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NNaa  XXII  sseessjjii
Radni jednomyœlnie przeg³osowali 
uchwa³ê w sprawie Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego Miasta
Chojnowa na lata 2007-2013. 

“Hej,  hej,  hej,  Soko³y”
Stowarzyszenie Bukaczowiecko–Rohatyñskie dzia³a

od lat 14-tu. Skupia ponad 180 cz³onków z ca³ego

œwiata. Od 5 lat jego prezesem jest pani Alicja Dul.

Szukran  Bolanda
Trzy lata temu postanowi³ wesprzeæ

dzia³ania w Iraku. Wyjecha³ tam, ¿eby

pomóc i sprawdziæ swoje umiejêtnoœci

szkolone i udoskonalane przez wiele lat. 

Z  nastawieniem  na  rozwój
Feerum pozyska³ dofinansowanie ze œrodków
Funduszu Pracy. Spó³ka otrzyma³a 144 tys. z³.
na zakup specjalistycznych maszyn.
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Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ RG
* w Gimnazjum nr 2, na dachu sali gimnasty-
cznej rozpoczêto prace wymiany poszycia.
Dach wymaga m.in. rozbiórki, ocieplenia,
izolacji i nowego pokrycia. Zamontowane
bêd¹ tak¿e nowe rynny i zadaszenie nad wejœ-
ciem od strony ul. Królowej Jadwigi.

* po remoncie budynku socjalnego i reno-
wacji murawy boiska na stadionie KS Choj-
nowianki, kilka dni temu rozpoczêto prace
budowy trybun. Wed³ug umowy, nowe sie-
dziska z zadaszeniem bêd¹ udostêpnione kibi-
com ju¿ w paŸdzierniku.

* na ul. Marii Sk³odowskiej-Curie kontynuo-
wane s¹ prace przy wymianie sieci wodo-
ci¹gowej i budowie kanalizacji sanitarnej.

* trwaj¹ prace na ul. Tuwima. Po zakoñcze-
niu budowy sieci kanalizacji ogólnosp³awnej
firma remontowa wykonuje podbudowê pod
now¹ nawierzchniê ulicy.

* na terenie Cmentarza Komunalnego usuniê-
to 8 drzew zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
przechodniów.

* dobiega koñca wymiana nawierzchni chod-
nika przy ul. Kiliñskiego. Wkrótce s³u¿by
miejskie przejd¹ na kolejny miejski chodnik.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie in-
formuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:

1) w dniach od 20.08.2007 r. do 10.09.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po-
³o¿onych przy ul. Kolejowej 21, ul. Leg-
nickiej 17, ul. Drzyma³y 19, ul. D¹brow-
skiego 12 i ul. Wojska Polskiego 5 w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojno-
wa z dnia 20 sierpnia 2007 r. Nr 100/2007),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 01.10.2007 r.

Dyrektorzy z konkursu
Od 1 wrzeœnia dwie chojnowskie szko³y maj¹
nowych dyrektorów. 
23 sierpnia br., w urzêdzie miejskim, burmistrz
wrêczy³ powo³anie na stanowisko dyrektora
Gimnazjum Nr 1 Pani El¿biecie Fa³at i Panu
Andrzejowi Urbanowi na stanowisko dyrektora
Gimnazjum Nr 2.

Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, 
szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrodków i s³uchaczy kolegiów, 

zamieszka³ych na terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê 
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008. 

W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9
mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008
wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia
15 paŸdziernika br.). 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do
edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji
materialnej uczniów i ich rodzin. Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta
Chojnowa, których dochód w rodzinie - netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê
z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustaw¹  o pomocy
spo³ecznej, tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrów-
nawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania -
po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie
okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów
ksiêgowych) 
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych
poza szko³¹ - po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachun-ków i innych
dokumentów ksiêgowych) 
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podrêczników i innych pomocy
edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych szkó³
poprzez dokonanie przez nie zakupu podrêczników i innych pomocy edukacyjnych
wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcê 
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów wynikaj¹cych z pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów
- po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych
wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych) 
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, ¿e
udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿liwe lub w przypadku s³uchaczy
kolegiów - niecelowe. 

Druki wniosków s¹ do pobrania od dnia 20.08.2007r. w macierzystych szko³ach 
(teren Chojnowa) oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, 

pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00. 



Dotychczasowi dyrektorzy tych placówek
Panowie Andrzej B³aszczak i Miros³aw
Gêbala przeszli na emeryturê. 
Nowi dyrektorzy otrzymali powo³ania po
wygranych konkursach, które przeprowa-
dzone zosta³y 15 lipca 2008 r. 

S³u¿ba zastêpcza
Komenda Miejskiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Legnicy informuje, i¿ istnie-
je mo¿liwoœæ odbycia zastêpczej s³u¿by
wojskowej w tutejszej komendzie.
S³u¿ba zastêpcza w Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej jest odbywana na podstawie
ustawy z 28 listopada 2003 r. o s³u¿bie za-
stêpczej (Dz. U. z 2003, Nr 223 poz. 2217).
Ustawa ta okreœla zasady ubiegania siê 
o mo¿liwoœæ odbywania s³u¿by zastêpczej
(zamiast zasadniczej s³u¿by wojskowej).
S³u¿ba ta trwa 18 miesiêcy, a dla absolwen-
tów szkó³ wy¿szych - 6 miesiêcy.
O przeznaczenie do s³u¿by zastêpczej
mo¿e ubiegaæ siê poborowy, który zosta³
przeznaczony do odbycia zasadniczej
s³u¿by wojskowej lub przeszkolenia woj-
skowego. Orzeczenie o przeznaczeniu do
s³u¿by zastêpczej wydaje komisja woje-
wódzka do spraw s³u¿by zastêpczej. Po-
borowy, który zamierza ubiegaæ siê 
o mo¿liwoœæ odbycia s³u¿by zastêpczej,
powinien z³o¿yæ wniosek do tej komisji
za poœrednictwem wojskowego komen-
danta uzupe³nieñ (WKU) w³aœciwego
dla miejsca zamieszkania (w Komen-
dzie WKU mo¿na uzyskaæ bli¿sz¹
informacjê na ten temat). Inne szczegó³o-
we informacje na temat s³u¿by mo¿na
uzyskaæ w Komendzie WKU, lub Woje-
wódzkim Urzêdzie Pracy.

