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

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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 10.04.2006 r. do 02.05.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do

sprzeda¿y w formie przetargu, oznaczonych

numerami dz. 12/18, 12/19 i 12/52, po³o¿o-

nych w obrêbie 5 miasta Chojnowa przy 

ul. Okrzei (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta

Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2006 r. 

Nr 44/2006). 

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 Miej-

skim w Chojnowie w terminie do dnia

23.05.2006 r.

2) w dniach od  18.04.2006 r. do 09.05.2006 r.:

- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-

nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej

na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budyn-

kach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 38, 

ul. Samorz¹dowej 3a, ul. B Chrobrego 4 (Za-

rz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 18 kwietnia 2006 r. Nr 46/2006).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

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

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim

w Chojnowie w terminie do dnia 30.05.2006 r.

„Parasol” informuje
* Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Re-

habilitacyjny „Niebieski Parasol” informuje,

¿e w ka¿dy drugi czwartek miesi¹ca, w godzi-

nach 15.30-16.30, zainteresowani poradami 

z zakresu diabetologii, mog¹ skorzystaæ z bez-

p³atnych porad diabetologa.

* W ramach programu promocji zdrowia

Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno Rehabi-

litacyjny „Niebieski Parasol” prowadzi nie-

odp³atne zajêcia rehabilitacyjne dla miesz-

kañców Chojnowa (tak¿e dla dzieci z pora-

¿eniem mózgowym, z niedow³adem koñczyn).

Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt pod nr

telefonu (076) 8188256 – Kinga Fr¹ckiewicz.

W amazoñskim lesie
W Muzeum Regionalnym do koñca czerwca

potrwa niezwykle interesuj¹ca wystawa:

“Amazoñski las deszczowy w obiektywie

Mariana Bochynka”. Marian Bochynek z wy-

kszta³cenia przyrodnik zwi¹zany miejscem

urodzenia i zamieszkania z Rudawami Jano-

wickimi, jak powiada najpiêkniejszymi góra-

mi œwiata, jest zapalonym podró¿nikiem, zaj-

muje siê te¿ speleologi¹ i wspinaczk¹. By³ na

szczytach Tatr, Pamiru, Alp, Tieñ-Szan,

Kaukazu, Himalajów, Andów i Kilimand¿aro.

Wyprawa do Ameryki Po³udniowej mia³a

dwa cele: wulkany - Chimborazo i Cotopaxi

oraz cel krajoznawczy- zwiedzanie Peru 

i Ekwadoru. Na 44 barwnych fotografiach

autor prezentuje nam amazoñski las deszczo-

wy, najbogatszy las œwiata, niezwykle barw-

ny i zaskakuj¹cy. Prezentowane na wystawie

fotografie powsta³y g³ównie w Ekwadorze 

w dorzeczu Rio Napo, lewego dop³ywu Ama-

zonki. Spotkanie z podró¿nikiem odbêdzie siê

12 maja o godz. 17.30 w salach Muzeum

Regionalnego. Serdecznie zapraszamy wszys-

tkich zainteresowanych impresjami autora 

z tej egzotycznej podró¿y. Wstêp bezp³atny.

„Marton” za rzek¹ 
Sieæ kablowa „Marton” przesz³a ju¿ na drug¹

stronê miasta. Pod³¹czenia do kablówki maj¹

obecnie najwiêksze budynki przy ul. Œcie-

giennego, Rynek, Grottgera, Reja, Piotra

Skargi, Wolnoœci i Placu 3 Maja. Monterów

wkrótce mog¹ spodziewaæ siê lokatorzy 

ul. Legnickiej i pozosta³ych mieszkañ przy 

ul. Drzyma³y. Sukcesywnie sieæ bêdzie siê

poszerzaæ, podobnie jak jej us³ugi. W nie-

d³ugim czasie „Marton” uruchamia dodatko-

wo sieæ internetow¹, udostêpniaj¹c trzy pa-

kiety transmisyjne – do 128 kbit/s w abona-

mencie 35 z³, 256 kbit/s za 55 z³ miesiêcznie 

i 512 kbit/s za 90 z³. Zainteresowani pod-

³¹czeniem Internetu szczegó³owe informacje

uzyskaj¹ w siedzibie firmy - ul Paderew-

skiego 12 lub pod nr tel. (076) 819-61-68.

Mecz o mistrzostwo
Zarz¹d Klubu Sportowego “CHOJNOWIAN-

KA” w Chojnowie informuje, ¿e mecz po-

miêdzy dru¿ynami w ramach rozgrywek 

o Mistrzostwo Klasy “B” Seniorów - rundy

wiosennej sezonu 2005/2006 KS “CHOJ-

NOWIANKA” - “KONRAD” KONRADÓW-

KA odbêdzie siê na stadionie w Chojnowie

przy ul. Okrzei 5 (dawny obiekt “Dolpakartu)

13.05.2006 r. o godz. 16.00. Przed meczem,

prosimy o przyjazd na stadion naszego klubu

przy ul. Ma³achowskiego 1.

Szczepionki dla lisów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy

uprzejmie informuje, ¿e w dniach 04.05.2006

-13.05.2006r. na terenie województwa dol-

noœl¹skiego zostanie przeprowadzona wio-

senna akcja szczepienia lisów wolno¿yj¹cych

przeciwko wœciekliŸnie poprzez wy³o¿enie

szczepionki doustnej z samolotów w iloœci 

20 dawek na 1 km2.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 17 pkt. 1) Ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 

z póŸn. zm.), zawiadamiam o podjêciu Uchwa³y

Rady Miejskiej Chojnowa Nr LVI/265/06 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. o przyst¹pieniu

do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, obej-

muj¹cego tereny us³ug komercyjnych, obs³u-

gi komunikacyjnej samochodowej, zabudo-

wy us³ugowej publicznej, zabudowy pro-

dukcyjnej oraz sk³adów i magazynów.

Zgodnie z art. 34 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska

(Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z póŸn. zm.),

informujê o jednoczesnym przyst¹pieniu do

przeprowadzenia postêpowania w/s prog-

nozy oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹-

dzonej wraz z projektem zmiany planu.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do

wy¿ej wymienionego planu miejscowego.

Pisemne wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1

w terminie 21 dni od dnia ukazania siê

obwieszczenia.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê,

nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci,

której dotyczy.
Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Dy¿ury aptek w Chojnowie 
w dni œwi¹teczne i niedziele

- maj 2006 r.

Pod S³oñcem: 28.05.06r.,
ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52

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

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

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

Stokrotka: 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
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej 
nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej 

przy ul. D¹browskiego Nr 10 w Chojnowie (by³y internat):

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ.
Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie remontu – 1 rok od
nabycia; zakoñczenie remontu – 3 lata od daty nabycia.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 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

22 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 Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny

wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych 
tj. nie mniej ni¿ 3.000,00 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, pozos-
ta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 4-22 maja 2006 r. w godz. 900

do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzyma³y 30 – tel. 076-81-88-370.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu 
lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.

886,50

Pani doktor Iwonie Foremny
serdeczne podziêkowania 

za ¿yczliw¹, solidarn¹ 
i skuteczn¹ opiekê lekarsk¹
sk³ada Stanis³aw Olszewski 

z ¿on¹.

Bractwo Rycerskie 
Grodu Chojnów

Mamy zaszczyt 
poinformowaæ zacnych

Mieszkañców naszego grodu,
i¿ od miesi¹ca kwietnia

tego¿ roku w ka¿d¹
niedzielê od 16.00 do
17.00 jest mo¿liwoœæ

zwiedzania Baszty Tkaczy.

Wstêp Bezp³atny!
Zapraszamy!

Kolonie z ZHP
Wypoczynek letni dla ka¿dego 

– kolonia w Œwieradowie Zdrój 
od 3 do 13 sierpnia 2006r.

Po³o¿enie Œwieradowa jest niezwykle malow-
nicze. Miejscowoœæ skupiona jest g³ównie 
w tak zwanym Obni¿eniu Œwieradowskim,
lecz jej poszczególne czêœci siêgaj¹ wysoko
Grzbietu Kamienickiego i Wysokiego Gór
Izerskich.
Latem Œwieradów jest idealnym miejscem 
na spêdzenie udanego wypoczynku z dala
od zgie³ku ha³aœliwych kurortów, oferuj¹c
zarazem bogat¹ infrastrukturê turystyczn¹,
szeroki wachlarz szlaków turystycznych,
oraz wyœmienite tereny do uprawiania turystyki
rowerowej.

Zapisy i bli¿sze informacje 
– komenda Hufca ZHP; 
tel. (076) 818-86-42 
lub 0509-397-772.

Gimnazjum  nr  1  
im.  Jana  Paw³a  II  w  Chojnowie  

serdecznie  zaprasza  mieszkañców  
na  szkolny  festyn,  który  odbêdzie  siê
na  terenie  placówki  27  maja  2006  r.

Szczegó³y  dotycz¹ce  programu,
atrakcji  i  imprez  towarzysz¹cych,

wkrótce  na  plakatach.

Redakcja Gazety Chojnowskiej przeprasza Pañstwa
Olszewskich za zamieszczenie podziê-kowañ, które
ukaza³y siê w formie niezgodnej 
z ich oczekiwaniami. W zwi¹zku z tym drukujemy
je ponownie, po odpowiedniej korekcie.
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Pe³n¹ zgodnoœæ okazali radni
podczas sesji, która odby³a siê
26 kwietnia udzielaj¹c jedno-
myœlnie absolutorium burmi-
strzowi. 
Absolutorium to zatwierdzenie
przez Radê sprawozdania z dzia-
³alnoœci finansowej organu wy-
konawczego czyli burmistrza 
i uznania jej za prawid³ow¹.

- To jedna z wa¿niejszych w roku sesji –

mówi burmistrz Jan Serkies. – Dotyczy oce-

ny dwunastomiesiêcznej pracy nie tylko

burmistrza, ale wszystkich pracowników

samorz¹dowych. Miniony rok by³ kolejnym

rokiem wytê¿onej pracy, zarówno w dzie-

dzinie rozwoju gospodarczego miasta, jak 

i w sferze kulturalno-spo³ecznej. Dziêkujê

wszystkim pracownikom chojnowskiego

urzêdu, kierownikom i pracownikom insty-

tucji miejskich, którzy realizowali bud¿et

2005 roku oraz wszystkim instytucjom i rad-

nym wspieraj¹cym dzia³ania miasta we

wszystkich sferach ¿ycia publicznego.

