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W ho³dzie naszemu Papie¿owi
Msza œwiêta 2 kwietnia 2006 r. o godz. 20.30 - Rynek.

¥

Chojnów laureatem
„Przejrzystej
Polski”

¥

Do akcji „Przejrzysta Polska”, na oko³o 3000
gmin w kraju, przyst¹pi³o 764 gmin i
powiatów. Chojnów by³ jednym z 403
samorz¹dów, które otrzyma³y certyfikat
potwierdzaj¹cy rzetelnoœæ, otwartoœæ
i sumiennoœæ codziennej dzia³alnoœci.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po¿arniczej
10 marca, po raz kolejny w siedzibie
jednostki ratowniczo-gaœniczej w Chojnowie
odby³ siê gminno-miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod
has³em „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.

¥
Malowane bezpieczeñstwo
Ponad 40 prac uczniów szkó³
podstawowych oceni³o „mundurowe”
jury, które wyniki obrad og³osi³o 12
marca w chojnowskim komisariacie.

¥

Chojnowskie rozmaitoœci
W ho³dzie naszemu Papie¿owi

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e…

2 kwietnia mija pierwsza rocznica œmierci
Jana Paw³a II. Uroczystoœci rocznicowe w Chojnowie rozpoczn¹ siê w Rynku o godz. 19.00
programem artystycznym poœwiêconym naszemu Papie¿owi, przygotowanym przez
chojnowsk¹ m³odzie¿.

21 marca w kawiarence MDK o godz. 17.00
rozpocznie siê spotkanie dla wszystkich
chêtnych do brania udzia³u w zajêciach wokalnych. Spotkania pod fachowym okiem
instruktora odbywaæ siê bêd¹ dwa razy
w tygodniu i obejm¹ naukê œpiewu, ruchu
scenicznego i interpretacji piosenki. Miesiêczny koszt spotkañ – 25 z³. Niepe³noletnich wokalistów zapraszamy na spotkanie
z opiekunem.

Informacja dla wolontariuszy
14. Fina³u WOŒP

A o godz. 20.30 równie¿ w Rynku, rozpocznie siê okolicznoœciowa msza œw., na
któr¹ zapraszamy wszystkich mieszkañców
i prosimy o przyniesienie lampionów.
Obchodom rocznicy towarzyszyæ bêdzie
wystawa prac plastycznych pn. „Jan Pawe³
II w rysunkach Zbigniewa Halikowskiego”,
której otwarcie zaplanowano na godz. 14.00.
w Miejskim Domu Kultury. Prace wyeksponowane bêd¹ w kawiarence MDK.

Z PIT-em do urzêdu
Wzorem lat poprzednich w³adze miasta
w porozumieniu z dyrekcj¹ Urzêdu Skarbowego w Legnicy uruchomi³y punkt przyjmowania PIT-ów, który jest czynny w ka¿d¹ œrodê od godz. 8.00 do 15.00. Pracownik
US przyjmuje zeznania podatkowe w pomieszczeniu na parterze Urzêdu Miejskiego
przy Placu Zamkowym 1.

Œwi¹teczna manufaktura
25 kwietnia (sobota), o godz. 16.00 Miejski
Dom Kultury organizuje wielkanocny kiermasz kartek i ozdób œwi¹tecznych, na którym swoje prace prezentowaæ bêd¹ dzieci
ze œwietlicy socjoterapeutycznej oraz m³odzie¿ z Warsztatu Terapii Zajêciowej. Ka¿d¹
z oryginalnych, wykonanych samodzielnie
prac mo¿na bêdzie nabyæ za niewielk¹ kwotê.
Organizatorzy zapraszaj¹ zarówno zainteresowanych nabyciem œwi¹tecznych drobiazgów, jak i wszystkich tych, którzy chcieliby
zaprezentowaæ swoje w³asne artystyczne
dzie³a.
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W Miejskim Domu Kultury w Chojnowie
s¹ do odbioru dyplomy dla wolontariuszy
za uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy oraz ma³y upominek.
Prosimy zabraæ ze sob¹ dokument to¿samoœci (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub identyfikator WOŒP).

Noclegi w centrum miasta
Kierownictwo „Domu Chemika” informuje, ¿e posiada pokoje noclegowe do wynajêcia za przystêpn¹ cenê. Wyremontowane i
od-œwie¿one pokoje przygotowane s¹ na
przy-jêcie zarówno grup wieloosobowych,
j
a
k
i mniej licznych. Zainteresowani mog¹ zasiêgn¹æ szczegó³owych informacji pod
numerem telefonu (076) 818-72-92.

AKCJA „KAMERUN”
PO RAZ DRUGI
Rok temu klasa II e z Gimnazjum nr 2 wraz
z wychowawczyni¹ pani¹ Ma³gorzat¹ Potacza³¹, zainicjowa³a akcjê pomocy dla
dzieci z misji w Kamerunie. Zdecydowaliœmy, ¿e nie bêdzie to jednorazowa pomoc,
dlatego 9 XII 2005r. zorganizowaliœmy kolejn¹ zbiórkê pieniêdzy. Dziêki wsparciu ze
strony M³odzie¿owej Rady Miasta Chojnowa przeprowadziliœmy j¹ na terenie chojnowskich szkó³.
Samorz¹dy szkó³ pomaga³y nam rozpropagowaæ akcjê, wspieraj¹c nas tak¿e, podczas
samej zbiórki datków. Wszêdzie spotkaliœmy siê ze zrozumieniem i ¿yczliwoœci¹
ze stron dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów.
Rada Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 zorganizowa³a dyskotekê przeznaczaj¹c uzyskany dochód na wsparcie
naszej akcji. Cieszy œwiadomoœæ, ¿e mogliœmy bawi¹c siê pomóc kolegom i ko-

le¿ankom z Kamerunu.
Za zebrane pieni¹dze zakupiono dwanaœcie
strojów dla dru¿yny sportowej oraz trzy
pi³ki. Takie by³o ¿yczenie dzieci i misjonarzy. Stroje uszyto w barwach narodowych Kamerunu.
Za pomoc i wsparcie naszej akcji oraz
okazane serce serdecznie dziêkujemy dyrektorom, nauczycielom, samorz¹dom i uczniom szkó³ chojnowskich oraz M³odzie¿owej Radzie Miasta Chojnowa.
(klasa II e Gimnazjum nr 2
“Hej ho, hej ho do Przedszkola by siê sz³o,
I Misiaczki i Krasnale
Bawi¹ siê i ucz¹ u nas doskonale!
Czy masz tylko roczek, albo a¿ 6 – latek
Pewnie bêdzie z Ciebie
Dobry Przedszkolaczek!”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3
(z grup¹ ¿³obkow¹)
ul. Krasickiego 1 tel. 81 88 490
organizuje zapisy dzieci
do przedszkola na rok
szkolny 2006/2007
Przyjmujemy dzieci do grup:
* ¿³obkowej (dzieci od 1- roku do 2 lat)
* przedszkolnych z wy¿ywieniem
(3 – 6 latki)
* przedszkolnych na 5 godzin
tzw. grupy “0”
Zapisy do koñca kwietnia 2006r.
Nasze Przedszkole nale¿y do “KLUBU
CZYTAJ•CYCH PRZEDSZKOLI”
w ramach akcji “Ca³a Polska czyta
dzieciom”.
Serdecznie zapraszamy przysz³ych
przedszkolaków wraz z rodzicami do
odwiedzenia naszego przedszkola ka¿dego dnia.
Rodziców 6 – latków (dzieci urodzonych 2000 r.) zapisanych do naszego
przedszkola informujemy, ¿e zebranie organizacyjne dotycz¹ce nauki
w “zerówkach” odbêdzie siê
13.06. 2006 r. o godz. 15.30
w Przedszkolu Miejskim Nr 3.
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Chojnowskie rozmaitoœci
KOMISJA ZDROWIA,
OCHRONY ŒRODOWISKA
i SPRAW SPO£ECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
organizuje 21 marca br.
o godz. 17.00
w sali „Domu Chemika”
na I piêtrze otwarte
posiedzenie na temat

S£U¯BA ZDROWIA
PRZYJAZNA
DLA PACJENTA
Je¿eli wiêc:
* jesteœ zainteresowany funkcjonowaniem Przychodni Rejonowej
w Chojnowie,
* masz pomys³y na to, aby bez
nak³adów finansowych usprawniæ
jej funkcjonowanie,
* chcesz w ten sposób polepszyæ tryb
przyjmowania pacjentów w przychodni, dzia³aj¹c w interesie w³asnym
i swoich bliskich,
- przyjdŸ i zabierz g³os w sprawie
dotycz¹cej wszystkich, którzy korzystaj¹ z us³ug medycznych oferowanych
przez przychodniê.
Realne pomys³y zostan¹ z pewnoœci¹
wprowadzone w ¿ycie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza
- Mieszkam niedaleko ul. Chmielnej.
Zastanawiam siê jak d³ugo ten zniszczony, poniemiecki m³yn bêdzie jeszcze
niechlubnym punktem naszego miasta.
Dlaczego w³adze nic z tym nie robi¹?
- Teren starego m³yna od wielu lat nie jest
w³asnoœci¹ samorz¹du. Mimo, to w³adze
wielokrotnie monitowa³y u kolejnych nabywców tej nieruchomoœci z proœb¹ o likwidacjê nieestetycznych i niebezpiecznych
budynków. Ten problem, jak wszyscy wiemy ci¹gnie siê od lat, ale mamy ju¿ zapewnienie, ¿e jeszcze w tym miesi¹cu obecny
w³aœciciel – firma PCG Cebula Gratkowski
przyst¹pi do rozbiórki.
Firma naby³a m³yn wraz ze spichlerzem
i czêœci¹ mieszkaln¹ i za kilka dni rozpocznie prace. M³yn zostanie zupe³nie rozebrany, a w miejsce spichlerza i budynku
mieszkalnego powstan¹ nowe mieszkania.
Stanie tu nowoczesny kompleks z parkingiem,

Podobne pytania otrzymujê czêsto w sprawie po³o¿onego nieopodal, nieczynnego od
dawna kina przy ul. Królowej Jadwigi.
W³aœcicielem tego obiektu jest mieszkaniec
Legnicy, który kilka dni temu zapewni³
mnie, ¿e jeszcze w tym roku rusz¹ tu prace
remontowe. Obecnie przygotowywana jest
dokumentacja niezbêdna do rozpoczêcia
prac budowlanych. Budynek ma byæ w czêœci
przeznaczony na mieszkania, najni¿sz¹
kondygnacjê przeznaczono na lokale
us³ugowe.
W koñcu, po wielu latach, jest wiêc realna
szansa, ¿e dwa obiekty, które d³ugo spêdza³y
nam sen z powiek nie tylko przestan¹ straszyæ, ale stan¹ siê budynkami u¿ytkowymi.