Zapobiegaj¹c pryszczycy
W zwi¹zku ze stwierdzeniem pryszczy-
cy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia 
i Szkocja), G³ówny Lekarz Weterynarii
w celu ochrony polskich stad przed t¹
chorob¹, apeluje do rolników utrzymu-
j¹cych zwierzêta o stosowanie siê do
poni¿szych zaleceñ, co mo¿e w znacz-
nym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa
pryszczycy do gospodarstw w Polsce.

W przypadku zaobserwowania:
- zmiany w zachowaniu zwierz¹t (osowie-
nie, brak apetytu);
- gor¹czki;
- objawów takich jak: œlinienie lub ku-
lawizna;
- obecnoœci pêcherzy w jamie ustnej, na
nozdrzach lub na œluzawicy, tarczy ryjo-
wej, na koronce racic lub w szparze miêdzy-
racicznej, na skórze wymienia lub strzy-
kach, nale¿y jak najszybciej poinfor-
mowaæ o tym lekarza weterynarii.
* do obs³ugi zwierz¹t w gospodarst-
wie nale¿y u¿ywaæ odzie¿y ochronnej
lub odzie¿y codziennej, ale przezna-
czonej tylko do tego celu;
* stosowaæ zaostrzone zasady higieny,
w szczególnoœci podczas obs³ugi zwierz¹t.
* ograniczyæ mo¿liwoœæ wchodzenia
na teren gospodarstwa (szczególnie do
budynków gospodarskich) osób postron-
nych; do gospodarstwa nie powinny wcho-
dziæ osoby, które przebywa³y w ostat-
nim czasie w Wielkiej Brytanii;
* ograniczyæ mo¿liwoœæ wyjazdu na
teren gospodarstwa pojazdów, do gospo-
darstwa nie powinny wje¿d¿aæ pojazdy,
które by³y w ostatnim czasie wykorzys-
tane do poruszania siê na terenie Wielkiej
Brytanii;
* nie wprowadzaæ na teren gospodarst-
wa zwierz¹t niewiadomego pochodzenia.

Pryszczyca jest zakaŸna i bardzo zaraŸli-
wa chorob¹ zwierz¹t parzystokopnych.
Wirus pryszczycy przenosi siê przez kon-
takt bezpoœredni pomiêdzy zwierzêtami,
za poœrednictwem miêsa i produktów
miêsnych, mleka i jego przetworów, na-
sienia, skór, we³ny, karmy dla zwierz¹t,
itp. Wirus mo¿e byæ tak¿e przenoszony
przez cz³owieka, sprzêt gospodarski,
zwierzêta domowe i dzikie ptaki, œrodki
transportu, odzie¿, itp.
Wyst¹pienie tej szybko szerz¹cej siê choro-
by powoduje zawsze ogromne straty
ekonomiczne dla kraju oraz hodowców
zwierz¹t, zwi¹zane w koniecznoœci¹ wy-
bijania zaka¿onych stad, a tak¿e ogranicze-
niem obrotu i handlu zwierzêtami oraz
produktami pochodzenia zwierzêcego.
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Spó³ka akcyjna Feerum, to jedna z tych chojnowskich
firm, które mog¹ s³u¿yæ za przyk³ad gospodarnoœci,
operatywnoœci i profesjonalizmu. Dzia³a na rynku od 
5 lat i z ka¿dym rokiem wzmacnia swoj¹ pozycjê na
rynku, g³ównie zagranicznym. 
W pierwszych dniach sierpnia pracownicy tego zak³adu
wspólnie z zaproszonymi goœæmi œwiêtowali niecodzienne
wydarzenie. Feerum, pozyska³ dofinansowanie ze œrod-
ków Funduszu Pracy. 
- Z ró¿nego typu pomocy z Powiatowego Urzêdu Pracy
korzystamy od lat – mówi dyrektor generalny Feerum S.A.
Daniel Janusz. - Nigdy wczeœniej jednak nie by³a to tak
znacz¹ca pomoc.
Spó³ka otrzyma³a 144 tys. z³. na zakup specjalistycznych
maszyn.
- Te œrodki finansowe mogliœmy uzyskaæ po spe³nieniu
kilku znacz¹cych warunków – wyjaœnia dyrektor. –
Przede wszystkim wp³yw dotacji móg³ odbyæ siê po
uprzednim zakupie sprzêtu, poza tym wymogiem by³o
zatrudnienie 12 osób obs³uguj¹cych te maszyny oraz utrzy-
manie tych stanowisk przez najbli¿sze 24 miesi¹ce.
Wa¿ne by³o tak¿e przedstawienie gwarancji bankowej.
Bez tych i kilku innych wymogów nie moglibyœmy liczyæ
na refundacjê.
W przypadku tej firmy pomoc Funduszu Pracy jest jednym
z wielu elementów rozwojowych. Feerum ma bowiem
ambitne plany wymuszone niejako potrzebami rynku.
- Podpisaliœmy kilka zagranicznych kontraktów, okazuje
siê jednak, ¿e coraz trudniej jest nam pomieœciæ siê w na-
szych halach i konieczna jest rozbudowa firmy. Jesteœmy 
w trakcie przeprowadzania procedur zwi¹zanych z przy-
st¹pieniem do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
i w konsekwencji nabycia terenów pod przysz³¹ inwestycjê.
W³aœciciele nie ukrywaj¹, ¿e rozbudowa zak³adu na strefie
poch³onie powa¿ne œrodki finansowe. Rozwi¹zaniem
ma byæ przyst¹pienie do Warszawskiej Gie³dy Papierów
Wartoœciowych i pozyskanie w ten sposób znacz¹cych
nak³adów.