Tego dnia radni podjêli tak¿e uchwa³ê m.in.

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia

zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, w sprawie zmiany 

w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006

oraz w sprawie przyst¹pienia Miasta Choj-

nowa do Stowarzyszenia Dolnoœl¹skiej Orga-

nizacji Turystycznej.

Na  LVI  sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Og³oszono przetargi nieograniczone na:

- wykonanie chodników przy ul. Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej,

- remont k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹ (drugi przetarg, pierwszy

zosta³ uniewa¿niony z powodu braku ofert),

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ci¹gu pieszo – jezdnym

pomiêdzy ulicami £okietka i Gen. Maczka (drugi przetarg, pier-

wszy uniewa¿niono z powodu ceny oferty przewy¿szaj¹cej wartoœæ

kosztorysu inwestorskiego),

2. Przeprowadzono otwarcie ofert do przetargu nieograniczonego

na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 

w Chojnowie – wp³ynê³o 5 ofert.

3. Zamontowano dwa ogrody zabaw – na ul. D³ugosza i na ul. Ki-

liñskiego (Park Piastowski).

4. Posadzono 95 sztuk œwierków w Parku Piastowskim.

5. Zakupiono 20 sztuk ³awek parkowych do Parku Piastowskiego.

6. Zakupiono 2 tony masy asfaltowej, prowadzone s¹ naprawy

cz¹stkowe przez pracowników interwencyjnych.

7. Zatrudniono 40 osób w ramach prac spo³ecznie u¿ytecznych (26

osób oddelegowano do sprz¹tania ulic miejskich, a 14 osób

wykonuje prace porz¹dkowe na rzecz terenów komunalnych).

Osoby te pracuj¹ 40 godzin miesiêcznie.

8. Zatrudniono 8 osób na prace interwencyjne, w tym 4 sprz¹taczki

oraz 4 konserwatorów terenów zielonych.

9. Trwaj¹ prace zmieniaj¹ce aran¿acjê terenu przy obelisku na 

pl. Zamkowym.

10. Trwaj¹ prace wykoñczeniowe w budynku wielorodzinnym 

z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Z³otoryjskiej.

11. Trwaj¹ prace przy wymianie sieci kanalizacyjnej i wodoci¹-

gowej w ul. Z³otoryjskiej.

12. Uzyskano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ badanie geotechniczne grun-

tu pod projektowany basen miejski przy SP Nr 4 w Chojnowie.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano na rzecz najemcy 7 lokali mieszkalnych przy zasto-

sowaniu 95% i 98% bonifikaty za kwotê 17.372 z³.

2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:

- nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ przy ul. Z³otoryjskiej 

z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹, jednorodzinn¹,

uzyskuj¹c kwotê brutto 31.350 z³,

- dzia³kê pod zabudowê gara¿em przy ul. £okietka – ul. Parkowa,

uzyskuj¹c kwotê brutto 2.673 z³.

3. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿:

- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Zielonej – zakoñczone

wynikiem negatywnym, 

- dzia³ki budowlanej pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul. Witosa

– zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê brutto 39.400 z³.

4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia 

o przetargach na sprzeda¿:

- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Okrzei –

dzia³ka nr 12/13,

- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Parkowej, pod

zabudowê stacj¹ paliw,

- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. G³owackiego,

- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. D¹browskiego 10

(by³y internat),

- nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowê

mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej.

5. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Przychodni Rejonowej 

w Chojnowie na umieszczenie tablicy poœwiêconej pamiêci 

dr Andrzeja Paw³owskiego na budynku przychodni.

6. Z zakresu usuwania drzew wydano:

- 1 decyzjê zezwalaj¹c¹ dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ”

w Chojnowie na usuniêcie drzewa gatunku wierzba z obowi¹zkiem

nasadzenia 2 szt. i odmawiaj¹c¹ usuniêcia 3 szt. drzew gatunku

topola przy ul. Paderewskiego 14,

- 1 decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniecie 27 szt. drzew (3 szt. jesion 

i 24 szt. g³óg) rosn¹cych na nasypie przebudowywanej trakcji kolejo-

wej wzd³u¿ ul. Kraszewskiego.

7. Wydano 1 postanowienie w sprawie zatwierdzenia programu

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które mog¹ powstaæ w wy-

niku dzia³alnoœci Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chojnowie.

8. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania

wieczystego w prawo w³asnoœci na ³¹czn¹ kwotê 888.00 z³.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 77 wniosków o przyznanie

dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 87 wniosków, przyznaj¹c

dodatki mieszkaniowe na kwotê 5.327 z³, (wydano 85 decyzji

pozytywnych i 2 decyzje negatywne). Za miesi¹c IV.2006 wy-

p³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 80.471 z³.

2. Dowody osobiste: przyjêto 160 wniosków.

Sprawozdanie 4/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 marca 2006 r. do dnia 25 kwietnia 2006 r.
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Okolicznoœciowym koncertem w wykona-

niu uczniów Muzycznego Ogniska Spo³ecz-

nego rozpoczêto w Chojnowie uroczystoœ-

ci zwi¹zane z obchodami rocznicy uch-

walenia Konstytucji 3 Maja.

Wystêpy m³odych muzyków odby³y siê 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej. By³y wiêc

jednoczeœnie inauguracj¹ narodowego œwiê-

ta i pierwsz¹ imprez¹ w nowym obiekcie.

Kilka dni póŸniej, dok³adnie 3 maja miesz-

kañcy Chojnowa tradycyjnie spotkali siê

pod obeliskiem przy ul. Chmielnej sk³a-

daj¹c wieñce i zapalaj¹c znicze pod pom-

nikiem pamiêci poleg³ym ¿o³nierzom. 

W uroczystoœci wziê³y udzia³ w³adze mias-

ta i gminy Chojnów, przedstawiciele zwi¹z-

ków kombatanckich i Sybiraków, chojno-

wianie oraz delegacja z Francji, z partner-

skiego miasta Commentry, która goœci³a 

w Chojnowie przez kilka dni. Wœród nich

by³a Polonia, która ze wzruszeniem obser-

wowa³a uroczystoœæ.

- £zy pop³ynê³y, kiedy orkiestra zagra³a

hymn narodowy – mówi jedna z uczest-

niczek – Moi rodzice byli Polakami, a ja

jestem w ich ojczyŸnie po raz pierwszy od

wielu lat. Zawsze jednak w duszy czu³am pol-

skoœæ, któr¹ rodzice wpajali mi od dziecka.

- Przemówienie burmistrza, podnios³y nas-

trój, delegacje sk³adaj¹ce wieñce pod pom-

nikiem – to wszystko i z moich oczu wycis-

nê³o ³zy – dodaje stoj¹cy obok mê¿czyzna.

– Nie przypuszcza³em, ¿e tak siê rozczulê,

ale có¿, w ka¿dym z nas jest patriotyzm,

który ujawnia siê czêsto w³aœnie w takich

chwilach.

Oficjalne obchody rocznicy zakoñczono

msz¹ œw. w intencji Ojczyzny. Œwi¹teczne popo³udnie wype³ni³ festyn fa-

milijny, gwiazd¹ którego by³a grupa „Red-

lin” graj¹ca, jak sama to okreœla, folkow¹

muzykê œwiata. Uwspó³czeœnione ludowe

klimaty Irlandii, Szkocji, krajów nadba³-

kañskich, nieco brzmieñ szantowych i inne,

dla wielu nieco egzotyczne, rozbawi³y fes-

tynow¹ publicznoœæ. Wczeœniej na choj-

nowskiej scenie pokaza³y siê zespo³y ta-

neczne i laureaci konkursu piosenki obco-

jêzycznej, który odby³ siê w Szkole Podsta-

wowej nr 4. (o konkursie piszemy na str. 12).

Wyst¹pi³ tak¿e Jurand Kowalski, którego

mieszkañcy i bywalcy plenerowych imprez

doskonale znaj¹ jako wokalistê i muzyka.

Majowy festyn by³ pierwsz¹ w tym roku

imprez¹ na œwie¿ym powietrzu. Organiza-

torzy zapewnili dodatkowo zaplecze gas-

tronomiczne i wspania³¹, s³oneczn¹ pogodê,

nikt z uczestników nie mo¿e wiêc mieæ

powodów do narzekañ. Przed nami kolejne

zabawy w terenie. Najbli¿sze, to obchody

Dni Chojnowa, które rozpoczn¹ siê ju¿ 

3 czerwca. 
eg
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Uroczystoœci rocznicowe tradycyjnie odby³y siê

pod obeliskiem przy ul. Chmielnej

Ho³d poleg³ym Polakom z³o¿y³a tak¿e 

delegacja z Francji

Francuska Polonia nie ukrywa³a wzruszenia



29 kwietnia, na Placu Zamkowym w³adze miasta, przywita³y goœci 

z Francji, którzy przyjechali do Chojnowa z rewizyt¹. Pó³tora roku

temu do francuskiego Commentry wyjechali nasi pi³karze – juniorzy,

którzy z rówieœnikami i ich rodzinami spêdzili kilka dni zwiedzaj¹c

okolice, poznaj¹c Commentry i ich mieszkañców, rozgrywaj¹c spor-

towe turnieje pi³ki no¿nej. Teraz Chojnów goœci³ pi³karzy francuskich,

którzy przyjechali w asyœcie przedstawicieli w³adz Commentry i grupy

mieszkañców zainteresowanych poznaniem grodu nad Skor¹ i jego

obywateli. Obecnoœæ oficjeli zwi¹zana by³a z uroczystym pod-

pisaniem umowy partnerskiej pomiêdzy Chojnowem a Commentry.

W ubieg-³ym roku taki dokument nasza delegacja podpisa³a we

Francji.

Pierwszy dzieñ wizyty rozpocz¹³ siê wycieczk¹ do Legnicy i GrodŸca.

Ruiny zamku i zabytki Legnicy by³y pierwsz¹ z zaplanowanych na

pobyt goœci atrakcj¹. Po po³udniu Francuzi uczestniczyli w koncercie

charytatywnym zorganizowanym przez M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹.

Goœcie obejrzeli niemal ca³y dorobek artystyczny chojnowskich szkó³

podstawowych i gimnazjalnych. By³y tañce, œpiew, muzyka dawna,

rytmy samby i rock’end’rolla i wystêpy kapel rockowych.

