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Prezent od Marsza³ka
Nieoceniona pomoc w pozyskaniu
bezcennego dla Chojnowa skarbu,

nadesz³a z Urzêdu Marsza³kowskiego 
we Wroc³awiu.

Szczêœliwych  i  spokojnych  Œwi¹t  Wielkanocnych,  
wiosny  w  sercu,  radosnego  œwiêtowania  w  rodzinnym  gronie
oraz  wszelkiej  pomyœlnoœci  Mieszkañcom  Chojnowa  ¿ycz¹
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Prezent od Marsza³ka
- po 300 latach znów w Chojnowie 
Jest pocz¹tek XVIII w. W jednym z warsz-

tatów rzemieœlniczych w centrum Chojnowa,

mistrz z³otnictwa Balthasar Pohl pracuje

nad kolejnym niepowtarzalnym dzie³em. To

puchar ze zdobion¹ czar¹, na której wygra-

werowane s¹ portrety dowódców wojsk walcz¹-

cych w bitwie pod Lipcami ko³o Legnicy 

13 maja 1634. Gotowe dzie³o sztuki trafia do

r¹k nowo¿eñców Georga von Dyhrna i Barbary

von Braun jako œlubny prezent Rudolfa II.

PóŸniejsze losy pucharu nie s¹ znane. Dopie-

ro niedawno Dom Aukcyjny w Bremie wys-

tawi³ do sprzeda¿y zbiór eksponatów z³ot-

niczych pochodz¹cych z Dolnego Œl¹ska, wy-

konanych przez wybitnych, niezwykle cenio-

nych z³otników. Wœród nich znalaz³ siê pu-

char Balthasara Pohla.

- To wyj¹tkowy przedmiot, wiêc chêæ jego

posiadania by³a bardzo silna – mówi dyrektor

Muzeum Regionalnego w Chojnowie Jerzy

Janus. – Entuzjazmu nie gasi³a nawet suma, na

jak¹ wyceniono puchar. Wierzy³em, ¿e przy

wsparciu instytucji kulturalnych w³adz miasta 

i sponsorów uda siê zebraæ kwotê 33 tys euro.

Nieoceniona pomoc w pozyskaniu bezcen-

nego dla Chojnowa skarbu, nadesz³a z Urzêdu

Marsza³kowskiego we Wroc³awiu.

- Reakcja Paw³a Wróblewskiego – Marsza³ka

Województwa, by³a natychmiastowa – powie-

dzia³ Gazecie burmistrz Jan Serkies. – Dla

chojnowskiego samorz¹du zakup tego atrak-

cyjnego wyrobu by³by obci¹¿eniem zbyt wiel-

kim i z pewnoœci¹ sami nie udŸwignêlibyœmy

tych kosztów. Decyzja Marsza³ka o zakupie pu-

charu dla Chojnowa bardzo mi³o nas zaskoczy³a.

- W³¹czy³em siê do akcji wykupienia wspa-

nia³ego zbioru œl¹skiej sztuki z³otniczej, po-

niewa¿ jest to niepowtarzalna okazja do od-

zyskania wartoœciowych zabytków, które s¹

wa¿n¹ czêœci¹ naszej lokalnej historii – wy-

jaœnia Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹s-

kiego Pawe³ Wróblewski. - Rzadko zdarza

siê, ¿eby tak du¿a i tak wysokiej klasy kolekcja

trafi³a do sprzeda¿y. Wiem, ¿e puchar jest

bardzo cenny i szkoda, ¿eby miasto straci³o

jedyn¹ mo¿liwoœæ jego zdobycia. Zdajê sobie

sprawê, ¿e dla chojnowskiego samorz¹du

by³by to bardzo du¿y wydatek. Nie wyobra-

¿am sobie, aby skarby wróci³y tylko do Wroc³a-

wia, zaœ z powodu ceny mieszkañcy Chojnowa

nie odzyskali pucharu Balthasara Pohla.

Marsza³ek zakupi³ tak¿e kilka innych wyro-

bów pochodz¹cych z Jawora, Œwidnicy,

Brze-gu, Legnicy i G³ogowa. Pozwoli³o to na

zna-cz¹ce obni¿enie ceny poszczególnych

dzie³. 

Chojnowianie cenny nabytek bêd¹ mogli 

obejrzeæ za kilka tygodni, kiedy Marsza³ek

Wróblewski oficjalnie przeka¿e eksponat

naszemu muzeum. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœci-

ami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 

z póŸ. zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie informuje o wywieszeniu na ta-

blicy og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 16.03.2006r. do 06.04.2006

r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu - dz. nr 75/1

po³o¿ona przy ul. Paderewskiego w Choj-

nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-

nowa z dnia 16 marca 2006r. Nr 19/2006),

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych

do sprzeda¿y w formie przetargu - dz. nr

173/93 i 173/94 po³o¿one przy ul. Legnic-

kiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2006r. 

Nr 20/2006).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-

ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 

w Chojnowie w terminie do dnia 27.04.2006r.

***

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-

mi (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 

z póŸ. zm.(Wydzia³ Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie informuje o wywieszeniu na

tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od  30.03.2006 r. do 20.04.2006 r.:

- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na

rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budyn-

kach po³o¿onych przy ul. Ma³achowskiego 2 

i ul. Grunwaldzkiej 6 (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2006 r. 

Nr 34/2006).

2) w dniach 30.03.2006 r. do 20.04.2006 r.:

- wykaz lokalu u¿ytkowego przeznaczonego

do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na

rzecz najemcy, znajduj¹cego siê w budynku

po³o¿onym przy ulicy Witosa 9 (Zarz¹dzenie

Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca

2006 r. Nr 35/2006).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-

mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim

w Chojnowie w terminie do dnia 11.05.2006 r.

Wybory u naszych przyjació³
26 marca w naszym partnerskim mieœcie

Egelsbach odby³y siê wybory na burmistrza.

Jednym z trzech kandydatów by³ dotychcza-

sowy burmistrz Rudolf Moritz, który pokona³

swoich dwóch pozosta³ych rywali zdecydo-

wan¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Uzyska³ ich blisko

3 tysi¹ce, co stanowi niemal 70.procentowe

poparcie g³osuj¹cego spo³eczeñstwa Egelsbach.

Mamy wiêc pewnoœæ, ¿e wspó³praca Chojno-

wa z niemieckim partnerem bêdzie równie

prê¿na i owocna jak dotychczas. Burmistrzo-

wi Moritz’owi gratulujemy i ¿yczymy sukce-

sów zawodowych oraz wszelkiej pomyœlnoœ-

ci w ¿yciu osobistym.

Zaproszenie dla rodziców
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii

Konopnickiej w Chojnowie uprzejmie za-

prasza rodziców dzieci, które we wrzeœniu

rozpoczn¹ naukê w klasie 1 na spotkanie

organizacyjne. Spotkanie odbêdzie siê 25

kwietnia 2006 r. o godz. 1600 w szkole przy

ul. Koœciuszki 30.

Zaproszenie na Basztê Tkaczy
Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów ma za-

szczyt poinformowaæ zacnych Mieszkañców

naszego grodu, i¿ od miesi¹ca kwietnia tego¿

roku w ka¿d¹ niedzielê od godz. 16.00 do

17.00 ka¿dy chêtny i odwa¿ny mo¿e zwiedziæ

zabytkow¹ Basztê Tkaczy i obejrzeæ panora-

mê miasta z punktu widokowego. Wstêp

bezp³atny.

M³odzi aktywni
Projekt M³odzi Obywatele Dzia³aj¹ jest inicja-

tyw¹ Centrum Edukacji Obywatelskiej. Umo¿-

liwia on m³odym ludziom w ca³ej Polsce po-

ruszanie i rozwi¹zywanie problemów polityki

spo³ecznej. Do projektu M³odzi Obywatele

Dzia³aj¹ przyst¹pi³a M³odzie¿owa Rada Miejska

Chojnowa oraz Samorz¹d Gimnazjum nr 2. 

M³odzie¿owa Rada Miejska stworzy³a pro-

jekt organizacji koncertu charytatywnego,

który odbêdzie siê 30 kwietnia o godz. 17.00 w

Miej-skim Domu Kultury. Dochód przeznac-

zony zostanie na wsparcie „Œwietlicy

Socjotera-peutycznej” dzia³aj¹cej na terenie

Chojnowa. W koncercie udzia³ wezm¹

m³odzi artyœci 

z chojnowskich szkó³. Odbêdzie siê loteria fan-

towa, sprzeda¿ prac plastycznych, itp. Taka

formu³a jest okazj¹ do prezentacji m³odych

talentów i jednoczeœnie mo¿liwoœci¹ pozyskania

œrodków finansowych na cele charytatywne.
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Samorz¹d Gimnazjum nr 2 przygotowuje cykl

spotkañ z dzieæmi w przedszkolach 

pt. ”Starsi Czytaj¹ Dzieciom”. M³odzie¿ chce

zachêciæ m³odszych kolegów do czêstego siê-

gania po ksi¹¿ki i do wspólnej zabawy. Po-

przez przygotowanie odpowiedniej i cie-kawej

scenografii gimnazjaliœci maj¹ zamiar

pog³êbiæ zainteresowania i byæ mo¿e przy-sz³¹

pasjê przedszkolaków. 

Mamy nadziejê, ¿e obydwa projekty zakoñcz¹

siê sukcesem. O dzia³aniach podejmowanych

przez chojnowsk¹ m³odzie¿ bêdziemy infor-

mowaæ na bie¿¹co.

Informacja dla wolontariuszy 14.
Fina³u WOŒP
W Miejskim Domu Kultury w Chojnowie s¹ do

odbioru dyplomy dla wolontariuszy za uczestnictwo w

Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecz-nej 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 odœwie-¿one

pokoje przygotowane s¹ na przyjêcie zarówno

grup wieloosobowych, jak i mniej licznych.

Zainteresowani mog¹ zasiêgn¹æ szczegó³owych

informacji pod numerem telefonu 

(076) 818-72-92.

Zdrowych,  spokojnych  
i  radosnych  

Œwi¹t  Wielkanocnych  
Paniom  i  Panom  

–  mieszkañcom  Chojnowa
¿yczy

Ko³o  Miejskie  
Sojuszu  Lewicy
Demokratycznej

Szanowni cz³onkowie Rejonowego

Oddzia³u 

Zwi¹zku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów w Chojnowie.

W tym radosnym czasie Œwi¹t

Wielkiej Nocy ¿yczymy wszystkim

naszym cz³onkom 

by nie opuszcza³a nas nadzieja

równie¿ ta na lepsze jutro.

Zdrowych i pogodnych œwi¹t 

z ca³ego serca ¿yczy 

Zarz¹d Regionalnego 
Zwi¹zku ERiI 
w Chojnowie.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 19 i 32 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z póŸn. zm.), Burmistrz

Miasta Chojnowa podaje do pub-

licznej wiadomoœci informacjê 

o zamieszczeniu w publicznie do-

stêpnym wykazie wniosku Choj-

nowskiego Zak³adu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Choj-

nowie, ul. Drzyma³y 30, o wydanie

decyzji o œrodowiskowych uwarun-

kowaniach zgody na realizacjê przed-

siêwziêcia polegaj¹cego na budo-

wie kanalizacji sanitarnej t³oczonej:

ul. Kraszewskiego, ul. Fabrycznej,

pl. Dworcowy, ul.Koœciuszki w Choj-

nowie.

Wnioski i uwagi w sprawie plano-

wanego przedsiêwziêcia, dla któ-

rego zosta³ z³o¿ony wniosek,

mo¿na sk³adaæ w Wydziale

Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego pl.