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.

z wychowawczyni¹ Ma³gorzat¹ Potacza³¹)

Zaproszenie na festiwal
Dom Kultury W³ochy zaprasza do udzia³u
w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczoœci
Chrzeœcijañskiej „KAIROS”.
Celem festiwalu jest promowanie m³odych
twórców chrzeœcijañskich, a w szczególnoœci ich dzie³ jako tematu do refleksji.
Mo¿na siê tu zaprezentowaæ w dwóch gatunkach artystycznych.
Podczas przegl¹du konkursowego piosenki
o treœciach chrzeœcijañskich dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych lub na Konkursie prac
plastycznych z motywami anielskimi.
G³ównym wydarzeniem i kulminacj¹ dzia³añ

Ma³gorzacie Szechowskiej
z powodu œmierci
Mamy
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³adaj¹
pielêgniarki
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
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wewnêtrznym podwórkiem i byæ mo¿e lokalami us³ugowymi. Prawdopodobnie,
najpóŸniej za dwa lata krajobraz po starym
m³ynie bêdzie ju¿ tylko wspomnieniem.

Festiwalu Twórczoœci Chrzeœcijañskiej
KAIROS bêdzie uroczysty koncert fina³owy, który odbêdzie siê na Placu Zamkowym w dniu 18 czerwca 2006. Podczas
koncertu odbêdzie siê uroczyste og³oszenie
wyników przegl¹dów konkursowych,
wrêczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych utworów i prac plastycznych.
Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie wystêp zespo³ów zaliczanych do czó³owki artystycznej
wspó³czesnej muzyki chrzeœcijañskiej.
Wiêcej informacji:
ul. Boles³awa Chrobrego 27;
02-479 Warszawa, tel. 863 73 23;
tel/fax. 863 92 69; e-mail: www.dkwlochy

Rodzinie tragicznie zmar³ego

œp. Jerzego Oziêb³owskiego
wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
sk³adaj¹ Zawiœlañscy
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Chojnów laureatem “Przejrzystej Polski”
ubieg³ym numerze „Gazety Chojnowskiej” podaliœmy
krótk¹ informacjê o wyjeŸdzie burmistrza do Warszawy, w
celu odebrania certyfikatu „Przejrzystej Polski”. O akcji
og³oszonej kilka miesiêcy temu przez „Gazetê Wyborcz¹” pisaliœmy
wielokrotnie. Do programu „Przejrzysta Polska”, na oko³o 3000 gmin
w kraju, przy-st¹pi³o 764 gmin i powiatów. Chojnów by³ jednym z
403 samorz¹-dów, które otrzyma³y dokument potwierdzaj¹cy rzetelnoœæ, otwartoœæ i sumiennoœæ codziennej dzia³alnoœci.
Aby otrzymaæ tytu³ „Przejrzystej” nale¿a³o spe³niæ kilka wymogów.

W

Zadanie przejrzystoœci
To zadanie polega³o na opracowaniu przez pracowników urzêdu opisu
us³ug œwiadczonych w samorz¹dzie. Wykonano tak¿e system oznakowania wewnêtrznego, uruchomiono punkt informacyjny dla mieszkañców.

Zadanie braku tolerancji dla korupcji
W tym przypadku nale¿a³o wypracowaæ i wdro¿yæ kodeks etyczny
pracowników urzêdu.

Zadanie partycypacji spo³ecznej
Tajemniczo brzmi¹ce zadanie polega³o na opracowaniu programu
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. W naszym mieœcie
dzia³a wiele zwi¹zków, stowarzyszeñ czy kó³, które urz¹d wspiera od
lat, ten wymóg nie by³ wiêc niczym nowym dla urzêdników.

Zadanie przewidywalnoœci
W tym przypadku nale¿a³o przygotowaæ krótki materia³ przybli¿aj¹cy
mieszkañcom istniej¹cy w mieœcie aktualny strategiczny dokument
rozwojowy. W wyniku tego zadania powsta³ „Informator o planach
rozwojowych miasta i kierunkach dzia³ania samorz¹du w okresie
najbli¿szych lat”, który trafi³ bezpoœrednio do chojnowian.

Zadanie fachowoœci
Zadanie polega³o na opracowaniu procedury naboru na ka¿dy wakat
w urzêdzie oraz procedury konkursowej na stanowiska kierownicze.
Jednoczeœnie przy tym zadaniu wprowadzono system oceny pracy
urzêdników, któr¹ burmistrz dokonywaæ bêdzie ka¿dego roku.

Zadanie rozliczalnoœci
“Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy” - informator pod takim
tytu³em mieszkañcy otrzymali kilka miesiêcy temu, a mia³ on za
zadanie w przystêpny sposób wyjaœniaæ w³aœnie sk¹d miasto ma
pieni¹dze i na co je wydaje.
- Prace nad wszystkimi szeœcioma zadaniami trwa³y ponad rok –
mówi burmistrz Jan Serkies. – Wierzê, ¿e mieszkañcy naszego miasta
doceni¹ starania urzêdników. Wszystkim nam przecie¿ zale¿y na
udoskonaleniu funkcjonowania samorz¹du, na uczciwoœci i skutecznoœci
dzia³ania. Przyznany miastu certyfikat dowodzi, ¿e jesteœmy jednostk¹,
która chce udoskonalaæ praktykê sprawowania w³adzy i administrowania, d¹¿¹c do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.
Bêdzie to mia³o z pewnoœci¹ wp³yw na podniesienie spo³ecznego zaufania do urzêdników i w³adz. Mam nadziejê, ¿e prze³o¿y siê to tak¿e na
pozytywny odbiór miasta przez potencjalnych inwestorów.
Uroczystoœæ wrêczenia certyfikatów poprzedzi³a debata na tematy
samorz¹dowe z udzia³em wicepremiera Ludwika Dorna i pos³a Jana
Rokity.
- Chcê wyraziæ s³owa wielkiego szacunku dla ka¿dego z pañstwa –
powiedzia³ do wyró¿nionych wójtów, burmistrzów i prezydentów Jan
Rokita – Ka¿dy, kto siê tu znalaz³, sam, z w³asnej inicjatywy, albo z inicja-tywy œrodowiska, zrobi³ coœ, aby jego spo³ecznoœæ by³a bardziej
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przejrzysta, mniej skorumpowana i bardziej przyzwoita. Ka¿dy z pañstwa
jest wzorem lokalnego lidera, spo³ecznika, wzorem lokalnego rz¹dcy.
- Wszystkim organizatorom i uczestnikom chcê wyraziæ uznanie –
doda³ Ludwik Dorn.
Kiedy w 2004 roku Gazeta Wyborcza rozpoczê³a akcjê pilota¿ow¹
z udzia³em 15 gmin, nikt nie spodziewa³ siê, ¿e kilka miesiêcy póŸniej
do akcji masowej w³¹czy siê blisko 30% krajowych samorz¹dów. Nie
wszyscy jednak okazali siê na tyle „przejrzyœci”, by uhonorowaæ ich
presti¿owym tytu³em. Chojnów znalaz³ siê na liœcie laureatów i od tego
momentu mo¿e prawnie pos³ugiwaæ siê logo i tytu³em „Przejrzystej
Polski”.
eg
teksty pomocnicze - „Gazeta Wyborcza” 6 marca 2006 r.
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Halo? Czy to telefon zaufania?
Masz problem? Nie wiesz co robiæ? Zabrak³o
Ci chêci do ¿ycia? Oszukano Ciê lub skrzywdzono?
Czujesz siê samotny lub nieszczêœliwy? Nie
potrafisz siê wyzwoliæ z uzale¿nienia?
ZADZWOÑ!
Od ubieg³ego tygodnia w Chojnowie dzia³a Telefon Zaufania,
który aktywny jest w ka¿dy wtorek i czwartek w godz. 16-18.
- M³odzie¿owy Telefon Zaufania uruchomiliœmy dostrzegaj¹c
narastaj¹ce problemy nastolatków – mówi jedna z osób dy¿uruj¹cych przy aparacie. – Chcemy, aby ten telefon by³ pomoc¹
gwarantuj¹c¹ mo¿liwoœæ anonimowej wymiany myœli tym osobom,
które prze¿ywaj¹ trudnoœci natury moralnej, spo³ecznej lub psychologicznej i próbuj¹ pokonaæ w³asne osamotnienie, uzale¿nienia,
depresjê, poczucie beznadziejnoœci…
Nikt tu nie próbuje oceniaæ, wydawaæ s¹dów, pouczaæ. Przeszkolone osoby maj¹ role s³uchacza, ale nie biernego. S¹ oparciem
dla wszystkich tych, którzy dotkniêci s¹ trudnymi, osobistymi
problemami i nie chc¹ lub nie mog¹ siê nimi podzieliæ z rodzin¹,
znajomymi czy kimœ, kto rozpozna³by ich to¿samoœæ.
Telefon w takiej sytuacji jest idealnym rozwi¹zaniem. Nie trzeba
patrz¹c w oczy rozmówcy ze skrêpowaniem opowiadaæ o ¿yciu,
z którym sobie nie radzimy. Nie musimy spuszczaæ wzroku
mówi¹c o sprawach intymnych, nie blokujemy siê ogl¹daj¹c wyraz
twarzy naszego rozmówcy. Telefon zaufania ma stwarzaæ mo¿liwoœæ ¿yczliwoœci, bezpieczeñstwa i przede wszystkim anonimowoœci z obu stron.
- Dy¿uruj¹cy przy telefonie ma pomóc w rozpoznaniu i nazwaniu
trudnoœci, szukaniu oparcia w sobie i najbli¿szym otoczeniu.
Warunkiem skutecznoœci, oprócz umiejêtnoœci nawi¹zania kontaktu
i rozumienia trudnych emocji rozmówcy, jest umiejêtnoœæ takiego
prowadzenia rozmowy, aby podtrzymaæ odpowiedzialnoœæ nastolatka za pomoc sobie w trudnej sytuacji i zmobilizowaæ jego wiarê
w siebie.
Na proœbê telefonuj¹cego, dy¿urni Telefonów Zaufania kieruj¹ go
do odpowiednich s³u¿b i instytucji oraz informuj¹ o istniej¹cych
mo¿liwoœciach wyjœcia z kryzysu.
Mimo, ¿e ta forma pomocy kierowana jest g³ównie do m³odzie¿y,
wsparcie otrzyma tu ka¿dy, kto tego potrzebuje. Na cenne wskazówki mog¹ liczyæ np. rodzice, których metody wychowawcze
zawodz¹, b¹dŸ s¹ zaniepokojeni pewnym zachowaniem swojej
latoroœli. Zdarza siê, ¿e z telefonu korzystaj¹ s¹siedzi, przypadkowi
obserwatorzy, nauczyciele i pedagodzy, a nawet sprawcy przemocy
i nadu¿yæ.
- Dorastaj¹ca m³odzie¿ ma nieugruntowany system wartoœci,
chwiejn¹ równowagê emocjonaln¹, gubi siê w odkrywanym w³aœnie œwiecie. Ta grupa spo³eczna wymaga z pewnoœci¹ szczególnej
troski, wsparcia i ukierunkowania. Ale, ich trudne sprawy rzutuj¹
zazwyczaj na otoczenie, które te¿ czêsto nie potrafi siê w takiej sytuacji
odnaleŸæ. Dlatego dla nich nasz numer jest równie¿ dostêpny.
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Telefon Zaufania jest na ogó³ t¹ „ostatni¹ desk¹ ratunku”. Wa¿ne,
aby ka¿dy potrzebuj¹cy mia³ szansê siê jej uchwyciæ.
Masz problem? Nie wiesz co robiæ? Zabrak³o Ci chêci do ¿ycia?
Oszukano Ciê lub skrzywdzono? Czujesz siê samotny lub
nieszczêœliwy? Nie potrafisz siê wyzwoliæ z uzale¿nienia?
ZADZWOÑ!
eg