- Wasza m³odzie¿ jest bardzo uzdolniona – powiedzia³ mer Commen-

try Jean Lui Gaby – Widaæ, ¿e z pasj¹ oddaj¹ siê temu co lubi¹, a tak

zaanga¿owan¹ m³odzie¿ przyjemnie siê ogl¹da.

W poniedzia³ek rozpocz¹³ siê dwudniowy I Miêdzynarodowy Turniej

Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa, w którym o pal-

mê zwyciêstwa rywalizowa³y cztery zespo³y – „Chojnowianka”,

„Czarni” Rokitki, “Burza - Bobik” Go³aczów i zespó³ z Commentry.

W otwarciu uczestniczy³ m.in. prezes Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki

No¿nej Jerzy Koziñski - inicjator pierwszego spotkania pi³karskich

dru¿yn we Francji i wspó³pracy miast. Prezes, ¿ycz¹c wszystkim

powodzenia i wysokich wyników, wrêczy³ zawodnikom z „Chojno-

wianki” 2 komplety strojów sportowych, a pozosta³ym dru¿ynom

pi³ki i torby pi³karskie.

Turniej rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym i jako pierwsi na mu-

rawie spotkali siê Francuzi z teamem Go³aczowa. Goœcie okazali siê

lepsi pokonuj¹c rywali 3:0. 

Rywalizacja przez dwa dni by³a zaciêta. Wszystkie dru¿yny za punkt

honoru postawi³y sobie zdobycie najwy¿szej pozycji, nie zapominaj¹c

przy tym o grze fair-play. 

We wtorek, tu¿ po meczu pomiêdzy Commentry a Chojnowiank¹,

który zakoñczy³ siê rezultatem 1:1, odby³o siê uroczyste zakoñczenie

turnieju, wrêczenie nagród i podsumowanie sportowej rywalizacji. 

Oto wyniki poszczególnych meczów:

1. Commentry - “Burza-Bobik” Go³aczów 3:0

2. “Czarni” Rokitki - KS”Chojnowianka” 3:1

3. Commentry - “Czarni” Rokitki 4:1

4. “Burza-Bobik” Go³aczów - KS”Chojnowianka 

1:2

5.”Czarni” Rokitki - “Burza-Bobik” Go³aczów 2:1

6. Commentry - KS”Chojnowianka” 1:1

Koñcowe wyniki I Miêdzynarodowego Turnieju Pi³ki No¿nej o Pu-

char Burmistrza Miasta Chojnów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1. Commentry (Francja) 7 pkt 8:4

2. “Czarni” Rokitki 6 pkt 6:6

3. KS”Chojnowianka” 4 pkt 4:5

4. “Burza-Bobik” Go³aczów 0 pkt 2:7

Zwyciêski zespó³ zdoby³ okaza³y puchar, dyplom i pi³kê. Pozosta³e

dru¿yny otrzyma³y równie¿ puchary, dyplomy i pi³ki, które zosta³y

wrêczone przez mera Commentry i burmistrza Chojnowa.

Wyró¿niono równie¿ zawodników indywidualnie - za najlepszego

zawodnika uznano pi³karza Commentry Thomas Chardone, najlep-

szym bramkarzem zosta³ S³awomir Czuczak z klubu “Burza-Bobik”

Go³aczów, a tytu³ najlepszego strzelaca przyznano pi³karzowi

Commentry Cyrilowi Tauveron.

Prezes klubu sportowego z Go³aczowa ufundowa³ nagrodê rzeczow¹

(imitacja samochodu ciê¿arowego wykonana w ca³oœci z czekolady)

dla najm³odszego zawodnika Turnieju. Zosta³ nim Tomasz Lipiñski

z “Burza-Bobik” Go³aczów.

Na zakoñczenie Turnieju KS”Chojnowianka” zorganizowa³ wspóln¹

kolacjê. Zarz¹d KS”Chojnowianka” serdecznie dziêkuje wszystkim,

którzy pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju.

3 maja goœcie, wraz z mieszkañcami Chojnowa, uczestniczyli 

w uroczystoœciach narodowego œwiêta wspólnie prze¿ywaj¹c pod-

nios³e wydarzenie.

Równie wzruszaj¹ca dla wszystkich by³a uroczystoœæ podpisania umo-

wy partnerskiej, która mia³a miejsce tego samego dnia w Miejskim

Domu Kultury. Uroczystoœc rozpoczêto odegraniem hymnów narodo-

wych obu krajów w wykonaniu orkiestry dêtej pod batut¹ Jana Buñ-
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kowskiego, oraz hymnu europejskiego, który odœpiewa³ chór ze

Szko³y Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Zenona Chmielewskiego.

- Francja zawsze by³a i jest bardzo wa¿nym dla Polski partnerem

wspó³pracy politycznej, gospodarczej i kulturalno-naukowej.-

powiedzia³ m.in. w swoim przemówieniu burmistrz Chojnowa Jan

Serkies – Jestem przekonany, ¿e nasze relacje, wymiana doœwiadczeñ,

bêd¹ dziêki oficjalnemu partnerstwu prê¿nie siê rozwija³y. Dziêki pod-

pisanemu dzisiaj dokumentowi wspólnie bêdziemy budowaæ porozu-

mienie bez granic i razem urzeczywistniaæ zjednoczenie Europy, 

a przyjazne stosunki bêd¹ rozwija³y siê w ró¿nych aspektach ¿ycia jed-

nocz¹c pokolenia i tworz¹c nowe, dynamicznie dzia³aj¹ce œrodowiska.

I tego mieszkañcom Chojnowa i Commentry serdecznie ¿yczê.

O przyjaznych stosunkach i woli rozwijania polsko-francuskiego part-

nerstwa mówi³ tak¿e przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa

Tadeusz Bobyk.

Mer Commentry podkreœli³ znaczenie jednoœci Europy i wspólne d¹¿enie

do rozwoju partenskich stosunków i zachowania przyjaŸni miêdzy naro-

dami. Na znak braterstwa przekaza³ na rêce burmistrza popiersie

Marianny symbolizuj¹ce we Francji wolnoœæ i niezale¿noœæ. Strona

Polska obdarowa³a goœci kryszta³owym pucharem z polskim or³em.

Podpisana umowa obowi¹zywaæ bêdzie przez najbli¿sze trzy lata. Po

tym okresie oba samorz¹dy, jeœli wyra¿¹ tak¹ wolê bêd¹ mog³y

przed³u¿yæ j¹ na kolejne lata. Mowa w niej jest m.in. o tym, ¿e wspó³-

praca koncentrowaæ siê bêdzie w szczególnoœci na nauce, historii,

sprawach spo³ecznych, sporcie oraz ochronie œrodowiska i przebiegaæ

bêdzie przede wszystkim w formie wymiany, doœwiadczeñ i ekspertyz

oraz udzielania wsparcia w pozyskiwaniu œrodków pochodz¹cych 

z Unii Europejskiej.

Tego dnia powiedziano wiele ciep³ych s³ów o przyjaŸni polsko-fran-

cuskiej, o pog³êbianiu wiedzy i przekazywaniu sobie dorobku kulturo-

wego. Z ka¿dej z nich wyp³ywa³ jeden wniosek - jesteœmy jednym 

z ogniw narodowej wspó³pracy, bo procesy integracyjne to dzia³ania

globalne, ale tak naprawdê zjednoczenie Europy dokonuje siê

najpierw na poziomie spo³ecznoœci lokalnych i od nas samych zale¿y

jak potocz¹ siê losy nawi¹zanej w³aœnie wspó³pracy.

Dope³nieniem uroczystoœci by³y wystêpy chojnowskich artystów –

grupy fletowej, zespo³u muzyki dawnej Al Anticol, Reepley’a,

Karambola i Brooklyn’u. 

Kolejny dzieñ to, przedpo³udniowa wizyta w Gimnazjum nr 2, gdzie

goœcie uczestniczyli w spotkaniu prezentuj¹cym dzia³alnoœæ szko³y 

i rozmawiali o wspó³pracy miêdzy placówkami oœwiatowo-kulturalny-

mi. Wczeœniej kilkunastoosobowa grupa ucz¹ca siê w tej szkole jêzy-

ka francuskiego, da³a popis swoich jêzykowych i aktorskich umiejêt-

noœci wystawiaj¹c “Œpi¹c¹ królewnê” w ojczystym jêzyku goœci.

St¹d Francuzi pojechali na wycieczkê do Karpacza, a po powrocie

zaprosili chojnowian na wieczór francuski do Piotrowic, gdzie kwa-

terowali. W menu tego wieczoru królowa³y oczywiœcie sery, ale by³y

te¿ inne rodzime przysmaki.

Niemal ca³y pi¹tek, 5 maja wype³ni³ goœciom wyjazd do stolicy

Dolnego Œl¹ska. W programie tej wycieczki by³y nie tylko turystyczne

ciekawostki Wroc³awia, ale tak¿e wêdrówki po sklepach.

- Przez szeœæ ostatnich dni mieliœmy tyle przygotowanych zajêæ, ¿e nie

by³o czasu na zrobienie pami¹tkowych zakupów – mówi¹ Francuzi. –

Chcielibyœmy przywieŸæ z Polski, souveniry które bêd¹ zawsze przy-

pominaæ nam o tym wspania³ym pobycie w Chojno-wie, dlatego

zwiedzanie miasta by³o dla nas w tym momencie równie wa¿ne jak

zakupy.

- Tydzieñ spêdzony w Polsce by³ dla nas bardzo atrakcyjny – powie-

dzia³ mer Jean Louis Gaby – Przeka¿ê mieszkañcom naszego miasta

pozdrowienia od Was i opowiem jak serdeczni i goœcinni s¹ choj-

nowianie. We Francji Polacy znani s¹ z otwartego serca i wielkiej

serdecznoœci. Doœwiadczyliœmy tego i mo¿emy to podsumowaæ tylko 

w jeden sposób – krótkim, ale wymownym – DZIÊKUJEMY.

Wizyta mieszkañców Commentry z pewnoœci¹ zbli¿y³a obywateli obu

miast. Przyjacielskie stosunki nawi¹zali tu tak¿e m³odzi pi³karze,

którzy mieszkali w domach swoich rówieœników, pytaj¹c o wiele

ciekawych dla kilkunastolatka spraw, zmieniaj¹c ka¿dego dnia obraz

Polski i Polaków. Do tej pory bowiem ich wiedza o nas by³a sk¹pa i,

po konfrontacji z rzeczywistoœci¹ okaza³a siê zupe³nie nieprawdziwa. 

