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Pracowity rok

Min¹³ kolejny rok czwartej kadencji. Jaki by³

dla samorz¹du 2005 r.?

Zapytaliœmy o to burmistrza Jana Serkiesa.

W rytmie, albo i bez

"Szkolny Turniej Tañca" ma charakter

konkursu i jest kierowany do

ka¿dego, kto ma poczucie rytmu,

potrafi krêciæ biodrami lub tylko lubi

tañczyæ. 

Pomogliœmy dzieciom

Podczas czternastego fina³u zbieraliœmy

pieni¹dze na ratowanie ¿ycia dzieci

poszkodowanych w wypadkach. Czêœæ

pieniêdzy przeznaczona bêdzie na sprzêt,

czêœæ na naukê udzielania pierwszej pomocy. 

Podzielili siê talentem

Ju¿ po raz czwarty dzieci Eucharystycznego

Ruchu M³odych naszej diecezji prze¿ywa³y

swój udzia³ w Przegl¹dzie Kolêd i Jase³ek 

w Chojnowie.

AAAAKKKKTTTTUUUUAAAALLLLNNNNYYYY    RRRROOOOZZZZKKKK££££AAAADDDD    JJJJAAAAZZZZDDDDYYYY    PPPPKKKKPPPP
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Pierwsza w tym roku sesja rady dotyczyæ

bêdzie m.in. chojnowskiej s³u¿by

zdrowia oraz zadañ inwestycyjnych na

2006 rok. Informacje o przygotowaniach

do œwiadczeñ opieki medycznej w bie-

¿¹cym roku przychodni, gabinetów

lekarza rodzinnego, Pogotowia Ratun-

kowego oraz „Niebieskiego Parasola”

przedstawi¹ administratorzy tych

placówek. O tym jakie inwestycje bêd¹

kontynuowane, a jakie rozpoczn¹ siê w

tym roku mówiæ bêdzie burmistrz. Radni

bêd¹ tego dnia g³osowaæ m.in. nad uch-

wa³¹ w sprawie zatwierdzenia regu-

laminu dostarczania wody i odprowadza-

nia œcieków, w sprawie uchwalenia

Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-

wi¹zywania Problemów Alkoholowych

na rok 2006, w sprawie zmiany studium

uwarunkowañ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego miasta

Chojnowa. 

Zainteresowanych zapraszamy w œrodê

25 stycznia o godz. 14.00. 

WWyyddzziiaa³³  GGGGiiOOŒŒ  iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomoœciami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

poz. 2603 z póŸ. zm.) Wydzia³  Gospo-

darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie infor-

muje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ

tut. Urzêdu:

1)  w dniach od  19.12.2005 r. 

do 09.01.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej

do sprzeda¿y w formie przetargu – dz. 

nr  42/1 po³o¿ona przy ul. D¹browskiego

10 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmis-

trza Miasta Chojnowa  z dnia 19 grud-

nia 2005 r. Nr 120/2005).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo 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 30.01.2006 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomoœciami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr

261, poz. 2603 z póŸ. zm.) Wydzia³

Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-

wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy

og³oszeñ tut. Urzêdu:

1)  w dniach od  10.01.2006 r. 

do 31.01.2006 r.:

- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-

czonego do sprzeda¿y w drodze bezprze-

targowej na rzecz najemcy znajduj¹cego

siê w budynku po³o¿onym przy ul. Leg-

nickiej 19 (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia

2006 r. Nr 3/2006).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo 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 21.02.2006 r.

NNiieeooffiiccjjaallnnee  ssppoottkkaanniiee  
6 stycznia, z inicjatywy przewodnicz¹-

cego Rady Miejskiej, radni, burmistrz 

i proboszczowie chojnowskich parafii

spotkali siê w goœcinnych progach

Muzeum Regionalnego, by w klimatach

mniej oficjalnych porozmawiaæ o potrze-

bach miasta i jego mieszkañców, pod-

sumowaæ miniony rok i zaplanowaæ pro-

gram wspó³pracy na rok bie¿¹cy.

Wspólna modlitwa i noworoczne ¿y-

czenia przy ³amanym op³atku mia³y byæ

fundamentem szczerej i owocnej roz-

mowy. Obecnoœæ dyrektor Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i kierow-

niczki chojnowskiej filii Powiatowego

Urzêdu Pracy by³a przyczynkiem

dyskusji o bezrobociu i materialnej sytu-

acji chojnowian. Mówiono o formach

wsparcia osobom najbardziej potrze-

buj¹cym, wskazuj¹c jednoczeœnie na

koniecznoœæ dynamiczniejszego rozwoju

gospodarczego miasta. Chojnowscy

duchowni podjêli tak¿e temat ochrony

miejskich zabytków, wyra¿aj¹c opiniê,

¿e troska o dobro kultury mo¿e przy-

czyniæ siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci

miasta, a co za tym idzie wiêkszego

zainteresowania grodem nad Skor¹ nie

tylko naszych rodaków, ale i goœci za-

granicznych. Tematy poruszone na tym

spotkaniu bêd¹ kontynuowane na oficjal-

nych posiedzeniach w³adz miasta.

BBiibblliiootteekkaa  zzaapprraasszzaa
Miejska Biblioteka Publiczna przenios³a

siê ju¿ do nowego obiektu. W budynku

przy placu Zamkowym rozk³adane s¹ ju¿

rega³y, uk³adane ksi¹¿ki, pomieszczenia

zaczynaj¹ nabieraæ bibliotecznego kli-

matu. Jest czysto, jasno, a przede wszyst-

kim przestronnie. Nowe lokum czytelni-

cy bêd¹ mogli odwiedzaæ od 6 lutego.

Zapracowani bibliotekarze obiecuj¹, ¿e

do tego czasu uporaj¹ siê z porz¹dkami 

i w pierwszy lutowy poniedzia³ek miesz-

kañcy bêd¹ mogli ju¿ korzystaæ z nowo-

czesnej placówki.

NNaa  ppóó³³mmeettkkuu
Rozpocz¹³ siê w³aœnie drugi tydzieñ

zimowych ferii. Pogoda, jak rzadko

dopisa³a i sporty zimowe mo¿na upra-

wiaæ w ka¿dej niemal formie. Tym,

którzy nie przepadaj¹ za bia³ym szaleñ-

stwem szko³y oferuj¹ zajêcia sportowe

na salach gimnastycznych lub zajêcia

tematyczne w klasach. Atrakcyjn¹ ofertê

dla uczniów ma te¿ Miejski Dom

Kultury, gdzie dla chojnowskich dzieci

przygotowano nie tylko propozycje plas-

tyczne, sportowe, itp., ale tak¿e

wype³niono czas atrakcyjnymi wycie-

czkami – m.in. do legnickiego teatru 

i jednego z okolicznych gospodarstw

agroturystycznych. Zajêcia skierowane
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s¹ g³ównie do dzieci wytypowanych

przez szkolnych psychologów, przy-

chodz¹ tu tak¿e podopieczni Stowarzy-

szenia Rodzin Katolickich. 

KKaammiizzeellkkii  ddllaa  kkiieerroowwccóóww
Od pierwszych dni stycznia sekcja ruchu

drogowego Komendy Miejskiej Policji 

w Legnicy i nasza redakcja zarzucane s¹

pytaniami dotycz¹cymi koniecznoœci

posiadania w samochodach odblasko-

wych kamizelek. Z naszych ustaleñ

wynika, ¿e na chwilê obecn¹ nie ma

przepisów, które ewidentnie wskazy-

wa³yby na obowi¹zek posiadania takiej

kamizelki. Niemiej jednak zgodnie 

z art. 41 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku

“Prawo o ruchu drogowym” osoba

wykonuj¹ca roboty lub inne czynnoœci na

drodze jest obowi¹zana u¿ywaæ w sposób

widoczny dla innych uczestników ruchu

elementów odblaskowych odpowiadaj¹-

cych w³aœciwym warunkom technicznym.

Kamizelka, o której ustawodawca nie

wspomina nie jest wiêc obowi¹zkiem, ale

z pewnoœci¹ mo¿e byæ, obok trójk¹ta,

bezpiecznym atrybutem podczas np.

awaryjnego postoju.

ZZaappiisszz  ddzziieecckkoo  
nnaa  iinnssttrruummeenntt
Spo³eczne Ognisko Muzyczne przyjmuje

zapisy na naukê gry na fortepianie,

skrzypcach, gitarze i akordeonie. 

Bli¿sze informacje pod nr tel. 

(076) 81-88-352, Plac Zamkowy 2, Ip. 

ZZmmiiaannyy  ww  wwyyssttaawwiiaanniiuu
zzwwoollnniieeññ  lleekkaarrsskkiicchh
17 stycznia tego roku wesz³o w ¿ycie

rozporz¹dzenie, które zmienia zasady

wystawiania zaœwiadczeñ lekarskich, na

podstawie których wyp³aca siê zasi³ki

chorobowe.

Nowe rozwi¹zania s¹ korzystne dla zain-

teresowanych tj.: lekarzy, ubezpieczo-

nych oraz p³atników, i zapewne u³atwi¹

im ¿ycie.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem lekarz,

lekarz dentysta, starszy felczer i felczer,

oprócz dotychczasowego trybu, mo¿e

wystawiæ zwolnienie lekarskie na okres

rozpoczynaj¹cy siê nie póŸniej ni¿ cztery

dni po dniu badania, je¿eli bezpoœrednio

po badaniu przypadaj¹ dni wolne od pra-

cy lub badanie jest przeprowadzone 

w okresie wczeœniej orzeczonej zdolnoœci

do pracy.

Dla potwierdzenia wy³¹cznie pobytu

ubezpieczonego w stacjonarnym zak³a-

dzie opieki zdrowotnej - je¿eli osoba nie

otrzyma zwolnienia lekarskiego w dniu

wypisu ze szpitala - lekarz mo¿e wystaw-

iæ zaœwiadczenie w terminie póŸ-

niejszym.