3 sierpnia w siedzibie firmy dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy Bo¿ena Konopnicka burmistrz Chojnowa
Jan Serkies, Witold Lech Idczak wiceprezes Legnickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz kilku innych
zaproszonych goœci uczestniczy³o w oficjalnym uru-
chomieniu dofinansowanych maszyn, zapoznaj¹c siê
jednoczeœnie ze specyfik¹ pracy tego zak³adu, poznaj¹c
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i plany na przysz³oœæ.
Feerum zatrudnia dziœ ponad 100 osób – pracowników,
jak podkreœlaj¹ w³aœciciele, wyszkolonych, zaanga¿owa-
nych i profesjonalnych. Po rozbudowie liczba miejsc
pracy zdecydowanie wzroœnie, a Feerum stanie siê jed-
nym z najwiêkszych zak³adów na terenie Chojnowa.

eg

Z nastawieniem na rozwój

Pragniemy z³o¿yæ na rêce Pañstwa
Gra¿yny i Norberta Chêciñskich 
oraz Iwony i Stanis³awa Rokus

najserdeczniejsze podziêkowania
za okazan¹ pomoc w ostatniej drodze

œp. Zbigniewa Maliszewskiego

oraz za przygotowanie 
poczêstunku po¿egnalnego 

– Gra¿yna i Marian Koz³owscy

Wszystkim uczestnicz¹cym 
w ostatniej drodze 

œp. 
Zbigniewa Maliszewskiego 

serdeczne Bóg zap³aæ 
sk³ada rodzina.
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Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Zakoñczono budowê ul. ¯eromskiego.
2. Zakoñczono wymianê stolarki okiennej w budynkach Gimnazjum Nr 1.
3. Zakoñczono remont dachów segmentu A i B w Szkole Podsta-
wowej Nr 4.
4. Rozpoczêto budowê ul. Tuwima wraz z sieci¹ kanalizacji ogól-
nosp³awnej.
5. Rozpoczêto przebudowê sieci wodoci¹gowej i budowê sieci
kanalizacji ogólnosp³awnej w ul. M. Sk³odowskiej.
6. Przeprowadzono remont pokrycia dachu wie¿y kaplicy cmentarnej.
7. Rozstrzygniêto przetargi na:
- budowê trybun sportowych,
- remont dachów Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- wykonanie projektu rewitalizacji Œródmieœcia Chojnowa.
8. Og³oszono przetargi nieograniczone na:
- budowê ul. £u¿yckiej - II przetarg (I uniewa¿niono),
- wykonanie projektu adaptacji “Domu Schrama” na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji - III przetarg (I i II uniewa¿niono),
- na remont pomieszczeñ Wydzia³u finansowo - Bud¿etowego UM
- II przetarg,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy

sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie œródmiejskim - (uniewa¿niony),
- na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym.
9. Opracowano stadium wykonalnoœci dla budowy basenu
miêdzyszkolnego przy SP Nr 4.
10. Zamontowano ogrody zabaw przy ul. Drzyma³y, ul. Grun-
waldzkiej - Chrobrego,
ul. Paderewskiego 20.
11. Przekazano Spó³dzielni Mieszkaniowej “M³odoœæ” 4 lokale
socjalne do zasiedlenia w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych.
12. Zdjêto posusz oraz wykonano korektê koron drzew uszkodzo-
nych w wyniku wichury rosn¹cych na terenie zielonym w rejonie Sta-
dionu sportowego KS Chojnowianki, MDK i ul. D¹browskiego - szt. 61.
13. Usuniêto zagra¿aj¹ce drzewa z terenu stadionu sportowego KS
Chojnowianki - szt. 4 i z terenu cmentarza komunalnego w Choj-
nowie - szt. 5.
14. Wyprowadzono 2 rodziny z budynku przy ul. Z³otoryjskiej 3
(w zwi¹zku ze z³ym stanem technicznym budynku). W/w rodzinom
przydzielono lokale zamienne.
15. Z wiatro³omów pozyskano 2,5 m3 drewna, które bêdzie przez-
naczone na listwy do ³awek parkowych.
16. Zakoñczono budowê chodnika na ul. Kiliñskiego po po³udnio-
wej stronie jezdni do wpiêcia w ul. Wojska Polskiego.

Sierpniowe posiedzenie Rady Miejskiej Chojnowa rozpoczê³o siê
uroczystym akcentem po¿egnania trzech chojnowskich pedagogów
przechodz¹cych na emeryturê. Burmistrz i przewodnicz¹cy Rady
dziêkuj¹c dyr. Andrzejowi B³aszczakowi, dyr. Miros³awowi Gêbali
oraz Andrzejowi Rusieckiemu za wieloletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz
oœwiaty podkreœlili nieoceniony wk³ad pracy jaki by³ udzia³em tych
nauczycieli.

W dalszej czêœci sesji radni g³osowali nad dwoma uchwa³ami.
Jedn¹ z nich by³a uchwa³a w sprawie Wieloletniego Planu Inwes-
tycyjnego Miasta Chojnowa na lata 2007-2013. Ten dokument

wyznacza harmonogram prac inwestycyjnych jakie w najbli¿szych
latach prowadzone bêd¹ na terenie miasta. 