- Polska kojarzy³a nam siê z ubogim, zaniedbanym krajem. Bardzo siê

myliliœmy i tak naprawdê teraz dopiero zastanawiamy siê sk¹d

mieliœmy taki wizerunek Polski. Kolejny raz potwierdza siê teoria, ¿e

aby oceniaæ trzeba zobaczyæ i poznaæ. Cieszymy siê z tej wizyty i ju¿

czekamy na kolejne spotkanie.

eg
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Kiedy w 1996 roku Spó³dzielnia Mieszka-

niowa „M³odoœæ” instalowa³a u swoich loka-

torów podzielniki kosztów ciep³a, ka¿dy z apro-

bat¹ udostêpnia³ ¿eberka z nadziej¹, ¿e od tej

pory jego zu¿ycie ciep³a w okresie grzew-

czym bêdzie rozliczane uczciwie i wed³ug

faktycznego poboru.

Po kilku sezonach nastroje nie s¹ jednak ju¿

tak pozytywne jak wówczas.

Ju¿ pierwsze rachunki, jakie otrzymano po

rozliczeniu wed³ug podzielników kosztów

ciep³a wzbudzi³y kontrowersje. Milczeli ci,

którzy mieli zwroty, ale lokatorzy, którym

przysz³o dop³aciæ zaczêli mieæ w¹tpliwoœci.

Ich sytuacji nie zmienia³y nawet zabiegi ra-

dykalnych oszczêdnoœci, wrêcz przeciwnie,

im mieli mniejsze wskaŸniki tym wy¿sze

by³y dop³aty. 

Mieszkañcy ponieœli koszty podzielników, 

a teraz wielu chce z nich zrezygnowaæ. Uwa-

¿aj¹, ¿e to za drogi interes i ¿e wprowadzono

ich w b³¹d. Ich zadaniem prostszym i bardziej

sprawiedliwym rozwi¹zaniem jest rozliczenie

bloku, jak równie¿ indywidualnych lokatorów

w oparciu o licznik ciep³a zamontowany na

wêŸle oraz cennik dostawcy ciep³a.

- Kiedy w kolejnym roku przykrêcania „kurka”

przysz³o mi zap³aciæ ponownie 800 z³otych

wiêcej, po prostu siê rozp³aka³am – mówi

lokatorka mieszkania przy ul. Sikorskiego. –

Ogarnê³a mnie taka bezsilnoœæ, ¿e nie wytrzy-

ma³am. Co mam robiæ, ¿eby nie dop³acaæ?

Sk¹d braæ na to pieni¹dze? Jak to jest, ¿e inni

wokó³ maj¹ nadp³aty, chocia¿ w ich mieszka-

niach jest zdecydowanie cieplej?

Te i podobne pytania zaczê³y nurtowaæ wielu

lokatorów. Wyraz swojemu niezadowoleniu

dawano jednak tylko przy kawie, na klatce

schodowej czy w kolejce w sklepie. 

- Nie jestem cz³onkiem spó³dzielni, nie miesz-

kam w bloku wielolokalowym, ale jestem

elektroenergetykiem z 35.letnim sta¿em pracy

oraz posiadam od 1972 uprawnienia budow-

lane. Znam siê na tym bardzo dobrze, dlatego

znajomi, cz³onkowie spó³dzielni wielokrotnie

prosili mnie, abym przeanalizowa³ istniej¹cy

system rozliczania ciep³a.

Wies³aw Winiarski kompletowa³ dokumenty

przez kilka miesiêcy. Przestudiowa³ rozliczenia

bloków na tzw. osiedlu 40.lecia i …dozna³

szoku. 

- Jakby nie liczyæ, jakby nie analizowaæ, wed³ug

moich ustaleñ lokatorzy osiedlowych bloków

p³ac¹ zdecydowanie za du¿o – dodaje W. Winiar-

ski. - Swoimi wyliczeniami chcia³em podzieliæ

siê z zarz¹dc¹ – byæ mo¿e pracownicy

spó³dzielni nie do koñca znaj¹ fakty, które 

w ogromie liczb, cyferek i wielu inny obowi¹z-

ków umykaj¹.

Okazj¹ do przedyskutowania problemu by³o

spotkanie zorganizowane 11 kwietnia przez

burmistrza. Obecna na nim by³a kilkuosobowa

grupa lokatorów, prezes i g³ówna ksiêgowa

spó³dzielni oraz przedstawiciel rady nadzorczej.

- Jeszcze dziesiêæ lat temu nie by³o mowy o innej

formie rozliczania jak tradycyjna wed³ug

metra¿u lokalu – powiedzia³ prezes spó³dziel-

ni M³odoœæ Julian Mrozik. – Nie by³o bowiem

¿adnej innej alternatywy. Kilka lat temu,

kiedy pojawi³y siê podzielniki, lokatorzy sami

zadecydowali o zmianie formy rozliczania.

Dziœ trudno stwierdziæ czy powrót do starej

metody by³by korzystniejszy. 

To, ile p³acimy za ogrzewanie, nie zale¿y

tylko od stawek, jakie nalicza przedsiêbiorstwo

energetyki cieplnej czy administracja budyn-

ku. Ich wysokoœæ jest w du¿ej mierze sko-

relowana ze stanem technicznym budynków.

Te jak wiemy potrzebuj¹ wielu innowacji.

Wadliwa termoizolacja, nieszczelne okna,

stare przewody, czy wreszcie niew³aœciwy

monta¿ podzielników, to sk³adowe, które

maj¹ wp³yw na koszty ogrzewania.

- Planujemy termomodernizacjê osiedlowych

budynków, ale to wymaga czasu i przede wszys-

tkim znacznych nak³adów finansowych – wy-

jaœnia prezes. - System podzielników z pew-

noœci¹ ma swoje wady, ale na dzieñ dzisiejszy

nie widzimy innego sposobu rozliczeñ. Po-

wrót do rozliczeñ c.o. budynków tylko wed³ug

powierzchni jest mo¿liwy dla poszczególnych

budynków o ile tak¹ decyzjê podejm¹ sami

lokatorzy budynku. Na wielu przyk³adach np.

Spó³dzielni „Przylesie” w Lubinie mo¿na

stwier-dziæ, ¿e ten sposób rozliczania ciep³a

jest niekorzystny i znacznie dro¿szy. W

Chojnowie wymownym przyk³adem s¹ dwa

budynki mieszkalne ogrzewane z jednej

kot³owni (po-siadaj¹ce tzw. taryfê ciep³a):

przy ul. Drzy-ma³y, tj. budynek wspólnoty

mieszkaniowej rozliczany wed³ug powierzch-

ni i budynek Spó³dzielni przy ul. Legnickiej

45, rozliczany wed³ug podzielników.

Sprawa rozliczeñ za energiê ciepln¹ jest bar-

dzo zawi³a. Na ³amach Gazety trudno by³oby

wyjaœniæ proces rozrachunkowy. Dla loka-

torów idealnym rozwi¹zaniem by³oby roz-

liczanie wed³ug liczników znajduj¹cych siê

na wêz³ach cieplnych, popartych cennikiem,

na podobnej zasadzie jak za pr¹d, gaz czy

wodê.

- Wed³ug mojej analizy koszt ogrzania bu-

dynków, na przestrzeni ostatnich 9 lat wzrós³

o oko³o 80%, natomiast koszt jednostki

przeliczeniowej (wed³ug podzielników)

wzrós³ o 670%, tj. z 20 z³ do 144 z³ za jednos-

tkê – mówi W. Winiarski - Audytor energety-

czny, któremu zleci³em niezale¿ne wyliczenia

okreœli³ maksymaln¹ stawkê za ogrzanie 1m2

na osiedlu na kwotê 1,85 z³/m2. Spó³dzielnia

w ramach zaliczki na c.o. pobiera od loka-

torów 2,60 z³/m2. Przyk³adowo przeliczy³em

koszty ogrzewania nastêpuj¹cych bloków: Si-

korskiego nr 1,5,11,22; Paderewskiego nr 16, 14;

Kiliñskiego nr 25, 27, 31; £okietka 3 i Macz-

ka nr 2 i 8. W nawi¹zaniu do powy¿szego, 

w oparciu o zgromadzony materia³ mo¿na

stwierdziæ jednoznacznie, ¿e na przestrzeni

lat 2002-2005 wp³acone przez lokatorów tzw.

osiedla 40.lecia zaliczki na centralne ogrze-

wanie z nawi¹zk¹ pokrywaj¹ faktyczne kosz-

ty ogrzania ich mieszkañ. 

Te i inne kwestie wyjaœniano sobie na spotka-

niu. Jego konkluzj¹ by³o umówienie kolejne-

go spotkania, na którym z wnioskami W. Wi-

niarskiego mia³ zapoznaæ siê zarz¹d i wszys-

cy cz³onkowie rady nadzorczej. Takie spotka-

nie odby³o siê 19 kwietnia w siedzibie SM

„M³odoœæ”. Po trzech godzinach burzliwej

dyskusji ustalono, ¿e problem ten zostanie

podjêty na spotkaniach cz³onków spó³dzielni,

które odbêd¹ siê na pocz¹tku czerwca i byæ

mo¿e wówczas przy udziale lokatorów prob-

lem rozliczania kosztów c.o. zostanie wy-

jaœniony.

eg

Czekamy na Pañstwa komentarze.

Podzielniki nas dziel¹

Tylko czêœæ firm, rozliczaj¹cych op³a-

ty za ciep³o, opiera siê wy³¹cznie na

wskazaniach podzielników, wiêkszoœæ

stosuje dodatkowo tzw. wspó³czyn-

niki kalkulacyjne. S¹ one przyjmowa-

ne bez jakichkolwiek badañ charak-

terystyki konkretnych budynków - ja-

koœci materia³ów, stanu zu¿ycia, roz-

k³adu mieszkañ i korytarzy, przebie-

gu linii ciep³owniczych - nale¿y dodaæ,

¿e czynniki te mog¹ w skrajnym przy-

padku decydowaæ w 80% o faktycznym

zu¿yciu ciep³a w konkretnym mieszkaniu.