Gdy ubezpieczony ma wiêcej ni¿ jed-

nego p³atnika zasi³ku lekarz dla ka¿dego

wystawia zwolnienie lekarskie. Je¿eli 

w czasie badania chory nie poda lekar-

zowi wszystkich p³atników, lekarz mo¿e

wystawiæ dla kolejnego p³atnika zasi³ku

zaœwiadczenie, potwierdzaj¹ce wczeœniej

orzeczon¹ niezdolnoœæ do pracy dla

innego p³atnika, w póŸniejszym terminie.

Nowe zasady odnosz¹ siê do zaœwiad-

czeñ wystawionych po 16 stycznia bie-

¿¹cego roku.

Rozporz¹dzenie opublikowane zosta³o 

w Dzienniku Ustaw nr 1 pod pozycj¹ 3.

PPuunnkktt  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnyy
iinnffoorrmmuujjee

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne

odbywa siê w godzinach od 9.00 do

13.00. 

Rejestrujemy 16 osób dziennie. Czas

rejestracji jednego pacjenta wynosi ok.

15 min. (warunkuje to specyfikacja pro-

cedur rehabilitacyjnych). W celu zmniej-

szenia czasu oczekiwania na rejestracjê

wprowadzamy numerowanie miejsc na

okreœlon¹ godzinê w danym dniu.

OOffeennssyywwnnaa  JJuubbiillaattkkaa
Karnawa³ w pe³nym rozkwicie. Nale¿y

wiêc siê bawiæ. Z nowym rokiem ka-

wiarnia “Jubilatka” przygotowa³a sporo

atrakcji. I tak 28 stycznia odbêdzie siê

bal karnawa³owy. Cena 30 z³ od osoby.

W cenê wliczona jest konsumpcja.

Oprócz tego przypominamy, ¿e w ka¿d¹

pierwsz¹ sobotê miesi¹ca zespó³ KO-

CIUBY serwuje niezapomniane szla-

giery i stare przeboje.

A w lutym odbêdzie siê wieczorek blues-

rockowy. Coœ co m³odzie¿ lubi najbar-

dziej.

Szczegó³owe informacje pod numerem

telefonu: 0-76-81-88-561. 

ZAPRASZAMY!

Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Gmin

(Miast) Partnerskich zaprasza do czynnej wspó³pracy

mieszkañców chc¹cych zaanga¿owaæ siê w budowanie przy-

jaŸni z mieszkañcami naszych miast partnerskich.

Ju¿ wkrótce bêdziemy mieli okazjê nawi¹zaæ towa-

rzyskie kontakty z mieszkañcami Egelsbach, którzy odwiedz¹

Chojnów w pierwszych dniach wrzeœnia. Chojnowianie, którzy

zechc¹ przyj¹æ w tym czasie goœci pod swój dach w rewan¿u

zostan¹ zaproszeni na kilkudniowy pobyt do Niemiec.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie

Stowarzyszenia 9 lutego o godz. 17.00 

w kawiarni Jubilatka, b¹dŸ prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr tel. (076) 818 66 84. 
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Min¹³ kolejny rok czwartej kadencji. Jaki

by³ dla samorz¹du 2005 r.?

Zapytaliœmy o to burmistrza Jana Serkiesa.

- Wed³ug mnie by³ to bardzo dobry rok.

Pracowity, nerwowy, ale dobry. W minionym

roku uda³o nam siê zrealizowaæ kilka

powa¿nych inwestycji, na które wielu

mieszkañców czeka³o od dawna. Czêœæ z nich

bêdzie kontynuowana w roku bie¿¹cym.

Rozpoczn¹ siê tak¿e nowe. 

Jak wiêc zamkn¹³ siê ubieg³oroczny bilans

inwestycyjny?

- Nasze dzia³ania, jeœli chodzi o inwestycje,

okreœla uchwalony przez radê Wieloletni Plan

Inwestycyjny, który zawiera listê najpil-

niejszych inwestycji, harmonogram prac i ter-

miny ich wykonania. Bazuj¹c na tym doku-

mencie mogê tylko powiedzieæ, ¿e zadania na

rok 2005 zosta³y w pe³ni zrealizowane.

Mo¿liwe to by³o dziêki zaanga¿owaniu wielu

moich wspó³pracowników, dyrektorów, pra-

cowników podleg³ych jednostek oraz pra-

cowników interwencyjnych i publicznych, 

a tak¿e dziêki owocnym staraniom o œrodki

pozabud¿etowe. 

Rok 2005 rozpoczêliœmy budow¹ budynku

socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej. Wed³ug

umowy odbiór tego obiektu zaplanowany jest

na paŸdziernik tego roku. Niemal jed-

noczeœnie uruchomiono tak¿e prace przy

budowie oœwietlenia ulicznego w ci¹gu ulicy

Kazimierza Wielkiego. Okres wakacji wyko-

rzystaliœmy na przebudowê sieci wodoci¹-

gowej i kanalizacyjnej w ulicach Piotrowicka,

Z³otoryjska, Spacerowa, Cicha i M³ynarska

oraz budowê sieci kanalizacji sanitarnej,

deszczowej i ogólnosp³awnej w ulicach

Ciemna, Rynek, Królowej Jadwigi i Konar-

skiego. Najbardziej pracowity by³ sierpieñ.

Ruszy³y wówczas prace na ulicy Samo-

rz¹dowej, przy adaptacji budynku na now¹

siedzibê Miejskiej Biblioteki Publicznej –

Centrum Edukacyjne i przy wykonaniu

studni g³êbinowej na stadionie K.S.

„Chojnowian-ka”, gdzie we wrzeœniu zregen-

erowaliœmy tak¿e nawierzchniê boiska i

ukoñczyliœmy remont szatni.

W tym samym czasie przeprowadziliœmy

budowê nowoczesnej kot³owni w Miejskim

Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, Szkole Podsta-

wowej nr 3 i Miejskim Przedszkolu nr 3.

Trzeba mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e inwesty-

cje nie rozpoczynj¹ siê z chwil¹ urucho-

mienia prac budowlanych. Ten proces trwa

znacznie d³u¿ej. Zlecenie opracowania pro-

jektu, przetarg, wybór oferty czy wreszcie

podpisanie umowy z wykonawc¹ – te wszyst-

kie procedury maj¹ uwarunkowania prawne 

i terminowe. Takich spraw nie za³atwia siê 

w kilka tygodni. Dlatego czêsto inwestycje

realizowane w danym roku, to kontynuacja

kilkumiesiêcznej wczeœniejszej pracy.

Jakich wiêc inwestycji mog¹ spodziewaæ siê

mieszkañcy w najbli¿szych miesi¹cach?

- Zamierzamy m.in. wyremontowaæ k³adkê

nad Skor¹ przy ul. Paderewskiego i wybu-

dowaæ now¹ nawierzchniê ul. £u¿yckiej co 

z pewnoœci¹ korzystnie wp³ynie na projekt

utworzenia w tej okolicy strefy aktywnoœci

gospodarczej. Zaplanowaliœmy tak¿e budowê

nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego,

modernizacjê Cichej, Spacerowej, M³ynar-

skiej i ci¹gu pieszo-jezdnego pomiêdzy ulica-

mi £okietka i Maczka. Now¹ kanalizacjê

bêd¹ w tym roku mieli mieszkañcy ul.

¯eromskiego a mieszkañcy Orzeszkowej,

Konopnickiej, Wyspiañskiego i Matejki –

oœwietlenie uliczne. Zmodernizujemy te¿

bazê dydaktyczno-sportow¹ w Gimnazjum 

nr 2, bêd¹ tak¿e prowadzone remonty 

w gospodarce komunalnej. Poza tym, wzo-

rem poprzednich lat bêdziemy wymieniaæ

kolejne nawierzchnie miejskich chodników

oraz realizowaæ inne inwestycje w miarê

posiadanych i pozyskanych œrodków finan-

sowych.

- Czego nie uda³o siê zrobiæ w minionym

roku?

- Nie uda³o nam siê znaleŸæ przedsiêbiorców,

którzy byliby zainteresowani inwestycj¹ na

proponowanych przez nas terenach 

w rejonie ul. £u¿yckiej i Okrzei. 6,5 ha jakie

licz¹ w sumie te dwa tereny, to jak siê okazu-

je, za ma³o na lokalizacjê du¿ych, znacz¹cych

firm. Niestety miasto nie posiada wiêkszych

obszarów, co utrudnia pozyskanie inwes-

torów. Wierzê jednak, ¿e kolejne rozmowy,

jakie obecnie prowadzimy, w nied³ugim cza-

sie zaowocuj¹, a przyczyni siê do tego zwiêk-

szenie atrakcyjnoœci tego terenu poprzez

poprawê infrastruktury technicznej.

Czym obecnie zajmuj¹ siê s³u¿by miejskie?

- Pocz¹tek roku, to czas przygotowywania

dokumentacji pod przysz³e inwestycje.

Jesteœmy np. w trakcie procedur dotycz¹cych

planowanej budowy basenu w Chojnowie. Ta

inwestycja przewidziana jest na przysz³e lata,

ale wczeœniejsze opracowanie dokumentacji

pozwoli na podjêcie starañ o œrodki poza-

bud¿etowe, które mo¿na pozyskaæ z pro-

gramów unijnych b¹dŸ Totalizatora Sporto-

wego wspieraj¹cego tego typu zadania. 

Podobnych spraw jest wiêcej, a ich ci¹g dal-

szy z pewnoœci¹ mieszkañcy wkrótce zaob-

serwuj¹ na terenie miasta.