WPI na lata 2007-2013 zak³ada m.in. budowê miêdzyszkolnego
basenu przy Szkole Podstawowej nr 4, adaptacjê „Domu Schrama”
na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, budowê trybun na stadionie
„Chojnowianki”, budowê i modernizacjê miejskich dróg wraz 
z budow¹ sieci wodno-kanalizacyjnej, rewitalizacjê centrum mias-
ta, Parku Piastowskiego oraz budowê promenady nad Skor¹, rozbu-
dowê cmentarza komunalnego i modernizacjê cmentarnej kaplicy,
budowê kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MDK i moder-
nizacjê boisk sportowych przy szko³ach podstawowych, remont
elewacji Muzeum Regionalnego.
Radni jednomyœlnie przeg³osowali uchwa³ê, akceptuj¹c tym
samym za³o¿one dzia³ania. 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 21 czerwca 2007 r. do dnia 29 sierpnia 2007 r. 
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17. Trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni chodnika ul. Kiliñ-
skiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Wolnoœci - pó³nocna strona.
18. Zakoñczono budowê ogrodzenia terenu zielonego przy
Miejskim Domu Kultury od strony zachodniej oraz do strony przy-
leg³ej do ul. Ma³achowskiego.
19. Wywieziono ga³êzie pozosta³e w wyniku korygowania koron
drzew w rejonie Miejskiego Domu Kultury, Stadionu Miejskiego 
i Cmentarza.
20. Zakoñczono prace remontowe - malarskie w Przedszkolu
Miejskim Nr. 1.
21. Wykonane s¹ prace remontowo - konserwacyjne w Przedszkolu
Miejskim Nr 3.
22. Kontynuowane s¹ prace malarskie na elewacjach w Rynku.
23. Trwa koszenie terenów zielonych nie objêtych przetargiem tj. ogro-
dów zabaw, terenów miejskich w zabudowie komunalnej, posesji
szkó³ i koryta rzeki Skora.
24. Uporz¹dkowano teren dzia³ki budowlanej przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego przeznaczonej na przetarg.
25. Odnowiono pasy przejœæ dla pierwszych na drogach miejskich.
26. Wykonano projekty remontu kaplicy cmentarnej - aran¿acji
wnêtrza oraz instalacji elektrycznej.
27. Wykonano naprawy miejscowe chodników na ul. Witosa i do-
budowano fragmenty chodników na ul. Samorz¹dowej.
28. Dokonano demonta¿u starych ogrodzeñ na Stadionie Miejskim
przy kortach oraz na terenie przyleg³ym do by³ego Stadionu sporto-
wego Dolpakartu.

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

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 19 lo-
kali mieszkalnych przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty na
³¹czn¹ kwotê 83.056 z³.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem warsztatowo - szkolenio-
wym przy ul. witosa za cenê 79.800 z³,
- 3 dzia³ki pod zabudowê gara¿ow¹ przy ul. Parkowej za cenê
³¹czn¹ 8.310 z³.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w ‘’Gazecie
Chojnowskiej’’ og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:
- 3-ch dzia³ek pod zabudowê gara¿ow¹ przy ul. Parkowej,
- 2-ch dzia³ek pod zabudowê gara¿ow¹ przy ul. Zielonej,
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowo - magazy-
nowym po³o¿onej przy ul. Fabrycznej (obok Jednostki Ratowniczo
- Gaœniczej),
- lokalu mieszkalnego przy ul. Krasickiego 2,
- nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Boh. Getta
Warszawskiego przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹,
- na dzier¿awê gruntu na targowisku miejskim o powierzchni 8,60 m2

i 5,50 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej,
- nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej po³o¿onej przy ul. Okrzei,

4. Na wnoisek gminy w drodze komunalizacji uzyskano prawo
w³asnoœci dzia³ki o powierzchni 314 m2 zabudowanej budynkiem
gospodarczym, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, po³o¿onej
przy ul. Przelot 2.
5. Wydano 4 decyzje o podzia³ nieruchomoœci:
- przy ul. Paderewskiego na wniosek osoby fizycznej w celu sprzeda¿y
dzia³ki,
- przy ul. Fabrycznej w celu wydzielenia dzia³ki do zbycia w drodze
przetargu,
- przy ul. Koœciuszki w celu wydzielenia dzia³ki do zbycia w drodze
przetargu,
- przy Pl. Dworcowym w celu wydzielenia dzia³ki do komunalizacji.
6. Wydano 3 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:
- Firmy “7A Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Us³ugowe OBORA 
z Lubina”, które mog¹ powstaæ w wyniku prac budowlanych,
- Firmy “EKO-MAT” z Jaworzyna zajmuj¹cej siê czyszczeniem 
i udro¿nianiem kanalizacji, wywozem œcieków i substancji niebez-
piecznych,
- Firmy ‘’LAMBERTA” Sp. z o.o. w Chojnowie, ul. Zielona 2 zaj-
muj¹cej siê przetwórstwem drewna.
7. Wydano 2 decyzje o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê inwestycji:
- budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji w ul. Asnyka, Z³oto-
ryjskiej i Parkowej,
- przebudowê sieci wodoci¹gowej w ul. Okrzei.
8. W miesi¹cu lipcu w³aœcicielka nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Chmiel-
nej, dokona³a zwrotu kosztów jakie gmina ponios³a przy likwidacji
zagro¿enia powsta³ego na terenie nieczynnego browaru. Usuniêto
pozostawiony amoniak z instalacji amoniakowej u¿ywanej w pro-
cesie ch³odzenia piwa.
9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew gatunku brzoza
przy ul. Legnickiej i gatunku kasztanowiec przy ul. Okrzei dla osób
fizycznych z obowi¹zkiem nasadzenia ³¹cznie 4 sztuk,
- wydano 3 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew:
* przy ul. Grodzkiej (topoli) dla PPHU “KRASKÓR” Krauzowicz Sp.j.
w Chojnowie z obowi¹zkiem nasadzenia 21 szt.,
* przy ul. Grodzkiej (Topoli) dla firmy EXPORT-IMPORT “DANY”
w Chojnowie z obowi¹zkiem nasadzania 14 sztuk,
* przy ul. D¹browskiego (lipa) i ul. Reja (d¹b) dla Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Legnicy z obowi¹zkiem nasadzenia 6 sztuk.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 216 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 165 wniosków, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 18.779 z³, (wydano 158 decyzji
pozytywnych i 7 decyzji negatywnych). Za miesi¹c VII i VIII 2007
wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 121.120 z³.
2. Dowody osobiste: wydano 240 dowodów osobistych.
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PPoocczz¹¹tteekk kkooññccaa
No i siê skoñczy³o, no i siê zaczê³o. 
Skoñczy³y siê wakacje, rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny.
Ilu znaleŸlibyœmy zadowolonych z takiego stanu rzeczy?
Niewielu. Wœród nich byliby z pewnoœci¹ pierwszo-
klasiœci, którzy na swój edukacyjny etap ¿ycia czekali 
z niecierpliwoœci¹.