Stosowane w Polsce metody oblicze-

niowe - zdaniem pracowników Poli-

techniki Warszawskiej - mog¹ powo-

dowaæ b³êdy w obliczeniach siêga-

j¹ce 200-800 proc. Z uwagi na fakt,

¿e typowa instalacja centralnego

ogrzewania w Polsce zdecydowanie

ró¿ni siê od przeciêtnych instalacji

stosowanych w Niemczech i w in-

nych krajach UE, bezpoœrednia apli-

kacja zachodnich systemów rozlicza-

nia kosztów ogrzewania na podsta-

wie wskazañ nagrzejnikowych po-

dzielników ciep³a jest zupe³nym niepo-

rozumieniem.
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PPoonnaadd  990000  rroozzttaaññcczzoonnyycchh
nnóógg  nnaallee¿¿¹¹ccyycchh  ddoo  mm³³ooddyycchh
lluuddzzii  kkoocchhaajj¹¹ccyycchh  ttaanniieecc
ttrrzzêêss³³oo  cchhoojjnnoowwsskk¹¹  sscceenn¹¹
ppooddcczzaass  VVIIII  RReeggiioonnaallnneeggoo
PPrrzzeeggll¹¹dduu  TTaaññccaa  „„SSttoonnooggaa””
22000066..

Chojnowska „Stonoga” od dawna jest stuno-

g¹ tylko z nazwy. Przegl¹d organizowany

przez Miejski Dom Kultury rozrasta siê z ka¿-

dym rokiem zyskuj¹c popularnoœæ wœród

tancerzy nawet z odleg³ych zak¹tków woje-

wództwa.

W tym roku na scenie zaprezentowa³o siê

oko³o 20 zespo³ów prezentuj¹c ró¿ne formy

taneczne. Klasyfikacja punktowa dotyczy³a

formacji disco kategorii 6-11 lat i disco 12-16

lat. Dodatkowo mo¿na by³o wyst¹piæ w kate-

gorii „inna zespo³owa forma tañca wspó³czes-

nego”. Ta ostatnia by³a wyj¹tkowo wido-

wiskowa. Prezentowa³y siê tu zespo³y z barw-

nymi uk³adami choreograficznymi innymi ni¿

disco. By³y wiêc muzyczne inscenizacje, hip-hop,

wspó³czesny folk i inne, których nie da siê do-

k³adnie sklasyfikowaæ. Ta kategoria sprawi³a

wiele radoœci publicznoœci, by³a natomiast nie

lada k³opotem dla jury. Sêdziowie, w sk³adzie

Jerzy Sta¿yñski – choreograf £emkowskiego

Zespo³u Pieœni i Tañca „Kyczera”, Krzysztof

Kobylak – choreograf Zespo³u Pieœni i Tañca

„Legnica” oraz Joana Kiraga prowadz¹ca

z³otoryjski zespó³ tañca nowoczesnego „£au”,

obraduj¹c sami przyznali, ¿e musieli anali-

zowaæ najdrobniejsze szczegó³y uk³adów 

i wykonania, ¿eby podj¹æ sprawiedliw¹ de-

cyzjê. Ogólnie wystêpy sêdziowie ocenili

wysoko, zaznaczaj¹c jednak, ¿e poziom by³

zró¿nicowany. Trudno jednak konkurowaæ

szkolnym zespo³om, w których tancerze to

mi³oœnicy tej dyscypliny, nie koniecznie 

z predyspozycjami, z grupami wyselekcjo-

nowanych tancerzy, prowadzonych przez pro-

fesjonalistów.

Takim rywalem dla niemal wszystkich grup byli

tancerze ze „Z³otych dzieci” – zespo³u, który

daje wystêpy nie tylko w ca³ym kraju, ale i za

granic¹. Z przyjemnoœci¹ wiêc ogl¹da³o siê

ich pokazy przypominaj¹ce taneczne show, 

a i nauczyæ siê mo¿na by³o przy okazji wiele.

Werdykt jury dowiód³ jednak¿e, ¿e choj-

nowskie zespo³y niewiele odbiegaj¹ od za-

wodowców. Kilka medalowych pozycji zaj¹³

Karambol i Brooklyn. Na uwagê zas³uguje

wysoka pozycja formacji „Ma³y Brooklyn” 

i „Ma³y Karambol”, skupiaj¹cych najm³odszych

wykonawców, debiutuj¹cych w tym konkur-

sie. Nie powiod³o siê tym razem chojnow-

skiemu Reeplay’owi, Rytmowi i Trójeczce.

Nie ma jednak powodu do zmartwienia, przed

nimi co najmniej kilka innych turniejów, 

z których z pewnoœci¹ przywioz¹ puchary.

Wielk i e  taneczne  showWie lk i e  taneczne  show

disco 6-11

I miejsce – „nie przyznano

II miejsce – „Ma³y Brooklyn” – Chojnów

III miejsce – „Ma³y Karambol” – Chojnów

Disco 12-16 lat

I miejsce - “Z³ote dzieci” – SDK Kopernik Legnica

II miejsce – „Brooklyn” – Chojnów

III miejsce – „Karambol” – Chojnów

Inna zespo³owa forma tañca wspó³czesnego

I miejsce - Z³ote dzieci” – SDK Kopernik Legnica

II miejsce „Karambol” – Chojnów

III miejsce – ex equo „Luz” – Lubin i „Rewers” – Bytom Odrzañski

Wyró¿nienie - “Z³ote dzieci” – SDK Kopernik Legnica
eg
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M³odzi  zadzia³ali

Tegoroczne œwi¹teczne spotkanie cz³on-

ków i sympatyków chojnowskiego Zwi¹z-

ku Emerytów Rencistów i Inwalidów

mia³o wyj¹tkowo kameralny charakter. 

Zarz¹d ZERiI dwa razy w roku orga-

nizuje z okazji œwiat bo¿onarodzenio-

wych i wielkanocnych zabawê taneczn¹

poprzedzon¹ spotkaniem z kap³anem 

i modlitw¹.

Na tegoroczne „jajko” przyby³o oko³o

60 osób, na ogó³ jest ich co najmniej

drugie tyle.

- Myœlê, ¿e po prostu nasi stali „balo-

wicze” przed³u¿yli sobie okres œwi¹tecz-

ny i odpoczywali w domowym zaciszu,

po obfitych biesiadach - mówi prezes

ZERiI Jan Paryœ. – Ale to przecie¿

¿aden k³opot. Jesteœmy tu w swoim gro-

nie i bawimy siê œwietnie czy nas du¿o,

czy ma³o.

Rzeczywiœcie zabawy organizowane

przez Zwi¹zek ciesz¹ siê du¿¹ popular-

noœci¹, zw³aszcza w okresie karnawa-

³owym, kiedy i czas i klimat bardziej

nastraja do szalonej zabawy. 

Tradycyjnie, tancerzom przygrywa³ ro-

dzinny zespó³ Laszkiewiczów, który ma

repertuar na ka¿d¹ okazjê i dla ka¿dego

wieku. Bywalcy tanecznych imprez do-

skonale znaj¹ ten team, bo Laszkiewicze

graj¹ w Chojnowie bardzo czêsto. 

„Jajko” 2006 za nami – na kolejne balety

trzeba bêdzie poczekaæ kilka miesiêcy.

eg

C
harytatywny koncert, jaki odby³ siê 

30 kwietnia w domu kultury, to jedno 

z pierwszych tak du¿ych przedsiêwziêæ

M³odzie¿owej Rady Miejskiej. M³odzi radni

podjêli siê trudnego zadania. W koncercie wy-

st¹pi³o kilkanaœcie zespo³ów reprezentuj¹cych

chojnowskie szko³y oraz zespo³y muzyczne

dzia³aj¹ce przy MDK. Ogarn¹æ ca³oœæ nie by³o

wiêc prosto, obserwatorzy jednak ocenili pozy-

tywnie organizacjê i przygotowanie koncertu.

Licznie przyby³a tego dnia publicznoœæ obej-

rza³a zespo³y taneczne i wokalne ze Szko³y

Podstawowej nr 3, Szko³y Podstawowej nr 4 

i Gimnazjum nr 2. Zaprezentowa³a siê tak¿e

formacja taneczna Karambol z Miejskiego

Domu Kultury oraz debiutuj¹ca na scenie grupa

teatral-na z tego samego oœrodka.

Koncert zakoñczy³y wystêpy kapel Deep i Polish

Fiction graj¹cych blues-rocka i punc-rokca. By³o

wiêc ró¿norodnie – ka¿dy móg³ znaleŸæ tu coœ

dla siebie. 

W MDK-owskiej kawiarence za niewielk¹ kwotê

mo¿na by³o nabyæ smaczne domowe wypieki

lub kupiæ prace plastyczne dzieci ze œwietlicy

socjoterapeutycznej i uczennicy Gimnazjum nr 2

Natalii Ho³owiak.

- Dochód z koncertu przeznaczyliœmy na pomoc

œwietlicy socjoterapeutycznej - mówi Katarzyna

Sienkiewicz z MRM. – Wybór placówki by³

spontaniczny, wiemy, ¿e dzieci ze œwietlicy maj¹

wiele ciekawych zajêæ, a nie zawsze s¹ pieni¹¿ki

na pomoce wszelkiego rodzaju. - Dziêkujemy

wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel 

i wspomogli nas anga¿uj¹c siê w organizacjê

oraz tym, którzy zasilili konto koncertu.

- Bilety na koncert rozprowadzaliœmy w choj-

nowskich szko³ach - dodaje Kacper Cichocki

cz³onek MRM. – W dniu koncertu wiedzieliœmy,

¿e na sali bêdzie komplet widzów, póŸniej oka-

za³o siê, ¿e wielu zainteresowanych sta³o wokó³

sceny. To buduj¹ce – dla tych, którzy oczekuj¹

na pomoc i dla nas jako organizatorów.

Bilety wykupione przez publicznoœæ bra³y udzia³ 

w losowaniu atrakcyjnych nagród. Wœród nich

by³y oryginalne szaliki dru¿yn pi³karskich, pro-

porczyki, odtwarzacz MP3 i koszulka Zag³êbia

Lubin.