Zamkowy 1, II piêtro, pok.12, w

godzinach pracy Urzêdu) w ter-

minie 21 dni od daty ukazania siê

niniejszego zawiadomienia.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa

u¿ytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego na

w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r.,

oznaczonego numerem geodezyjnym 12/13 o pow.

4961 m2, po³o¿onego przy ul. Okrzei w  Chojnowie,

dla którego S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ Nr 22203.

Cena wywo³awcza – 59.500,00 z³ (w tym podatek

VAT 22 %).

Wadium - 11.000,00 z³.

Dzia³ka jest zakrzaczona i poroœniêta drzewami wie-

loletnimi, czêœæ powierzchni jest utwardzona. Przez

nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury podziemnej.

Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e nast¹piæ za zgod¹

w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób

trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. W planie

zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa

przeznaczona jest pod zabudowê us³ugowo-miesz-

kaniow¹.

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczê-

cie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów – 

2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybu-

dowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym – 

4 lata od daty nabycia.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 maja 2006 r. 

o godz. 1300 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 4 maja 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/. Wp³acone wadium zo-

stanie 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 wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do

pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 600,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,

wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy

w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem

umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od

zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje

utratê wp³aconego wadium.

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 numerem (0-76) 81-86-680.

„Chojnowianka” zaprasza
Zarz¹d Klubu Sportowego „Chojnowianka” informuje, ¿e mecz pomiêdzy naszymi

dru¿ynami w ramach rozgrywek o Mistrzostwo ligi okrêgowej seniorów – rundy

wiosennej sezonu 2005/2006 odbêdzie siê na stadionie przy ul. Okrzei 5 (dawny

obiekt „Doplakartu”):

08.04.06 Chojnowianka-Zamet Przemków KL”0” 16:00

Chojnowianka-MiedŸ Legnica juniorzy 13:00

09.04.06 Chojnowianka-Techno Legnica Trampkarze 11:00

Chonowianka-B³êkitni Koskowice M³odzicy 12:30

23.04.06 Chojnowianka-Platan Zamienice KL”B” 13:30

29.04.06 Chojnowianka-Konfeks Legnica KL”0” 11:00

Chojnowianka-Zag³êbie Lubin juniorzy 13:00

30.04.06 Chojnowianka-KuŸnia Jawor Trampkarze 11:00

Chojnowianka-KuŸnia Jawor M³odzicy 12:30.

c.d.n
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Rok temu, dok³adnie w tym samym miejscu, na wieœæ o œmierci
Papie¿a mieszkañcy Chojnowa spotkali siê, by w ogromnym
bólu op³akiwaæ naszego Ojca.
2 kwietnia w rocznicê tego wydarzenia, chojnowianie ponownie
uczestniczyli we mszy œw. modl¹c siê i ze wzruszeniem wspomi-
naj¹c Wielkiego Polaka.

Uroczystoœci rocznicy œmierci Jana Paw³a II w Chojnowie rozpoczêto

o godzinie 19.30. Zgromadzonych mieszkañców przywita³a m³odzie¿

Powiatowego Zespo³u Szkó³, która przygotowa³a program muzyczno-

s³owny o i dla Papie¿a. 

Z ka¿d¹ minut¹ plac wokó³ koœcio³a wype³nia³ siê dziesi¹tkami œci¹-

gaj¹cych tu chojnowian, pragn¹cych wspólnie uczciæ ten dzieñ. 

- Nie mog³am usiedzieæ w domu – mówi 22.letnia Anna. – Modlitwa 

w czterech œcianach i obserwowanie obchodów rocznicowych na

ekranie telewizora, to nie to co chcia³am dla Niego zrobiæ. Przysz³am

tu, ¿eby mo¿liwie najpe³niej uczestniczyæ w tym wydarzeniu.

Krótko po godz. 20.30. rozpoczê³a siê msza œw. koncelebrowana przez

ksiêdza kanonika Tadeusza Jurka. W kazaniu ksi¹dz kanonik W³adys³aw

Bystrek mówi³ o wspania³ym, wielkim Polaku – cz³owieku Wielkiej

Prawdy, który powinien byæ dla ka¿dego duchowym przewodnikiem 

i wzorem w ka¿dej chwili naszego ¿ycia.

- Bez w¹tpienia by³ i bêdzie naszym najlepszym nauczycielem – powiedzia³a

jedna z uczestniczek uroczystoœci. – Wci¹¿ za nim têsknimy, ale 

w pamiêci mamy Jego nauki. One sprawiaj¹, ¿e Jego fizyczna nieobec-

noœæ nie jest tak przykra, ¿e duchem jest ca³y czas z nami i pewnie bêdzie do

chwili kiedy spotkamy siê tam w górze.

Wiele wzruszeñ prze¿yli tego dnia chojnowianie. Z pewnoœci¹ potê-

gowa³a je liczba wiernych, brzmienie orkiestry dêtej i œpiew m³odych

wokalistów, którzy ulubion¹ przez Ojca œw. „Barkê” œpiewali wspólnie

ze zgromadzonymi. Przejmuj¹ca by³a tak¿e chwila, kiedy punktualnie 

o godz. 21.37, godzinie œmierci Jana Paw³a II, rynek pogr¹¿y³ siê 

w ciemnoœciach, umilk³y œpiewy i modlitwy. G³êbok¹ ciszê przerwa³

dŸwiêk donoœnie bij¹cego dzwonu z koœcielnej wie¿y, a ciemnoœæ

rozœwietli³y setki zniczy migocz¹cych w d³oniach mieszkañców. Gdy

dzwon milk³, z g³oœników pop³yn¹³ g³os Jana Paw³a II.: „¯egnam

Was, zostañcie z Bogiem - Jezu ufam Tobie”.

- To ogromnie wzruszaj¹ce. Dziwnie jest, kiedy o naszym Papie¿u

mówi siê w czasie przesz³ym – mówi stoj¹cy tu¿ przy o³tarzu mê¿czyzna.

– Ale có¿, ka¿dy z nas przecie¿ kiedyœ stanie przed obliczem Pana

pozostawiaj¹c tu wszystkich, którzy go kochaj¹. Jan Pawe³ II nie ba³

siê œmierci, wierzy³, ¿e idzie do lepszego œwiata na spotkanie z Tym,

któremu wiernie s³u¿y³ przez dziesi¹tki lat. 

Ca³y œwiat oczekuje teraz beatyfikacji Jana Paw³a II. Wiêkszoœci jednak

dokument nie jest potrzebny, aby potwierdziæ, ¿e by³ wyj¹tkowy 

i wybrany. Dla tysiêcy na tym globie Jan Pawe³ II od dawna jest œwiêtym.

***

Obchodom rocznicowym towarzyszy³a zorganizowana w Miejskim

Domu Kultury niecodzienna wystawa prac Zbigniewa Halikowskiego,

który swój ho³d Papie¿owi odda³ kilkunastoma oryginalnymi pracami.

Ich niezwyk³oœæ objawia siê w technice i precyzji wykonania. Portrety

Ojca œw. narysowane o³ówkiem na pierwszy rzut oka sprawiaj¹ wra-

¿enie czarno-bia³ych fotografii. Przy wnikliwszej obserwacji wy³ania-

j¹ siê jednak poszczególne kreski o³ówka, które wprawiaj¹ w zdumie-

nie wiernoœci¹, dok³adnoœci¹ i niezwyk³ymi zdolnoœciami twórcy.

Nie dziwi wiêc fakt, ¿e wystawa cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹ – w prze-

ci¹gu kilku godzin odwiedzi³o j¹ wiele osób. eg

PRO MEMORIAM

„Niech stanie siê dla was patronem, nauczy-
cielem szlachetnoœci i orêdownikiem pokoju
i pojednania” – to s³owa Jana Paw³a II, wy-
powiedziane w chwili kiedy og³osi³ ks. Win-
centego Frelichowskiego b³ogos³awionym. 
22 lutego 2003 r. w katedrze polowej WP 
w Warszawie og³oszono Go patronem wszys-
tkich polskich harcerzy.

22 lutego 2006 r. w Toruniu rozpoczê³a siê
ogólnopolska peregrynacja relikwii b³. ksiêdza
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
w 60 rocznicê Jego mêczeñskiej œmierci w Dachu.
Relikwie przybywaj¹ do siedziby diecezji
oraz wiêkszych miast, w których dzia³aj¹
harcerze. Regu³¹ jest jednoczesne spotkanie 
i modlitwa wszystkich organizacji harcers-
kich. 1 kwietnia delegacja harcerzy ZHR
oko³o godz. 22 przyjê³a relikwie od harcerzy
z Legnicy i umieœci³a je w koœciele parafial-
nym w Bia³ej, przy którym znajduje siê siedzi-
ba Dolnoœl¹skiego Hufca Harcerzy

„Gniazdo” im. b³. ks. phm. Stefana
Wincentego Freli-chowskiego. Po ca³onoc-
nym czuwaniu i modlitwie mieszkañców
Bia³ej, w godz. 9.00-13.00 odby³y siê tu
uroczystoœci adoracji przez œro-dowiska
harcerskie ZHP Chojnów i Polko-wice oraz
ZHR Bia³a: msza œw. pod przewodnictwem

ksiêdza dra.hab. W³adys³awa Bochnaka –
Protonotariusza Apostolskiego oraz procesja
Drogi Krzy¿owej z relikwiami przez Bia³¹ do
Kolonii. Tam przy ognisku odby³o siê uro-
czyste zakoñczenie nawiedzenia relikwii, 
w którym uczestniczyli harcerze, mieszkañcy
Bia³ej, Chojnowa i okolic. 
Delegacje Hufców Harcerskich przekaza³y
relikwie do diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej harcerzom hufca Wschowa.

phm Teresa Reichert

Spotkanie z druhem Wickiem
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Komendant chojnowskiej jednostki ratow-

niczo-gaœniczej Ryszard Kawka omówi³

dzia³alnoœæ podlegaj¹cej mu placówki

wskazuj¹c na struktury, funkcje, wyposa-

¿enie i statystykê wydarzeñ.

Stra¿ po¿arna prowadzi dzia³ania ratow-

nicze rozumiane jako zespó³ czynnoœci reali-

zowanych w celu ochrony ¿ycia i mienia

podczas po¿arów, klêsk ¿ywio³owy i innych

miejscowych zagro¿eñ. Jednostka Ratow-

niczo-Gaœnicza w Chojnowie licz¹ca obec-

nie 27 stra¿aków, chroni obszar miasta 

i gminy Chojnów o pow. 240 km2, zamiesz-

kiwanym przez oko³o 25 tysiêcy oraz miejs-

cowoœci Studnica i Siedliska.

Wyposa¿enie transportowe JRG w Chojno-

wie sk³ada siê przede wszystkim z dwóch

samochodów gaœniczych, samochodów

wê¿owych oraz cysterny zawieraj¹cej 9000 l

bazy œrodka pianotwórczego.

JGR Chojnów w 2005 r. wyje¿d¿a³a do po-

¿arów 158 razy, 160 zg³oszeñ dotyczy³o

miejscowego zagro¿enia. 

Najczêœciej notowan¹ przyczyn¹ po¿arów

na terenie miasta i gminy Chojnów w ubieg-

³ym roku by³a nieostro¿noœæ osób doros³ych

z papierosami, zapa³kami i otwartym og-

niem, sprawc¹ miejscowych zagro¿eñ, naj-

czêœciej by³ natomiast silny wiatr. 

Z uwagi na zmniejszenie godzinowego wy-

miaru pracy stra¿aków, w chojnowskiej jed-

nostce zosta³y uszczuplone minimalne stany

osobowe.