Myœlê, ¿e w Chojnowie ¿yje siê ju¿ trochê

³atwiej. Oczywiœcie nie brakuje nam wszys-

tkim problemów, ale wierzê, ¿e nowy rok

przyniesie kolejne pozytywne zmiany, 

a zmartwieñ bêdzie coraz mniej. Tego ¿yczê

wszystkim mieszkañcom Chojnowa.

rozmawia³a eg

Pracowity  rok
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Pomogliœmy  dzieciom
Jedenaœcie tysiêcy trzysta dziesiêæ z³otych i dziewiêtnaœcie groszy

przekazali chojnowianie na rzecz tegorocznej edycji Wielkiej

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 

Podczas czternastego fina³u zbieraliœmy pieni¹dze na ratowanie

¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach. Czêœæ pieniêdzy przez-

naczona bêdzie na sprzêt, czêœæ na naukê udzielania pierwszej

pomocy. 

W Chojnowie ju¿ o dziewi¹tej rano na ulicach pojawili siê pierwsi

wolontariusze, którzy przez ca³y dzieñ w niema³ym mrozie potê-

gowanym przez wiatr, z zapa³em zbierali fundusze na pomoc naj-

m³odszym. W tym roku chêtnych do spacerowania z puszkami by³o

mniej ni¿ w roku ubieg³ym. Odbi³o siê to z pewnoœci¹ na finan-

sowych zbiorach, ale zdaniem organizatorów chojnowianie byli 

w tym roku hojniejsi i bardziej serdeczni. 

Wolontariusze z sympati¹ wspominaj¹ mieszkañców, którzy wrzu-

cali banknoty, kierowców, zatrzymuj¹cych siê przy grupie wolontar-

iuszy i naszych handlowców, którzy zapraszali kwestuj¹cych do

sklepów czêstuj¹c ciep³ymi napojami i s³odyczami.

Temperatura na ulicach by³a minusowa, ale atmosfera ciep³a i przy-

jazna. Jeszcze cieplej by³o w Miejskim Domu Kultury, gdzie na sce-

nie prezentowa³a siê chojnowska m³odzie¿. Tañce, œpiew, kabarety,

rockowe granie – dla ka¿dego coœ mi³ego. Tu te¿ przeprowadzona

by³a orkiestrowa aukcja, podczas której licytowano gad¿ety przeka-

zane przez Owsiaka i przedmioty od rodzimych darczyñców. Zain-

teresowanych nie by³o wielu, ale emocji na licytacji nie brakowa³o. 

Koszulka z koncertu Jean Michale Jarra, egzotyczna maska, orygi-

nalne mapy, pi³ki, maskotki, plakat orkiestry z podpisami wszyst-

kich wolontariuszy, oraz gad¿ety od Jurka Owsiaka to przedmioty, o

któ-rych zdobycie walczono najgorliwiej.

Obok sali kinowej zlokalizowano sztab g³ówny. Tu ponad 80 wolon-

tariuszy zdawa³o puszki i pobiera³o nowe, a kilka osób odpowie-

dzialnych za liczenie, skrupulatnie sumowa³o œrodki p³atnicze.

Rekordowa puszka zawiera³a ponad 1300 z³.

Najm³odsza kwestuj¹ca mia³a 7 lat – najstarszy…nie ustalono. 

W sztabie by³o gwarno i weso³o. Wolontariusze nabieraj¹c si³

raczyli siê ciep³ymi napojami b¹dŸ œpiewali. Serwowano tu

wspania³¹ grochówkê, która w grodzie na Skor¹ by³a substytutem

œwiate³ka do nieba. Zamiast widowiskowych sztucznych ogni –

ciep³a i smaczna polowa zupa. Czemu nie?!

Organizacj¹ chojnowskiej orkiestry, podobnie jak w latach

ubieg³ych zajêli siê harcerze. Czêœæ rozrywkow¹ zapewni³ Miejski

Dom Kul-tury w porozumieniu ze szko³ami i naszymi zespo³ami

muzycznymi. Byli te¿ zaproszeni goœcie – Old School z Chocianowa

i Efraim ze Z³otoryi. Najwytrwalsi opuœcili MDK o godz. 23.

eg

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ pracownikom Banku Spó³dziel-

czego, funkcjonariuszom chojnowskiej policji, handlowcom, wolon-

tariuszom, szko³om, zespo³om muzycznym i mieszkañcom Chojnowa

a tak¿e sponsorom: Apteka Pod S³oñcem -A.Wiszniewska, Apteka

Salix-A.Gruszka , Bar Popularny- W.Czapski,M. Bu³at, Bank Spó³-

dzielczy, Jan Ksi¹¿ek, Urz¹d Miejski w Chojnowie, Urz¹d Gminy 

w Chojnowie, Jerzy Kucharski, PPHU Jan Kryszczuk, Sklep

Zabawkowy - A. Mytkowski i Z. Równanek, Sklep Sportowy -

Z. Rudziak, Tadeusz Bobyk, MDK, P. Wróbel oraz darczyñcy bez-

imienni.



*  *  *

Tradycj¹ sta³o siê ju¿, ¿e krótko po œwiêtach, w okresie karnawa³u, Zwi¹-

zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizuje spotkanie op³atkowe

dla swoich cz³onków i sympatyków. Nie jest to jednak typowa œwi¹teczna

biesiada. Tego dnia zainteresowani spotykaj¹ siê w sali w Domu Chemika,

aby po krótkiej modlitwie, ¿yczeniach i dzieleniu siê op³atkiem, do bia-

³ego œwitu korzystaæ z parkietu i dobrej muzyki. Za spraw¹ przystêpnej

ceny, rytmicznych kawa³ków i sprawnej organizacji chêtnych z ka¿dym

rokiem przybywa. 

- Nasze taneczne spotkania, to nie tylko sposób na spêdzenie wolnego cza-

su – mówi prezes ZERiI Jan Paryœ. – To przede wszystkim integracja

pokoleñ. Bawimy siê tu razem – m³odzi, starsi i seniorzy i cieszy nas

niezmiernie fakt, ¿e chêtnych do wspólnej zabawy jest coraz wiêcej.

*  *  *

Zdecydowanie inn¹ formê mia³o doroczne op³atkowe spotkanie nauczy-

cieli. 8 stycznia nauczyciele chojnowskich szkó³ wspólnie z chojnowskimi

kap³anami i w³adzami miasta uczestniczyli we Mszy œw., potem byli goœæ-

mi Gimnazjum nr 1. Spotkanie zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ Ks. Biskup

Stefan Cichy Ordynariusz Diecezji Legnickiej.

To ju¿ tradycja. Od wielu lat, jedna z miejskich szkó³ w pierwszych 

dniach stycznia, pod patronatem parafii organizuje tego typu spotkania.

Tegoroczne przygotowa³a 70.osobowa grupa m³odzie¿y z Gimnazjum im.

Jana Paw³a II wystêpuj¹c z programem artystycznym traktuj¹cym 

o wspó³czesnym prze¿ywaniu œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Uczniowie pod

kierunkiem Moniki Inglot i Anny Rozmus zaprezentowali oryginalny

spektakl przeplatany kolêdami, ciekawymi podk³adami lektorskimi 

i s³owem literackim.

Honorowy goœæ, Biskup Stefan Cichy dziêkuj¹c m³odzie¿y za niecodzien-

ne wra¿enia ¿yczy³ uczestnikom spotkania Bo¿ego B³ogos³awieñstwa,

zdrowia, radoœci, pokoju i wszelkiej pomyœlnoœci oraz piêknych owoców

pracy dydaktyczno-wychowawczej. ¯yczy³ tak¿e, aby ze szkó³ chojnow-

skich wychodzili ludzie, których cechowaæ bêdzie g³êbia umys³u, si³a

ducha i wra¿liwoœæ serca.

eg
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Kronika  towarzyska

Uœmiechu, nawet wtedy, gdy Ciê spotka smutek czy boleœæ,

Têczy na niebie, która Ci przypomni, ¿e i nad najciemnieszymi chmu-

rami œwieci s³oñce,

Pewnoœci, ¿e o Tobie ktoœ myœli, kiedy siê czujesz samotny,

Przyjació³, którzy Ci wska¿¹ piêkno, które maj¹ widzieæ Twoje oczy, 

Pewnoœci w w¹tpliwoœciach, wiary, która daje ¿ycie,

Mo¿liwoœci poznania i akceptacji siebie,

Cierpliwoœci przy akceptacji rzeczywistoœci i ... si³y w przekazywaniu

mi³oœci.

Z okazji imienin Jarkowi - Ewelina, Marta i Chrystian

¯yj nam w szczêœciu i humorze

Bóg ³askawy dopomo¿e

Miej wszystkiego dostatek

Ciesz siê z nami i sto latek

Z okazji okr¹g³ej rocznicy urodzin kochanemu mê¿owi i tacie

Stanis³awowi Szewczykowi wszystkiego najlepszego, du¿o szczêœ-

cia, pomyœlnoœci i zdrowia ¿yczy Katarzyna i Sebastian. 

Œwi¹tecznie i karnawa³owo
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Ju¿ po raz czwarty dzieci Eucharystycz-
nego Ruchu M³odych naszej diecezji
prze¿ywa³y swój udzia³ w Przegl¹dzie
Kolêd i Jase³ek w Chojnowie, który 7 sty-
cznia rozpocz¹³ siê Msz¹ œw. w koœciele
pw. Niepokalanego Poczêcia NMP. 
W czasie tego spotkania z Eucharystycz-
nym Jezusem zosta³y przyjête do ERM
dzieci z Chojnowa przygotowane i pro-
wadzone przez s. Natanaelê.