- Dotychczas zebraliœmy oko³o 800 z³. Na interne-

towej aukcji wystawione s¹ jeszcze pi³ki z podpisa-

mi pi³karzy Zag³êbi¹ Lubin i ich dru¿ynowe

plakaty. Sprzeda¿ tych gad¿etów dodatkowo zasili

finansow¹ pulê. Mamy nadziejê, ¿e zebrana kwo-

ta pomo¿e naszym m³odszym kolegom. Zapew-

niamy jednoczeœnie, ¿e to nie koniec naszych

spo³ecznych dzia³añ. Pierwszy koncert by³ dla

nas szko³¹ wspó³dzia³ania i organizacji masowej

imprezy. Wiele siê nauczyliœmy i z pewnoœci¹

wykorzystamy t¹ wiedzê przy kolejnych imprezach. 

eg

Taneczne
„jajko”

MRM Chojnowa dziêkuje za pomoc w orga-

nizacji koncertu burmistrzowi Janowi Ser-

kiesowi, przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej

Tadeuszowi Bobykowi, dyrektorom szkó³ –

Gimnazjum nr 2 – Mi³os³awowi Gêbali, SP 4

- Andrzejowi Przybyszowi, SP3 - Mariuszowi

Szklarzowi, dyrektorowi MDK Stanis³awowi

Horodeckiemu oraz komendantowi KP Choj-

nów Adamowi Grabasowi, a tak¿e wszyst-

kim, którzy w ró¿nej formie w³¹czyli siê 

w organizacjê koncertu.
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Nie ma to jak dobry i odwa¿ny pomys³. W ubieg³ym

roku uda³o siê reaktywowaæ legendarny Festiwal

Muzyków Rockowych Jarocin PRL.

Jednym z uczestników by³ Pawe³ Jurczyk - znany

legnicki animator kultury. Wtedy impreza wypa-

li³a. W tym roku miasto Jarocin, znów bêdzie brzmia³o

ostr¹ muz¹. Pawe³ wpad³ na pomys³ zorganizowa-

nia imprezy w Legnickim Centrum Kultury, która

mia³aby na celu, choæ trochê oddania klimatów

muzycznych.

I tak te¿ siê sta³o! “Jarocin w Legnicy”.

Rzecz mia³a miejsce 23 kwietnia na dziedziñcu

LCK. Na pierwszy ogieñ posz³a legnicka MARIA

NEFELI – zespó³,który zdoby³ nagrodê publicz-

noœci w Jarocinie w 1990 roku.

I w takim te¿ oryginalnym sk³adzie z tamtego okre-

su “maryœka” odegra³a ówczesny ¿elazny repertu-

ar. Wówczas gra³ z nimi tak¿e chojnowianin Rafa³

Wyciszkiewicz, obecnie bardziej kojarzony ze

sztuk¹ fotograficzn¹.

Potem zrobi³o siê bardzo ostro, czadowo i pun-

kowo. A to za spraw¹ utworów ZIELONYCH

¯ABEK i GAGI z Jawora oraz ³ódzkiej MOSK-

WY. “Punk not death” - to has³o nigdy nie zginie. 

¯eby daæ ludziom trochê odsapn¹æ, ze sceny

pop³y-nê³y reggae-rytmy. BAKSHISH - to

prawdziwy weteran na krajowej scenie reggae -

laureat “Jarocina 1984”.

Pod scen¹ zrobi³a siê wielka fala ludzkich serc. 

A na koniec zagrali ci, których nie trzeba nikomu

przedstawiaæ - opolskie TSA - laureat “Jarocina

1981”. Oni niczym wino - im strasi tym lepsi. Co tu

du¿o mówiæ. Ten kto nie by³ - niech ¿a³uje - klasyka

polskiego heavy metalu, któr¹ warto znaæ i pamiêtaæ.

Przy wspania³ej s³onecznej pogodzie 8 godzin

minê³o niepostrze¿enie.

Dziedziniec LCK jako miejsce na plenerowe

imprezy, sprawdzi³o siê idealnie.

Czy dojdzie wiêc do jakiejœ powtóreczki? 

Piotr Misikiewicz
Fot. Bogdan Misikiewicz

Kwiecieñ jest miesi¹cem kultury zdrowot-

nej, w zwi¹zku z tym nauczycielki z Przed-

szkola Miejskiego Nr 1 postanowi³y zor-

ganizowaæ Ogólnopolski Konkurs Plastycz-

ny - „Droga do zdrowia”. Celem konkursu

by³o kszta³towanie postaw prozdrowot-

nych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz

rozwijanie ich zdolnoœci plastycznych.

Po og³oszeniu w internecie oraz miesiêcz-

niku „Bli¿ej przedszkola” w konkursie

wziê³y udzia³ 34 przedszkola z ca³ej Polski,

nap³y-nê³o ponad sto prac dzieci w wieku 3-

6 lat.

25 kwietnia odby³ siê fina³. Jury mia³o bar-

dzo trudne zadanie, poniewa¿ wszystkie

prace mia³y niepowtarzalny urok i wyko-

nane by³y ró¿norodnymi, ciekawymi tech-

nikami. Po burzliwych obradach przyznano

trzy pierwsze miejsca oraz piêæ wyró¿nieñ:

I miejsce – Remigiusz Rutka (4 lata)

Przedszkole Publiczne Nr 19 z Radomia

II miejsce – Izabela Zbiega (6 lat)

Przedszkole w Giedlarowej k/ Le¿ajska

III miejsce – Alicja Chojnacka (4 lata)

Przedszkole Publiczne Nr 19 z Radomia

Wyró¿nienia: Marysia Suchocka (6 lat) 

z Przedszkola Nr 401 w Warszawie, Jakub

Woœ (6 lat) Niepubliczne Przedszkole 

w Siedleminie, Justynka Smaroñ (6 lat) 

SP w Jadamwoli, Ewelinka Paw³owska 

(5 lat) Przedszkole Nr 401 w Warszawie,

Ola KuŸniarz (5 lat) Przedszkole Miej-

skie Nr 1 w Chojnowie oraz Aleksandra

Suszy³o (6 lat) Przedszkole w Giedlarowej.

Wszystkie nagrodzone prace mo¿na po-

dziwiaæ w Rejonowej Przychodni Zdrowia

w Chojnowie (II piêtro). 

Cieszymy siê, ¿e nasze przedsiêwziêcie

spotka³o siê z tak du¿ym odzewem.

Dziêki temu nawi¹zaliœmy kontakt z

wieloma placówkami przedszkolnymi, co

z kolei przyczyni³o siê do promocji

naszego przedszkola. 

Wszystkim laureatom 

serdecznie gratulujemy!!!

Pod wyra¿eniem - barowa pogoda - rozu-

miemy to , ¿e ci¹gle pada i pada. Nie jest

to mo¿e a¿ tak uci¹¿liwe gdy jest pi¹tek 

i pocz¹tek tzw. wielkiej majówki. I w³aœ-

nie na dobry wieczór tych kilku wolnych

dni, 28 kwietnia kawiarnia Jubilatka przy-

gotowa³a kolejny wieczorek muzyczny.

Tym razem w kulturalnym menu, pojawi³o

siê nowe bluesrockowe danie. Prosto 

z Wroc³awia - HOO DOO BAND. Oko³o

godz. 20 nic nie zapowiada³o ¿e frekwen-

cja bêdzie jakaœ szczególna. Jednak wraz 

z up³ywem czasu lokal zacz¹³ siê zape³-

niaæ. I by³o ju¿ normalnie. Czyli jak to

bywa w tej kawiarni - “full wypas”.

Sam zespó³ zaprezentowa³ kawa³ dobrego

rzemios³a bluesrockowego w amerykañ-

skim wydaniu. Parkiet te¿ za d³ugo nie

musia³ czekaæ na zarojenie siê. A ¿e same

kawa³ki by³y utrzymane w œrednich tem-

pach, pozwoli³o to pobawiæ siê ludziom,

którzy nastoletni wiek maj¹ ju¿ dawno za

sob¹. I dobrze, bo jeszcze raz siê okaza³o, 

¿e w Jubilatce muzyka naprawdê ³¹czy

pokolenia. A tak na marginesie. W sali

prób MDK w Chojnowie, intensywnie

æwicz¹ zespo³y, które chcia³yby jesieni¹

pokazaæ siê w tym lokalu. 

W przesz³oœci dochodzi³o ju¿ do poje-

dynczych takich wydarzeñ. I czy¿ nie by³o

fajnie? 

P.M.

EEffeekktt  ooggóóllnnooppoollsskkiieeggoo
kkoonnkkuurrssuu  -  ww  pprrzzyycchhooddnnii

“Jarociñska
wielka fala”

“Full  wypas  w  Jubilatce”“Full  wypas  w  Jubilatce”
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Bez echa min¹³ kolejny Œwiatowy Dzieñ Ziemi. Ptasia
grypa sta³a siê powodem, ¿e nie dosz³o do drugiego sprz¹-
tania doliny rzeki Skory. Mo¿e uda siê to zorganizowaæ
w przysz³ym roku.
Œwiatowy Dzieñ Ziemi nie jest tak popularny jak Sprz¹-
tanie Œwiata, które odbywa siê we wrzeœniu. Szkoda,
gdy¿ takie akcje przybli¿aj¹ nam szereg problemów
zwi¹zanych ze stanem naszego œrodowiska.
A jak jest? Ró¿nie. 
Nie jest najgorzej, choæ jest wiele takich miejsc, po wizycie
których odechciewa siê nam je odwiedzaæ lub ogl¹daæ w
przysz³oœci.
Jednym z takich miejsc jest las miêdzy Czernikowicami
a Rokitkami. Kiedyœ tu znajdowa³a siê ¿wirownia, w œcia-
nach której jaskó³ki urz¹dzi³y sobie liczne gniazda.
Siedz¹c spokojnie na krawêdzi wyrobiska mo¿na by³o
podziwiaæ precyzjê startu i l¹dowania jaskó³ek. Pomimo, ¿e
otworów w œcianie by³o du¿o, ¿aden z ptaków nie pomyli³
siê co do w³aœciwego adresu. I jak tu wierzyæ w ptasi
mó¿d¿ek. Dzisiaj ¿wirownia jest zaroœniêta i zasypana
œmieciami. Jest po prostu dzikim wysypiskiem œmieci.
Wœród œmieci le¿y zabity kozio³. Ktoœ go zabi³ i wyrzuci³.
Mo¿e potr¹ci³ go samochodem? Tak czy inaczej wielkie
ciemnobr¹zowe, wyba³uszone oczy zwierzêcia s¹ martwe.
Niebawem dobior¹ siê do niego wa³êsaj¹ce siê po polach psy.
Koz³a tego wyrzucono na dzikie wysypisko. Natomiast
inne zwierzêta nie maj¹ takiego "szczêœcia", gdy¿ staj¹
siê ofiarami wypadków drogowych i s¹ niemal¿e ko³ami
wprasowane w asfalt przez przeje¿d¿aj¹ce samochody. 
Popularnym procederem staje siê wyrzucanie œmieci do
przydro¿nych rowów. Dlaczego tam? Bo s¹siedzi nie
widz¹, ¿e podrzucamy komuœ œmieci. Najwiêcej tego
typu œmieci znajduje siê na trasie z Chojnowa do Czer-
nikowic i do Jaroszówki. 
Czy ktoœ z Pañstwa potrzebuje telewizor lub muszlê
klozetow¹? Jeszcze w zesz³ym tygodniu znajdowa³y siê
przy wjeŸdzie do naszego miasta od strony Lubina.
Przez d³ugi okres czasu muszla klozetowa sta³a doœæ
d³ugo przy trasie do Rokitek. Ktoœ nawet przyczepi³
kartkê, ¿e toaleta jest p³atna.
Przed majowym weekendem ze Skory pomaga³em
wyci¹gaæ psa. Pies wabi³ siê Utopek. Prawdopodobnie
by³ dobrym psem i dlatego dzieci pochowa³y do w skarpie
naszej rzeki. Zachowa³a siê kartka pozostawiona 
w miejscu pochówku Utopka. Ktoœ inny odgrzeba³ psa i
wrzuci³ do rzeki. Samo ¿ycie. 
Jednak czy ten nasz serial musi zakoñczyæ siê kolejnym
workiem w rowie, zabitym zwierzakiem na drodze, utopio-
nymi kociakami lub psem i lasami, które pe³ne s¹ œmieci oraz
cuchn¹ od wywiezionych do nich zawartoœci szamb?