- W chwili obecnej w jednostce nie mo¿e byæ

na s³u¿bie mniej ni¿ 5 stra¿aków – mówi

komendant. – Przy ca³kowitym stanie

zatrudnienia w rozk³adzie zmianowym 27

stra¿aków, wp³ywa to negatywnie na mo¿-

liwoœci operacyjne jednostki oraz bezpie-

czeñstwo ratowników.

Chojnowsk¹ stra¿ wspomaga 5 jednostek

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na terenie

gminy. Cztery z nich w³¹czone s¹ do Krajo-

wego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.

Informacja o stanie bezpieczeñstwa przed-

stawiona na sesji przez komendanta Ko-

misariatu Policji Adama Grabasa wskazuje,

¿e na terenie dzia³ania KP Chojnów w roku

2005 zanotowano 728 dokonanych prze-

stêpstw, o 67 mniej ni¿ w roku 2004.

Najwiêcej, bo 201 przestêpstw w 2005 r.

dotyczy³o jazdy pod wp³ywem alkoholu,

116 zdarzeñ to kradzie¿e. Nieco mniej, bo

83 stwierdzono kradzie¿y z w³amaniem.

Ponad 30 przestêpstw dotyczy³o uszkodze-

nia mienia i fa³szerstw kryminalnych. Cie-

kawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e w 2005 roku na

terenie dzia³ania KP Chojnów stwierdzono

2 przypadki korupcji, 5 przypadków krót-

kotrwa³ego zaboru pojazdu i tylko 2 zda-

rzenia bójek lub pobicia. 

W chojnowskim komisariacie zatrudnio-

nych jest 38 funkcjonariuszy, ale szef komi-

sariatu liczy w nied³ugim czasie na obsadze-

nie wolnych wakatów.

- Podlegaj¹cy nam obszar jest bardzo roz-

leg³y – wyjaœnia komendant Grabas. – Ma

to zdecydowanie wp³yw na szybkoœæ reakcji

na zg³oszenia. Zapewniam jednak, ¿e ka¿da

informacja przyjmowana przez dy¿urnego

natychmiast dociera do patroli, które s¹ na

miejscu zdarzenia najszybciej jak jest to

mo¿liwe.

Praca policji to nie tylko bezpoœrednia wal-

ka z przestêpczoœci¹. Policjanci pionu pre-

wencji realizuj¹ obszerny program eduka-

cyjno-prewencyjny skierowany g³ównie do

m³odzie¿y i dzieci w wieku szkolnym. 

W minionym roku odbyli oni 96 spotkañ 

z uczniami szkó³ podstawowych i gimna-

zjalnych, w których uczestniczy³o 1658

ucz-niów. Na tych spotkaniach rozmawiano 

o bezpiecznym wypoczynku podczas ferii

zimowych i letnich wakacji o przestêpczoœci

wœród m³odzie¿y i dzieci, bezpieczeñstwie

w drodze do szko³y i domu, narkomanii 

i patologii. 

W tym okresie mia³y tak¿e miejsce spotka-

nia z cz³onkami wspólnot mieszkaniowych,

spó³dzielni mieszkaniowych i mieszkañca-

mi okolicznych wsi. 

eg

Sprawozdanie 3/06 
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 22 lutego 2006 r. 
do dnia 28 marca 2006 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju

Gospodarczego m.in.:

1. Og³oszono przetargi na:

- remont k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹,

- modernizacjê boiska sportowego przy

Gimnazjum Nr 2.

2. Przygotowywane s¹ przetargi na kolejne

inwestycje zaplanowane w bud¿ecie

miejskim.

3. Kontynuacja prac budowlanych budynku

socjalnego.

4. Prowadzone s¹ prace remontowe w Miejs-

kim Domu Kultury – wymiana okien.

5. Opracowano projekt badañ geologicz-

nych terenu pod budowê basenu przy Szkole

Podstawowej Nr 4 w Chojnowie przy ul. Ki-

liñskiego 23.

6. Wystosowano do Starostwa Powiatowego

zg³oszenie robót budowlanych niewymaga-

j¹cych pozwolenia na budowê w zakresie

wymiany stolarki okiennej w budynku Gim-

nazjum Nr 1.

7. Dokonano weryfikacji osób do zatrud-

nienia w ramach prac interwencyjnych od

03.04.2006 r. – 4 sprz¹taczki, 4 konserwa-

torów terenów zielonych nie objêtych prze-

targiem.

8. Przeprowadzono czynnoœci przygotowa-

wcze w zwi¹zku z planowanym do zorgani-

zowania zatrudnienia 40 bezrobotnych bez

prawa do zasi³ku na tzw. prace spo³ecznie

u¿yteczne. Uruchomienie prac dla bezrobot-

nych nast¹pi w dniach 04 – 07 kwietnia br.

ci¹g dalszy na str. 6

Na  LIV  sesji
LIV sesja Rady Miejskiej Chojnowa, która odby³a siê 29 marca dotyczy³a
g³ównie oceny ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa w minionym roku.
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Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska m.in.:

1. W wyniku nieodp³atnego zrzeczenia siê przez spó³dzielniê GS

“Samopomoc Ch³opska” w likwidacji, Gmina Miejska Chojnów

sta³a siê w³aœcicielem nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 28

o powierzchni 0,4906 ha,

2. Sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny przy zastosowa-

niu 95% bonifikaty za kwotê 501 z³,

3. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:

- nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ przy ul. Solskiego z prze-

znaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,

uzyskuj¹c kwotê 33.350 z³ (cena brutto), 

4. Przygotowano przetargi ustne nieograniczone, zakoñczone

wynikiem negatywnym, na sprzeda¿: 

- nieruchomoœci niezabudowanych przy ulicy Okrzei - dzia³ka 

nr 12/13 i 12/56

- nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1 po³o¿onej przy ul. Par-

kowej (pod zabudowê stacj¹ paliw),

- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowo - szkolenio-

wym przy ulicy Witosa - dz. 22/12,

- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. D¹browskiego 10

(by³y internat), 

5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia 

o przetargach na sprzeda¿:

- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Zielonej

- dzia³ki budowlanej przy ul. Witosa,

- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Sikorskiego - ul. £okietka,

6. Wydano 4 decyzje na podzia³ dzia³ki:

- przy ul. Legnickiej 49, przy ul. Legnickiej 38 oraz przy Pl. Konst.

3 Maja 3a w celu wydzielenia dzia³ek zabudowanych budynkami

mieszkalnymi,

- przy ul. Baczyñskiego w celu przeznaczenia do sprzeda¿y,

7. Z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:

- bior¹c pod uwagê sp³yw wód roztopowych oraz wzrost stanu

wody na rzece Skora od dnia 24 marca prowadzony jest ci¹g³y jej

monitoring 

- zawarto umowê na zainstalowanie wodowskazu na rzece Skora

8. Wydano 1 postanowienie w sprawie zatwierdzenia programu

gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:

- Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego “ BATER” Sp. z o.o.,

Warszawa,

9. Wydano dwie decyzje o œrodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacjê przedsiêwziêcia dla:

- firmy “POLKOMTEL” S.A. w Warszawie, polegaj¹cego na

budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PLUS GSM przy 

ul. Zielonej 2, - firmy Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. 

w Warszawie polegaj¹cej na przebudowie istniej¹cej stacji bazowej

telefonii cyfrowej sieci ERA, zlokalizowanej przy ul. Okrzei. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 175 wniosków o przyznanie

dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 180 wniosków, przyznaj¹c

dodatki mieszkaniowe na kwotê 20.597 z³, (wydano 171 decyzji

pozytywnych i 9 decyzji negatywnych). Za miesi¹c III.2006

wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê  78.397 z³.

Wydano 2 decyzje o wstrzymaniu wyp³aty dodatku mieszkanio-

wego.

2. Dowody osobiste: przyjêto 171 wniosków, wydano 152 dowody

osobiste.

3. Paszporty: przyjêto 39 wniosków, wydano 26 paszportów.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 

nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej numerem

geodezyjnym 377/1 o pow. 8138 m2, po³o¿onej 

w obrêbie 3 miasta Chojnowa przy ul. Parkowej 

(droga krajowa Legnica-Zgorzelec), dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.

Cena wywo³awcza – 195.200,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 39.000,00 z³.

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

jest przedmiotem zobowi¹zañ. 

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa

nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê stacj¹ paliw wraz 

z parkingiem dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne oraz

us³ugi hotelarskie. 

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy,

tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie

zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniê-

tym – 4 lata od daty nabycia.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 maja 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  4 maja 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Choj-

nowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 

z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w spraw-

ie 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 niezw³ocznie, 

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

wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek

z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³.

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

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062

0000020 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 przy-

czyny.

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

lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.

Na  LIV  sesji
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Wielkanoc to najstarsze i najwa¿niejsze

œwiêto chrzeœcijañskie, obchodzone na pami¹t-

kê Zmartwychwstania Jezusa w pierwsz¹

niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê-

¿yca. Wed³ug kalendarza gregoriañskiego

Wielkanoc przypada miêdzy 21 III a 25 IV.

Œwiêtowanie Wielkanocy w dzieñ ¿ydowskiej

Paschy by³o pocz¹tkowo przyczyn¹ nieporo-

zumieñ miêdzy chrzeœcijanami pochodzenia

¿ydowskiego a innymi chrzeœcijanami. 

W Koœciele katolickim wczesnym rankiem 

w Wielkanoc odbywa siê procesja, po której

jest sprawowana uroczysta msza zwana rezurekcj¹. 

G³ównym akcentem rodzinnym Wielkanocy

jest œniadanie wielkanocne, w czasie którego

spo¿ywa siê pokarmy poœwiêcone w Wielk¹

Sobotê. Drugim dniem œwi¹t Wielkanocy jest

Poniedzia³ek Wielkanocny. Towarzysz¹ mu

zwyczaje ludowe, jak np. œmingus-dyngus. 

W Koœciele katolickim obrz¹dku bizantyjsko-

ukraiñskiego w Wielkanoc odbywa siê pro-

cesja z Najœwiêtszym Sakramentem i ikon¹

Zmartwychwstania oraz uroczysta jutrznia

wielkanocna. 

W Koœciele prawos³awnym odbywa siê pro-

cesja paschalna, jutrznia z Kanonem œw. Jana

z Damaszku, uroczysta liturgia eucharystycz-

na, wieczorem: nieszpory. 

Wed³ug tradycji chrzeœcijañskiej Wielkanoc

jest „œwiêtem œwi¹t” oraz - „uroczystoœci¹

uroczystoœci” Ka¿da niedziela roku jest pami¹tk¹

Wielkanocy jako Niedzieli Zmartwychwsta-

nia Pañskiego.

***

Œwi¹teczne porz¹dki w domach powinny

skoñczyæ siê do wtorku. W dawnych czasach

w Wielki Czwartek pieczono ogromne baby 

i malowano pisanki. W Wielkanoc nie mo¿na

gotowaæ ani paliæ ognia pod kuchni¹. Wszys-

tkie potrawy powinny byæ przygotowane

wczeœniej. W Wielki Pi¹tek nie mo¿na by³o

pracowaæ na roli. W Wielk¹ Sobotê, po po-

wrocie z koœcio³a ze œwiêconym pokarmem

nale¿a³o trzykrotnie obejœæ dom, aby zapew-

niæ urodzaj i powodzenie. Kiedyœ gospodynie

same piek³y na Wielkanoc. Aby zapewniæ

urodzaj – wychodzi³y do sadu obejmowa³y

drzewa rêkami oblepionymi ciastem. 

