nowa, Sklep Pañstwa M¹czniewskich z Chojnowa, Sklep SMYK 
z Chojnowa, Sklep "U Jana" z Chojnowa, Sklep "U Wojtka" z Choj-
nowa, Starosta Legnicki - Pan Mieczys³aw Kasprzak, Firma
SZYDE£KO - Artyku³y Biurowe z Chojnowa, Firma TAR - BUD
z Chojnowa, Firma TRANS - PIOTR z Zamienic, UNIFOT - drukar-
nia z Chojnowa, Urz¹d Gminy Kunice, Urz¹d Gminy w Mi³kowicach,
Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy,
Firma WODROL z NowogrodŸca, Firma VITBIS ze Z³otoryi, Wy-
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z Warszawy, Towarzystwo
Ubezpieczeniowe CONCORDIA Oddzia³ w Lubinie, Zak³ady
Ceramiczne Boles³awiec, Pan Jerzy Babij z córk¹ Ani¹ z Jaroszówki,
Pañstwo Barbara i Mieczys³aw Jasiñscy z Jaroszówki, Pani Wanda
Chomiczewska z Okmian, Pañstwo Bo¿ena i Wac³aw Frañcza-
kowie z NiedŸwiedzic, Pañstwo Lucyna i Marian Kolaniakowie 
z NiedŸwiedzic, Pan Jan Koœcik z Goliszowa, Pañstwo El¿bieta 
i Marek £yczko z Micha³owi, Pañstwo Ewa i Konrad Michalakowie
z Legnicy, Pañstwo Teresa i Zygmunt Mi³uchowie z Chojnowa,
Pan Czes³aw Pisarski z Chojnowa, Pañstwo Ma³gorzata i Zbigniew
Swedurowie z Rokitek, Pañstwo Danuta i Marek Szczerbiakowie 
z ¯abic, Pan Henryk Szapowa³ z Zamienic, Pan Jerzy Szyposz 
z Legnicy, Pan Jan Szymañski z Legnicy, Pan Zdzis³aw Œniegucki
z Jaroszówki, Pani Marianna Tulej z Jaroszówki, Pan Mieczys³aw
Wróblewski z Goliszowa.
Oraz wszyscy pomagaj¹cy w zorganizowaniu imprezy.
Sponsorami byli równie¿ wszyscy wystêpuj¹cy w Jaroszówce, czyli:
Pan Marek Siudym, Pan Stanis³aw Szelc, Pan Pawe³ Wawrzecki,
Jednostka Ratownictwa Górniczo - Hutniczego z Polkowic, £emkowski
Zespó³ Pieœni i Tañca "KYCZERA", Kabaret "Na czworaka" z PZS
w Chojnowie, Klub Tañca Towarzyskiego "Impuls" Prochowickiego
Oœrodka Kultury, Oœrodek Szkolenia Psów CHAMPION w Legnicy,
Schola "Bia³a Polana" z Bia³ej, Zespo³ JASKÓ£KI z Krzywej,
Zespó³ KALINKI z Rokitek, Orkiestra Dêta OSP Gminy Chojnów.
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