5

Rywalizacja o bezpieczeñstwo
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego og³asza ogólnokrajowy konkurs pod nazw¹ „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.
Celem konkursu jest upowszechnienie problematyki ochrony pracy i inspirowanie pracodawców
rolnych do podejmowania aktywnych dzia³añ w tym zakresie.
Konkurs ma s³u¿yæ popularyzacji
szczególnie wartoœciowych, zas³uguj¹cych na wyró¿nienie przyk³adów dokonañ pracodawców,
organizuj¹cych pracê bezpiecz-n¹
i ergonomiczn¹. Przyczyni siê
tym samym do tworzenia po¿¹danej kultury bezpieczeñstwa
w spó³kach hodowlanych Agencji
Nieruchomoœci Rolnych i gospodarstwach rolnych dzier¿awców,
które s¹ lub by³y w Zasobie W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Konkurs obejmuje przedsiêbiorstwa i gospodarstwa rolne,

które s¹ lub by³y w Zasobie W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Uczestnicz¹ w nim spó³ki hodowlane, gospodarstwa rolne,
ogrodnicze i rybackie.
Warunkiem uczestnictwa jest
zg³oszenie gospodarstwa rolnego
w najbli¿szej placówce terenowej KRUS, w terminie do koñca
marca 2006 roku. Druk zg³oszenia zainteresowani znajd¹
w placówkach i na stronie internetowej KRUS oraz w prasie rolniczej.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ tak¿e w Oœrodkach
i Centrach Doradztwa Rolniczego, Delegaturach i Inspektoratach Pañstwowej Inspekcji
Pracy, Wojewódzkich i Regionalnych Zwi¹zkach Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych, Izbach
Rolniczych.

Chojnowski Hyde Park

Nie tylko psi problem
Marcowa zima zesz³a z gór na niziny. Jednak
niebawem i ona siê skoñczy. Nadejdzie wiosna, a z woisn¹... Z topniej¹cego œniegu wy³oni¹ siê najprzeró¿niejsze rzeczy, które dzisiaj
skrywa jeszcze œnieg. Œnie¿na ko³derka sprawia, ¿e otaczaj¹cy nas œwiat jest piêkniejszy.
W odbiorze wra¿eñ wzrokowych przyszkadzaj¹ tylko te niskie temperatury.
Co skrywa ten œnieg? To i owo lub itp oraz
itd. Miêdzy innymi psie odchody. Niskie
temperatury i œnieg bardzo dobrze zakonserwowa³y je w okresie zimowym. Dosz³o tu
nawet do ich koncentracji. A wiosna to obna¿y. Kupe kup na kupie.
Przepraszam wszystkich tych, którzy poczuli
siê ura¿eni. O ptasiej grypie wszyscy mówi¹
i siê jej obawiaj¹. Tworzone s¹ kordony bezpieczeñstwa, strefy zero, maty do odka¿ania,
a policjanci poruszaj¹ siê w kosmicznych
uniformach. A kupa psia jest akceptowana,
choæ jest równie¿ bardzo niebezpieczna.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nasze pupile te¿ choruj¹,
a my mo¿emy siê od nich zaraziæ.
Tymczasem bardziej boimy siê ptaków ni¿ psów.

6

wotne k³opoty u dziecka, ma³o która mama
kojarzy ten fakt z zabaw¹ w piaskownicy.
Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e takie jest ¿ycie.
A mo¿e warto by³oby coœ w tym schemacie
zmieniæ. Ka¿dy wie dobrze, ¿e nie zmieni¹
tego ustawy, uchwa³y, zakazy i nakazy. To
zale¿y tylko od nas. Dlatego wystarczy czasami siê zastanowiæ lub pomyœleæ, by nie
wdepn¹æ w kupê innych problemów.
Jerzy Kucharski
Bladym œwitem w³aœciciele psów wypuszczaj¹ swoje czworono¿ne pociechy na poranny spacer. Psy i pieski za³atwiaj¹ swoje potrzeby gdzie popadnie. Tu i tam. Czêsto tym
miejscem jest piaskownica, czyli trochê wiêksza miseczka z piaskiem.
Ko³o po³udnia w te same miejsca przychodzi
druga zmiana z dwuno¿nymi pociechami,
dzieæmi. One te¿ bawi¹ siê w tej du¿ej miseczce z piaskiem.
Wszyscy s¹ zadowoleni, gdy¿ pierwsza zmiana
nie ma kontaktu z drug¹. Gdy wynikn¹ zdro-
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
Pierwsza Olimpiada Wiedzy Po¿arniczej
odby³a siê w 1970 r. Od tego momentu rok
rocznie odbywa siê Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Po¿arniczej. Jest on przeprowadzany
w piêciu etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnoplskim.
10 marca, po raz kolejny w siedzibie jednostki ratowniczo-gaœniczej w Chojnowie odby³
siê gminno-miejski etap ogólnopolskiego turnieju wiedzy po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Wziê³o w nim udzia³ 10 zawodników szkó³
podstawowych z terenu miasta i gminy.
W tym konkursie nale¿a³o wykazaæ siê niema³¹
wiedz¹ z zakresu po¿arnictwa w szerokim

tego s³owa znaczeniu. Z rozmów z uczestnikami wynika, ¿e przygotowania do konkursu
nie by³y ³atwe i trwa³y kilka tygodni. Na uwagê
zas³uguje udzia³ w konkursie dziewcz¹t,
które nie rzadko przeœcigaj¹ swoich kolegów
znajo-moœci¹ tematu.
Angelika Truty i Paula Szczêsna ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie, przygotowane przez Helenê Malak-Fotiadis rywalizowa³y w³aœciwie tylko miêdzy sob¹. Organizatorzy musieli w ich przypadku przeprowadziæ dogrywkê, która ostatecznie mia³a rozstrzygn¹æ o zwyciêstwie. Nieco lepsza okaza³a siê Angelika, która wkrótce bêdzie reprezentowaæ Chojnów w konkursie powiatowym.
- Pytania testowe nie by³y trudne – zgodnie
twierdz¹ dziewczêta. – A mo¿e po prostu by³yœmy
dobrze przygotowane? To nasz pierwszy konkurs
i jesteœmy bardzo zadowolone. Ucieszy³y nas
wyniki i nagrody, ale nie myœlimy o karierze
zawodowych stra¿aczek. Chocia¿, kto wie,
jesteœmy przecie¿ dopiero w pi¹tej klasie…
Uczestnicy konkursu podczas obrad jury mieli
sposobnoœæ zaznajomienia siê z codzienn¹
prac¹ chojnowskich stra¿aków. Dzieci obejrza³y
jednostkê i uzupe³ni³y wiedzê po¿arnicz¹,

dowiedzia³y siê tak¿e na czym polega zintegrowane ratownictwo.
Te informacje z pewnoœci¹ przydadz¹ siê reprezentantom Chojnowa i gminy Chojnów podczas etapu powiatowego.

O kolejny awans w Legnicy walczyæ bêd¹
S³awomir Snopek i Monika Przy³ucka z NiedŸwiedzic oraz Angelika Truty i Paula Szczêsna
z Chojnowa. Gratulujemy i trzymamy kciuki.
eg
Zarz¹d miejsko-gminny ZOSP RP serdecznie dziêkuje w³adzom samorz¹dowym miasta
i gminy za ufundowanie nagród.