Palemka jest symbolem odradzaj¹cego siê do

¿ycia. Kiedyœ ju¿ w œrodê popielcow¹ wsta-

wiano do wazonów ga³¹zki, aby pokry³y siê

liœæmi do Niedzieli palmowej. Poœwiêcone

palemki postawione w czasie burzy w oknie

mia³y zapewniæ bezpieczeñstwo. Oderwanie z

palemek bazie mieszano z ziaren przed sie-

wem. Po³ykanie bazi mia³o zabezpieczyæ przed

bólami i przeziêbieniami. Poœwiêcone pisanki

zakopywano pod progiem domostw, aby za-

gradza³y dostêp si³om nieczystym. W dawnej

Polsce na stole stawia³o siê naguska, baranka

z ciasta i mas³a. Dooko³a stawiano kosze ze

œwiêconym i pisankami. W bogatych domach

na stó³ stawiano prosiaka w ca³oœci i otaczano

go zwojami kie³bas.

W ca³ej Polsce istniej¹ ró¿norodne tradycje

dotycz¹ce Wielkanocy. Na wschodzie Polski

urz¹dza siê wyœcigi w turlaniu jajek po po-

chy³oœciach oraz walki jajek. Te ostatnie pole-

gaj¹ na uderzaniu jajka o jajko i sprawdzeniu,

kto jest w³aœcicielem jajka o twardszej skorupce. 

Jajko jest zarodkiem nowego ¿ycia, pocz¹t-

kiem czegoœ nowego. Jest te¿ symbolem wiecz-

noœci, nieœmiertelnoœci i nieprzemijalnoœci

cz³owieka. W niektórych krajach jajko wk³a-

dano do grobu razem ze zmar³ym. Mia³o to

wyra¿aæ wiarê w to, ¿e œmieræ jest jedynie

przemian¹, po której zaczyna siê nowe ¿ycie

duszy cz³owieka. Zgodnie z innym obyczajem

odwiedzaj¹cy nowo narodzone dziecko

wk³adali do jej do ko³yski jajo. By³ to wyraz

tego, ¿e i tu dokonuje siê przemiana - rozpo-

cz¹³ siê nowy rodzaj istnienia. „Gdy umiera

cz³owiek, powstaje duch; gdy duch umiera,

powstaje cz³owiek” wed³ug Novalisa.

Sposoby zdobienia pisanek:

• rysowanie wzorów gor¹cym woskiem i za-

nurzanie jaj w barwniku

• barwienie i skrobanie wzoru przy pomocy

ostrego narzêdzia, np. ig³y czy no¿yka

• naklejanie wycinanek z kolorowego papieru

czy w³óczki

• oklejanie piórkami

• foliowanie - jajko wk³adamy do specjalnej

folii i zanurzamy w gor¹cej wodzie

• malowanie flamastrami lub farbkami - mo¿-

na skorzystaæ z gotowych szablonów

• mozaiki ze skorupek - skorupki jajek malu-

jemy na ró¿ne kolory i przyklejamy do wyd-

muszki.

Przy barwieniu jaj mo¿na skorzystaæ z chemicz-

nych barwników, ale lepiej skorzystaæ z me-

tod naturalnych - przygotowaæ wywar, w któ-

rym zanurza siê jajko. 

Jak uzyskaæ naturalne kolory?

• czarny - kora dêbowa lub ³upina orzecha

w³oskiego

• fioletowy - kwiaty malwy

• ró¿owy - sok z buraka

• zielony - liœcie zió³, g³ównie pokrzywy

• brunatno-czerwony - ³uski cebuli

• czerwony - owoce czarnego bzu i suszone

owoce jagody

• pomarañczowy - marchew i dynia

• niebieski - owoce tarniny

• czarny - olchowe szyszki

Obok pisanek, jedn¹ z kulinarnych tradycji Wiel-

kiej Nocy jest mazurek. A jak go przygotowaæ?

MAZUREK CZEKOLADOWY NA KRUCHYM

CIEŒCIE

NA CIASTO: 250 g m¹ki, 180 g mas³a, 100 g

cukru pudru, 2 ¿ó³tka, szczypta soli

NA MAS: 4 jajka, 250 g cukru, 250 g czeko-

lady, 120 g m¹ki, 120 g grubo posiekanych

orzechów laskowych, 100 g rodzynków

DO DEKORACJI: orzechy, migda³y

Przesiaæ m¹kê na stolnicê, dodaæ cukier, sól,

mas³o i posiekaæ “na piasek”. Dodaæ ¿ó³tka,

szybko zagnieœæ ciasto i od³o¿yæ na ok. 2 go-

dziny do sch³odzenia. Och³odzone ciasto roz-

³o¿yæ na wysmarowanej t³uszczem blasze 

i upiec lekko w piecu, aby nieco po¿ó³k³o. 

Jajka utrzeæ z cukrem do bia³oœci, dodaæ roz-

grzan¹ czekoladê i dalej ucieraæ, dodaj¹c stopnio-

wo m¹kê. Dobrze utart¹ masê zmieszaæ z ro-

dzynkami i posiekanymi migda³ami, rozci¹g-n¹æ

na lekko podpieczonym cieœcie. Wstawiæ do

nagrzanego piekarnika i piec powoli ok. 20 minut.

Po ostudzeniu przybraæ mazurek ró¿ami 

z ciasta, migda³ami, orzechami. 

MAZUREK ŒMIETANKOWY

NA CIASTO: 250 g m¹ki, 1/2 szklanki gêstej

œmietany, 2 ¿ó³tka, 120 g cukru pudru, 1/4 ³y-

¿eczki soli 

DO DEKORACJI: bia³ko, cukier, rodzynki,

orzechy, migda³y 

Przesiaæ m¹kê na stolnicê, dodaæ mas³o i do-

k³adnie posiekaæ szerokim no¿em na piasek.

Dodaæ sól, ¿ó³tka i œmietanê, szybko wyrobiæ

ciasto i zostawiæ w ch³odnym miejscu na noc.

Nastêpnego dnia ciasto cienko rozwa³kowaæ,

pokrajaæ na ma³e kwadratowe mazurki. U³o¿yæ na

posmarowanej mas³em i lekko oprószonej

m¹k¹ blasze, posmarowaæ bia³kiem, posypaæ

obficie cukrem, rodzynkami i posiekanymi

orzechami. Wstawiæ do nagrzanego piekarni-

ka, piec ok. 30 minut. Krajaæ jeszcze gor¹cy,

gdy¿ zimny ³atwo siê kruszy.

Katarzyna Bukowska i Agnieszka ¯elichowska

UUrroocczzyyssttooœœææ  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaanniiaa  PPaaññsskkiieeggooUUrroocczzyyssttooœœææ  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaanniiaa  PPaaññsskkiieeggoo
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„Rozœpiewane nutki”, to Regionalny Przegl¹d

Piosenki, organizowany przez Miejski Dom

Kultury ju¿ po raz czwarty.

Z ka¿dym rokiem przybywa wokalistów, roœnie

te¿ poziom prezentowanych wyst¹pieñ. Tego-

roczny konkurs w przedbiegach mia³ nieco inn¹

formu³ê ni¿ dotychczasowe, gdzie przyjmo-

wano zg³oszenia bez ograniczeñ. W tym roku

organizatorzy zmuszeni byli do przeprowadze-

nia wstêpnych eliminacji poprzez wys³uchanie

nades³anych nagrañ demo. Iloœæ zg³oszeñ i zró¿-

nicowany poziom artystyczny wymagaj¹ ju¿

niestety selekcji. Nie ma te¿ mowy o przypad-

kowym sk³adzie jury. Tak jak na scenie s³ucha-

my ju¿ niemal profesjonalistów, tak i ocenia-

j¹cy s¹ zawodowcami. Dyrekcja MDK zapra-

sza do jury instruktorów œpiewu, studentów

akademii muzycznej i zawodowych muzyków.

Pod ocenê poddanych by³o kilkudziesiêciu wy-

konawców z Legnicy, Lubina, Przemkowa,

Proboszczowa, Kotli, Z³otoryi i Chojnowa,

którzy prezentowali siê w dwóch piosenkach.

Widzowie ogl¹dali i s³uchali na scenie solistów

m³odszych (szko³y podstawowe) i starszych

(gimnazja) oraz zespo³y muzyczne i chór

(podobnie jak w roku ubieg³ym w tej kategorii

zg³oszono tylko jeden chór – ze Szko³y Pod-

stawowej nr 4 w Chojnowie).

Wy³onienie najlepszych (pomijaj¹c tê ostatni¹

kategoriê) nie by³o proste. Poziom wed³ug jury

by³ wysoki, ale niektórzy wokaliœci, a mo¿e

raczej ich opiekunowie, podeszli zbyt ambitnie

do konkursu i wybrali za trudny repertuar.

Sêdziowie oceniaj¹ nie tylko barwê g³osu, dyk-

cjê, ogólny wyraz artystyczny, ale tak¿e dobór

piosenki. Opieraj¹c siê na takich kryteriach, 

w grupie m³odszej, najwy¿ej oceniono wystêp

Damiana Turijewa z Przemkowa, w grupie

starszej Patrycji Delikt z Kotli. 

Nagroda dla najlepszego zespo³u powêdrowa³a

do Proboszczowa, g³ówn¹ wygran¹ otrzyma³

tak¿e chojnowski chór.

- „Rozœpiewane nutki” rozpoczynaj¹ sezon

przegl¹dów – mówi jedna z uczestniczek. – Od

tego momentu, do samych wakacji, jeœli tylko

ma siê ochotê i pewne rozeznanie, mo¿na braæ

udzia³ w wielu konkursach wokalnych. Choj-

nów jest jednym z tych oœrodków, gdzie panuje

fajna atmosfera i czujemy siê tu swobodnie. 

Tego dnia na scenie swój debiut artystyczny

mia³ kolejny chojnowski zespó³ taneczny dzia-

³aj¹cy przy Miejskim Domu Kultury. „Ma³y

Karambol”, to grupa skupiaj¹ca pocz¹tku-

j¹cych tancerzy w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym, którzy zasilaæ bêd¹ znany

w Chojnowie i poza jego granicami zespó³

„Karambol”.

Atrakcji wiêc nie brakowa³o. By³y emocje,

trema, radoœæ zwyciêstwa i ¿al po przegranej.

To jednak ju¿ historia. Za rok kolejna edycja

Regionalnego Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej,

do której wokaliœci przygotowywaæ zaczn¹ siê

ju¿ wkrótce.
eg

Wokalna  rywalizacja
27 marca br. odby³y siê w Legnicy XXIX

powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿

zapobiega po¿arom”. Szko³ê Podstawo-

w¹ nr 3 reprezentowa³y dwie uczennice

klasy 5c: Angelika Truty i Paula Szczêsna,

które zajê³y odpowiednio I i III miejsce.

Zwyciêzc¹ w grupie szkó³ podstawo-

wych okaza³a siê Angelika Truty i to ona

bêdzie startowaæ w eliminacjach woje-

wódzkich. Gratulacje i ¿yczenia dal-

szych sukcesów.

Helena Malak-Fotiadis

Œwi¹teczny 

kiermasz

25 marca 

Miejski Dom Kultury 

zorganizowa³ drugi ju¿ –

tym razem Wielkanocny –

kiermasz kartek 

i ozdób œwi¹tecznych. 

Swoje prace prezentowa³y 

i sprzedawa³y dzieci 

ze œwietlicy socjoterapeutycznej

i m³odzie¿ z Warsztatu

Terapii Zajêciowej.