Uczniowie czas letniej kaniku³y wykorzystali na wypoczynek 
i regeneracjê si³ umys³owych i witalnych, a dyrekcje szkó³ na ten
moment zaplanowa³y remonty w placówkach. 

W Szkole Podstawowej nr 3 wycyklinowano pod³ogi i odmalo-
wano cztery pomieszczenia, w Szkole Podstawowej nr 4 wyremon-
towano dach budynków A i B oraz odœwie¿ono szkolne toalety.

W Gimnazjum nr 1 zakoñczono drugi etap wymiany stolarki okien-
nej, a w Gimnazjum nr 2 odby³o siê malowanie klas, pod³óg, kory-
tarzy, toalet oraz p³otu okalaj¹cego szko³ê.

W miejskich placówkach oœwiatowych, tegoroczny rok szkolny
rozpoczê³o 1789 uczniów – w szko³ach podstawowych 887 i 902
w gimnazjach. 
Pierwszy w swoim ¿yciu dzwonek us³ysza³o 48 uczniów w SP3 
i 91 uczniów w SP4. 
Z danych z roku ubieg³ego wynika, ¿e do szkó³ posz³o wówczas
ponad 100 uczniów wiêcej. Czy oznacza³oby to kolejny ni¿

demograficzny? Prognozy s¹ optymistyczne. W chojnowskich
przedszkolach przybywa nam maluchów, znak to, ¿e wkrótce 
i w szko³ach mundurkowej braci bêdzie wiêcej.

A propos mundurków. Przeprowadziliœmy sondê wœród naszych
placówek, z której wynika, ¿e najbardziej umundurowana jest na
dzieñ 4 wrzeœnia Szko³a Podstawowa nr 4. Do koñca wrzeœnia
ka¿da z placówek ma mieæ ju¿ zabezpieczone uniformy dla swoich
podopiecznych. Firmy krawiecki nie nad¹¿aj¹ z realizacj¹ zleceñ
st¹d nie wszyscy uczniowie s¹ jeszcze zaopatrzeni w wymagany
strój. Ale ju¿ mo¿na zaobserwowaæ niebanalne bluzy, kamizelki,
koszulki, opatrzone logo szko³y i, naszym skromnym zdaniem,

w³aœciciele tych¿e nie maj¹ powodów do narzekañ. Mundurki s¹
estetyczne, modne i w dobrym gatunku. 
A uczniów Gimnazjum nr 2 informujemy, ¿e wbrew powszechnie
panuj¹cej opinii klasy trzecie bêd¹ mia³y obowi¹zek noszenia
mundurków – tak stanowi¹ przepisy.

Wszystkim ¿yczymy powodzenia i sukcesów czekaj¹c jedno-
czeœnie na doroczne imprezy kulturalne i sportowe organizowane
przez szko³y oraz na informacje o osi¹gniêciach uczniów i ich
opiekunów.

eg
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To ju¿ niestety ostatnia plenerowa impreza
w tym roku. Festyn zorganizowany przez
Miejski Dom Kultury, wspólnie z mieszkañ-
cami ¿egna³ lato, wakacje i czas beztros-
kiego wypoczynku.
A w jaki sposób siê ¿egnano?

Najradoœniej (co dziwne) bawi³y siê tego dnia dzieci. Byæ mo¿e
stêskni³y siê ju¿ za szkolnymi klasami, kolegami z ³awki i swoimi
nauczycielami, bo myœl o powrocie do szko³y nie zm¹ci³a im
zabawy.

Festyn rozpoczêli wa³brzyscy aktorzy, którzy w swój muzyczno-
ruchowy spektakl wci¹gnêli tych ca³kiem ma³ych i nieco starszych.
Ci, którzy dali siê namówiæ, brali udzia³ w konkursach, tañcach,
korridzie i innych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla nich.
Miejski Dom Kultury zaproponowa³ te¿ plenerowy konkurs plas-
tyczny. Na siedmiu sztalugach ochotnicy rysowali swoje wspom-
nienia z wakacji. By³ rejs z piratami, pobyt u babci, wspania³e
wakacje na kolonii, wizyta we wroc³awskim zoo. Wszystkie prace
zas³ugiwa³y na nagrody, nie by³o zatem klasyfikacji, a drobne
upominki otrzyma³ ka¿dy, kto zaanga¿owa³ siê w rysowanie.
Na placu by³y tak¿e mechaniczne samochodziki dla ca³kiem malut-
kich i dmuchany zamek oraz paszcza smoka, po której z radoœci¹
zje¿d¿a³y kilkulatki.
Podczas gdy dzieci i m³odzie¿ zabaw¹ podnosi³y sobie adrenalinê,
starsi mogli w spokoju sprawdziæ swoje ciœnienie i zmierzyæ

poziom cukru. Z tej mo¿liwoœci, oferowanej przez punkt cho-
jnowskiej przychodni skorzysta³o blisko 150 mieszkañców.