Eucharystyczny Ruch M³odych istnieje 
w 28 diecezjach i skupia 13 000 dzieci 
i m³odzie¿y. Sobotni Przegl¹d to jedna 
z wielu imprez jakie odbywaj¹ siê 
w ci¹gu roku i s¹ udzia³em ERM. Orga-
nizatorem przegl¹du w chojnowskim
domu kultury by³ asystent diecezjalny
ERM ks. dr Marek Osmulski. 
W tym roku w Przegl¹dzie wziê³o udzia³
ponad dwieœcie dzieci z ró¿nych parafii
naszej diecezji, g³ównie z Zagrodna,
Wilkowa, Witkowa Œl¹skiego, Jeleniej
Góry, Lubina, Gromadki, Legnicy i Choj-
nowa. 
-  Wielkie s³owa uznania kierujemy 
w stronê animatorów ERM, którzy
w³o¿yli wiele serca w przygotowanie

dzieci do Przegl¹du pod wzglêdem
artystycznym – mówi organizator ks. dr
Marek Osmulski. - Owoce umiejêtnoœci
teatralno-muzycznych mogliœmy podzi-
wiaæ na scenie. Jednak najwa¿niejszy w
tym wszystkim by³ talent dawania siebie,
swojego czasu innym. Ka¿dy z nas by³ w
tym dniu darem dla innych. 

Ciep³e s³owa podziêkowania organiza-
torzy kieruj¹ w stronê tych osób, dziêki
którym Przegl¹d mia³ charakter ewange-
lizacyjny w myœl IV zasady ERM - B¹dŸ
Trzynastym Aposto³em. Za dar s³u¿enia
sob¹ innym dziêkujemy: ks. kanonikowi
W³adys³awowi Bystrkowi za goœcinê i za
produkty na ciep³y posi³ek, burmistrzowi
Chojnowa Janowi Serkiesowi za sprzêt

sportowy dla dzieci na zimowisko i kolo-
nie, dyrektorowi domu kultury Stanis³a-
wowi Horodeckiemu za udostêpnienie
sali, Stanis³a-wowi Kryszczukowi za bu³ki 
i ciasto, dyrekcji i pracownikom Gimna-
zjum nr 1 im. Jana Paw³a II za udostêp-
nienie szko³y i przygotowanie posi³ku,
Siostrom S³u¿ebniczkom Dêbickim za
piêkn¹ dekoracjê sceny w MDK. 

Na pami¹tkê tego wydarzenia ka¿da gru-
pa dzieci ERM (13 grup) otrzyma³a upo-
minki: dyplom, pluszowego eremitê -
maskotkê i pi³kê no¿n¹ i siatkow¹ do rea-
lizacji dalszych zasad ERM i zadañ z nimi
zwi¹zanych ufundowane przez ks. mode-
ratora ERM diecezji legnickiej.

opr.  eg

7 stycznia w M³odzie¿owym Centrum Kultury w Legnicy odby³ siê

kolejny Przegl¹d Kolêd Granych i Œpiewanych.

Wœród ponad piêædziesiêciu uczestników przegl¹du (zespo³ów 

i solistów ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich z regionu

legnickiego i jeleniogórskiego) jedynym reprezentantem Chojnowa

by³ M³odzie¿owy Zespó³ Muzyki Dawnej All’ Antico ze Szko³y

Podstawowej nr 4. Zespó³ zdoby³ równorzêdn¹ pierwsz¹ nagrodê 

w karegorii zespo³ów szkó³ podstawowych.

Oprócz zaprezentowania swoich umiejêtnoœci nasi m³odzi muzycy

mieli okazjê obejrzeæ i wys³uchaæ wielu innych, starszych i m³od-

szych wykonawców.

All’ Antico pod kierunkiem Bogus³awa Grabana wyst¹pi³ w sk³adzie:

Piotr Korol, Maksymilian Dominiak, Joanna Kaczerzewska, Krzysztof

Bartkowski, Mateusz Bojda, Ewa Ho³odowska, Klaudia ¯elichowska 

i Katarzyna P³achta.

Teraz zespó³ przygotowuje siê do wyjazdu na XXVIII Ogólnopolski

Festiwal Zespo³ów Muzyki Dawnej Schola Cantorum, który odbêdzie

siê w lutym w Kaliszu.

Kierownik zespo³u gor¹co dziêkuje panu Stanis³awowi Ho³odowskie-

mu za pomoc w transporcie do Legnicy i sprawowaniu opieki nad

cz³onkami zespo³u.
gr

Podzielili siê talentem
„BO NIKT NIE MA Z NAS TEGO, CO MAMY RAZEM

KA¯DY WNOSI ZE SOB•, TO, CO MA NAJLEPSZEGO. 

ZATEM, ABY WSZYSTKO MIEÆ, POTRZEBUJEMY SIEBIE RAZEM

BRACIE, SIOSTRO RÊKA W RÊKÊ Z NAMI IDŸ”

KKoollêêddyy        ww        ssttyylluu        rreenneessaannssuu
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“Sprytna Lucia”
Lucyna Tomczak, lat 17, klub CCC

Polkowice. Pozycja skrzyd³owa.

Póki co jest zmienniczk¹. Gdy jed-

nak trener dru¿yny Andrzej Nowa-

kowski daje jej szansê, wykorzys-

tuje j¹ w stu procentach. To opinia

znajomych dziennikarzy sporto-

wych i nie tylko. Kto wie mo¿e ju¿

nied³ugo zast¹pi godnie Edytê

Koryznê, zawodoniczkê tego klubu

i reprezentkê Polski? Klub CCC

Polkowice zajmuje obecnie

wysok¹ trzeci¹ lokatê w ekstrak-

lasie koszykarek. Zaczynamy wiêc

bacznie obserwowaæ poczynania

Luci.

“Krok po kroczku”
Krzysztof Og³oza od zawsze by³

zafascynowny piosenk¹ francusk¹ 

i sztuk¹ aktorsk¹. W 1998 roku

wraz z punkrockow¹ grup¹

NIE¯YT NOSA z Rokitek, pos-

tanowi³ wzi¹œæ udzia³ w Prze-

gl¹dzie Piosenki Francuskiej 

w Lubinie. I... ch³opaki wywalczyli

nagrodê publicznoœci! To by³a

zapowiedŸ kolejnych scenicznych

sukcesów.

W temacie sztuki aktorskiej 

u Krzysztofa pojawi³ siê bardzo

precyzyjny plan. Swój kunszt

pocz¹tkowego aktora rozpocz¹³ od

pierwszoplanowej roli w sztuce

”Paso¿yt” wyemitowanej przez

Telewizjê Polsk¹. Na co dzieñ nasz

bohater jest zatrudniony w Teatrze

Dramatycznym w Warszawie,

gdzie m.in. wzi¹³ udzia³ w „Pa-

miêtniku” Gombrowicza oraz 

w sztuce wg prozy Bohumila Hra-

bala pt. „Obs³uguj¹c angielskiego

króla”. Obserwatorzy wymagaj¹cej

X Muzy, z pewnoœci¹ zauwa¿yli

te¿ epizod ¿o³nierza w filmie

“¯urek” z Katarzyn¹ Figur¹ w roli

g³ównej. A kilka dni temu mo-

gliœmy ogl¹daæ Krzysztofa w se-

rialu „Na dobre i na z³e”, gdzie

chojnowianin zagra³ Mateusza –

m³odego, bezdomnego cz³owieka

uwik³anego w œwiatek przestêpczy.

Wkrótce bêdziemy mogli go tak¿e

zobaczyæ w drugiej czêœæ piêtnas-

to-odcinkowego serialu „Sfora”,

gdzie Og³oza zagra³ epizod oraz 

w piêcioodcinkowym „Mroku”,

gdzie te¿ siê pojawi. 

Czekamy na kolejne role na ma³ym

i du¿ym ekranie naszego „ziomala”

i ¿yczymy mu du¿ych ról teatral-

nych.
P.M. 

W  rytmie,  albo  i  bez

“Chojnowianie na szerokich wodach”
Mamy w Chojnowie zdolnych m³odych ludzi, których ambicje zawodowe na pewno nie dotycz¹ „wyk³adania chemii na

pó³kach w sklepach” tudzie¿ poznawania uci¹¿liwej pracy barmanki.

A sk¹d o tym wiemy? Wystarczy dok³adnie przeczytaæ gazety sportowe i œledziæ seriale telewizyjne. 

W temacie koszykówki to mo¿e do ekspertów siê nie zaliczam, ale œledzê poczynania naszej np. kobiecej reprezentacji. I tym oto

sposobem trafi³em na ( miejmy nadziejê ) pocz¹tek reprezentatyjnej kariery, pewnej uroczej m³odej chojnowianki, a na ma³ym

ekranie pewnego dnia zauwa¿y³em znajom¹ mi twarz.

„Szkolny Turniej Tañca” – tê imprezê znaj¹

wszyscy uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4,

którzy chocia¿ raz w ¿yciu próbowali swoich si³

na parkiecie, b¹dŸ zajmuj¹ siê tañcem na co

dzieñ. 

Turniej ma charakter konkursu i jest kierowany

do ka¿dego, kto ma poczucie rytmu, potrafi krê-

ciæ biodrami lub tylko lubi tañczyæ. 

16 stycznia na sali gimnastycznej zaprezen-

towali siê soliœci, duety i zespo³y klasowe, które

przed jury prezentowa³y swoje artystyczne 

i choreograficzne talenta. Przygotowanie

uk³adu tanecznego grupy czy te¿ solo nie jest

proste. Do tego skompletowanie stroju, maki-

ja¿, odpowiednia fryzura – wszystko wymaga

precyzji, przemyœlenia i pracy. Uczniowie SP 4

maj¹ jednak w tych sprawach spore doœwiad-

czenie, a tegoroczny turniej tañca nie by³ pier-

wszym w historii szko³y.

- Coraz trudniej zdobyæ w tej rywalizacji

wysok¹ pozycjê – mówi jedna z uczestniczek. –

Poprzeczka z ka¿dym rokiem jest podwy¿szona

– klasy, duety i soliœci maj¹ coraz lepsze uk³ady

i fajniejsze stroje. Z drugiej strony to chyba

dobrze, bo chodzi przecie¿ o to ¿eby siê rozwi-

jaæ, a nie cofaæ czy staæ w miejscu.