Urokliwe, rêcznie wykonane

kartki œwi¹teczne 

i drobiazgi, których nie

powstydzi³by siê

¿aden œwi¹teczny

stó³ wype³ni³y

przestrzeñ 

kawiarenki MDK. 

Œrodki uzyskane 

ze sprzeda¿y

wspomog¹

dzia³ania 

œwietlicy 

i warsztatu.

Bêdzie  walczyæ  
w  finale  wojewódzkim!
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10 marca w Gimnazjum nr 2 w Chojnowie

odby³ siê kolejny wieczorek poetycki, przy-

gotowany przez Szkolny Klub Poetycki “Ars

Poetica”.

W czytelni biblioteki szkolnej, w romantycz-

nej scenerii - goœcie zaproszeni uczestniczyli

w spektaklu s³owno - muzycznym, który by³

poœwiêcony poezji mi³osnej. “14 lutego, 

w Dniu œw. Walentego ptaki ³¹cza siê w pary,

8 marca nasze myœli biegn¹ do najbli¿szych

sercu kobiet, Ars Poetica z tej okazji sk³ada

w prezencie najpiêkniejsze wiersze, których

motywem jest mi³oœæ”.

Klub Ars Poetica, ju¿ trzeci rok gromadzi

m³odzie¿ naszej szko³y - ucz¹c, wychowuj¹c

i bawi¹c.

Spotkania zaczê³y siê 13.10.2003 od recytacji

poezji m³odzieñczej, tworzonej przez uczniów

naszej szko³y, a wy³onionych w konkursach

“Ka¿dy mo¿e byæ poet¹”. By³y spotkania 

z poezj¹ Europy, z poezj¹ Jana Paw³a II, Adama

Mickiewicza, œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Ars Poetica uœwietni³a wernisa¿ malarski 

p. Telemacha Pitsilidisa, recytuj¹c w Regio-

nalnym Muzeum w Chojnowie wiersze pana

Telemacha (malarza i poety) z tomu “Powrót

do Itaki”. 

Recytowaliœmy poezjê w plenerze, w schro-

nisku pod Œlê¿¹. W Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej odby³o sie spotkanie trzech pokoleñ

na temat: “Katyñ w poezji” i recytacja wier-

szy poetki Alicji Patej-Grabowskiej.

Zapraszamy na nastêpne spotkania z “Ars

Poetica” w bibliotece Gimnazjum nr 2 w Choj-

nowie poniewa¿ “Biblioteka to miejsce, 

w którym g³ównym bohaterem jest ksi¹¿ka,

tu pachnie wiedz¹, histori¹, fantazj¹ i poezj¹”.

uczniowie Gimnazjum nr 2 

i opiekun ko³a Jadwiga Stachowicz

W
czwartek, 30 marca w Gimnazjum

nr 2 w Chojnowie odby³a siê szkol-

na debata obywatelska zorganizo-

wana przez szkolne miniprzedsiê-biorstwo

Korektorek, dzia³aj¹ce pod opiek¹ nauczy-

cielek A. Œwidurskiej i M. Jakusik. Temat de-

baty brzmia³: Studia w kraju czy za granic¹ –

szansa czy zagro¿enie dla m³odzie¿y i kraju? 

W czasie debaty m³odzie¿ przedstawi³a argu-

menty „za” i „przeciw” studiowaniu za gra-

nic¹ i w Polsce, prezentuj¹c dobr¹ znajomoœæ

tematu i dostarczaj¹c wielu ciekawych informa-

cji wszystkim przys³uchuj¹cym siê dyskusji.

Na debatê zostali zaproszeni dyrektorzy

miejskich i gminnych szkó³ podstawowych 

i gimnazjalnych, a tak¿e pani dyrektor Miej-

skiej Biblioteki Publicznej, Barbara Landzberg.

W debacie g³os zabrali niektórzy z zaproszo-

nych goœci: wizytator Maria Pecyna, bur-

mistrz Jan Serkies, dyrektor Andrzej Urban,

Miros³aw Turek – prezes Przedsiêbiorstwa

Handlowo-Us³ugowego „Narzêdziowiec”. 

Wnioski z debaty? Studia za granic¹, przy-

najmniej przez jakiœ czas, to œwietny pomys³ 

i jeœli tylko ma siê tak¹ szansê, to nale¿y j¹

wykorzystaæ.

Wœród przyby³ych na debatê byli te¿ goœcie 

z Warszawy – prezes Fundacji Komandor,

£ukasz Adamczyk oraz regionalny koordyna-

tor Pakietu Wrzeœniowego, Joanna Wise³ka.

Oboje przedstawiciele fundacji wyrazili uzna-

nie dla m³odzie¿y z Korektorka, chwal¹c j¹

nie tylko za zorganizowan¹ debatê, ale rów-

nie¿ za œwietne wyniki w Konkursie Wiedzy

Gospodarczej (w chwili obecnej Korektorek

zajmuje I miejsce w Polsce).

W sk³ad szkolnego miniprzedsiêbiorstwa

Korektorek wchodz¹ uczniowie klas pier-

wszych i drugich: I. Ostrowska, A. Filipczak,

K. Kozio³, M. Burzyñska, M. Cieœlak, 

E. Janczyszyn, E. Rudyk, A. Bijak, J. Kiliœ,

A. Rzepczyñski, S. Juszczak, M. Semczuk, N.

Markowicz, M. Gu³a, M. Szynkler, 

A. Starczewska, M. Malik, £. Mi³uch, 

P. Bernasiewicz. Przed nimi jeszcze dwa

etapy Konkursu Wiedzy Gospodarczej do zal-

iczenia, a jeœli wszystko pójdzie dobrze, to

znajd¹ siê w ósemce najlepszych dru¿yn 

w kraju i spotkaj¹ siê w Warszawie z przed-

stawicielami fundacji podczas fina³u konkursu.

¯yczymy powodzenia.

A.Œ., M.J.

Ars Poetica

“O mi³oœci wierszem”

GDZIE NA STUDIA? - SZKOLNA DEBATA

Ju¿ niebawem na naszej Skorze pojawi siê

nowy punkt pomiaru stanów wody. Bêdzie on

zlokalizowany w centrum miasta przy moœcie

na ul. Wolnoœci. £ata wodowskazu, dziêki

której odczytuje siê stany wody w kory-cie rzeki

przypomina du¿¹ linijkê wetkniêt¹ 

w rzekê.

Po co ta ³ata?

Koryto Skory powy¿ej jazu w wyniku zacho-

dz¹cych procesów jest wype³nione i przez to

dno rzeki jest wy¿ej. Sprzyja to zagro¿eniom

ze strony wzbieraj¹cych wód w rzece.

Podczas powodzi w 1997 r. zaobserwowa-

³em, ¿e fala powodziowa potrzebuje oko³o 

8 godzin, aby pokonaæ odleg³oœæ miêdzy

Zagrodnem a Chojnowem. To du¿o i ma³o.

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e w Zagrodnie jest

punkt pomiaru stanów wody. Jest to jedyny na

Skorze sta³y punkt pomiarowy. To dziêki

odczytom z tej ³aty mog³em w 1997 r. prze-

widzieæ skutki ewentualnej powodzi w na-

szym mieœcie.

Po zamontowaniu naszej ³aty bêdziemy mo-

gli bardzo dok³adnie przewidywaæ jak zacho-

wa siê fala powodziowa poni¿ej Zagrodna.

Pozwala to na podjêcie takich, a nie innych

dzia³añ, które mia³yby odeprzeæ wielk¹ wodê.

Tak na marginesie, to w Chojnowie jest ³ata

wodowskazowa. Znajduje siê ona poni¿ej

jazu. Odczyt z tej ³aty podczas wezbrania po-

kazuje zafa³szowany stan wody w rzece. Przy-

czynia siê do tego przepust w koronie jazu 

i kana³ ulgi, który doprowadza do zmniejsze-

nie przep³ywu i jednoczeœnie spiêtrzenia wody

w korycie Skory powy¿ej jazu. Najgorsze jest

to, ¿e ten odcinek Skory znajduje siê 

w centrum miasta.

Nie tylko jaz stanowi zagro¿enie. Innym

miejscem, które mo¿e zachowaæ siê jak tama

jest most na ul. Wolnoœci. Kiedyœ by³ on a¿u-

rowy, co umo¿liwia³o przep³yw wody ponad

mostem. Dzisiaj jest betonowy. Dodatkowo

dawny kana³ ulgi pod ul. Wolnoœci jest niedro¿ny. 

Same k³opoty. Rozwi¹zaniem ich jest wiedza

na temat wysokoœci i d³ugoœci fali powodzio-

wej. Mo¿na j¹ zyskaæ dziêki obserwacji sta-

nów wody i poprzez porównywanie wyników

obserwacji z danymi z Zagrodna. Umo¿liwi nam

to w³aœnie ³ata nowego wodowskazu.

PS. £ata nie rozwi¹¿e wszystkich proble-

mów. Pozwoli jedynie siê do nich przygoto-

waæ. Miejmy nadziejê, ¿e w najbli¿szym cza-

sie nie zagra¿a nam fala powodziowa z 1930 r.

Mia³a ona tylko 4 m i dotar³a a¿ do budynków

dzisiejszej energetyki przy ul. Piotrowickiej. 

Jerzy Kucharski

Chojnowski Hyde Park

£ata
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29 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Choj-

nowie odby³a siê debata poœwiêcona przemo-

cy w szkole. Udzia³ w niej wziêli przedsta-

wiciele instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹

oraz delegacje chojnowskich szkó³ podstawo-

wych i gimnazjów. Celem spotkania by³o pod-

jêcie wspólnej polityki szko³y i instytucji j¹

wspieraj¹cych, wobec zachowañ agresywnych

i przemocy. Rezultatem o¿ywionej dyskusji

by³o wypracowanie szeregu konstruktywnych

wniosków pod adresem szko³y, s¹du i policji

a przede wszystkim rodziny.

Debatê zakoñczono s³owami:

„nie bij, ¿ebym nie bi³

nie obra¿aj

nie lekcewa¿

kochaj mnie, ¿ebym umia³ kochaæ”

Helena Malak- Fotiadis

ZZ  kkllaassyy  ddoo  kkaassyy

Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II

w Chojnowie w³¹czy³o siê w ob-

chody Roku Jêzyka Polskiego. 

W kalendarz imprez szkolnych

zosta³y wpisane konkursy, które

maj¹ na celu propagowanie kultury

jêzyka, dba³oœci o poprawnoœæ mo-

wy, przybli¿enie sylwetek oraz

twórczoœci mistrzów polszczyzny.

W lutym odby³ siê konkurs literac-

ki poœwiêcony ¿yciu i twórczoœci

Jana Kochanowskiego - poety,

który bez w¹tpienia przyczyni³ siê

do rozwoju polskiej mowy.

W marcu og³oszony zosta³ konkurs

na list otawarty dla uczniów klas

I-III gimnazjum. Zadaniem m³o-

dzie¿y jest zachêcenie równieœni-

ków do przestrzegania zasad jêzy-

kowego savoir-vivre’u. Wyniki zo-

stan¹ przedstawione w kwietniu

w czasie audycji poœwiêconej

historii jêzyka polskiego. 

Na maj planowany jest konkurs

dotycz¹cy Adama Mickiewicza. 

Warto dodaæ, ¿e inicjatorami powy¿-

szych imprez s¹ nauczyciele po-

loniœci.