Czêœæ muzyczn¹ wype³ni³ zespó³ Haward, który czêsto goœci na
miejskich imprezach.
Gwiazd¹ tego dnia by³o legnickie trio pn. Private Dancer Band –
zespó³ wykonuj¹cy covery, g³ównie Tiny Tuner i Briana Adamsa.

I tym mi³ym akcentem zakoñczyliœmy tegoroczne wakacje i plen-
erowe festynowanie. W zamian za to Miejski Dom Kultury ju¿
przygotowuje cykliczne imprezy kulturalne oraz ca³kiem nowe
propozycje muzyczne.

eg

NNaa  cczzeeœœææ  wwaakkaaccjjii
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S³u¿y w polskiej armii od 13 lat.
Trzy lata temu postanowi³
wesprzeæ dzia³ania w Iraku. Wy-
jecha³ tam, ¿eby pomóc i spraw-
dziæ swoje umiejêtnoœci szkolo-
ne i udoskonalane przez wiele
lat. Dziœ planuje kolejny wyjazd…

Kiedy 8 stycznia 2004 roku
chor¹¿y Robert Paw³owski,
wylatywa³ do Kuwejtu, niepew-
noœæ miesza³a siê z dum¹ i pod-
nieceniem. Czu³, ¿e robi coœ
wielkiego, ¿e wspólnie z innymi
polskimi ¿o³nierzami jedzie wal-
czyæ o pokój - jedn¹ z najwa¿-
niejszych wartoœci. ¯aden z nich
nie myœla³ wówczas o niebez-
pieczeñstwie, zagro¿eniu ¿ycia 
i potencjalnej tragedii. Tak na-
le¿a³o post¹piæ i nikt nie mia³
w¹tpliwoœci.

- Jako zawodowy ¿o³nierz zawsze
muszê liczyæ siê z najgorszym -
mówi R. Paw³owski. - Ale ta
myœl jest gdzieœ g³êboko, ukryta
i niedopuszczana do g³osu. Do-
minuje j¹ s³u¿ba spo³eczeñstwu
bez wzglêdu na przynale¿noœæ
narodow¹. Jesteœmy po to, ¿eby
pomagaæ potrzebuj¹cym, a Ira-
kijczycy bez w¹tpienia tej pomo-
cy potrzebuj¹.

Ju¿ pierwsze dni pobytu uzmy-
s³owi³y jak bardzo tamtejsza
spo³ecznoœæ oczekuje sojuszni-
czego poparcia. Wszechobecne
ubóstwo, niemoc i bezradnoœæ
w walce z bezwzglêdnymi bo-
jówkarzami wymaga³y militar-
nego wsparcia.
Ponad pó³roczny pobyt na irac-
kiej pustyni dowiód³, ¿e decyzja
by³a s³uszna, a pomoc polskiego
kontyngentu nieoceniona. 

- Obecnoœæ uzbrojonych ¿o³nierzy
bez w¹tpienia podnosi³a stan bez-
pieczeñstwa, ale nie mo¿na za-
pominaæ o licznych dzia³aniach
humanitarnych. Tê tubylcy od-
czuwali chyba najbardziej. Pomoc
medyczna, oœwiata, ochrona dzie-
dzictwa kulturowego oraz ¿yw-
noœæ, dla tych ludzi by³y równie
wa¿ne jak codzienny bój o ¿ycie. 

Misja to jednak tak¿e zadania
operacyjne zwi¹zane g³ównie 
z neutralizowaniem zagro¿enia
dzia³aniami rebeliantów. Chor¹¿y
Paw³owski prze¿y³ ostrza³y i na-
loty. Jako ³¹cznoœciowiec by³
jednak chroniony przez swoich
kolegów, nie bra³ te¿ udzia³u 
w bezpoœrednich starciach. Ka¿dy
patrol czy konwój niós³ jednak
za sob¹ niebezpieczeñstwo ata-
ków terrorystycznych.

- Przez ca³y okres misji kilkakrot-
nie przychodzi³y chwile zw¹tpie-
nia, rezygnacji i niepokoju.
Wtedy pomaga³y rozmowy - te 
z towarzyszami broni i te z naj-
bli¿szymi. Takich rozmów by³o
wiele - o kraju, miejscu urodzenia,
rodzinie… I wtedy przychodzi³a
refleksja - a gdyby tak chodzi³o
o moj¹ ojczyznê, o moje miasto,
o moich bliskich…? Niepewnoœæ
odchodzi³a w cieñ, a do g³osu
ponownie dochodzi³a s³usznoœæ
decyzji o wyjeŸdzie na misjê.

Pó³ roku minê³o szybko, ale pa-
miêæ o wszystkich wydarzeniach
tamtych dni z pewnoœci¹ pozos-
tanie na zawsze. 

- Tego nie da siê zapomnieæ. Nie
ma te¿ odpowiednich s³ów, ¿eby

opisaæ wszystkie nasze odczucia.
Dziœ jednak zrobi³bym to samo 
i takie te¿ mam plany – ponownie
wyjechaæ na misjê, gdziekolwiek,

gdzie dostanê rozkaz, gdzie mnie
potrzebuj¹.
W uszach do dziœ obok œwistu kul
i wybuchu bomb brzmi¹ mi s³owa
Irakijczyków, które s³yszeliœmy
wielokrotnie - „Szukran Bolanda”,
co znaczy „Dziêkujemy Polsko”.
Dla tych dwóch s³ów by³o warto. 