Tegoroczna, szósta ju¿ edycja Szkolnego Tur-

nieju Tañca nie mia³a jednak najwy¿szego

poziomu. Mniej tak¿e jak w latach ubieg³ych

by³o uczestników. Opiekunowie t³umacz¹ to

faktem, ¿e m³odzie¿ nie zawsze potrafi ze sob¹

wspó³pracowaæ, liderów w grupie jest kilku 

i ka¿dy chce mieæ decyduj¹ce zdanie. Jakby

jednak nie patrzeæ turniej by³ efektowny, a i kil-

ka talentów ujawni³o siê na parkiecie. 

W przerwach widzowie mieli okazjê przyjrzeæ

siê wystêpom Martyny Roztoczyñskiej 

z „czwórki” i £ukasza Mazura, którzy trenuj¹

taniec towarzyski w Legnicy. 

Organizatorki turnieju Bernarda Mormul, Anna

Denisiak i Renata Rychliñska po³¹czy³y

taneczn¹ imprezê ze spotkaniem z zaprzy-

jaŸnion¹ placówk¹ terapeutyczn¹ im. Janusza

Korczaka w Zgorzelcu, która nie tylko kibi-

cowa³a m³odym tancerzom.

Przedstawiciele oœrodka wraz z opiekunk¹ przy-

byli do Chojnowa na zaproszenie uczniów SP

4, którzy kilka tygodni temu zorganizowali w

szkole zbiórkê charytatywn¹ na rzecz kole-gów

i kole¿anek ze Zgorzelca. Akcja „I ty mo¿esz

zostaæ œw. Miko³ajem” zaowocowa³a gór¹

prezentów, które z pewnoœci¹ siê przydadz¹. 

eg

Najlepsi tancerze:

Zespo³y

I miejsce - VIP - klasa VIc-II

II miejsce - Paradise - klasa VIa- I

Duety

I miejsce - Dominika Rudzik, Majka 

Dowgia³³o

II miejsce - Pamela Wiktorowicz, Monika 

Podolska

III miejsce - Hania Kantor, Klaudia Rak

wyr. - Justyna Himniak, Klaudia Urszulak

Ada Dziedzic, Hania £ukaszewska

Solo

I miejsce - Wiœniowska ¯aneta

II miejsce - Kot ¯aneta

III miejsce - Rudzik Dominika

wyr. - Monika Korol, Patrycja Krakowska



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 2/618 9

Coraz czêœciej najbardziej popularnym programem telewi-
zyjnym staje siê prognoza pogody. Dlatego te¿ proponujê
Pañstwu parê praktycznych porad, które pozwol¹ lepiej
zrozumieæ obserwowane zjawiska pogodowe.
Ros¹ nazywa siê zbiór drobnych kropelek wody, tworz¹cych
siê na powierzchni Ziemi, zw³aszcza na trawie i poziomych
powierzchniach przedmiotów. Powstaje ona wieczorem lub
w nocy przy bezchmurnym niebie i bezwietrznej pogodzie na
skutek kondensacji pary wodnej. Podczas takiej pogody
grunt i przedmioty bardzo szybko ulegaj¹ wych³odzeniu, 
a wraz z nimi otaczaj¹ce powietrze. Dlatego te¿ na tym kon-
takcie wych³odzonych przedmiotów i powietrza wydziela siê
rosa.
Gdy temperatura staje siê ujemna, to w podobnych warun-
kach powstanie szron. Sprawc¹ tego zjawiska jest niska tem-
peratura i sublimacja, czyli przejœcia pary wodnej w lód 
z pominiêciem fazy ciek³ej. Dlatego szron zbudowany jest 
z ró¿norodnych kryszta³ków lodu.
Szron czêsto mylony jest z szadzi¹, która tworzy siê na ga³ê-
ziach drzew, igliwiu, p³otach z drucianej siatki i cienkich przed-
miotach. SzadŸ tworzy siê przy mrozach podczas mg³y.
Przech³odzone kropelki mg³y zamarzaj¹ przy zetkniêciu 
z przedmiotami i na nich narastaj¹. Gdy temu zjawisku
towarzyszy wiatr, to mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e szadŸ intensy-
wniej narasta od strony nawietrznej. Od strony zawietrznej
przeszkody s¹ czêsto pozbawione szadzi. 

PS.
A co z kaczkami? W zesz³ym tygodniu zosta³y one policzone.
W liczeniu ich dopomog³a mi pogoda, gdy¿ kaczki skupi³y siê
na niezamarzniêtych fragmentach rzeki. Na serii oko³o 15
zdjêæ zosta³y sfotografowane kaczki i kaczory. Okazuje siê, ¿e
nasz¹ rzekê w okresie zimowym zamieszkuje a¿ 650 kaczek
(od mostu na ul. Z³otoryjskiej do mostu na ul. Legnickiej).
Jeszcze dwa lata temu by³o ich oko³o 300 sztuk.
A co z ptasi¹ gryp¹? Ptasia grypa wœród ptaków by³a jest 
i bêdzie. Wszyscy siê jej boj¹. Jednak idê o zak³ad, ¿e pod-
czas najbli¿szego weekendu na naszych drogach zginie
wiêcej osób ni¿ tych, którzy zmarli w ci¹gu ostatnich dwóch
lat na ca³ym œwiecie z powodu zara¿enia siê wirusem H5N1. 
I to nikogo nie przerazi, tak jak nikogo nie przera¿a jazda po
kielichu. A to jest ju¿ nie epidemia, tylko pandemia.

Jerzy Kucharski

Pó³ roku szkolnego za nami. W Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II

obfitowa³o ono w intensywne dzia³ania ukierunkowane na realizacjê

szkolnego programu profilaktycznego oraz samodoskonalenie

uczniów i nauczycieli.

Program profilaktyczny „Nie jesteœ sam” jest realizowany w naszej

szkole od 5 lat. Sk³adaj¹ siê nañ: 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczej, 

- szkolenia nauczycieli i rodziców w celu skutecznej pre-

wencji, 

- konkursy wewn¹trzszkolne, 

- dzia³ania integracyjne, 

- prowadzenie zajêæ socjoterapeutycznych, 

- wspó³praca z rodzin¹ i instytucjami oferuj¹cymi dzieciom

pomoc specjalistyczn¹, 

- realizowanie licznych programów profilaktyczno-eduka

cyjnych, 

- metoda szkolnej interwencji wobec ucznia siêgaj¹cego po 

narkotyki i inne substancje uzale¿niaj¹ce, zgodnie z któr¹ 

szko³a mo¿e przeprowadziæ test potwierdzaj¹cy obecnoœæ 

alkoholu lub narkotyków w organizmie ucznia.

W bie¿¹cym roku szkolnym, tradycyjnie ju¿ pedagog szkolny pani

mgr Bo¿ena Zawadzka zapewni³a m³odzie¿y z klas II udzia³ w pro-

gramie NOE, poruszaj¹cym zagadnienia alkoholizmu. Spotkanie z te-

rapeutami i osobami, którym uda³o siê wyjœæ z na³ogu, przybli¿y³o

m³odzie¿y z³o¿onoœæ, g³êbiê i tragizm problemu. Realizatorzy wyko-

rzystali formy warsztatowe, w których uczniowie uczestniczyli 

z du¿ym zaanga¿owaniem i zrozumieniem.

W realizacjê szkolnego programu profilaktycznego zosta³y w³¹czone

równie¿ klasy I. 

Pani pedagog przeprowadzi³a z pierwszakami zajêcia integracyjne 

w celu adaptacji szkolnej. Dla nich zorganizowa³a spotkania na temat

przestêpczoœci wœród nieletnich z funkcjonariuszami policji oraz 

z kuratorem karnym S¹du Rejonowego w Z³otoryi.

Szkolny program profilaktyczny obejmuje tak¿e praktyczne dzia³ania

doraŸne. Szko³a, przy wsparciu policji, podjê³a interwencjê w sprawie

m³odzie¿y pal¹cej papierosy w okolicach koœcio³a NMP oraz ulic 

P. Skargi i Rejtana.

Uczniom klas III, zaprz¹tniêtym planowaniem swojej drogi ¿yciowej,

pedagog szkolny zorganizowa³a warsztaty z orientacji zawodowej,

maj¹ce na celu u³atwienie wyboru w³aœciwej szko³y i planowanie ka-

riery. Warsztaty dla uczniów, jak i spotkanie z ich rodzicami podczas

„Dnia otwartych drzwi” poprowadzi³a p. Anna Œwita³a – Kowalska,

doradca zawodowy. Rozpoczê³y siê równie¿ grupowe i indywidualne

spotkania informacyjne z doradcami zawodowymi p. Gra¿yn¹ Pilch¹ 

i p. Marcinem Przybylskim z Mobilnego Centrum Informacji Zawo-

dowej w Legnicy.

W zwi¹zku z du¿ymi trudnoœciami uczniów w nauce, m³odzie¿ z klas

I uczestniczy³a w warsztatach poœwiêconych motywacji do nauki,

których tematem by³o planowanie czasu wolnego. Temat wybrano

niezwykle trafnie; w trakcie æwiczeñ okaza³o siê bowiem, i¿ w swoich

rozk³adach dnia m³odzie¿ w ogóle nie przewiduje czasu na naukê.

Wierzymy, ¿e nowe zasady planowania dnia, wypracowane przez

naszych pierwszaków pod okiem pani psycholog Danuty Saluk –

Niepiek³o, ju¿ wkrótce zaowocuj¹ dobrymi ocenami.

Formy doskonalenia objê³y równie¿ Radê Pedagogiczn¹. P. Kinga

Kozakowska – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

poprowadzi³a szkolenie na temat skutecznej komunikacji.

Nauczyciele poznali sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

dowiedzieli siê jak unikaæ barier komunikacyjnych, jak aktywnie

s³uchaæ i rozmawiaæ bez wywo³ywania negatywnych emocji. Kolejne

pó³rocze przed nami zapowiada siê równie¿ pracowicie. 