Jak zlikwidowaæ ten proceder? Pisaæ, mówiæ, fotografo-
waæ i nie akceptowaæ postêpowania zmierzaj¹cego do
tego, ¿e ka¿dy nastêpny Œwiatowy Dzieñ Ziemi bêdzie
ubo¿szy o kolejne gatunki roœlin i zwierz¹t, których ju¿
nie ma na naszej planecie.

Jerzy Kucharski 

28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4

w Chojnowie odby³ siê IV Konkurs

Piosenki Obcojêzycznej, po raz drugi

maj¹cy formê konkursu miêdzyszkol-

nego. Uczestnikami byli uczniowie

chojnowskich podstawówek - SP3 

i SP4.

Podczas koncertu fina³owego, który pro-

wadzi³y uczennice klasy 5e SP4 - Ewa

Pa³upska i Diana Saj, m³odzi piosen-

karze - poligloci zaœpiewali 21 piose-

nek w szeœciu jêzykach - angielskim,

niemieckim, francuskim, hiszpañskim,

rosyjskim i czeskim. Wystêpy ocenia³a

komisja sk³adaj¹ca siê z nauczycieli

jêzyków obcych i muzyki obydwu szkó³:

Zenon Chmielewski - przewodnicz¹cy

(SP4), Miros³awa Spes (SP3), Justyna

Piróg (SP3), Teresa Mi³uch (SP4) 

i Aneta Czapska (SP4).

Oto wyniki konkursu:

Klasy I-III

1 miejsce ex aequo

Joanna Ruciñska z klasy 2a SP4 i zes-

pó³ w sk³adzie Daniela Burzyñska,

Aleksandra Fokt, Joanna Gawek, Daria

Kisielewicz, Benita Natkaniec oraz

Justyna Smusz z klasy 3b SP3.

2 miejsce

zespó³ w sk³adzie Pamela Œliwiñska,

Karolina Koñka, Agnieszka Wo³oszyn,

Daria Paluch i Angela KuŸniarz z klasy

2a SP4.

wyró¿nienia

Marta Filipowicz z klasy 2b SP4 i Da-

wid Hojczyk z kasy 2b SP4.

Klasy IV-VI

1 miejsce ex aequo

Justyna Mazurkiewicz z klasy 4b SP3 

i £ukasz Sypieñ z klasy 6d SP4.

2 miejsce

zespó³ w sk³adzie Mariola Sumiñska,

Marlena Pogoda, Dominika £ysoñ, Ka-

tarzyna Krakowska, Aleksandra Her-

manowicz i Agnieszka Kuhnert z klasy

6a SP3.

3 miejsce ex aequo

Aleksandra Ba³aj z klasy 4a SP3 oraz

duet Ewa Ho³odowska i Sylwia Bodes

z klasy 5a SP4.

wyró¿nienia

Natalia Czapska z klasy 4c SP4 i Klau-

dia Szpanek z klasy 5b SP3.

Dodatkowym wyró¿nieniem by³o

zaproszenie niektórych wykonawców

do udzia³u w koncercie podczas festynu

3 maja przy Miejskim Domu Kultury.

Konkurs Piosenki Obcojêzycznej przy-

gotowa³ nauczyciel jêzyka angielskiego

i muzyki z SP4 Bogus³aw Graban przy

wspó³pracy nauczycielki jêzyka nie-

mieckiego z SP3 Justyny Piróg. Przy

organizacji i przeprowadzeniu konkur-

su pomogli uczniowie klasy 5e SP4 -

Bartosz Strama, Natanael Kopañski,

Kamil Korba, Kacper Andreasik i Ka-

mil Tucholski oraz uczniowie Gim-

nazjum nr 2 - Pawe³ Gawek i Grzegorz

Andrejciów.
B.G.

Fot. Natanael Kopañski

Konkurs Piosenki ObcojêzycznejChojnowski Hyde Park

Œwiatowy Dzieñ Ziemi
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Przedszkole Miejskie Nr 3 organizuje III edycjê konkursu

plastycznego “Chojnów- Moje Miasto Rodzinne”

WARUNKI KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku

przedszkolnym.

2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach

wiekowych:

- 3-5 lat,

- 6-7 lat.

3. Na konkurs nale¿y przes³aæ poczt¹ lub dostarczyæ

osobiœcie do organizatora prace plastyczne wyko-

nane dowoln¹ technik¹, formatu A3 (du¿y blok) 

do 19 maja 2006 roku.

4. Ka¿dy uczestnik mo¿e przedstawiæ tylko jedn¹ pracê.

5. Prace plastyczne wykonane z udzia³em doros³ych

nie bêd¹ brane pod uwagê.

6. Ka¿da praca musi byæ podpisana.

7. Prace konkursowe zostan¹ ocenione przez Jury

powo³ane przez organizatora. Organizator nie

zwraca prac przes³anych na konkurs.

8. Laureaci konkursu otrzymuj¹ nagrody ksi¹¿kowe

ufundowane przez organizatora i sponsorów.

9. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odbêdzie

siê w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie w

dniu 05.06.2006 roku o godzinie 15.00.

10. Nagrodzone prace konkursowe bêd¹ prezentowane

podczas wystawy w Urzêdzie Miejskim.

11. W sprawch spornych wynikaj¹cych z interpretacji

regulaminu ostateczn¹ decyzjê podejm¹ organiza-

torzy w porozumieniu z Jury.

12. Dodatkowe informacje o konkursie mo¿na uzyskaæ

pod numerem telefonu (076)81-88-490 pani Ewa

Jedynak lub pani El¿bieta Ferenc.

DO UDZIA£U W KONKURSIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI Z CHOJNOWA

Jedn¹ z laureatek poprzedniej edycji konkursu jest Karolina

Kapral. Zdoby³a ona równie¿ wyró¿nienie w I Ogólnopol-

skim Konkursie Plastycznym o tematyce ekologicznej

organizowanym przez BARLINEK S.A

Serdecznie gratulujemy!
El¿ebieta Ferenc i Ewa Jedynak

1. ORGANIZATORZY

- Harcerki Klub Modelarski ARSENA£ 

w Chojnowie

- Urz¹d Miasta w Chojnowie

- Zarz¹d Okrêgowy LOK we Wroc³awiu

- Szko³a Podstwowa nr 4

- Komenda Huwca ZHP w Chojnowie

- Miejski Dom Kultury w Chojnowie

2. CELE KONKURSU

- popularyzacja modelarstwa kartono-

wego i plastikowego 

- wymiana doœwiadczeñ modelarzy

- promocja miasta Chojnowa

3. TERMIN I MIEJSCE

- Konkurs odbêdzie siê w dniach 

od 2 do 4 czerwca 2006 w Szkole 

Podstwowej nr 4 w Chojnowie 

przy ulicy Kiliñskiego

4. PROGRAM

02.06.2006-pi¹tek 15.00-22.00 -

przyjmowanie modeli

03.06.2006-sobota 9.00-12.00 - przyj-

mowanie modeli

12.00-16.00 - ocena modeli

16.00-20.00 - zwiedzanie wystawy

04.06.2006-niedziela 9.00-14.10 -

zwiedzanie wystawy

14.00 - rozdanie nagród, wydawanie

modeli

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- udzia³ w konkursie bior¹ modelarze

indywidualni i kluby modelarskie

- ka¿dy modelarz mo¿e wystawiæ 

do dwóch modeli w ka¿dej klasie 

- do ka¿dego modelu powinna byæ

do³¹czona dokumentacja w postaci

minimum ok³adki wydawnictwa 

z rysunkiem z³o¿eniowym, instrukcja

monta¿u, schemat malowania, zdjêcia

- ocena nast¹pi  w przypadku zg³osze-

nia minimum 3 modeli w danej klasie

- istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia klas

- organizator zastrzega sobie prawo

zmian regulaminowych, je¿eli nast¹pi

taka koniecznoœæ

Grupy

wiekowe

- m³odzicy- do 13 lat (ur. w 1993 

i póŸniej)

- juniorzy- 14-18 lat (ur. w latach 

1992-1988)

- seniorzy- pow. 18 lat (ur. w 1987 

i wczeœniej)

Op³ata startowa wynosi:

- seniorzy - 5z³ (za ka¿dy nastêpny 

model 2 z³ote)

- junior, m³odzik 2 z³ (za ka¿dy 

nastêpny model 1 z³)

6. KATEGORIE I KLASY

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch

kategoriach:

- modele kartonowe standard

- modele plastikowe

7. ZG£OSZENIA

Zg³oszenia do konkursu nale¿y doko-

naæ listownie lub telefonicznie w termi-

nie do 21 maja 2006 roku na adres:

Komenda Hufca ZHP w Chojnowie

Plac Zamkowy 2

59-225 Chojnów

tel. (076) 81-88-642

lub u kierownika konkursu:

Antoni Skalski

ul.Witosa 10/9

59-225 Chojnów

tel.(076)81-81-033

kom. 509928817

8. NOCLEGI I WY¯YWIENIE

Organizatorzy zapewniaj¹ nocleg po

uprzednim zg³oszeniu iloœci noclegów

- potrzeba zabrania ze sob¹ œpiwora

[spanie w namiotach], oraz gor¹c¹

grochówkê harcersk¹ w sobotê.