A oto laureaci konkursu o Janie

Kochanowskim:

I miejsce kl. IIIb

Agnieszka Biernacka

Julita Gabinet

Paulina Krische

II miejsce kl. IIIg

Katarzyna Bomba

Katarzyna Jaskorzyñska

Anna Sobieska

II miejsce kl. IIId

Martyna Kowal

Oskar Paw³owski

Oskar Kuœ Organizatorzy

20 marca dla 16 uczniów Gimnazjum nr 1 

by³ bardzo wa¿nym dniem. Przez osiem tygod-

ni pracowali, aby wzi¹æ udzia³ w fina³ach re-

gionalnych konkursu „Moje finanse – Z

klasy do kasy”. Konkurs to wspólne przed-

siêwziêcie NBP, „Gazety Wyborczej”,

Fundacji Kronenberga i Citibanku.

Wszystko zaczê³o siê dwa lata temu. W drugiej

edycji konkursu wziê³o udzia³ 10 naszych

komitetów (zespo³y 3-5 osób). Wspó³zawod-

niczyliœmy z komitetami z po³udniowych

województw i znaleŸliœmy siê w setce najlep-

szych, którzy zmierzyli siê ze sob¹ w finale

w Krakowie (7 czerwca 2003). Do Krakowa

pojecha³ jeden nasz komitet. W tym roku zmo-

bilizowaliœmy siê wczeœniej i przez 8 tygodni

pracowa³o a¿ 18 komitetów (w województwie

ponad 500, a w kraju ponad 5000). Co tak

naprawdê robiliœmy? Ka¿dy zespó³ mia³ do

dyspozycji 100 tys. z³ (wirtualnych pieniêdzy),

które nale¿a³o tak zainwestowaæ, aby zarobiæ

jak najwiêcej. Kupowaliœmy akcje spó³ek

WIG 20, jednostki funduszy inwestycyjnych,

waluty i z³oto. Mogliœmy równie¿ kupiæ obliga-

cje, albo za³o¿yæ lokaty bankowe. W pierwszym

etapie wygrywa³ ten, kto najwiêcej zarobi³.

Do drugiego etapu przechodzi³o 20 najlepszych

komitetów z województwa. Na miejsce fina³ów

regionalnych wybrano Akademiê Ekonomiczn¹

im. Oskara Langego we Wroc³awiu. Tym razem

miêliœmy w tej dwudziestce cztery zespo³y. Po

teœcie z wiedzy ekonomicznej zajê³y one 5, 7,

13 i 19 miejsce. Po wroc³awianach stanowiliœmy

najliczniejsz¹ grupê laureatów.  

Wracaj¹c z Wroc³awia obiecaliœmy sobie, ¿e

nastêpnym razem bêdzie jeszcze lepiej. Byliœmy

zadowoleni z siebie i z nagród, jakie otrzy-

maliœmy. Ka¿dy z finalistów dosta³ kamerê

internetow¹. Pozdrawiamy wszystkich

uczestników inwestycyjnych zmagañ! Do

zobaczenie na parkiecie!

PS. Szkolnym koordynatorem w II edycji i te-

gorocznej III edycji by³a pani Bona Szaban.

Inwestorzy z Gimnazjum nr 1

21 III przywitaliœmy pierwszy dzieñ, tak d³ugo

oczekiwanej wiosny. Z tej okazji pani Ma³go-

rzata Potacza³a, Samorz¹d Uczniowski oraz

nauczyciele wychowania fizycznego, przygo-

towali wiele atrakcji. 

Fina³y wczeœniej og³oszonych konkursów

obywa³y siê w auli. By³o wiele emocji i gor¹ca

atmosfera. Nad wszystkim œwietnie panowa³y

prowadz¹ce ca³oœæ, Maja Grzeœkowiak i Martyna

Baryluk. Pod czujnym okiem Eweliny Brylak,

Anny Mazurkijeviæ i Przemka W³adysza usta-

nawiano rekordy Gimnessa w kategoriach

najbardziej zaraŸliwy œmiech oraz najwiêcej

zaplecionych warkoczyków. Okaza³o siê, ¿e

najskuteczniej rozbawi³ publicznoœæ Kacper

Myœliwiec, a najbieglejsze w sztuce fryzjerskiej

s¹ dziewczêta z klasy III c. Policzyliœmy, 

w sumie zapleciono 367 warkoczyków!!!

Nagrod¹ dla rekordzistów by³ glejt uprawni-

aj¹cy do „Dnia bez pytania”, wyniki wpisa-

liœmy do „Szkolnej Ksiêgi Rekordów Gimnessa”.

Znalaz³y siê tam rekordy w kategoriach: naj-

wy¿szy wzrost (Kasia Hyckowska, Micha³

Rusnarczyk), najd³u¿sze imiê i nazwisko

(Ma³gorzata Dobrowlañska), najwiêkszy rozmiar

buta ( Maciek £abuz), kolory w klasach (III c).

Nie³atwe zadanie mia³o jury w sk³adzie: pan

Andrzej Potacza³a, Marta Bielecka, Patryk

Zdanowski i £ukasz Szostek, oceniaj¹c pokazy

„ Szalonej Mody Wiosennej”. Nasi koledzy

przeœcigali siê w pomys³ach. Do kompono-

wania strojów u¿yto bibu³y, kwiatów, cekinów

a nawet sztucznych ptaków. Ostatecznie

zwyciê¿y³y klasy II b i II c. 

Atrakcj¹ tego dnia by³y tak¿e rozgrywki spor-

towe. W sali multimedialnej, pod czujnym

okiem dyrektora Andrzeja Urbana, toczy³ siê

turniej gier komputerowych. 

Dzieñ by³ bardzo udany, tym bardziej jesteœmy

wdziêczni panu dyrektorowi Mi³os³awowi Gêbali,

¿e wyrazi³ zgodê na to zabawne œwiêtowanie.

Zrobiliœmy wszystko, aby przywo³aæ wiosnê.

Mamy nadziejê, ¿e zostanie z nami d³u¿ej.

Marta Bielecka
Rada Samorz¹du Uczniowskiego

Gimnazjum Nr 2 

Przemocy NIE!

W i o s e n n e   œ w i ê t o w a n i e

“A niechaj narodowie w¿dy postronnie znaj¹,

polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹”,

Czyli ROK JÊZYKA POLKSIEGO W JEDYNCE!!!
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Z
arz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczyciel-

stwa Polskiego w Chojnowie na swym

posiedzeniu w dniu 14.02.2006r. pod-

sumowa³ przebieg obchodów Jubileuszu 100-le-

cia Zwi¹zku. Prezes ZNP Stanis³awa Janczyn

podkreœli³a w swoim wyst¹pieniu dorobek

zwi¹zku w okresie 100-lecia i 30-lecia dzia³añ

w Chojnowie - rolê, znaczenie ZNP w okre-

sie 100-lecia, podziêkowa³a dzia³aczom

Zwi¹zku za zaanga¿owanie, a tak¿e w³adzom

samo-rz¹dowym - jako sojusznikom i negoc-

jatorom w sprawach oœwiaty miasta i gminy

Choj-nów, a tak¿e starostwa powiatowego.

Wyrazy uznania skierowa³a do sponsorów,

którzy wspierali dzia³ania Zwi¹zku.

Medale okolicznoœciowe z okazji 100-lecia

ZNP otrzymali: wójt - Barbara Jasiñska, bur-

mistrz - Jan Serkies, starosta powiatu - Mie-

czys³aw Kasprzak, honorowi cz³onkowie komi-

tetu obchodów 100-lecia ZNP w Chojnowie.

Jest to dowód uznania za œcis³¹ wspó³pracê 

z Oddzia³em ZNP, pomoc oraz dzia³alnoœæ na

rzecz oœwiaty chojnowskiej.

List gratulacyjny otrzyma³a Pani Bogus³awa

Mrozik - prezes Banku Spó³dzielczego - jako

sponsor, oraz kol. i kol. Ewa Wiêcek, Ewa 

i Bronis³aw Konarscy w podziêkowaniu za

aktywn¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹.

Dalsza czêœæ posiedzenia dotyczy³a spraw

wewn¹trzzwi¹zkowych.

Wiele uwagi poœwiêcono sprawom kampanii

sprawozdawczo-wyborczej w strukturach ZNP.

Przyjêto harmonogram zebrañ i konferencji:

- zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Sekcjach

Oddzia³owych odby³o siê 30 marca br.

- w ogniskach zwi¹zkowych do 30 kwietnia br.

- oddzia³owa konferencja sprawozdawczo-

wyborcza odbêdzie siê 13 czerwca 2006r.

W nastêpnym numerze informacje o przebiegu

obchodów Jubileuszy ZNP w Chojnowie.

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, w Gim-

nazjum nr 2, odby³ siê turniej klas I, II i III

w pi³kê koszykow¹. W sk³ad dru¿yn wcho-

dzi³o po 5 osób z ka¿dej klasy (2 dziew-

czyny i 3 ch³opców). Wœród klas pierwszych

najlepsza okaza³a siê klasa I A, drugich

klasa II B, a trzecich klasa III E. Klasy te

zosta³y nagrodzone specjalnym glejtem

„Dzieñ bez pytania dla klasy”. W turnieju

sêdziowali nauczyciele wychowania fizycz-

nego: Katarzyna Ferenc, Alina Bujak 

i Bartosz Gêbala.

Uczniowie niezainteresowani koszykówk¹

mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci

podczas turnieju w tenisa sto³owego. Wœród

wszystkich dwunastu uczestników najlep-

szy okaza³ siê Sebastian Gorczyca z klasy

III A. Drugie miejsce zaj¹³ Dawid Mazur 

z klasy III E, a trzecie Damian Czarny 

z klasy III C. Nad prawid³owym przebie-

giem turnieju czuwa³ nauczyciel wycho-

wania fizycznego, Zenon Sudó³.

Oprócz turniejów typowo sportowych chêtni

uczniowie mogli uczestniczyæ w turnieju

gier komputerowych „Unreal Tournament”.

Wystartowa³o 11 klas, po jednej dru¿ynie z

ka¿dej klasy. Pierwsze miejsce zajê³a klasa

II A, drugie klasa II D, a trzecie klasa I C.

Wszystkie komputerowe rozgrywki odby-

wa³y siê pod okiem wicedyrektora

Andrzeja Urbana. 

Turnieje odby³y siê w bardzo przyjemnej,

ciep³ej i wiosennej atmosferze.

Paulina Kaczmarska, nauczycielka W-F

„Sportowa  wiosna”

REFLEKSJE I PODSUMOWANIA W ZNP

Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp
Odurzaj¹cy problem
W okresie ostatnich dwóch tygodni, w dzien-

niku wydarzeñ chojnowskiego komisariatu

dominuj¹ notatki o zatrzymaniu nietrzeŸwych

kierowców. Trzydzieœci nazwisk w ci¹gu 14 dni,

to liczba przera¿aj¹ca. 

NietrzeŸwi kierowcy stanowi¹ w Polsce jedno

z najwiêkszych zagro¿eñ dla ruchu drogowe-

go. Co roku policja zatrzymuje 210 tysiêcy

“pijanych za kó³kiem”, czyli prawie 600 dzien-

nie. 135 tysiêcy osób traci prawo jazdy za

prowadzenie pojazdów po pijanemu, a 75 ty-

siêcy to recydywiœci, którym zabrano prawo

jazdy lub tacy, którzy go nigdy nie mieli.

Co ósmy wypadek drogowy powoduj¹ nie-

trzeŸwi kierowcy, w sumie 7 tysiêcy rocznie.

Co trzeci nietrzeŸwy sprawca wypadku ma

mniej ni¿ 30 lat.