U nas nie ma grypy
W miniony poniedzia³ek policja i s³u¿by
miejskie otrzyma³y informacjê o padniêtej
kaczce nad rzek¹ Skor¹. Wkrótce okaza³o
siê, ¿e pad³y jeszcze dwie inne. Uruchomiono
odpowiednie procedury, zabezpieczono teren
i przekazano ptaki powiatowemu lekarzowi
weterynarii.
Z naszych informacji wynika, ¿e nie by³y one
zara¿one ptasi¹ gryp¹ ¿adnego typu.
- Przyczyn padniêcia ptaków mo¿e byæ wiele
–mówi Jadwiga Malik, inspektor ds. ochrony
œrodowiska i obrony cywilnej Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. - Prawdopodobnie przed³u¿aj¹ca siê zima os³abi³a kilka kaczek, które
nie wytrzyma³y gwa³townego spadku temperatury w nocy.
Urz¹d miejski nie ma oficjalnej informacji
o wynikach badañ chojnowskich kaczek. Ale
to dobrze, bo instytut przesy³a swoje ustalenia
tylko w przypadku wykrycia wirusa. Brak
wiadomoœci, to dobra wiadomoœæ.
Nie ma wiêc powodów do niepokoju, chocia¿
ostro¿noœci nigdy za wiele.
Chc¹c zachowaæ minimum ostro¿noœci nale¿y
spo¿ywaæ miêso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce
cieplnej w temperaturze minimum 70 oC, myæ
dok³adnie z u¿yciem detergentu wszystkie
przedmioty, które mia³y kontakt z surowym
drobiem (deski, no¿e talerze) i pamiêtaæ, ¿e
zamro¿enie miêsa nie niszczy wirusa ptasiej
grypy. Nie dotykaæ bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiaj¹cych wra¿enie chorych ptaków dzikich ani ubitego
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drobiu, a przede wszystkim dopilnowaæ, aby
nie robi³y tego dzieci. Trzeba te¿ zadbaæ o to,
aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego
ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego
przetrzymywania. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, aby
surowe miêso drobiowe nie mia³o stycznoœci
z innymi produktami ¿ywnoœciowymi i myæ
rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptactwem,
zarówno dzikim, jak i hodowlanym.
Wa¿ne tak¿e, aby bezwzglêdnie przestrzegaæ
zaleceñ wydawanych przez przedstawicieli
inspekcji weterynaryjnej i pañstwowej inspekcji sanitarnej.
Ponad po³owa Polaków uwa¿a, ¿e ptasia grypa stanowi zagro¿enie.
Wzros³o wœród Polaków badanych przez
CBOS przekonanie, ¿e ptasia grypa stanowi
dla nich zagro¿enie: cztery miesi¹ce temu
uwa¿a³o tak 62 proc. ankietowanych, obecnie
zaœ - 68 proc.
Sonda¿ przeprowadzono na pocz¹tku marca,
przed potwierdzonymi informacjami o wykryciu niebezpiecznego dla ludzi wirusa ptasiej grypy w Polsce. Natomiast pojawi³y siê
ju¿ wówczas informacje o wykryciu wirusa
w krajach europejskich, w tym w granicz¹cych z Polsk¹.
W ci¹gu czterech ostatnich miesiêcy zwiêkszy³ siê odsetek osób, które oceni³y, ¿e ptasia
grypa stanowi powa¿ne zagro¿enie. W listopadzie tak¹ opiniê wyra¿a³ co pi¹ty pytany
(20 proc.), obecnie zaœ - co trzeci (33 proc.).
Zmniejszy³ siê natomiast (o 7 pkt proc.)
odsetek tych, którzy s¹dz¹, ¿e ptasia grypa

nie stanowi ¿adnego niebezpieczeñstwa dla
Polaków (z 32 do 25 proc.).
Z sonda¿u wynika, ¿e obawy przed zaka¿eniem wirusem H5N1 nie znajduj¹ równie¿
wyraŸnego prze³o¿enia na iloœæ spo¿ywanego drobiu.
Jedynie dwóch na stu ankietowanych ca³kowicie zaprzesta³o jedzenia drobiu z obawy
przed zaka¿eniem, co dziesi¹ty - ograniczy³
jego konsumpcjê, natomiast zdecydowana
wiêkszoœæ badanych (83 proc.) nie wprowadzi³a ¿adnych restrykcji iloœciowych w spo¿ywaniu miêsa drobiowego. Podobnie by³o
w listopadzie ub. r.
Coraz lepiej oceniane s¹ przez obywateli dzia³ania podejmowane przez rz¹d i odpowiednie
s³u¿by pañstwowe w celu zabezpieczenia kraju przed epidemi¹ ptasiej grypy.
Obecnie po³owa badanych (50 proc., wzrost
o 16 pkt proc.) ocenia te wysi³ki jako dostateczne, a nieco wiêcej ni¿ co czwarty ankietowany (27 proc., spadek o 19 pkt) uznaje je
za niewystarczaj¹ce. 23 proc. ankietowanych
nie potrafi oceniæ jakoœci dzia³añ podejmowanych w tym zakresie.
opr. eg
(dane statystyczne - Ÿród³o Internet)
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Z pamiêtnika naszego Czytelnika

„OPERACJA LWÓW”
S³oneczny dzieñ lipca 2001 roku, niedziela- ja³owa, niczym nie
ró¿ni¹ca siê od pozosta³ych dni o tej porze roku. Mnóstwo wolnego
czasu. W gazetach czytamy o pierwszym pobycie Jana Paw³a II na
Ukrainie.
Siedzê z rodzicami i siostr¹ w pokoju sto³owym, popijaj¹c zimny
kompot. Dzwonek do drzwi wyrywa nas z „niedzielnego zamyœlenia”.
To Wojtek, który przyszed³ w odwiedziny. Typowe! Jednak tym
razem trzyma w rêku przewodnik „Pascala”. Patrzymy na niego
zaciekawieni, a on uœmiechniêty, chyba nie do koñca z pomys³em jak
zacz¹æ. No nic, siadamy kontynuuj¹c ceremonia³ picia kompotu.
- Jedziemy do Lwowa?- pyta, jakby wpad³ na ten genialny pomys³
zupe³nie niespodziewanie. Po czym mój tata ripostuje:
- ¯aden wschód, to przecie¿ niebezpieczne!- odpowiada twardo na
nierozs¹dn¹, jego zdaniem, propozycjê Wojtka.- Wiecie ile tam
z³odziei?
Jednak mama, o wiele bardziej postêpowa, uœmiecha siê kwituj¹c:
- Niech jad¹, m³odzi s¹.
I rzeczywiœcie, od tej pory nie by³o pytania czy jedziemy, ale kiedy
i jak. Siostra, najwiêksza entuzjastka pomys³u, optuje by jechaæ choæby pojutrze, no bo przecie¿ jutro mo¿na by by³o zrobiæ zakupy i spakowaæ baga¿e. Ja, troszkê zaniepokojony czy „ starszyzna” bierze
mnie pod uwagê jako kandydata na wyjazd, mia³em wówczas szesnaœcie lat, staram siê nie zwracaæ na siebie uwagi. Po chwili jednak
wyczuwam, ¿e tak. Wiem ju¿, ¿e jestem w ekipie jad¹cej na wschód.
W owym czasie Lwów by³ dla nas WSCHODEM najdalszym,
najbardziej oddalonym ze wszystkich mo¿liwych wschodów - niedostêpnym. Dziœ uœmiechamy siê do siebie widz¹c setki Polaków
odwiedzaj¹cych to cudowne miasto.
Tak jak moja siostra ustali³a, tak te¿ siê sta³o. Za dwa dni wyruszamy
na podbój Lwowa, w nieznane. Jest nas piêæ osób: Ania, Marta, Ewa,
Wojtek i ja. Nocnym poci¹giem wyje¿d¿amy z Wroc³awia, nadzwyczaj podekscytowani, z uœmiechami na twarzach, ruszamy odkrywaæ
œwiat- œwiat jak¿e tajemniczy i groŸny! Trzeba podkreœliæ, ¿e
GROèNY to sformu³owanie jak najbardziej na miejscu, dziêki opowieœciom, popartym doœwiadczeniami naszych rodziców. Niew¹tpliwie
rzucamy siê w oczy, dumni z naszego wyjazdu, niczym traperzy
ruszaj¹cy odkrywaæ nowe l¹dy. Po chwili cz³owiek siedz¹cy naprzeciwko rzuca kilka s³ów, po których zaczyna brakowaæ nam œliny w gardle:
- No, na granicy to niez³e trzepanko jest, ale wiecie, wszystko siê
zmienia, pewnie nie bêd¹ kazali wam siê rozbieraæ do naga…
Oooops… My obaj to jeszcze nic, ale dziewczyny najwyraŸniej
poblad³y, chyba ¿e taki w³aœnie by³ efekt dzia³ania dwudziestowatowej ¿arówki w naszym przedziale, wywo³uj¹cej przedziwne
wra¿enie mg³y. Nic to! Resztê drogi spêdzamy w milczeniu,
rozwa¿aj¹c jak to naprawdê bêdzie tam, na granicy. Zasypiamy…
Poranne s³oñce budzi nas swymi, mocnymi o tej porze roku,
promieniami. Zbli¿amy siê do Przemyœla. Na dworcu wymieniamy
z³otówki na hrywny. Wyczuwamy przedziwn¹ atmosferê Ukrainy.
Busem do-je¿d¿amy do granicy, któr¹ przekraczamy w Medyce. Szok,
to s³owo chyba nie do koñca oddaj¹ce to, co prze¿ywamy na widok
dziesi¹tek ludzi, tzw. mrówek, próbuj¹cych wkomponowaæ kartony z
papierosami i butelki z „wod¹ ognist¹” w swe cia³a. Trzeba to wszystko jakoœ zamaskowaæ, a wiêc najlepszym sposobem na ukrycie cennego ³adunku wydaje siê byæ przywdzianie zimowego ubioru. Tak
wiêc to my rzucamy siê w oczy, forsuj¹c granicê w krótkich rêkawkach i
spodenkach, niczym jacyœ nietutejsi. W koñcu dochodzimy do budki celnej. Czujemy siê troszkê rozczarowani. Do wype³nienia mamy deklaracje,
przeró¿ne druczki, itd. Oczywiœcie nie mo¿e obejœæ siê bez pytania o stan
naszych portfeli, no i piecz¹tka w paszporcie te¿ musi byæ. A gdzie rewizja osobista? NajwyraŸniej musieli zapomnieæ! No, jesteœmy. Nie by³o tak
Ÿle. Obracamy siê jeszcze wielokrotnie, spogl¹daj¹c w stronê ukochanej
Ojczyzny, której flaga trzepocze w oddali.
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Do Lwowa doje¿d¿amy marszrutk¹. Zieloni, wysiadamy nie na tym
dworcu co trzeba. Wielkie jest nasze zdziwienie, kiedy widzimy
krowy pas¹ce siê na trawnikach wœród nowoczesnych komunistycznych wie¿owców. „Patrz, patrz”- wo³amy jeden do drugiego, zaskoczeni niecodziennym widokiem. Wszystko piêknie, ale niepewnoœæ
dotycz¹ca naszego noclegu staje siê coraz bardziej realna. Wioska pod
Lwowem, gdzie pierwotnie mieliœmy mieszkaæ okazuje siê byæ oddalona o 50 kilometrów od miasta. Jedyn¹ nasz¹ nadziej¹ pozostaje
hrabina Maria Skierska, ciocia ksiêdza Macieja Józefowicza- dawnego
wikarego chojnowskiej parafii, od którego otrzymaliœmy adres
i numer telefonu.
Wojtek, niew¹tpliwie najodwa¿niejszy z ca³ej naszej pi¹tki dzwoni do
pani Marii, prosz¹c o pomoc w znalezieniu zakwaterowania. W napiêciu czekamy na jego powrót, niepewni rezultatu rozmowy. Przypuszczamy, ¿e hrabina Skierska, jak na sam tytu³ przysta³o, jest osob¹
osch³¹, niczym z powieœci Prusa. Po chwili spostrzegamy Wojtka
wracaj¹cego z uœmiechem.
Uffff… jesteœmy uratowani - myœlê z ulg¹.
- Powiedzia³a, ¿e nie wyobra¿a sobie, abyœmy mieszkali u niej
w pi¹tkê - tymi s³owami œcina nas z nóg. Ale wszyscy parskamy
œmiechem, widocznie czepia siê nas g³upawka. Musimy odreagowaæ
stres. Jednak, jak siê okazuje, pani Skierska nie pozostawia rodaków
bez pomocy i podaje adres pani Mozer. Dojœæ na wskazan¹ ulicê nie
tak prosto. Spêdzamy dwie godziny na jej poszukiwaniu. Jesteœmy
blisko centrum, obok ruchliwej ulicy, ale po przejœciu przedziwnego,
drzewnego labiryntu, oczom naszym ukazuje siê zapuszczony ogród
i podupad³a, ale wci¹¿ piêkna willa. „Jak tu musia³o byæ cudnie”wzdychamy. Nasza wybawicielka, pani Maria Mozer- okazuje siê byæ
starsz¹ kobiet¹ lat oko³o osiemdziesiêciu. Zaprasza nas do œrodka. Ju¿
na wstêpie przeprasza za ba³agan. Dom jest ogromny, dwupiêtrowy.
Nie mo¿emy siê „napatrzeæ”: antyczne meble, dywany perskie,
fortepiany, chiñska porcelana…to tylko niektóre ze wspania³oœci. Na
ka¿dym kroku widoczne s¹ œlady luksusu. Okazuje siê, ¿e pani Mozer
jest córk¹ Stanis³awa Mozera, przedwojennego profesora Politechniki
Lwowskiej (dowiadujemy siê ¿e nie zgin¹³ jak podaj¹ encyklopedie
wraz z innymi profesorami z r¹k hitlerowców, lecz zmar³ dwa lata
wczeœniej œmierci¹ naturaln¹).
W trakcie piêciodniowego pobytu, sk³adamy wizytê u hrabiny Skierskiej i
pani Sosabowskiej, siostrzenicy genera³a Sosabowskiego. Te dwie
kobiety, choæ wiekowe, zachwycaj¹ nas sposobem bycia, szlachetnoœci¹ charakteru i intryguj¹cymi opowieœciami. Pani Maria, w czasie
trwania okupacji, pe³ni³a funkcjê harcmistrzynii we Lwowie, a potem
w okresie komunizmu by³a ³¹czniczk¹ miêdzy katedr¹ lwowsk¹, a
prymasem Wyszyñskim.
Wyjazd ten, jak¿e inny w swym charakterze od dotychczasowych,
nastawionych na „po³ykanie” zabytków, by³ spotkaniem z ¿yw¹ histori¹
i co najciekawsze, sta³ siê pocz¹tkiem naszej fascynacji WSCHODEM.
Maciej Dziuba
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Bêd¹ walczyæ o fina³
Miejski etap XI edycji konkursu
recytatorskiego „Pegazik” ju¿ za
nami. Jury z³o¿one ze studentów
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej – Krzysztofa Grabowskiego i Przemys³awa Pawlickiego
oraz instruktorki Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie – Elwiry
K¹dzio³ki, wys³ucha³o blisko 20
uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.