Konkurs odbywa siê w ramach obcho-

dów DNI CHOJNOWA i jest przewi-

dzianych wiele atrakcji towarzysz¹cych.

25.04.2006 w Legnicy odby‡ siŒ regionalny etap Dolno�l„skiego Konkursu �flyj
bezpiecznie - pierwsza pomoc przedmedyczna� organizowany przez Kuratorium
Wroc‡aw i Euroregion Nysa. W�r�d ponad 30 szk�‡ byli te¿ reprezentanci Choj-
nowa ze Szko‡y Podstawowej Nr 4. ZajŒli oni II miejsce w kategorii od I-III
uzyskuj„c tym samym nominacjŒ do etapu wojew�dzkiego. Reprezentowali nas
nastŒpuj„cy uczniowie: Karolina Kozika, Agnieszka Wo‡oszyn i Oskar Wen-
grzyn przygotowani przez pani„ BernardŒ Mormul i TeresŒ Halikowsk„.

Namalowaæ piêknieNamalowaæ piêknie
ChojnówChojnów

Ogólnopolski Konkurs

Modeli Redukcyjnych

Chojnów 2006

MMMM³³³³ooooddddzzzziiii     rrrraaaattttoooowwwwnnnniiii ccccyyyy
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom – Stary £om 70, gm. Choj-

nów, posesja 18 ar, cena do uzgodnienia. Wia-

domoœæ: tel. (076) 819-18-35 po godz.

20.00. lub 0607-572-383.

Sprzedam dom z du¿ym ogrodem i po-

lem, cena do uzgodnienia lub zamieniê na 

2-3.pokojowe mieszkanie w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. 817-73-10.

Kupiê dom w Chojnowie b¹dŸ okolicy,

mo¿e byæ w zabudowie bliŸniaczej. Wiado-

moœæ: tel. 0604-919-663.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 

2 pokoje, 49,1 m2 – cena 75 tys. z³, wyremon-

towane – wymienione okna, panele, budynek

ocieplony, suszarnia, kablówka, w³asne c.o.

gazowe, wspólnota mieszkaniowa – niskie

op³aty czynszowe lub zamieniê na 3.lub

4.pokojowe do drugiego piêtra. Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-11-41 lub 0693-297-661.

Sprzedam mieszkanie w nowym budow-

nictwie, s³oneczne, III p., 52 m2. Wia-

domoœæ: tel. (058)340-96-95.

Sprzedam kawalerkê w centrum Choj-

nowa. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-67-55.

Sprzedam mieszkanie o pow. 64 m2

w nowym budownictwie, 3 pokoje, ³azienka,

wc, balkon, piwnica, dzia³ka pod gara¿. Wia-

domoœæ: tel. (076) 818-79-22 po godz.

18.00.

Sprzedam mieszkanie w starym budowni-

ctwie na parterze o pow. 52,60 m2, 2 poko-

je, kuchnia, przedpokój, ³azienka z wc, przy

ul. Spacerowej lub zamieniê na mniejsze

(kawalerkê). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-24.

Zamieniê mieszkanie komunalne w sta-

rym budownictwie o pow. 30 m2, Ip., w Choj-

nowie, pokój, kuchnia, ³azienka, toaleta, 

z nowymi oknami PCV, na wiêksze 2 lub

3.pokojowe w starym budownictwie. Wia-

domoœæ: tel. 0606-220-617.

Zamieniê mieszkanie komunalne – kawa-

lerkê o pow. 26 m2 w nowym budownictwie,

po generalnym remoncie, parter, niski czynsz,

na wiêksze, sp³acê zad³u¿enie, dop³acê. Wia-

domoœæ: tel. (076) 818-84-69 lub 0693-787-048.

Kupiê 2.pokojowe mieszkanie w³asnoœ-

ciowe w starym budownictwie. Wiadomoœæ:

tel. (076) 877-37-13.

Poszukujê do wynajêcia mieszkania 2. lub

3.pokojowego w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 0508-629-528.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 90 m2

w rynku w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.

(076) 818-77-82 w godz. 9.00 - 17.00.

AUTO-MOTO

Sprzedam DAEWOO TICO, rok prod.

2000, niebieski, przebieg 86 tys km, pierwszy

w³aœciciel, blokada skrzyni biegów, RO, 

2 komplety opon, baga¿nik dachowy, cena do

uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0605-745-047.

PRACA

Poszukujê opiekunki do dziecka w œred-

nim wieku z Chojnowa lub okolic, praca

sta³a. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-18-55.

US£UGI

Uczennica szko³y œredniej udziela korepety-

cji z zakresu szko³y podstawowej i gimnazjum –

tanio! Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-34 po

godz. 18.00.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konra-

dówce o pow. 15 arów, przy powstaj¹cym

osiedlu domków jednorodzinnych + media.

Wiadomoœæ: tel. (076) 877-38-71.

Sprzedam du¿¹ dzia³kê w atrakcyjnym

miejscu (na pograniczu Chojnowa) pod za-

budowê domu jednorodzinnego. Wiado-

moœæ: tel. 0692-953-832.

Wynajmê gara¿ przy ul. Z³otoryjskiej.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-63-30.

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””    

Winkelmann
W zwi¹zku z intensywnym rozwojem 

i nowymi inwestycjami poszukujemy

doœwiadczonej osoby na stanowisko:

SpawaczSpawacz
Od idealnego kandydata oczekujemy:

* wykszta³cenia zawodowego 

* uprawnieñ do spawania w os³onie gazowej

* mile widziane doœwiadczenie w bran¿y spawalniczej

* dyspozycyjnoœci, rzetelnoœci, odpornoœci na stres

W zamian oferujemy:

* atrakcyjne warunki wynagrodzenia i zatrudnienia

* stabiln¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej 

siê firmie

* ci¹g³y kontakt z nowoczesnymi technologiami

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie

CV wraz z listem motywacyjnym i zgod¹ 

na przetworzenie danych osobowych 

na adres:

WINKELMANN Sp.z o.o.

ul. Jaworzyñska 277

59-220 Legnica

z dopiskiem: Spawacz

Nades³anych ofert nie zwracamy.

Skontaktujemy siê tylko z wybranymi osobami.

Winkelmann
W zwi¹zku z intensywnym rozwojem 

i nowymi inwestycjami poszukujemy

doœwiadczonej osoby na stanowisko:

Mistrz spawalniMistrz spawalni
Od idealnego kandydata oczekujemy:

* wykszta³cenia technicznego minimum œred-

niego

* doœwiadczenia spawalniczego

* doœwiadczenia zawodowego w kierowaniu 

produkcj¹

* dyspozycyjnoœci, rzetelnoœci, odpowiedzialnoœci, 

odpornoœci na stres

W zamian oferujemy:

* atrakcyjne warunki wynagrodzenia i zatrudnienia

* stabiln¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê 

firmie 

* profesjonalne szkolenia w kraju i za granic¹

* ci¹g³y kontakt z nowoczesnymi technologia-

mi

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie

CV wraz z listem motywacyjnym i zgod¹ na

przetworzenie danych osobowych na adres:

Dzia³ Personalny

WINKELMANN Sp.z o.o.

ul. Jaworzyñska 277

59-220 Legnica

Nades³anych ofert nie zwracamy.

Skontaktujemy siê tylko z osobami wybranymi.



Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr

142, poz.1591, z póŸ. zm.)  i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2005 r. Nr

249, poz. 2104, Dz.U Nr 169, poz.1420.), Rada  Miejska

Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1do niniejszej uchwa³y.

§ 2. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 26.244.879 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi 28.356.981 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.490.237 z³

Plan rozchodów po zmianach wynosi 378.135 z³

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa.

§ 4.

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

plakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w

Chojnowie i og³oszeniu w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

“GAZETA CHOJNOWSKA” Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84 fax: (076) 818-75-15,  e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Jerzy Kucharski, Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska  Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  Druk: UNIFOT Andrzej Bobik, Chojnów,  ul. Okrzei 2, tel. 819-16-50.
Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
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Uchwa³a  Nr LVI/266/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 kwietnia  2006 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2

pkt 4 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz.1591, ze zm.)

oraz art. 199 ust. 3 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych

(Dz.U. z  2005 r. Nr. 249,

poz. 2104, Dz.U. Nr 169,

poz.1420) Rada Miejska

Chojnowa uchwala, co

nastêpuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawoz-

dania z wykonania bud¿etu

za rok 2005, udziela siê

absolutorium Burmistrzowi

Miasta za 2005 r.

§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie

z dniem podjêcia i podlega

og³oszeniu poprzez roz-

plakatowanie na tablicy

og³oszeñ Urzêdu Miejskie-

go w Chojnowie i og³osze-

niu w Gazecie Chojnow-

skiej.

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr LVI/270/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia  26 kwietnia 2006 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza  Miasta

Chojnowa za 2005rok.

Uchwa³a Nr LVI/267/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyst¹pienia Miasta Chojnów do Stowarzyszenia

Dolnoœl¹skiej Organizacji Turystycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt

15 oraz art. 84 ust 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

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

poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada

Miejska Chojnowa uchwala, co

nastêpuje:

§ 1.

Wyra¿a siê zgodê na przyst¹pienie

Miasta Chojnów do Stowarzy-

szenia Dolnoœl¹skiej Organizacji

Turystycznej.

§ 2.

Przedstawicielem Miasta Chojnów

w Stowarzyszeniu Dolnoœl¹skiej

Organizacji Turystycznej jest Bur-

mistrz Miasta Chojnowa lub wyz-

naczona przez niego osoba.

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê

Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem

podpisania.

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk
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