Wydaje siê, ¿e nie ma mocnych, na nieodpo-

wiedzialnych kierowców. ¯adne dotychcza-

sowe dzia³ania nie zmniejszaj¹ statystyk –

liczba drogowych przestêpców raczej roœnie.

Wed³ug wielu sonda¿y efektywn¹ kar¹ by³yby

publikacje wyroków zatrzymanych z poda-

niem danych osobowych. Dotychczas jednak

s¹dy, które wed³ug art. 178a§3 Kodeksu kar-

nego „mog¹ orzec podanie wyroku do pub-

licznej wiadomoœci”, rzadko korzystaj¹ z tego

przywileju. Kara grzywny lub rok, dwa poz-

bawienia wolnoœci, jak widaæ nie robi¹ na

sympatykach mocnego trunku i jazdy po pija-

nemu wielkiego wra¿enia. 

Jak wiêc zniwelowaæ skalê zjawiska? Na to py-

tanie odpowiedzieæ musi chyba sobie ka¿dy sam.

Jak pochodnia
W nocy z 2 na 3 kwietnia przy ul. Komuny

Paryskiej, na terenie prywatnej posesji, spali³y

siê dwa samochody. Zaparkowany ¿uk i ford

sp³onê³y niemal jednoczeœnie, przyczyny tego

zdarzenia nie s¹ jednak znane. Trwaj¹ obecnie

czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia zarówno

przyczyny jak sprawców.

Kradzie¿ w koœciele
Bez ¿adnych skrupu³ów, nieznani sprawcy,

pod os³on¹ nocy, w³amali siê do koœcio³a 

w Krzywej kradn¹c kilka cennych przedmio-

tów. Z wiejskiego koœció³ka zginê³a drew-

niana figurka anio³a, monstrancja i kielichy.

31 marca, w przeddzieñ pri-

ma aprilisowej soboty, do Ko-

misariatu Policji w Chojno-

wie dotar³a grupa uczniów

klas I-III ze Szko³y Podsta-

wowej nr 3, wprowadzaj¹c

ogólne zamieszanie i chaos 

w pracy funkcjonariuszy.

Wstêpne obietnice uczniów,

¿e bêd¹ zachowywaæ siê cicho

i spokojnie nie zosta³y dotrzy-

mane i niestety funkcjona-

riusze musieli interwenio-

waæ. Czêœæ niesfornych tra-

fi³a do pomieszczenia dla za-

trzymanych, czêœæ do „nie-

bieskiego pokoju”, a jeszcze

inni byli przes³uchiwani 

w sprawie prima aprilisa. Naj-

bardziej rozbrykani trafili do

„trzeciej klasy” w radiowozie.

¯arty przygotowane na ten

dzieñ przez funkcjonariuszy, z

pocz¹tku odbierane przez

dzieci serio, szybko zamieni-

³y siê w dobr¹ zabawê, mnóst-

wo œmiechu i oryginalny do-

roczny dzieñ dowcipów. 

D.C.

¯artown i s i e
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MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

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

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

BLI¯EJ KSI•¯KI 2006

W ramach tegorocznych obchodów œwiêta

ksi¹¿ki pn. Bli¿ej Ksi¹¿ki, corocznej imprezy

organizowanej przez biblioteki publiczne 

i szkolne Legnicy i powiatu legnickiego, 

22 kwietnia odby³ siê w naszej bibliotece I etap

konkursu czytelniczego „Niegrzeczniaki 

w dobrym tonie”. 

Na podstawie twórczoœci Grzegorza Kasdepke

uczestnicy konkursu odpowiadali pisemnie 

na 30 pytañ. 

W eliminacjach wziê³o udzia³ 7 uczniów szkó³

podstawowych: Krzysztof Ba³aj, Aleksandra

Fokt i Klaudia Fu³awka – z SP nr 3 oraz

Bart³omiej Baszczak, Natalia Dziaduch,

Justyna Gambal i Joanna Jagie³³o z SP nr 4.

Do konkursu dzieci przygotowywa³y siê pod

kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy: pani

El¿biety Rusieckiej, pani Anny Filipowicz 

i pani Hanny Wójcik. Najwiêcej punktów

zdobyli, a tym samym zakwalifikowali siê do

fina³u: 

I miejsce - Krzysztof Ba³aj (40 pkt na 44 pkt

mo¿liwych do uzyskania)

II miejsce - Aleksandra Fokt (39 pkt), 

III miejsce - Klaudia Fu³awka (37 pkt).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali na-

grody. Piêkne ksi¹¿ki ufundowa³a pani Halina

Chyb, w³aœcicielka chojnowskiej ksiêgarni

ALFA, która corocznie sponsoruje imprezy

zwi¹zane ze œwiêtem ksi¹¿ki. Bardzo, bardzo

za to dziêkujemy. Zwyciêzcom gratulujemy 

i ¿yczymy sukcesów w finale konkursu, który

odbêdzie siê 19 kwietnia w Legnicy. Szczegól-

n¹ nagrod¹ dla finalistów bêdzie spotkanie 

z autorem konkursowych ksi¹¿ek – Grzegorzem

Kasdepke.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Dzia³ dla Doros³ych:

Wojciech Lipoñski - „DZIEJE KULTURY

BRYTYJSKIEJ”

W ksi¹¿ce omówiono ca³okszta³t dorobku

kulturowego krajów Wielkiej Brytanii, na

równych prawach prezentuj¹c kulturê Anglii,

Walii, Szkocji i Kornwalii. Autor przedstawi³

wszystkie dziedziny ludzkiej aktywnoœci, od

literatury, sztuki, filozofii czy architektury po

meblarstwo, jubilerstwo, kulturê ¿ycia codzien-

nego, a tak¿e dzieje sportu.

Udostêpniana na miejscu – w czytelni.

Wystawa ukazuj¹ca szerokie
zastosowanie miedzi zosta-³a
przygotowana przez £ucjê

Wojtasik-Seredyszyn z Muzeum Miedzi
w Legnicy. Na wystawie zgroma-
dzono ponad 100 przedmiotów co-

dziennego u¿ytku pocz¹wszy od XVI
wieku po wiek XX. Zbiór legnicki
uzupe³niono eksponatami z kolekcji
Muzeum Regionalnego w Chojnowie
i pochodz¹cymi od osób prywatnych.
Wystawa prezentuje miedŸ i jej stopy:
mosi¹dz, br¹z, spi¿. Ukazuje g³ównie
naczynia i sprzêty kuchenne stoso-
wane niegdyœ w kuchniach dwors-
kich i bogatego mieszczañstwa. 

Zabytki pokazane na wystawie pow-
sta³y w czasie czterech wieków i po-
chodz¹ z terenu Œl¹ska, Niemiec,
Polski, Rosji, Niderlandów, a nawet
Bliskiego Wschodu. Niektóre z pre-
zentowanych na wystawie ekspona-
tów s¹ niezwykle oryginalne i zupe³-
nie unikatowe. Spotkamy tu prototyp
wspó³czesnej pralki, bardzo ciekawe
naczynie z koñca XVIII wieku do pod-
grzewania poœcieli, tak zwane szkan-
dele i wiele innych osobliwych przed-
miotów. Na uwagê zas³uguje zestaw
XVIII-wiecznych foremek do wy-
pieku ciast, czy zupe³nie unikatowe
naczynie prawie pó³tora metrowej
d³ugoœci do przyrz¹dzania ryb. Nie-
które z naczyñ mimo, ¿e s³u¿y³y do
przygotowywania codziennych
posi³ków, a wiêc mia³y zasotosowa-
nie utylitarne, s¹ bogato dekorowane.
Ciekawie prezentuj¹ siê, tak zwane
blechery wykonane z cieñkiej mosiê¿-
nej trykowanej blachy, wykonane 
w XVIII wieku. S³u¿y³y one do odbi-
jania p³omieni œwiec, w ten sposób
wzmacniano si³ê œwiat³a. Inne przed-
mioty trzeba po prostu obejrzeæ. 
Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia wystawy. Codziennie, oprócz
niedziel, od godziny 8:00-16:00, 
a w soboty od 11:00-16:00. W sobotê
wstêp do muzeum jest darmowy.

bilety :13 z³otych

W³ochy, USA, Polska 2005

biograficzny/ dramat

130 minut

RE¯YSERIA: John Kent

Harrison

OBSADA: Jon Voight (Jan

Pawe³ II), Cary Elwes (Karol

Wojty³a), Christopher Lee

(Prymas Stefan Wyszyñski),

Wenanty Nasul (Ksi¹dz Sta-

nis³aw Dziwisz), Miko³aj

Grabowski (Kardyna³ Joseph

Ratzinger - obecnie PAPIE¯

BENEDYKT XVI).

Akcja filmu rozpoczyna siê

od momentu zamachu na ¿ycie

Ojca Œwiêtego w 1981 roku,

ale film opowiada historiê

¿ycia Karola Wojty³y od

1939 roku do œmierci w kwiet-

niu 2005 roku. Znalaz³y siê

w nim tak¿e retrospekcje 

z jego dzieciñstwa, kiedy

jeszcze ¿y³a matka Karola

Wojty³y. W filmie przedsta-

wiono wojenne losy Karola

Wojty³y i powojenn¹ Polskê, 

pozostaj¹c¹ pod wp³ywem 

sowieckiego totalitaryzmu.

Nastêpnie ukazano upadek

komunizmu i g³êbokie zmia-

ny, które wp³ynê³y na bieg

historii ca³ego œwiata i rolê

Jana Paw³a II w tych histo-

rycznych przemianach...

***
UWAGA !

Istnieje mo¿liwoœæ rezerwa-

cji seansu dla szkó³ w dniu

28 kwietnia (pi¹tek) br. 

w godzinach porannych.

Bli¿sze informacje-biuro

MDK-pani Elwira K¹dzio³-

ka (tel. 076-8-188-621).

MiedŸ  w  kuchni  i  w  salonie
-  KINO  -

28 i 29 kwietnia 2006 – godz.17.00

JAN PAWE£ II

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.
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I Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego

Mê¿czyzn o Mistrzostwo Miasta Choj-

nowa œci¹gn¹³ do naszego miasta oko³o

60 zawodników w ró¿nym wieku. 

Powa¿nych rozgrywek w ping-ponga 

w Chojnowie dawno nie by³o. A ¿e by³ to

turniej na wysokim poziomie niech

œwiadczy fakt, ¿e do rywalizacji obok

m³odych, pocz¹tkuj¹cych tenisistów,

stanêli zawodnicy z pierwszej, a nawet

ekstra ligi.

Nagroda w tym turnieju te¿ by³a „z wy¿-

szej pó³ki”. Andrzej B³aszczak, dyrek-

tor Gimnazjum nr 1, g³ówny sprawca

turnieju, ufundowa³ samochód.

- Zale¿y mi, ¿eby Chojnów sta³ siê oœrod-

kiem tenisa sto³owego, a ¿eby œci¹gn¹æ

najlepszych, to i nagroda nie mo¿e byæ

banalna – mówi A. B³aszczak. – Wydaje

mi siê, ¿e osi¹gn¹³em swój cel. Bo nie

doœæ, ¿e w zawodach wziê³a udzia³ impo-

nuj¹ca liczba zawodników i ¿e pojawili 

siê tu najlepsi, to zaraz po turnieju wzros-

³a nam liczba chêtnych do nauki gry w te-

nisa sto³owego. Oto g³ównie chodzi³o.

Rozgrywki, które mia³y miejsce na prze-

stronnej sali w Szkole Podstawowej nr 4

odbywa³y siê w trzech grupach wieko-

wych. Najwiêksz¹ grupê stanowili naj-

m³odsi – od 0 do 20 lat, najmniej liczna

by³a kategoria od 50 lat. 