Chojnowski Hyde Park

Rosa, szron, szadŸ i kaczki

Szko³a równie¿ wychowuje
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci budynku warsztatowo- szkoleniowego  o pow. u¿ytkowej 740,48 m2 wraz z prawem u¿ytkowania

wieczystego gruntu, ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci oznaczonej numerem geodezyjnym 22/12 o pow. 941 m2,
po³o¿onej przy ul. Witosa w  Chojnowie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 29415.

Cena wywo³awcza – 80.000,00 z³, wadium - 16.000,00 z³.

Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 3-miesiêcznym okresem wypowiedzenia. W razie wy³onienia nabywcy

zostanie wszczête postêpowanie dotycz¹ce rozwi¹zania umów najmu.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny przemys³owe. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 lutego 2006 r. o godz. 1000 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  17 lutego 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-

nia 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¿ 800,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dziel-

czy 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 10-17 lutego 2006 r. w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.

Rozk³ad jazdy poci¹gów  PKP - PRZYSTANEK CHOJNÓW

WA¯NY OD 21.12.2005  DO 16.02.2006 R.

LEGENDA:

(D) - poci¹g kursuje od

poniedzia³ku do pi¹tku 

oprócz dni œwi¹tecz-

nych

(E) - poci¹g kursuje od 

poniedzia³ku do soboty 

oprócz œwi¹t

(G) - poci¹g kursuje do 

odwo³ania

(-7) - poci¹g nie kursuje 

w niedziele

(4), (6) - WROC£A-

WIANIN, na odcinku 

Wroc³aw-Legnica oraz 

Legnica-Wroc³aw jako 

pospieszny
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MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

- KINO -

11

Bilety: 13 z³

USA 2005, 145 minut.

Re¿. : Andrew Adamson,

scenariusz Ann Peacock,

Andrew Adamson i in. (na

podstawie powieœci C.S.Le-

wisa), obsada: Georgie Hen-

ley, Skandar Keynes,William

Moseley,Anna Popplewell,

Tilda Swinton. 

W polskiej wersji jêzykowej:

Piotr Machalica, Danuta

Stenka, Krzysztof Kowalew-

ski, W³adys³aw Kowalski,

Anna Seniuk, Grzegorz Da-

miêcki. 

£ucja, Zuzanna, Edmund 

i Piotr odnajduj¹ drogê do

tajemniczej krainy Narnii

zamieszka³ej przez mityczne

stworzenia i mówi¹ce zwie-

rzêta. Bram¹ do tego niezwy-

k³ego œwiata okazuje siê

stara szafa w wiejskim domu

nale¿¹cym do nieco dzi-

wacznego profesora. Narnia

od stu lat znajduje siê we

w³adzy z³ego czaru, a jej

mieszkañcy ¿yj¹ z ci¹g³ym

strachu. Dzieci pomagaj¹

prawowitemu w³adcy-Lwu

Aslanowi-pokonaæ Bia³¹

Czarownicê, która zamieni³a

bajkow¹ Narniê w kraj z³a 

i wiecznej zimy....

UWAGA!

Istnieje mo¿liwoœæ rezer-

wacji seansu dla szkó³ w go-

dzinach porannych.

Bli¿sze informacje: biuro

MDK – Stanis³aw Horodecki

lub Elwira K¹dzio³ka - 

tel. 76/ 8-188-621

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do sekcji dzia³aj¹cych w chojnowskim domu kultury:

- zespó³ taneczny KARAMBOL – poniedzia³ek, œroda – godz. 16.30

- grupa teatralna – wtorek, czwartek – godz 16.30

- sekcja szachowa – œroda, pi¹tek – godz 17.00

- sekcja fotograficzna – pi¹tek – godz. 17.00

- sekcja instrumentów dêtych – pi¹tek, sobota – godz. 09.00

- zespó³ taneczny BROOKLYN – pi¹tek – godz. 15.00

- bractwo rycerskie – pi¹tek – godz 17.00

- sekcja kulturystyczna (w „Domu Chemika”) - poniedzia³ek, œroda i pi¹tek – 

godz. 16.30

- Harcerski Klub Modelarski ARSENA£ – pi¹tek, sobota – godz. 17.00

- sekcja plastyczna – sobota, niedziela – godz. 10.00

- zespo³y muzyczne - poniedzia³ek – sobota – godz. 15.30

Kurs tañca towarzyskiego – wtorek – godz. 16.00 i 17.00

Grupa socjoterapeutyczna – poniedzia³ek – œroda – godz. 15.00

Kurs jêzyka angielskiego i niemieckiego – 

spotkanie organizacyjne 30 stycznia godz. 18.00 

Miejski Dom Kultury w Chojnowie
og³asza konkurs na kartkê walentynkow¹

 Sekcje w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie:

4 i 5 marca 2006- godz.17.00
OPOWIEŒCI Z NARNII, Lew,Czarownica i stara szafa.

Format- 10x 15 cm
Technika-dowolna

Wiek uczestników- od 0 do 100 lat
Termin sk³adania prac – 10.02.2006r. w biurze MDK 

Wernisa¿ i og³oszenie wyników- 
14.02.2006r. - godz.16.00 (kawiarenka MDK)

Na odwrocie pracy prosimy o podanie imienia, nazwiska,
dok³adnego adresu zamieszkania oraz wieku.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody!

Miejski Dom Kultury w Chojnowie 

og³asza konkurs fotograficzny 

pn. „Cztery pory roku w Chojnowie”.

Konkurs bêdzie przeprowadzony 

w czterech niezale¿nych etapach:

ZIMA – do koñca lutego `06

WIOSNA – marzec `06 – maj `06

LATO – czerwiec `06 – sierpieñ `06

JESIEÑ – wrzesieñ `06 – sierpieñ `06.

W ka¿dym etapie konkursu zostan¹

wy³onieni zwyciêzcy, natomiast po

zakoñczeniu cyklu jury przyzna GRAND

PRIX dla najlepszej fotografii roku. 

W ka¿dym etapie przewidziane s¹

nagrody; dla zdobywcy GRAND PRIX

nagroda g³ówna - aparat fotograficzny.

„ZIMA” – regulamin konkursu

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale¿y do 

1 marca 2006 przes³aæ na adres MDK 

w Chojnowie zdjêcia nawi¹zuj¹ce do tematu

konkursu. 

1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby,

które fotografi¹ zajmuj¹ siê w sposób

amatorski.

2. Przedmiotem konkursu s¹ zdjêcia przed-

stawiaj¹ce „Zimê w Chojnowie”.

3. Technika wykonania prac dowolna.

4. Format zdjêæ – minimum 15x21 cm.

5. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ wiele

prac, potraktowanych jako pojedyncze

zdjêcia b¹dŸ te¿ fotoreporta¿ – cykl

zdjêæ uznanych za jedn¹ ca³oœæ (w cyklu

maksymalnie 5 zdjêæ).

6. Na odwrocie nale¿y zamieœciæ: tytu³

pracy, dane o autorze (imiê i nazwisko,

adres, telefon, wiek uczestnika) oraz

okreœliæ miejsce wykonania fotografii.

7. Na konkurs mo¿na nadsy³aæ wy³¹cznie

prace, które nie by³y wczeœniej zg³asza-

ne w innych konkursach.

8. Do prac nale¿y do³¹czyæ oœwiadczenie 

o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych; s¹ one zbierane w ce-

lu kontaktu z uczestnikami konkursu.

9. Prace prosimy nadsy³aæ/dostarczaæ 

w sztywnych kopertach.

10. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo

do nieodp³atnej ekspozycji prac na wys-

tawach zwi¹zanych z konkursem b¹dŸ

wykorzystania ich w materia³ach pro-

mocyjnych sygnowanych przez MDK, 

z zaznaczeniem nazwiska autora.

11. Nades³ane prace nie bêd¹ zwracane.

12. Zdjêcia nale¿y nadsy³aæ na adres:

Miejski Dom Kultury w Chojnowie, 

59-225 Chojnów, ul. Ma³achowskiego 5,

z dopiskiem: „Fotografia – Zima”.

13. Zwyciêzcy zostan¹ poinformowani 

o zdobyciu miejsc oraz zaproszeni na

uroczyste rozdanie nagród.

Cztery pory roku w Chojnowie 

– konkurs fotograficzny
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Mecz  pod  publikê

Czwarty ju¿ raz z rzêdu z okazji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Pomocy chojnowscy koszykarze rozegrali mecz Pólnoc - Po³udnie.

Zawodnicy wchodz¹cy na boisko wrzucali do puszki pieni¹dze na

rzecz Orkiestry zachêcaj¹c do tego samego kibiców. Gra odbywa³a

siê w œwi¹tecznych nastrojach  na ca³kowitym luzie i bez obrony-

to by³ mecz dla publicznoœci, nie brakowa³o efektownych zagrañ,

podañ za plecami czy rzutów za 3pkt. W tym roku zwyciê¿y³a

dru¿yna Pó³nocy 103:95, g³ównie za spraw¹ fenomenalnej gry

Jacka Dzia³o 32(2).

Pó³noc: Dzia³o 32(2), Kozio³ 18(1), Siwka 14, Mierzwiak 14,

Podobiñski 14, Ferenc 11(1).

Po³udnie: Noga 26(1), Owczarek 25(3), Tomczak 16(2),

M.Jakubiak 16, Aleksandrowicz 8, Kosmecki 4.

Sportowe doniesienia korczakowców

4 stycznia w Z³otoryi odby³ siê turniej w pi³ce koszykowej
ch³opców w ramach Dolnoœl¹skich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej. Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Choj-
nowie zajê³a w tym turnieju IV miejsce.
9 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Z³otoryi odby³ siê
II Turniej Pi³ki Koszykowej Ch³opców “O puchar Rady Pe-
dagogicznej”, w tych rozgrywkach dru¿yna ch³opców 
z „czwórki” zajê³a I miejsce.

R.K.