Relacje i wspomnienia uczest-
ników IV zmiany PKW Irak, 
w której uczestniczy³ chor¹¿y
Robert Paw³owski, zebrano 
w ksi¹¿ce „Zapiski irackie”. 
Cytat ze wstêpu gen. dyw. Wal-
demara Skrzypczaka, dowódcy
Wielonarodowej Dywizji Cen-
trum-Po³udnie (obecnie dowód-
ca wojsk l¹dowych) wiele mówi
o uczuciach polskich ¿o³nierzy -
¿alu, dumie i determinacji.

„Czy o nas ktoœ pomyœla³? W cza-
sach bezwzglêdnej komercji i po-

œcigu mediów za z³ymi informa-
cjami, nasze dzia³ania, poza nie-
licznymi wyj¹tkami, by³y obojêt-
ne. Nikt nie wysili³ siê, aby poka-
zaæ trud polskich ¿o³nierzy od
strony ich dokonañ (poza red.
Micha³em ¯akowskim z Polskie-
go Radia). Wiemy, ¿e zrobiliœmy
wiele, bardzo wiele dobrego.
Docenili to Irakijczycy. U nich
zdobyliœmy uznanie. I nie ocze-
kujemy ju¿ nic wiêcej. Obowi¹-
zek ¿o³nierski, patriotyzm nie s¹
“gor¹cym tematem”, wiêc poza
nami niewielu siê tym interesuje
(…). Tylko my wiemy, ile nas to
naprawdê kosztowa³o (…). I tu
chylê czo³o przed moimi wszys-
tkimi podw³adnymi.”

eg

„„„„SSSS zzzz uuuu kkkk rrrr aaaa nnnn     BBBB oooo llll aaaa nnnn dddd aaaa ””””
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Stowarzyszenie Bukaczowiecko –
Rohatyñskie dzia³a od lat 14-tu. Sku-
pia ponad 180 cz³onków, z ca³ego
œwiata (m.in. z USA, Kanady). Co
roku organizowane s¹ 12.dniowe
wyjazdy na Kresy, oraz spotkania 
w naszym kraju. Tradycj¹ jest to, ¿e
zawsze w innym miejscu. W tym roku
po raz pierwszy Kresowiaków goœci³o
nasze miasto. 
Program pobytu zawiera³ nie lada
atrakcje. Jedn¹ z nich by³a wycieczka
do Ksi¹¿a i zwiedzanie tamtejszego
zamku. W sobotê 25 sierpnia, pogoda
dopisa³a, wycieczka wiêc siê prze-
d³u¿y³a. Nastêpnym punktem progra-
mu by³ uroczysty poczêstunek w ka-
wiarni “Jubilatka”. Do grona ponad

50 osób, które bra³y udzia³ w tego-
rocznym zjeŸdzie, do³¹czyli te¿ choj-
nowianie, których korzenie rodzinne,
te¿ siêgaj¹ Kresów. Kawiarnia “Ju-
bilatka” nie przypadkowo zosta³a wy-
brana na miejsce tego spotkania. Od 

5 lat prazesem Stowarzyszenia Bu-
kaczowiecko - Rohatyñskiego, jest
bowiem pani Alicja Dul - w³aœciciel-
ka lokalu. Mi³¹ atmosferê sobotniego
wieczoru, zapewnia³ zaspó³ VABANK.
Nie oby³o siê bez wspólnego œpiewa-
nia. Dominowa³y pieœni patriotyczno
– wojenne, z “soko³ami” na czele. 
Jedn¹ z uczestniczek tego zjazdu by³a
Ula Wójtowicz za Szczecina. Przyje-
cha³a z rodzicami i babci¹. 
- Zakwaterowani byliœmy w internacie
szkolnym przy ulicy Sobieskiego, tu¿
przy wspania³ym lesie (Park Piastow-
ski przyp. aut.) – mówi Ula. - W po-
równaniu z moim miastem, w Choj-
nowie jest cisza, spokój i œwie¿e po-
wietrze. I te cudowne, przyjemne
boczne uliczki. Jesteœmy zauroczeni

miasteczkiem i ca³ym pobytem. Mnóstwo
atrakcji i przede wszystkim spotkanie
z bliskimi nam ludŸmi. Wspaniale tu
wypoczê³am i d³ugo bêdê wspominaæ
tegoroczny zjazd.
Na niedzielny poranek zaplanowano
uroczyst¹ mszê œwiêt¹ w koœciele pw.
NMP. Koncelebrowa³ j¹ ksi¹dz dziekan
Anatol Zaj¹czkowski, który przyby³
do Chojnowa wraz z grup¹ 5 osób 
z Ukrainy. Wed³ug nieoficjalnych wieœ-
ci, dziekan wkrótce zostanie bisku-
pem. Dobremu pasterzowi, opiekuj¹-
cemu siê na Ukrainie a¿ szeœcioma
parafiami, taki awans w herarchii koœ-
cielnej, niew¹tpliwie siê nale¿y.

P.M.
B.M. - FOTO

D
ziêki dofinansowaniu z Urzêdu Miasta
blisko 40 osób – cz³onków Chojnowskiego
Ko³a Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu,

mog³o skorzystaæ z turnusu rehabilitacyjnego. 
W oœrodku po³o¿onym w otoczeniu leœnym, w nad-
morskich £azach chojnowianie korzystali z zabie-
gów leczniczych, inhalacji, masa¿y, elektroterapii 
i æwiczeñ zbiorowych. Liczne zabiegi zdrowotne
oferowane przez oœrodek, uzupe³niano wycieczka-
mi pieszymi i rowerowymi. Rehabilitacja, zdrowe
powietrze, aktywny wypoczynek i wieczorne spot-
kania towarzyskie z pewnoœci¹ wp³ynê³y na popra-
wê stanu zdrowia i samopoczucia. 
Cz³onkowie Chojnowskiego Ko³a Zwi¹zku Inwali-
dów Narz¹du Ruchu serdecznie dziêkuj¹ w³adzom
miasta za wsparcie i pomoc w organizacji tego
wspania³ego wyjazdu. Skorzystaliœmy z aktywnej
formy rehabilitacji po³¹czonej z elementami wypo-
czynku, której celem by³a ogólna poprawa psycho-
fizycznej sprawnoœci oraz rozwijanie umiejêtnoœci
spo³ecznych. Dziêkujemy!