Na tym etapie wybór recytatorów, którzy bêd¹ reprezentowaæ
Chojnów w konkursie powiatowym nie by³ ju¿ prosty. Profesjonalny sk³ad sêdziowski analizowa³ wiêc ka¿dy szczegó³. Dobór
repertuaru, interpretacja, dykcja
i zachowanie na scenie, wszystko
mia³o wp³yw na ogóln¹ ocenê.
B³êdy artystów skomentowano
podczas krótkich warsztatów przed
og³oszeniem wyników. Cenne
uwagi zaowocuj¹ z pewnoœci¹
w kolejnych konkursach.
Szko³y podstawowe reprezentowali w tym roku tylko zwyciêzcy szkolnych eliminacji ze
Szko³y Podstawowej Nr 4. Reprezentantów Szko³y Podstawowej nr 3 i szkó³ gminnych nie
wystawiono. M³odsi recytatorzy
przedstawili jeden utwór – mieli
do wyboru prozê lub wiersz. Repertuar by³ zró¿nicowany, nie
by³o wiêc mowy o nudzie i monotonii.

W kategorii szkó³ gimnazjalnych
zaprezentowa³o siê 11 uczestników. Starsi recytatorzy wystêpowali z dwoma utworami. Ambitni gimnazjaliœci nie zawsze
odpowiednio dobierali dla siebie
repertuar. Zdaniem jury poziom
konkursu by³ jednak na tyle
wysoki, ¿e dyskusja podczas
obrad by³a ¿ywio³owa, a o przyznaniu laurów decydowa³a niewielka ró¿nica punktów.

Zdobywcy medalowych miejsc
jeszcze w tym miesi¹cu w Prochowicach, bêd¹ walczyæ o miejsce w finale wojewódzkim. Poprzednie lata dowodz¹, ¿e w powiecie lepszych od chojnowian
nie ma i oby tej tradycji sta³o siê
zadoœæ tak¿e i w tym roku.
eg
Zwyciêzcy miejskiego etapu
konkursu recytatorskiego
„Pegazie”
- grupa szkó³ podstawowych:
I miejsce – Karolina Bukowska
II miejsce – Martyna Humenna,
Karolina Serkies
wyró¿nienie – Magdalena Janusz
- grupa szkó³ gimnazjalnych:
I miejsce – Majka Grzeœkowiak
II miejsce – Natalia Ho³ owiak
III miejsce Oskar Paw³owski
wyró¿nienie – Agnieszka Lenda,
Oskar Kuœ

Z wizyt¹ w Finlandii – ci¹g dalszy pracy nad projektem

W

ramach pracy nad projektem Sokrates - Comenius, w dniach 21-28
luty 2006 r. grupa nauczycieli z ze
Szko³y Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie wyjecha³a z wizyt¹ do szko³y Kiviranan
Koulu w Tornio - Finlandia. Tematem projektu jest „Woda - eliksir ¿ycia. Spotkania partnerów z Polski, Niemiec, W³och i Fin-landii
maj¹ na celu prezentacjê osi¹gniêæ uczniów
dotycz¹cych realizacji za³o¿eñ okreœlonych
programem na kolejne lata. Wizyta w
Finlandii poœwiêcona by³a florze
i faunie wód najbli¿szej okolicy.
Praca nad projektem trwa od 2004 r. Spotkania partnerskie odby³y siê ju¿ w Dorsten
w Niemczech, w Azeglio we W³oszech oraz
w Chojnowie. Mo¿na stwierdziæ, ¿e kolejne
spotkania maj¹ charakter coraz bardziej przyjacielski.
Gospodarze staraj¹ siê zapoznaæ swoich goœci
z oœwiat¹, kultur¹ i tradycjami swoich regionów. Tak te¿ by³o w Finlandii. Z ogromn¹
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przyjemnoœci¹ braliœmy udzia³ w atrakcjach
przygotowanych przez naszych fiñskich przyjació³. Obejrzeliœmy cykl produkcyjny w miejscowym browarze Lapin Kulta – jednym
z najwiêkszych w Finlandii oraz produkcjê
stali w hucie i walcowni w Outokumpu. Zostaliœmy obrzêdowo pasowani na Lapoñczyków,
zwiedziliœmy Centrum Arktyczne „Arktikum”
oraz odwiedziliœmy Miko³aja w Rovaniemi.
Mieliœmy okazjê wypiæ herbatê w Œnie¿nym
Zamku w Kemi oraz pojeŸdziæ zaprzêgiem
reniferów i skibobami. Skorzystaliœmy równie¿
z k¹pieli w lodowatej wodzie - bardzo popularnej w ca³ej Finlandii formy hartowania
organizmu. Spotkaliœmy siê z burmistrzem
miasta Tornio - p. Pekk¹ Pelttari.
Jednak najcenniejszy jest dla nas czas, jaki
spêdziliœmy w partnerskiej szkole. Ró¿nice
i podobieñstwa organizacji procesu nauczania
by³y tematem wielu dyskusji. Mieliœmy okazjê

zapoznaæ siê z metodami i formami pracy,
jakie stosuje siê w fiñskich szko³ach. Dzieci zaprezentowa³y nam wiadomoœci, jakie zdoby³y
na temat Polski. Zadawa³y nam te¿ wiele pytañ na temat naszego kraju. Braliœmy udzia³
w zajêciach oraz specjalnie przygotowanych
konkursach i zawodach.
Jest nam przyjemnie oznajmiæ, ¿e polska ekipa
zajê³a I miejsce w zawodach na rzeŸbê œniegow¹.
Nasz lodowy „lód z wafelkiem” zdoby³ uznanie równie¿ wœród dzieci.
Ukoronowaniem wizyty by³ udzia³ w przedstawieniu Kalevala, na którym uczniowie zaprezentowali epick¹, XIX wieczn¹ opowieœæ
dotycz¹c¹ historii Finlandii. Na spotkaniu tym
obecny by³ regionalny minister - p. Hannes
Manninen. Ciep³o powita³ szkolnych goœci,
wykaza³ du¿e zainteresowanie realizacj¹ projektu i Polsk¹.
Chwile spêdzone przez nas w tym zimnym kraju,
gdzie ¿yj¹ ludzie o gor¹cych sercach zapamiêtamy jako jedne z najmilszych w naszym ¿yciu.
Miros³awa Spes
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M£ODZI PRZEDSIÊBIORCY Z GIMNAZJUM NR 2
Szkolne miniprzedsiêbiorstwo „Korektorek” z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
dzia³aj¹ce w ramach programu Fundacji
Komandor o nazwie Pakiet Wrzeœniowy,
funkcjonuje, i to ca³kiem dobrze, ju¿ pi¹ty
miesi¹c.
W ka¿dy czwartek po 7 godzinie lekcyjnej
19. uczniów przez 90 minut stawia pierwsze
kroki w œwiecie biznesu poznaj¹c zasady
tworzenia przedsiêbiorstwa i krok po kroku
tworzy w³asn¹ firmê. „Korek-torek” jest
spó³k¹ jawn¹, a wszyscy, którzy go tworz¹,
s¹ wspó³w³aœcicielami.
Uczniowie podpisali umowê spó³ki, stworzyli jej strukturê tzn. podzielili siê na dzia³y,
a nastêpnie ka¿dy dzia³ wybra³ dyrektora.
Mariola Malik- dyrektor do spraw administracyjno-personalnych, Monika Szynklerdyrektor do spraw finansowo-ksiêgowych,
Izabela Ostrowska - dyrektor do spraw marketingu, Ewa Janczyszyn- dyrektor do
spraw sprzeda¿y i obs³ugi klienta, Marcin
Semczuk - dyrektor do spraw zaopatrzenia,
Pawe³ Bernasiewicz - dyrektor dzia³u informatycznego oraz prezes - Marta Gu³a tworz¹
zarz¹d spó³ki. Z ka¿dym pracownikiem
prezes podpisa³ umowê, okreœlaj¹c zakres
obowi¹zków i wysokoœæ wynagrodzenia.
Kapita³ pocz¹tkowy firmy wynosi³ 16 000 z³
i stale pomniejszany jest o wydatki np. na
wynajem sali, ³¹cza internetowego. Wszystkie operacje finansowe s¹ zapisywane
w specjalnym programie “Raks” przez dzia³
finansowo-ksiêgowy. Z Pakietem Wrzeœniowym zwi¹zane s¹ liczne konkursy. Mi³o