NNaajjmm³³ooddsszzaa  kkaaddrraa

Jak co roku ruszy³a Pi³karska Liga Halowa M³odzików. Po raz
kolejny bior¹ w niej udzia³ najm³odsi pi³karze KS Chojnowianka.
W ramach rozgrywek odby³y siê ju¿ dwa turnieje, w których nasi
pi³karze zajmowali za ka¿dym razem pierwsze miejsce. Nastêpny
turniej – „O Puchar Starosty Legnickiego” odbêdzie siê w Choj-

nowie 4 lutego o godzinie 1000 w hali Powiatowego Zespo³u
Szkó³.
W ramach przygotowañ do rozgrywek organizowany jest pi³kars-
ki obóz szkoleniowy w Borowicach ko³o Karpacza. Ten 7. dniowy
wyjazd w ca³oœci sponsorowany jest przez rodziców zawod-
ników. 
Wszystkich kibiców halowej pi³ki no¿nej zapraszamy na turniej.
Trzymajmy kciuki za najm³odsz¹ kadrê pi³karsk¹ “Chojnowianki”.

Prezes d/s m³odzie¿owych: K. Uziêb³o
Trener: S. Stal

Wielki, œwi¹teczny MARATON PI£KI SIATKOWEJ,
CZYLI “SIATKARSKIE TRZY PO TRZY”

Mia³em przed laty okazjê porozmawiania z Jurkiem Owsiakiem w warsza-

wskim gmachu telewizji, choæ program, do którego zosta³em zaproszony, nie

mia³ nic wspólnego z Wielk¹ Orkiestr¹ Œwi¹tecznej Pomocy. Oczywiœcie

wyrazi³em swój podziw dla jego akcji i wysi³ków w pozyskiwaniu œrodków

na pomoc, w doposa¿aniu szpitali w specjalistyczny sprzêt dla ratowania

zdrowia i ¿ycia dzieci. Stwierdzi³ wtedy, ¿e ka¿dy mo¿e coœ zrobiæ, wystar-

czy tylko chcieæ. Co roku wspomaga³em orkiestrê, wrzucaj¹c pieni¹dze do

skarbonek wolontariuszy. W tym roku postanowi³em coœ zrobiæ i do³¹czyæ

do wielu tysiêcy tych, którzy ,,graj¹” dla Orkiestry.

Czternasty fina³ WOŒP w Chojnowie zapowiada³ siê, jak zreszt¹ w ca³ym

kraju, wydarzeniemi muzycznymi, tanecznymi i kabaretowymi, powi¹zanymi

ze zbiórk¹ pieniêdzy. Pomyœla³em, ¿e mi³oœnicy sportu chêtnie wziêliby

udzia³ w jakimœ przedsiêwziêciu sportowym, tote¿ wymyœli³em coœ dla sym-

patyków siatkówki, czyli imprezê “Siatkarskie trzy po trzy” - trzy turnieje z

trzema dru¿ynami: pañ, samorz¹dowców i “prawie zawodowców”.

Wszystkie mecze odby³y siê 8 stycznia, w goœcinnej hali Powiatowego

Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. Biletem wstêpu by³o serduszko Wielkiej

Orkiestry.

W pierwszym turnieju walczy³y panie, panny (reprezentacja PZSz) i panienki

(Gimnazjum nr1). Puchar ufundowany przez Pani¹ Wójt trafi³ do r¹k Panien,

lecz podziw ogl¹daj¹cych wzbudzi³y nauczycielki z chojnowskich szkó³,

które po raz pierwszy zagra³y razem w oficjalnym turnieju. 

Puchar Burmistrza Chojnowa w turnieju drugim wywalczyli siatkarze

Starostwa Z³otoryja,

którzy tylko o w³os byli

lepsi od reprezentacji

gminy Chojnów. Trzecie

miejsce w turnieju zajê³y

,,Kaczawianki”, które

równie¿ ³atwo nie odda-

wa³y punktów.

Trzeci turniej, o Puchar

Ziemi Chojnowskiej, mia³

rozstrzygn¹æ, kto “rz¹dzi”

w mêskiej siatkówce.

Spotka³y siê tu najlepsze

zespo³y z terenu gminy i miasta: ,,Delta” Chojnów i ,,Zryw” Stary £om.

Reprezentacja miasta dominowa³a w pierwszym secie, wygrywaj¹c 25 do 21.

Trzy nastêpne sety to popis siatkarzy z gminy, którzy dominowali w ataku 

i kontrataku, wygrywaj¹c kolejno do 15, 15 i 16. W ten sposób zimowym

mistrzem w siatkówce na ziemi chojnowskiej i w³aœcicielem pucharu

Starosty Legnickiego  zosta³ ,,Zryw” Stary £om.

Dziêkujê w³odarzom ziemi chojnowskiej za ufundowanie pucharów i udzia³

w imprezie, dyrekcji Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie za

nieodp³atne udostêpnienie hali oraz sêdziom: Przemkowi Kalwarze i Marci-

nowi Fiebichowi za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. Mam nadziejê, ¿e

zarówno uczestnicy turnieju, jaki i kibice dobrze siê bawili i prze¿yli wiele

emocjonuj¹cych chwil.

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem siatkówk¹ wœród mieszkañców mias-

ta i okolic ju¿ myœlê o nastêpnej imprezie. Mo¿e bêdzie to Siatkarskie

Randes Vous, bo Walentynki niedaleko?

W³odzimierz Zatorski

Po siódmej rundzie

8 stycznia rozegrana zosta³a w Chojnowie VI i VII szachowa runda

klasy A “Pó³noc”.

Nasza dru¿yna po wyrównanej grze przegra³a z AZS Politechnika

Wroc³aw wynikiem 3-2. Punkty dla naszego zespo³u zdobyli Jacek

Najduk 0,5 pkt, Marcin Barabasz 1 pkt, Jerzy Pud³o 0,5 pkt. 

W drugim spotkaniu tej rundy dru¿yna Mewa Goliszów przegra³a 

z MUKS MDK Œródmieœcie Wroc³aw 0-5.

W rundzie VII nasza dru¿yna pokona³a 3-2 dru¿ynê MUKS MDK

Wroc³aw, punkty zdobyli Wies³aw Radzicki, Marian Barabasz 

i Jerzy Pud³o. Mewa Goliszów przegra³a z AZS Politechnika

wynikiem 1-4.

Po siedmiu rundach dru¿yna nasza zajmuje trzecie miejsce za

Politechnik¹ Wroc³aw i WKSz DACH BUD Hetman Wroc³aw.

Nastêpna runda VIII i IX rozegrana zostanie we Wroc³awiu 

5 lutego. Przeciwnikami bêd¹ dru¿yny WKSz DACH BUD oraz

Politechnika. Dru¿yny bardzo silne, ale bêdziemy walczyæ o jak

najlepszy wynik.
Sekcja MDK “DANY” serdecznie dziêkuje dyrekcji Gimnazium Nr 1 za

udostêpnienie pomieszczeñ do rozegrania meczów.

J.P.

II Nocny Maraton Szachowy ¯arów 2006 za nami

14 stycznia w ¯arowie odby³ siê szachowy turniej nocny. Na star-

cie stanê³o 68 zawodników z ró¿nych miast. Ka¿dy zawodnik

musia³ rozegraæ 45 partii. W turnieju rozegrano trzy ko³a po 15

rund. Suma punktów rundowych zosta³a zaliczona do klasyfikacji

koñcowej. Grê rozpoczêto o godzinie 19.00 a zakoñczono nastêp-

nego dnia o godzinie 8.30. Nasza sekcja wyst¹pi³a w 4.osobowym

sk³adzie - Jacek Najduk, Jerzy Pud³o, Piotr Maœlanka, Andrzej

Pi¹tek. 

W koñcowej klasyfikacji zwyciê¿y³ wroc³awianin mistrz Jakub

¯eberski przed mistrzem federacji Jerzym Kubieniem. Bardzo

dobre 6 miejsce zdoby³ nasz zawodnik Jacek Najduk, pozosta³e

miejsca zawodników z Chojnowa: 27. Jerzy Pud³o, 32. Piotr

Maœlanka, 41. Andrzej Pi¹tek.

J.P.
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12 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4 
w Chojnowie odby³ siê VII Noworoczny Turniej
Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t kl. V o “Puchar Bur-
mistrza Chojnowa”.
W zawodach uczestniczy³y dru¿yny z Chocia-
nowa, Lubina, Grêbodzic, Œwiebodzic i Choj-
nowa. Chojnów reprezentowany by³ przez
dru¿ynê ze Szko³y Podstawowej nr 4.
Rywalizacjê sportow¹ poprzedzi³ wystêp
m³odszego zespo³u tanecznego “REEPLEY”
pro-wadzonego przez: Pani¹ B. Kornick¹ 
i R. Rychliñsk¹.

Koñcowa tabela turnieju:
I miejsce UKS “Wictoria” Œwiebodzice
II miejsce MKS “Zag³êbie” Lubin
III miejsce KPR SP-4 Chojnów
IV miejsce SP Grêbocice
V miejsce UKS SP Chocianów

Najlepsz¹ zawodnicz¹ zosta³a Weronika
Franczak (SP-4 Chojnów)
Najlepsz¹ bramkark¹ zosta³a Paula Wró-
blewicz (Œwiebodzice)
“Królem Strzelców” i najwiêcej bramek zdoby³a
Aleksandra Zawadzka (SP-4 Chojnów) - 24.
Dwa pierwsze zespo³y, które uczestniczy³y 
w turnieju, wystêpuj¹ w lidze wojewódzkiej.
Reprezentantki chojnowskiej “czwórki” zaj-
muj¹c trzeci¹ lokatê wypad³y wiêc korzystnie, 
a mecz pomiêdzy dru¿ynami Chojnowa i Lu-
bina trzyma³ wszystkich w napiêciu do ostatniej
sekundy.

Sk³ad dru¿yny chojnowskiej:
Justyna Jamry, Weronika Franczak (15),
Aleksandra Zawadzka (24), Sylwia Bodes (10),
Karolina Serkies (2), Klaudia ¯elichowska (2),
Kinga Michalska (1), Diana Saj (1), Ewa Po³ups-
ka (1), Karolina Matuszewska (1), Aleksandra
Roztoczyñska (2), Aleksandra Siuda (2),
Martyna Michnej, Sandra Jaworska.