W miarê up³ywu czasu i eliminacji

s³ab-szych zawodników turniej stawa³

siê coraz ciekawszy. Publicznoœæ z

niecierpliwoœci¹ czeka³a na

zwyciêzców po-szczególnych kategorii,

oni bowiem mieli walczyæ miêdzy sob¹ o

nagrodê g³ówn¹.

Marek Cholewa – mistrz grupy najm³od-

szej odpad³ z fina³owej gry jako pierw-

szy. W walce o akt w³asnoœci do forda

kombi naprzeciw siebie stanêli Zbigniew

Mojski reprezentuj¹cy klub sportowy 

w Raszówce i Jerzy Florczak z Bartoszowa. 

Walka by³a bardzo wyrównana, pier-

wsze punkty rozk³ada³y siê po ka¿dej

ze stron. W koñcowym secie jednak

13 marca w SP-4 w Chojnowie odby³ siê turniej mi-

nipi³ki siatkowej dziewczyn i ch³opców. W turnieju

wziê³y udzia³ zespo³y z Mi³kowic, Prochowic i Choj-

nowa. Reprezentacja ch³opców z SP-4 zajê³a I miejsce 

i bêdzie reprezentowaæ powiat na zawodach strefowych,

podobnie jak reprezentacja dziewcz¹t z SP-3.

Dziewczêta: Ch³opcy:

I miejsce SP-3 Chojnów I miejsce SP-4 Chojnów

II miejsce SP-Mi³kowice II miejsce SP-Prochowice

III miejsce SP-4 Chojnów III miejsce SP-3 Chojnów

IV miejsce SP-Mi³kowice

Informacja z ostatniej chwili – dru¿yna ch³opców z SP4

w zawodach strefowych zajê³a III miejsce.

Pod takim has³em 18 marca w Szkole Podsta-

wowej nr 4 odby³ siê Integracyjny Turniej

Sportowy o Nagrodê Burmistrza Miasta.

Wziê³y w nim udzia³ trzy dru¿yny z³o¿one 

z uczniów zespo³u edukacyjno-terapeutycz-

nego z SP4 i Gimnazjum nr 2 oraz uczest-

ników Warsztatu Terapii Zajêciowej.

Pierwsza tego typu impreza dla osób niepe³no-

sprawnych spotka³a siê z ogromn¹ aprobat¹,

zw³aszcza wœród zawodników. Zabawa by³a

wspania³a, chocia¿ nie zapomniano o rywaliza-

cji. Ka¿da z dru¿yn z ogromnym zaanga¿o-

waniem oddawa³a siê poszczególnym konku-

rencjom chc¹c udowodniæ sobie i innym, ¿e

ka¿dy mo¿e wystartowaæ i dobiec do mety.

- Uaktywnianie przez sport, to jedna z najefek-

tywniejszych form pracy z niepe³nosprawnymi

dzieæmi i m³odzie¿¹. – mówi Karolina Socha

– przewodnicz¹ca Ko³a Przyjació³ Dzieci ze

Szko³y Podstawowej nr 4, organizatorka tur-

nieju – Poza tym, ¿e mobilizuje do wytê¿one-

go ruchu, uczy wspó³dzia³ania w zespole, do-

starcza pozytywnych emocji, pobudza rucho-

wo i umys³owo jednoczeœnie. 

Dla zawodników przygotowano kilkanaœcie

konkurencji o ró¿nym stopniu trudnoœci. ¯adna

z nich jednak nie by³a na tyle trudna, aby spor-

towcy nie ukoñczyli którejœ z nich. Szala zwy-

ciêstwa wêdrowa³a od jednej dru¿yny do drugiej.

Forma zawodników wydawa³a siê wyrówna-

na. Ostatecznie jednak wygra³a ekipa Warsz-

tatu przed Gimnazjum nr 2 i Szko³¹ Podsta-

wow¹ nr 4.

- Najbardziej cieszymy siê z tych medali,

które dostaliœmy – mówi¹ uczestnicy. – By³o

super, szkoda, ¿e ju¿ siê skoñczy³o, ale chyba

zrobi¹ nam jeszcze takie zawody?

Nic dodaæ nic uj¹æ. Nagrody, dyplomy, gratu-

lacje by³y czymœ niezwyk³ym dla zawodni-

ków. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ spektakl, który

obejrzano tu¿ po turnieju. Przedstawienie przy-

gotowane przez uczniów kl IIa SP4 pod

okiem Teresy Halikowskiej nosi³o tytu³

„Bajeczki o ma³peczkach” i przypad³o do

gustu widzom w ka¿dym wieku.

A na zakoñczenie tego wyj¹tkowego dnia wszys-

cy spotkali siê przy s³odkim poczêstunku, gdzie

integrowano siê towarzysko.

Organizatorzy zadowoleni, zawodnicy szczêœli-

wi, publicznoœæ usatysfakcjonowana i to jest to,

o co wszystkim chodzi³o.

Organizatorzy  sk³adaj¹  serdeczne  podziêkowania
sponsorom  turnieju:

burmistrzowi Janowi Serkiesowi oraz Radzie
Miejskiej, p. Stanis³awowi Kryszczukowi - Pie-
karnictwo-Cukiernictwo, p. Tadeuszowi Wolskiemu
- Sklep „Anna”, Andrzejowi Bobikowi - Dru-
karnia Unifot” i Piotrowi Socha - Studio „Fokus”.

eg

To  jest  to

prze-waga Zbigniewa Mojskiego by³a zdecydowana i to on

odjecha³ z Chojnowa nowym, czteroko³o-wym nabytkiem.

- Takie trofea nie trafiaj¹ siê co dzieñ – mówi zwyciêzca. –

Ale nie to jest przecie¿ w sporcie najwa¿niejsze. Cieszê, ¿e

mog³em uczestniczyæ w tym turnieju, kolejny raz zmierzyæ

siê z przeciwnikami, sprawdziæ swoje mo¿liwoœci.

Organizatorzy zapowiadaj¹ kolejn¹ edycjê turnieju. Jeœli

tylko nagroda bêdzie równie atrakcyjna jak tegoroczna,

mo¿na siê spodziewaæ, ¿e Chojnów szybko stanie siê

tenisowym oœrodkiem.

eg

Z fordem na podium

Minisiatka
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Dy¿ury aptek w Chojnowie 
w dni œwi¹teczne i niedziele

- luty i marzec 2006 r.

Pod S³oñcem: 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: 23.04.06r., 14.05.06r.,
ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36

Stokrotka: 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

DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom jednorodzinny po kapitalnym
remoncie, ok. 150 m2 z gara¿em, dzia³ka 30
arów w Biskupinie. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-203-451 lub 0608-203-467.

Sprzedam dom – Stary £om 70, gm. Choj-
nów, posesja 18 ar, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-18-35 po godz.
20.00. lub 0607-572-383.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
przy ul. Tkackiej o pow. 98 m2, po kapital-
nym remoncie, z kompletnym wyposa¿e-
niem. Wiadomoœæ: tel. 0604-919-663. 

Sprzedam mieszkanie w starym budow-
nictwie o pow. 150 m2, z wyposa¿eniem, po
remoncie, przy ul. D¹browskiego. W roz-
liczeniu 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, bezczynszo-
we, c.o., okna PCV, odnowione+zabudowa-
nia gospodarcze (na gara¿) i dzia³ka o pow.
6 arów. Wiadomoœæ: tel. 0506-034-356 lub
0506-051-459.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie, 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.

Sprzedam mieszkanie w nowym budownic-
twie, 64,5 m2, 3 pokoje, IIp., ul. Sikorskiego,
po remoncie, plastikowe okna, drewniane
pod³ogi, salon po³¹czony z kuchni¹. Wiado-
moœæ: tel. 0696-033-548 lub 0694-665-441.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w sta-
rym 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.

Mieszkanie komunalne 78,36 m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, gara¿, strych, piwnica,
komórka w starym budownictwie zamieniê
na komunalne mniejsze w nowym budow-
nictwie – 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, cen-
tralne ogrzewanie, I lub II p. w Chojnowie
lub Legnicy. Wiadomoœæ: tel. 818-86-48.

Kupiê mieszkanie 2 lub 3.pokojowe w nowym
lub starym budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 0667-709-473.

Poszukujê do wynajêcia mieszkania 3.poko-
jowego w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. (076)
819-67-79 lub 0505-809-952.

Szukam mieszkania do wynajêcia 2 lub 3 po-
kojowego w starym budownictwie w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 0603-663-227 lub
0661-086-818.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 62 m2, 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, toaleta, Ip., przy
ul. Samorz¹dowej. 
Wiadomoœæ: tel. 0888-629-378.

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
Sprzedam DAEWOO TICO, rok prod. 2000,
przebieg 86 tys. km, niebieski, RO, blokada
skrzyni biegów, pierwszy w³aœciciel, cena
6400 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 0605-745-047 Legnica.

Przyjmê wszystkie rodzaje aut do kasacji 
w zamian za wyrejestrowanie. 
Wiadomoœæ: tel. 0693-804-144.

US£UGI
Uczennica szko³y œredniej udziela korepety-
cji z zakresu szko³y podstawowej i gimna-
zjum – tanio! Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-34
po godz. 18.00.

PRACA
Panie umiej¹ce szyæ rêkawiczki na steper-
kach proszê o kontakt. 
Wiadomoœæ: tel. 0502-030-774.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³ki pod budowê domu – Bia³a
Kolonia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-69-91
po godz. 17.00 lub 0608-079-030.

Do sprzedania gospodarstwo rolne o pow. 2ha
z dzia³k¹ przydomow¹ 1,03ha, gara¿, stodo³a,
plac pod budowê domu – po rozebranym
poniemieckim budynku mieszkalnym, cena 
65 tys. z³, Stary £om, gm. Chojnów. 
Wiadomoœæ: tel. 0504-819-438.

Sprzedam wózek g³êboki, kolor be¿owy,
stan dobry, cena 70 z³; rowerek dla dwulatka
(motorek policyjny), stan b. dobry, cena 30 z³;
huœtawkê sznurkow¹, cena 15 z³. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-12 po godz. 15.00.

Sprzedam sukienkê komunijn¹ (szyta na za-
mówienie) z dodatkami (bolerko, wianu-
szek, rêkawiczki, torebka). 
Wiadomoœæ: tel. 0608-537-654.

Dwie wersalki u¿ywane oddam za darmo.
Wiadomoœæ: ul. D¹browskiego 24.

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””    

CYKLINOWANIE
BEZPY£OWE    POD£ÓG
UK£ADANIE POD£ÓG      TOCZENIE W DREWNIE
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a
pierwszy 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 przed-

miotem 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 na sprzeda¿ nieruchomoœci wpisanej do

rejestru zabytków do wgl¹du w pok. nr 12 tut. Urzêdu).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 maja 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 

4 maja 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644

00000001490620000040 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¿ 360,00 z³.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba

wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿

przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, po-

zosta³ym osobom.

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

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank

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

notarialnej.

Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43

ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 

w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach od 18.04-04.05.2006 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 telefo-

nicznie pod numerem 076-81-86-680.

Uchwa³a  Nr LIV/263/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 marca 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, zm. Dz.U Nr 169, poz.1420.), Rada  Miejska

Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006

poprzez:

zwiêkszenie dochodów o kwotê                                8.485 z³

zwiêkszenie wydatków o kwotê                                8.485 z³

§ 2. 

Plan dochodów po zmianach wynosi               26.234.517 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi               27.396.619 z³

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa.

§ 4.

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

plakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim 

w Chojnowie i og³oszeniu w “ Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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