nam zawiadomiæ, ¿e w jednym z tych, które
ju¿ siê zakoñczy³y, „Korektorek” odniós³
sukces. By³ to konkurs na logo, w którym
praca Micha³a S³otwiñskiego zdoby³a 3 miejsce w województwie dolnoœl¹skim, a nastêpnie bra³a udzia³ w etapie ogólnopolskim

gdzie zajê³a 7 miejsce. W chwili obecnej
“Korektorek” uczestniczy w Konkursie
Wiedzy Gospodarczej - jest to konkurs
wieloetapowy, sk³ada siê z 4 zadañ ekonomiczno-matematycznych publikowanych
raz w miesi¹cu, na których rozwi¹zanie
miniprzedsiêbiorstwa maj¹ 7 dni. Dwa zadania ju¿ za nami i jesteœmy w œcis³ej

czo³ówce! W ramach KWG m³odzi przedsiêbiorcy musz¹ te¿ przeprowadziæ debatê
o tematyce europejskiej. Temat zosta³ ju¿
wybrany (przez g³osowanie), a brzmi nastêpuj¹co: “Studia w kraju czy za granic¹szansa czy zagro¿enie dla m³odzie¿y i kraju”. Debata odbêdzie siê pod koniec marca.
Zainteresowanych gor¹co zapraszamy!
Uda³o nam siê tak¿e zakwalifikowaæ do
Ogólnopolskiego Konkursu Na Najlepsz¹
Stronê Internetow¹. W ramach tego konkursu tworzymy w³asn¹ stronê www, gdzie
opublikowane s¹: umowa spó³ki, struktura,
logo firmy, jej misja, tzw. wizytówki, aktualnoœci , zdjêcia z realizacji projektu, a w
przysz³oœci opublikowany bêdzie tak¿e
efekt finalny tzw. “pakiety wrzeœniowe”:
czyli komplet artyku³ów szkolnych oraz
podrêczników potrzebnych uczniom naszej
szko³y. Zorganizowano tak¿e konkurs dla
opiekunów; przy ich ocenie brane jest
pod uwagê np.: terminowe zaliczanie etapów projektu, wysy³anie raportów z zajêæ,
przeprowadzenie konkursu na logo, misjê,
systematyczne tworzenie strony www, publikacje w mediach czy udzia³ w forum.
W chwili obecnej opiekunki – Anna Œwidurska i Mariola Jakusik – s¹ w pierwszej
trójce województwa dolnoœl¹skiego.
Osiem najlepszych dru¿yn – miniprzedsiêbiorstw z ca³ej Polski weŸmie udzia³
w konkursie fina³owym, który odbêdzie siê
w Warszawie. Mamy nadziejê, ¿e „Ko-rektorek” bêdzie wœród nich.
M. Jakusik, A. Œwidurska

Jarociñski kwiecieñ w Legnicy
W sierpniu planowany jest Festiwal Muzyków Rockowych Jarocin
2006. Przedsmak tego co mo¿e siê tam wydarzyæ proponuje
w kwietniu Legnickie Centrum Kultury. Przedsmak, a w³aœciwie

swoist¹ lekcj¹ historii na temat tej legendarnej imprezy.
Bêdzie mo¿na obejrzeæ, a tak¿e pos³uchaæ powiewu solidnej dawki
historii polskiego rocka.
Od 10 do 26 kwietnia w Akademii Rycerskiej LCK bêdzie mia³a
miejsce wystawa pt: „Jarocin w obiektywie bezpieki”. W kinie
“Piast” odbêd¹ siê projekcje filmów:
03.04 - “Fala”
10.04 - “Moja krew, twoja krew”
24.04 - “Jarocin 82”
Szykuje siê te¿ superkoncert. 23 kwietnia (niedziela) na dziedziñcu
LCK zagraj¹; TSA, Moskwa, Bakshish, Zielone ¯abki, Gaga i Maria
Nefezi z oryginalnym sk³adem z 1990 roku, z chojnowianinem
za perkusj¹ - Rafa³em Wyciszkiewiczem.
Pocz¹tek godzina 14.00. Cena wjazdu - 30 z³. Zapraszamy.
P.M.
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Dzielnicowy blisko Ciebie
Z dzielnicowym mo¿na skontaktowaæ siê osobiœcie, telefonicznie pod numerem s³u¿bowym komisariatu lub zadzwoniæ
pod osobisty numer komórkowy.
sier¿.sztab.Henryk
Rokita – dzielnicowy
rejonu miejskiego Komisariatu Policji w Chojnowie.

Dzielnica obejmuje ulice:
Asnyka, Po³udniow¹,
Z³otoryjsk¹, Spacerow¹,
Cich¹, M³ynarsk¹, Pio-

trowick¹, Samorz¹dow¹,
Wyspiañskiego, Boles³awieck¹, Orzeszkowej, Konopnickiej, Modrzejewskiej, Solskiego,
Bogus³awskiego, Kopernika, Bielawsk¹, D¹browskiego, Reymonta, Niemcewicza, Rynek, Chmielna, Ogrodow¹, Prusa,
Plac Konstytucji 3 Maja,
Boh.Getta Warszawskiego, Witosa, Mickiewicza,
Kusociñskiego, Kraszewskiego, Zielon¹, Kolejow¹,
Koœciuszki, Drzyma³y,
Chopina, Ciemn¹, Komuny
Paryskiej, Katedraln¹,
Tkack¹, Fabryczn¹, Zapolskiej, Sempo³owskiej,
Æwikliñskiej, Poln¹, Rej-

tana, P.Skargi, Ma³achowskiego, Grottgera, Parkow¹.
Telefon 0506-393-310
lub 818-86-87
***
sier¿.sztab. Andrzej ¯ak
– dzielnicowy rejonu
miejskiego Komisariatu
Policji w Chojnowie.
Dzielnica obejmuje ulice:
Wojska Polskiego, Sobieskiego, Rzemieœlnicz¹,
Kiliñskiego, Wolnoœci,
Paderewskiego, S³owackiego, Krasickiego, Sienkiewicza, Sk³odowskiej,
Lipow¹, Akacjow¹, £okietka, Maczka, Sikorskiego,
Boh. Powstania Warszawskiego, Kochanow-

skiego, Grunwaldzk¹,
Chrobrego, Okrzei, Rac³awick¹, Brzozow¹, £u¿yck¹, Baczyñskiego,
Tuwima, Broniewskiego,
Staffa, Kruczkowskiego,
Goleszañsk¹, Szpitaln¹,
Grodzk¹, Krótk¹, D³ugosza, K.Wielkiego, Matejki,
Reja, Plac Wogezów,
PoŸniaków, Konarskiego,

Królowej
Jadwigi,
Moniusz-ki,
Plac
Zamkowy, Œcie-giennego,S³oneczn¹.
Telefon 0506-310-287
lub 818-86-87
asp.Romuald Kozio³ -

dzielnicowy rejonu gminnego Komisariatu Policji
w Chojnowie
Dzielnica obejmuje wsie:

Bia³a, Biskupin, Budziwojów, Dobroszów, Dzwonów, Czernikowice, Goliszów, Go³aczów, Go³ocin, Groble, Jerzmanowice, Jaroszówka, Konradówka, Krzywa, Michów, NiedŸwiedzice,
Okmiany, Osetnica, Pawlikowice, Piotrowice,
Rokitki, Stary £om, Strupice, Witków, Zamienice.
Telefon 0506 310 257
lub 818-86-87.

Malowane bezpieczeñstwo
Ponad 40 prac uczniów szkó³ podstawowych oceni³o
„mundurowe” jury,
które wyniki obrad
og³osi³o 12 marca
w chojnowskim komisariacie.
Kilka miesiêcy temu
Komisariat Policji
w Chojnowie zaproponowa³ uczniom
klas pierwszych udzia³
w konkursie plastycznym pod nazw¹
„Moja bezpieczna
droga do szko³y”.
Technika prac by³a
dowolna, co widaæ
by³o na wyeksponowanych w œwietlicy
komisariatu nagrodzonych pracach.
Dowolna by³a tak¿e
interpretacja tematu.
Gros dzieci za bezpieczeñstwo na drodze uwa¿a przejœcia
dla pieszych, inne
preferuj¹ obecnoœæ
doros³ego, jeszcze
inne kojarz¹ swoj¹
drogê do szko³y

z funkcjonariuszem
policji. Jak by nie
by³o wszyscy uczestnicy wykazali siê
wystarczaj¹c¹ wiedz¹ w temacie, a dodatkowo tak¿e zdolnoœciami plastycznymi.
Jury spoœród 43 rysunków wybra³o 15
najlepszych prac, ale
zanim og³oszono listê zwyciêzców, szko³y zaprezentowa³y
krótki wystêp artystyczny na temat ruchu drogowego.
Ka¿da z szeœciu uczestnicz¹cych w konkursie szkó³, mia³a swo-
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ich laureatów, których
obdarowano atrakcyjnymi nagrodami,
pozostali otrzymali
nagrody pocieszenia.
Reprezentanci SP nr 3
w Chojnowie, SP
Rokitki, SP Krzywa,
SP Goliszów, SP NiedŸwiedzice i SP Stary £om wziêli tak¿e
udzia³ w krótkiej pogadance o zachowaniu bezpieczeñstwa
nie tylko na drodze.
Potem by³ s³odki poczêstunek, gratulacje
i ogólna integracja
pierwszoklasistów.
eg
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Srebro dla naszych szczypiornistek

Koniec ligi

9 marca w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubinie odby³
siê Fina³ Strefy Legnickiej w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
szkó³ podstawowych. W zawodach uczestniczy³y
dru¿yny z Lubina, G³ogowa, Chojnowa i Soko³owca.
Chojnów w finale reprezentowa³y dziewczêta chojnowskiej “czwórki”.
Rywalizacja miêdzy zespo³ami by³a niezwykle zaciêta, a o koñcowym wyniku decydowa³y niekiedy
sekundy. Reprezentantki wypad³y wspaniale zajmuj¹c
drugie miejsce. Trzeba nadmieniæ, ¿e reprezentantki
lubiñskiej “trójki” na co dzieñ reprezentuj¹ “MKS
Zag³êbie Lubin” w rozgrywkach ligi wojewódzkiej w
tej grupie wiekowej, gdzie zajmuj¹ pierwsze miejsce.