Sponsorzy: 
- Urz¹d Miejski w Chojnowie
- Foto Kodak - Tadeusz Bijak
- Cukiernictwo - Palczak

Podziêkowanie:
- Dziêkujemy Pani Ewie Konarskiej za profesjo-
nalne prowadzenie konferansjerki podczas
naszego turnieju,
- Panu Andrzejowi Matuszewskiemu za sêdzio-
wanie naszych meczów,
- Pani Gra¿ynie Mazur za fachow¹ opiekê
medyczn¹,
- Panu Bogus³awowi Grabanowi za fotografo-
wanie,
- Pani Emilii Grzeœkowiak za wydruk dyplomów.

Zawody zorganizowa³ i przygotowa³ oraz
dru¿ynê do rozgrywek przygotowa³

Bronis³aw Konarski

Po kilkutygodniowych zmaganiach, z udzia³em 12 zespo³ów (ponad 120 osób) i

rozegraniu 75 meczy, zakoñczy³y siê rozgrywki 3 edycji CHOJNOWSKIEJ HALOWEJ

LIGI PI£KI NO¯NEJ. Tak jak na inauguracje rozgrywek równie¿ w fina³ach nie

brakowa³o zaciêtej walki, emocjonuj¹cych zwrotów akcji i - co jest sol¹ dodaj¹c¹ smaku

wszystkim rozgrywkom - efektownych goli. Podobnie jak przed rokiem walka o mis-

trzowsk¹ koronê, jak i o pozosta³e miejsca na podium trwa³a do ostaniego meczu. 

W gronie 12 zespo³ów tytu³ najlepszego wywalczy³ zespó³ PALESTYNA, który prezen-

towa³ najbardziej wyrównany poziom spoœród wszyskich dru¿yn. Mia³ te¿ w swych

szeregach jednego z najlepszych strzelców MICHA£A RUBIKA, który zdoby³ 27

bramek. Wicemistrzem ligi zosta³a dru¿yna KRÓLEWSKICH, która w fazie grupowej

mozolnie walczy³a o awans do grupy mistrzowskiej. Zmieœci³a siê rzutem na taœmê na

ostatnim, trzecim, premiowanym miejscu, natomiast w fina³ach by³a bezkonkurencyjna

wygrywaj¹c niemal¿e z ka¿dym. Trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie PHU BOBIK, która

by³a wymieniana w gronie faworytów, jednak w tym roku zabrak³o im chyba nieco

szczêœcia. Z czo³owych dru¿yn poprzedniej edycji najs³abiej spisa³y siê zespo³y:

NIEDZWIEDZICE i SCORPIONS. Ta roszada miejsc œwiadczy o wyrównanym 

i wysokim poziomie rozgrywek.

Oto tabela oraz wyniki fazy fina³owej rozgrywek:

Mecze Punkty Bramki

1. PALESTYNA 5 12 17-13

2. KRÓLEWSCY 5 11 17-5

3. P.H.U BOBIK 5 7 19-12

4. FC SCORPIONS  5 7 12-13

5. LAGUNA TEAM 5 3 5-23

6. NIEDèWIEDZICE 5 3 13-17

1. SCORPIONS - PALESTYNA 1:3 9. PALESTYNA - BOBIK 6:2

2. BOBIK - NIEDèWIEDZICE 2:3 10. LAGUNA - NIEDèWIEDZICE 2:1

3. KRÓLEWSCY - LAGUNA 4:0 11. KRÓLEWSCY - PALESTYNA 6:0

4. NIEDèWIEDZICE - SCORPIONS 4:5 12. SCORPIONS - BOBIK 1:5

5. PALESTYNA - LAGUNA 5:2 13. NIEDèWIEDZICE - PALESTYNA 2:3

6. BOBIK - KRÓLEWSCY 1:1 14. LAGUNA - BOBIK 1:9

7. SCORPIONS - LAGUNA 4:0 15. SCORPIONS - KRÓLEWSCY 1:1

8. NIEDèWIEDZICE - KRÓLEWSCY 3:5

Po zakonczeniu ligi burmistrz i liczni sponsorzy wrêczali nagrody rzeczowe.

Zespo³y zajmuj¹ce medalowe miejsca otrzyma³y puchary, pi³ki, dyplomy, natomiast

ka¿da dru¿yna zosta³a wyró¿niona pami¹tkowym dyplomem oraz pi³k¹. Nagrod¹ fair play

zosta³a uhonorowana PALESTYNA. Poza tym organizatorzy zadbali o nagrody 

w kategoriach indywidualnych. Najlepszym bramkarzem zosta³ Mateusz Piasecki (Kró-

lewscy). Odkryciem ligi og³oszono Micha³a Grz¹dkowskiego (Scorpions), najwszech-

stronniejszym zawodnikiem zosta³ Piotr Œwiat³oñ (Palestyna), najlepszymi strzelcami -

Marcin Piotrowski ( Scorpions) i Micha³ Rubik (Palestyna). Przyznano tak¿e nagrodê

najstarszemu uczestnikowi rozgrywek, zosta³ nim Tadeusz Piotrowski (Laguna Team).

Na zakoñczenie burmistrz pogratulowa³ zwyciêzcom, podziêkowa³ organizatorom za

œwietn¹ inicjatywê, pi³karzom za wspania³¹ sportow¹ walkê, kibicom za kulturalny do-

ping.

Tegoroczne rozgrywki cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem uczestni-

ków i kibiców, mecze by³y rozgrywane w imiê zasad fair play. To wszystko utwierdza

organizatorów w przekonaniu, ¿e w naszym mieœcie jest zapotrzebowanie na tego typu

imprezy.

Ligê halow¹ zorganiowali spo³ecznie: Miros³aw Pluta, Bogdan Chudy, Walde-

mar Rajczakowski, Bartosz Turowski, Piotr Seheniewicz przy wsparciu Burmistrza

Miasta, pana Andrzeja £ysiaka oraz Andrzeja Matuszewskiego  .

Organizatorzy kieruj¹ podziêkowania pod adresem sponsorów, którzy ufun-

dowali nagrody rzeczowe: Jan Kryszczuk, Janusz Cygan, Jan Serkies, Edward Jakubiec,

Miros³aw Kurczak.

Piotr Seheniewicz

Mistrzowie  ligiDamska pi³ka
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Biuro Rachunkowe - El¿bieta Janczyñska

Czernikowice 32, 59-225 Chojnów
tel. (076) 81-78-930, kom. 0608-111-657

Oferujemy us³ugi w zakresie:

* prowadzenia ksiêgi przychodów i rozchodów
* prowadzenia ewidencji przychodów (rycza³t)
* prowadzenia ewidencji VAT
* prowadzenia spraw kadrowo-p³acowych
* rozliczeñ z ZUS
* zak³adania i likwidacji firm
* przygotowania wniosków o zwrot VAT na materia³y 

budowlane
* sporz¹dzania zeznañ podatkowych za rok 2005

Licencja Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksi¹g rachunkowych

Panie pracuj¹ce w Zak³adzie

Fryzjerskim przy ul. Legnickiej 

(obok kafejki internetowej) 

zapraszaj¹ wszystkie klientki do

nowego salonu fryzjerskiego

przy ul. Kolejowej 

(naprzeciw MOPS-u)

Zapraszamy 

od poniedzia³ku do soboty 

w godz. 8.00 - 17.00

tel. 0668-281-349; 0603-836-189

Zapisy od lutego

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej

ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê

do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿

2.400,00 z³ – dot. dz. 377/1, 800,00 z³ – dot. dz.

12/56 i 700,00 z³ - dot. dz. 12/13.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,

wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 13864400000001490620000020 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19  najpóŸ-

niej przed zawarciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od

zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje

utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z prze-

niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasad-

nionej przyczyny.Dodatkowe informacje mo¿na

uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod

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

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, ozna-
czonej 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 – 233.000,00 z³ 
(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 45.000,00 z³.
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. 

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej

numerem geodezyjnym 12/56 o pow. 4734 m2,

po³o¿onej w obrêbie 5 miasta Chojnowa przy 

ul. Okrzei, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 17774.

Cena wywo³awcza – 80.000,00 z³ 

(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 16.000,00 z³.

Dzia³ka jest poroœniêta drzewami wieloletnimi.

Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury

podziemnej. Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e

nast¹piæ za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach 

z nim uzgodnionych. W planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Chojnowa przeznaczona jest

pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹.

3. przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu,

ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do

dnia 05-12-2089 r., oznaczonego numerem geo-

dezyjnym 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 – 70.000,00 z³ 

(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 14.000,00 z³.

Dzia³ka jest zakrzaczona i poroœniêta drzewami

wieloletnimi, 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. W planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Chojnowa przeznaczona jest

pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób

trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Termin

zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabu-

dowy, tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od naby-

cia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku

w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,

odbêdzie siê w dniu 24 lutego 2006 r. o  godz. 1100

– na dz. nr 377/1, o godz. 1200 – na dz. 12/56, 

o godz. 1300 – na dz. nr 12/13 w sali nr 11 Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci

nale¿y  wp³aciæ do dnia  17 lutego 2006 r. na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem

siê z Rozporz. Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz.U.Nr 207,

poz. 2108). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na

poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra

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

przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia

przetargu, pozosta³ym osobom.





Mi s t r z ow i e   l i g i

Zwyciêzcy ligi “Palestyna”

Najstarszy uczestnik - Tadeusz Piotrowski Odkrycie ligi - Micha³ Grz¹dkowski

Najwszechstronniejszy zawodnik - Piotr Œwiat³oñ

Najlepsi strzelcy - Micha³ Rubik, 

Marcin Piotrowski

Najlepszy bramkarz - Mateusz Piasecki