Po kilku miesi¹cach rozgrywek, 12 marca
odby³y siê fina³y Amatorskiej Ligi Koszykówki”. W meczu fina³owym o 1 miejsce
zwyciê¿y³a dru¿yna z Boles³awca dziêki
doskona³ej grze zespo³owej. W meczu o 3
miejsce dru¿yna BasketBoys z ³atwoœci¹
pokona³a BC Juniorów zdobywaj¹c 3 miejsce
w lidze „ALK”. Tytu³ „Króla Strzelców”
oraz „MVP” ligi „ALK” otrzyma³ zawodnik dru¿yny No1 Grzegorz Owczarek. Po
zakoñczeniu meczów fina³owych nast¹pi³o
uroczyste rozdanie nagród, które wrêczy³
Burmistrz Miasta Chojnów.

Tabela koñcowa:
1. miejsce Szko³a Podstawowa Nr 3 Lubin
2. miejsce Szko³a Podstawowa Nr 4 Chojnów
3. miejsce Szko³a Podstawowa Nr 10 G³ogów
4. miejsce Szko³a Podstawowa Soko³owiec
Dru¿yna Szko³y Podstawowej Nr 4 wyst¹pi³a w
sk³adzie: Justyna Jamry, Ewa Grabowska, Malwina
G³ogocka (2), Justyna Himniak (11), Natalia KuŸniarz
(3), Weronika Franczak (4), Sylwia Bodes (1), Ewa
Turkosz (-), Klaudia ¯elichowska (-), Kinga Michalska (),, Aleksandra Zawadzka (1), ¯aneta Kot (2).
Pierwszy zespó³ wyst¹pi w finale wojewódzkim w Lubinie.
Trener zespo³u: Bronis³aw Konarski

No1 – BC Seniorzy 65 : 75
I(12:16), II(11:17), III(27:23), IV(15:19)
Punkty:
No1:
Jakubiak 19(1), Dzia³o 14(2), Owczarek
13(2), Kozio³ 8, Kosmecki 6, Józefczuk 5,
S³adkiewicz 0
BC Seniorzy:
Chmielowski 26, Koz³owski 21, Wojtyra
16, Rydz 7(1), Wyrzykowski 5(1)

Szach mat na Dzieñ kobiet
I Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szko³y
rozgrywany w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie
z okazji Dnia Kobiet zgromadzi³ na starcie 18 uczestników
(uczniów szko³y). Turniej zosta³ rozegrany w auli szko³y
przy ul. PoŸniaków, a jego organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego Jolanta Orzo³owska
i Jacek Najduk.
A o to koñcowa klasyfikacja:
I miejsce Wróblewski Maciej ( kl. II L.O.)
II miejsce Domaga³a £ukasz (kl. IV T.Z.)
III miejsce Kozio³ Grzegorz ( kl. I L.O)
Najlepsz¹ kobiet¹ wœród trzech uczesticzek turnieju okaza³a
siê Ewelina Wnuk (kl. III L.O.). Cieszy tak du¿e zainteresowanie m³odzie¿y t¹ “królewsk¹ gr¹”. Uczniowie w
sportowej atmosferze kontynuowali turniej, a¿ do
póŸnych godzin wieczornych. Imprezê t¹ wspar³a Pani
wicedyrektor szko³y przy ul. PoŸniaków Ewa Humenna,
która równie¿ zaszczyci³a sw¹ osob¹ uroczystoœæ
otwarcia i zamkniêcia turnieju i wrêczy³a zwyciêzc¹
puchary i nagrody.
Na turnieju obecny by³ równie¿ znany w Chojnowie
dzia³acz szachowy Pan Jerzy Pud³o, któremu dziêkujemy za fachowe rady i pomoc w rozegraniu turnieju.

£ukasz Moskwa wygrywa Turniej
Grand Prix w Boles³awcu
5 marca rozegrano kolejny turniej Grand Prix. W turnieju wziê³o udzia³ 42 uczestników w tym dwóch
z Chojnowa. Czas gry 15 min. dla zawodnika, dystans
7 rund. Walka o czo³owe miejsca trwa³a do ostatniej
rundy, o pierwszym miejscu decydowa³y punkty
dodatkowe Begera.
Koñcowa tabela:
1. Moskwa £ukasz - 6 pkt MDK “ DANY” Chojnów
2. Zimerman Marcin 6 pkt
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***
BasketBoys – BC Juniorzy 70 : 39
I (17:11), II (17:5), III (20:16), IV (16:7)
Punkty:
BasketBoys :
Ferenc 22(2), Noga 14, Urbañski 12(1), Siwka
10, Poznar 8, Podobiñski 4, Mierzwiak 0.
BC Juniorzy:
Soja 16(4), Nicki 10, Jacenty 7, Dzioba 4,
Szydlak 2, £ukasiewicz 0.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Burmistrzowi Miasta Chojnowa za ufundowanie pucharów
i nagród, Bartoszowi Gêbali za sêdziowanie,
kibicom za doping oraz zawodnikom za
udzia³ w pierwszej (i byæ mo¿e nie ostatniej)
Ama-torskiej Lidze Koszykówki.
Adres internetowy Amatorskiej
Ligi Koszykówki:
www.alk-chojnow.prv.pl

LICEALIADA W LEGNICY
W Legnicy odby³y siê fina³y podstrefy
legnickiej w koszykówce dziewcz¹t szkó³
œrednich. Chojnów reprezentowa³a dru¿yna z Powiatowego Zespo³u Szkó³, któr¹
trenuje pani mgr Jolanta Orz³owska.
6 marca br. w LO nr 3 w Legnicy odby³y
siê fina³y podstrefy legnickiej
w koszykówce dziewcz¹t. W „Licealiadzie”
bra³y udzia³ trzy dru¿yny z Chojnowa, Legnicy i Z³otoryi. Pierwszy mecz rozegra³y
dziewczêta z Chojnowa i Z³otoryi. Zakoñczy³ siê on wynikiem na korzyœæ chojnowskiej
dru¿yny (47:18). W drugim meczu rywalizowa³y koszykarki z Chojnowa i Legnicy.
I znów wygra³y chojnowianki - 33:22. Ostatni mecz, pomiêdzy Legnic¹ a Z³otoryj¹,
zakoñczy³ siê wynikiem 39:28 dla Legnicy.
Ca³y turniej wygra³y koszykarki z Chojnowa w sk³adzie: Magdalena Fichtel (4), Sylwia Kot (6), Joanna Hoffman (7), Joanna
Plizga (8), Aleksandra Siwka (9), Patrycja
Olejnik (10), Natalia Nowak (11), Paulina
Kindel (12), Ma³gorzata Œwiat³oñ (13), Anna
Godecka (14) oraz Natalia Hanalska (15).
Drugie miejsce zajê³y legniczanki, a trzecie
3. Kêdzia Andrzej 5,5 pkt
4. Kazimierski Zbigniew 5 pkt
5. Miklaszewski Micha³ 5 pkt
6. Wodas Pawe³ 5 pkt
7. Humenny Zbigniew 5 pkt
8. Maczkowiak Zygmunt 5 pkt
9. Staszewski Tadeusz 5 pkt
10. Zatylny Jan 4,5 pkt
Andzej Pi¹tek, drugi chojnowianin z MDK
„DANY”, zaj¹³ 14 miejsce z 4 pkt.
J.P.

reprezentantki Z³otoryi. Dziewczyny z Chojnowa i Legnicy awansowa³y do kolejnego
etapu rozgrywek strefy legnickiej. Zawody
te odbêd¹ siê 23.03.2006 roku w Legnicy.
Nie oby³o siê bez kontuzji. Jednak skrêcone
kostki i siniaki nie przestrasz¹ dzielnych
zawodniczek. Wola zwyciêstwa jest silniejsza
ni¿ rany, choæby najciê¿sze. Niech te bojowe nastroje towarzysz¹ nam w kolejnych
etapach rozgrywek. O ich przebiegu bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
Hofi i Tysia
Grupa Galla Anonima

Sekcja szachowa
MDK “DANY”
zawiadamia, ¿e III Turniej
Grand Prix Chojnowa odbêdzie
siê 26. 03.06 (niedziela)
o godz. 16.00 w MDK Chojnów.
Zapraszamy.
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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

DZIÊKUJEMY
Pani El¿biecie Ma¿uchowskiej i Pani Ewie
Wiêcek - za podarowanie kwiatów, które
przyozdobi³y now¹ siedzibê biblioteki - serdecznie dziêkujemy.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Z serii Co i Jak:
Claudia Eberhard-Metzger- „GENY”
W niniejszej ksi¹¿ce przeœledzimy drogê, jak¹
przeby³a genetyka od pierwszych do-œwiadczeñ przeprowadzonych w XIX wieku przez
Grzegorza Mendla, a¿ do wspó³czesnych
badañ prowadzonych w supernowoczesnych
laboratoriach. Ta fascynuj¹ca wyprawa nie
tylko uœwiadamia nam, jak wielki postêp
dokona³ siê w nauce w ci¹gu ostatnich lat,
lecz tak¿e otwiera oczy na cud ¿ycia.
Rainer Köthe - „WIE¯E I DRAPACZE
CHMUR”
Wie¿e, które s¹ nieod³¹cznym elementem krajobrazu miast, wznoszone niegdyœ z wiel-kim
wysi³kiem s³u¿y³y najczêœciej do obrony lub
by³y – obecnym w niemal wszystkich religiach - odwiecznym d¹¿eniem cz³owieka, by
zbli¿yæ siê do nieba. Doœæ wczeœnie pojawi³y

siê wie¿e s³u¿¹ce celom technicznym, na przyk³ad latarnia morska na Faros ko³o Aleksandrii, uwa¿ana za jeden z siedmiu cudów œwiata.
Postêp w budownictwie sprawi³, ¿e i budynki
mieszkalne zamieni³y siê w drapacze chmur.
I mimo katastrofy z 11 wrzeœnia 2001 roku
wci¹¿ powstaj¹ nowe, coraz wy¿sze budynki.

Dzia³ dla Doros³ych:

do Babadag” to ksi¹¿ka przygodowa i podró¿nicza. Nie tylko w sensie geograficznym, ale
tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – duchowym.
Przypomnijmy jeszcze, ¿e Andrzej Stasiuk –
autor m.in. Murów Hebronu, Dukli, Opowieœci
galicyjskich - urodzi³ sie w 1960 r. w Warszawie. Obecnie mieszka w Beskidzie Niskim,
gdzie razem z ¿on¹ Monik¹ Sznajderman
prowadz¹ wydawnictwo Czarne.

Hanna Krall - „WYJ•TKOWO D£UGA
LINIA”
Ksi¹¿ka, która znalaz³a siê wœród siódemki
finalistów Nagrody Literackiej Nike 2005.
Opowiada ona o ¿ydowskich mieszkañcach
pewnej lubelskiej kamienicy i o Zag³adzie.
Chodzi tu jednak nie o jeden dom, ale o losy
ca³ego narodu ¿ydowskiego.
Andrzej Stasiuk - „JAD•C DO BABADAG”
Ksi¹¿ka, za któr¹ autor otrzyma³ w 2005 r.
Nagrodê Literack¹ NIKE - najwa¿niejsz¹
nagrodê literack¹ w Polsce.
Jest to ksi¹¿ka o podró¿y przez zapomnian¹
Europê. Polska, S³owacja, Wêgry, Rumunia,
S³owenia, Albania, Mo³dawia – przez te kraje
podró¿uje autor. Samochodem, autostopem,
poci¹giem. Ale jednoczeœnie jest to podró¿
w g³¹b œwiadomoœci mieszkañca tej czêœci
Europy, która zawsze by³a uwa¿ana za gorsz¹,
zapóŸnion¹, prymitywn¹ i zacofan¹. ”Jad¹c

Cztery pory roku w Chojnowie – konkurs fotograficzny
Miejski Dom Kultury w Chojnowie og³asza konkurs fotograficzny pn. „Cztery pory roku w Chojnowie”.
Konkurs bêdzie przeprowadzony w czterech niezale¿nych etapach:
ZIMA – grudzieñ `05 – luty `06
WIOSNA – marzec `06 – czerwiec `06
LATO – czerwiec `06 – sierpieñ `06
JESIEÑ – wrzesieñ `06 – sierpieñ `06.
W ka¿dym etapie konkursu zostan¹ wy³onieni zwyciêzcy, natomiast po zakoñczeniu cyklu jury przyzna GRAND PRIX dla najlepszej
fotografii roku. W ka¿dym etapie przewidziane s¹ nagrody; dla zdobywcy GRAND PRIX nagroda g³ówna - aparat fotograficzny.
„WIOSNA” – regulamin konkursu
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale¿y do 15 czerwca 2006 przes³aæ na adres MDK w Chojnowie zdjêcia nawi¹zuj¹ce do tematu konkursu.
1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby, które fotografi¹ zajmuj¹ siê w sposób amatorski.
2. Przedmiotem konkursu s¹ zdjêcia przedstawiaj¹ce „Zimê w Chojnowie”.
3. Technika wykonania prac dowolna.
4. Format zdjêæ – minimum 15x21 cm.
5. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ wiele prac, potraktowanych jako pojedyncze zdjêcia b¹dŸ te¿ fotoreporta¿ – cykl zdjêæ uznanych
za jedn¹ ca³oœæ (w cyklu maksymalnie 5 zdjêæ).
6. Na odwrocie nale¿y zamieœciæ: tytu³ pracy, dane o autorze (imiê i nazwisko, adres, telefon, wiek uczestnika) oraz okreœliæ miejsce
wykonania fotografii.
7. Na konkurs mo¿na nadsy³aæ wy³¹cznie prace, które nie by³y wczeœniej zg³aszane w innych konkursach.
8. Do prac nale¿y do³¹czyæ oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; s¹ one zbierane w celu kontaktu
z uczestnikami konkursu.
9. Prace prosimy nadsy³aæ/dostarczaæ w sztywnych kopertach.
10. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³atnej ekspozycji prac na wystawach zwi¹zanych z konkursem b¹dŸ wykorzystania
ich w materia³ach promocyjnych sygnowanych przez MDK, z zaznaczeniem nazwiska autora.
11. Nades³ane prace nie bêd¹ zwracane.
12. Zdjêcia nale¿y nadsy³aæ na adres: Miejski Dom Kultury w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Ma³achowskiego 5, z dopiskiem: „Fotografia – Zima”.
13. Zwyciêzcy zostan¹ poinformowani o zdobyciu miejsc oraz zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
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1 kwietnia, o godz. 10.00
w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury
rozpocznie siê kolejna edycja
Regionalnego Konkursu Piosenki
Dzieciêcej

„Rozœpiewane
nutki”.
Wyst¹pi kilkunastu
wykonawców w kategorii szkó³
podstawowych i gimnazjalnych
z Chojnowa i okolicznych
miejscowoœci.
Serdecznie zapraszamy
mieszkañców
Chojnowa
w ka¿dym wieku.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie przy ul. Tkackiej o pow. 98 m2, po
kapitalnym remoncie, z kompletnym
wyposa¿eniem. Wiadomoœæ: tel. 0604-919663.
Sprzedam kawalerkê w starym budownictwie,
wysoki parter, 36 m2, cena 33 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-73.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie, na parterze o pow. 52,60 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, telefon lub
zamieniê na mniejsze (kawalerka).
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-24.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 150 m2, z wyposa¿eniem, po
remoncie, przy ul. D¹browskiego. W rozliczeniu mile widziane mniejsze mieszkanie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-76-33 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow. 46 m2
w Goliszowie ko³o Chojnowa, bezczynszowe,
c.o., okna PCV, odnowione+zabudowania gospodarcze (na gara¿) i dzia³ka o pow. 6 arów.
Wiadomoœæ: tel. 0506-034-356 lub 0506-051-459.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, Plac Dworcowy, Ip., o pow. 64 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie centralne-wêglowe, elektryczne, kominek, pod³ogi
drewniane, strych, piwnica.
Wiadomoœæ: tel. 0887-156-896.
m2,

Kupiê mieszkanie do 40
w³asnoœciowe,
z balkonem w Chojnowie, Legnicy lub G³ogowie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-99 lub 0606-231-240
w godzinach wieczornych.
Kupiê mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
w nowym budownictwie, 3 pokoje z balkonem,
mo¿e byæ do remontu.
Wiadomoœæ: tel. (076) 817-89-31 lub 0503-828-724.
Kupiê mieszkanie 2 lub 3.pokojowe w nowym
lub starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0667-709-473.
Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 110 m2,
3 pokoje, ³azienka, wc, na dwa mniejsze.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-57.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie 62 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, toaleta, Ip., przy
ul. Samorz¹dowej.
Wiadomoœæ: tel. 0888-629-378.
Poszukujê do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-67-79 lub 0505-809-952.
Wynajmê mieszkanie na terenie Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 0660-452-987 lub 0504-866-384.
Zamieniê mieszkanie komunalne, kawalerkê
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w nowym budownictwie, parter, po generalnym
remoncie, na wiêksze, sp³acê zad³u¿enie, dop³acê, mieszkanie jest niskoczynszowe.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-69 lub 0693-787-048.
Posiadam lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ
handlow¹ b¹dŸ us³ugow¹ o pow. 50 m2.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-74-13.

CYKLINOWANIE
BEZPY£OWE POD£ÓG
UK£ADANIE POD£ÓG

TOCZENIE W DREWNIE

Sprzedam pawilon handlowy o pow. 220 m2,
na dzia³ce o pow. 17 arów z mo¿liwoœci¹ przebudowy na mieszkanie+sklep – Bia³a ko³o
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0608-054-045.
Wydzier¿awiê warsztat samochodowy przy
ul. Legnickiej 56, warsztat o pow. 200 m2 posiada trzy kana³y, pomieszczenia na sklep
motoryzacyjny lub inny, powierzchnia placu
przy warsztacie – 600 m2.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-72-24.
AUTO-MOTO
Przyjmê wszystkie rodzaje aut do kasacji
w zamian za wyrejestrowanie.
Wiadomoœæ: tel. 0693-804-144.
Sprzedam RENAULT 19, rok prod. 1991, benzyna + gaz, stan bardzo dobry.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-17.
Sprzedam FIATA 126p el, rok prod. 1996,
przebieg 80 tys. km, nowy bak, t³umik, akumulator, hamulce po remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 0697-215-195.
US£UGI
Uczennica szko³y œredniej udziela korepetycji
z zakresu szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-34 po godz. 18.00.
PRACA
Panie umiej¹ce szyæ rêkawiczki na steperkach
proszê o kontakt.
Wiadomoœæ: tel. 0502-030-774.
Je¿eli chcesz ³atwo i przyjemnie zarobiæ – do³¹cz
do konsultantów firmy AVON.
Wiadomoœæ: tel. 0608-693-675 lub (076) 818-86-19.
Firma bran¿y finansowo-ubezpieczeniowej
poszukuje do wspó³pracy zarówno osób doœwiadczonych w bran¿y jak i chc¹cych rozpocz¹æ pracê w nowym zawodzie. Wiêcej informacji pod numerem: 0608-286-785.
INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.
Sprzedam dzia³kê pod budowê domu – Bia³a
kolonia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-69-91 po
godz. 17.00 lub 0608-079-030.
Sprzedam komputer AMD Duron 700, kompletny + kolorowy monitor 17” + drukarka
HP na gwarancji, idealny do nauki dzieci.
Wiadomoœæ: tel. 0600-910-110.

Firma „APIS”
odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el
Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6
tel. (076) 818-80-50 ;
0696-468-441
Dy¿ury aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
- luty i marzec 2006 r.

Pod S³oñcem: 09.04.06r., 28.05.06r.,
ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52
Salix:
16.04.06r., 03.05.06r.,
ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01
Melisa: 17.04.06r., 01.05.06r., 07.05.06r.,
ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58
Farmed: 26.03.06 r., 23.04.06r., 14.05.06r.,
ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36
Stokrotka: 02.04.06r., 30.04.06r., 21.05.06r.,
ul. Legnicka 15
Sobota:
zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00)
- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00
Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:
9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w Chojnowie,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹
dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31
dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla której
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

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
24 kwietnia 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 18 kwietnia 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 post¹pienie 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 138644000000014906
20000020 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.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest 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 odbêdzie siê w dniu 24 kwietnia 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 18 kwietnia 2006 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000
1490620000040 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¿ 400 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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