Od wrzeœnia program telewizyjny “ZUS dla Ciebie”
bêdzie ukazywa³ siê na antenie TVP 1 w poniedzia³ki
o godz. 11.35.
“ZUS dla Ciebie” realizowany przez I Program Tele-
wizji Polskiej we wspó³pracy z Zak³adem Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych i jest programem poradnikowo-
edukacyjnym. Omawiane s¹ w nim aktualne proble-
my dotycz¹ce p³atników sk³adek, emerytów, ren-
cistów i innych ubezpieczonych. Przez pó³ godziny
po ka¿dej emisji ekspert ZUS odpowiada na pytania
telewidzów pod numerem telefonu (022) 50 70 165.
Zainteresowani mog¹ zadawaæ pytania dotycz¹ce
kwestii poruszanych w danym odcinku. Uzupe³nie-
niem programów emitowanych w telewizji jest strona
internetowa <http://zusdlaciebie.tvp.pl/>, na której
znaleŸæ mo¿na m.in. poszerzone wyjaœnienia, porady
ekspertów ZUS, odpowiedzi na najczêœciej zadawane
pytania i podstawy prawne poruszanych tematów. 

El¿bieta Kurek

“Hej,  hej,  hej,  Soko³y”“Hej,  hej,  hej,  Soko³y”
Kresy - ziemie, nale¿¹ce kiedyœ do Rzeczypospolitej, a znajduj¹ce
siê na wschód od obecnej granicy Polski, to tereny, na których
rodzili siê, wychowywali, ¿yli nasi rodacy. Dziœ oni wszyscy skupiaj¹
siê w zwi¹zkach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach tworz¹c œrodo-
wisko ludzi, których ³¹czy historia i podobne losy. Kilkudzisiêciu 
z nich spotka³o siê w Chojnowie na dorocznym spotkaniu Stowa-
rzyszenia Bukaczowiecko-Rohatyñskiego.

Zwi¹zkowcy dziêkuj¹

Telewizyjny  “ZUS  dla  Ciebie”
-  po  wakacjach
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Sobota 8 lipca. Wstajemy o 5.30 rano. Do Rzy-
mu mamy oko³o 180 km autostrad¹, która wije
siê u podnó¿a gór. Wra¿enia s¹ niesamowite.
Jedziemy kilkadziesi¹t metrów nad ziemi¹!
Autostrada na sporej d³ugoœci wybudowana
jest na filarach. Mijamy wiele tuneli. Pod naj-
wy¿szym szczytem Corso Grande przeje¿d¿amy
tunelem o d³ugoœci 10.173m! Ca³e 9 minut jazdy. 

Po przejechaniu gór jeszcze przed nami L`Aquila
i do Rzymu coraz bli¿ej. Po nieca³ej godzinie
widaæ ju¿ Wieczne Miasto. Wje¿d¿amy na
obwodnicê i udajemy siê na parking Anagni-
na, gdzie zostawiamy nasz autokar. Zwiedza-
nie Rzymu rozpoczynamy od Watykanu. Ko-
rzystaj¹c z metra doje¿d¿amy w pobli¿e Placu
Œw. Piotra. Jest godzina 8.30 a s³oñce mocno
przygrzewa. Na niebie ani jednej chmurki.
Bêdzie upalnie. Ustawiamy siê w doœæ d³ugiej
kolejce do grobu Jana Paw³a II. Po drodze
kontrole i przeœwietlanie podrêcznego baga¿u.
Przed nami sz³a grupa Hindusów, których
sprawdzano bardzo dok³adnie. Po blisko go-
dzinie trafiamy przed grób Jana Paw³a II.
Przechodzimy w skupieniu. Na d³u¿sz¹ chwilê
zadumy i postoju nie pozwala ochrona. Nie
pozwalaj¹ równie¿ na robienie zdjêæ. Prosz¹
o sprawne przechodzenie. To zdjêcie pochodzi
z ubieg³ego roku. Wówczas mo¿na by³o foto-
grafowaæ. 

Po wyjœciu z podziemi zwiedzamy Bazylikê
Œw. Piotra. Nastêpnie mamy jeszcze trochê

czasu na fotografie i szykujemy siê do dalsze-
go marszu.
Z Watykanu udajemy siê w kierunku Museo
Nationale Castel di Santangelo nad Tybrem.

Nastêpnie udajemy siê na Piazza Navona.
Wszêdzie ró¿nobarwny t³um turystów.
Kolejny miejsce, które odwiedzamy, to Panteon.

Poniewa¿ s³oñce mocno dopieka, odpoczywa-
my w cieniu budowli. Nie trwa to zbyt d³ugo,
poniewa¿ chcemy jeszcze obejrzeæ kilka
miejsc. Udajemy siê pod Fontannê di Trevi.
Wœród turystów z ca³ego œwiata odwiedzaj¹-
cych fontannê próbujemy znaleŸæ wolne
miejsce, aby zrobiæ kilka zdjêæ. 

Kolejny etap to Piazza Spagna i s³ynne Schody
Hiszpañskie. Tu równie¿ nieprzebrane t³umy.
Kilka fotografii i maszerujemy dalej. Przed

nami Piazza Venezia i imponuj¹cy Pomnik
Republiki. Kierujemy siê na schody wiod¹ce
na Kapitol. Za chwilê naszym oczom ukazuje
siê wspania³y widok na Forum Romanum.
Przechodzimy wœród ruin, gdzie kiedyœ

kwit³o ¿ycie potê¿nego cesarstwa. Widok im-
ponuj¹cy. Powoli zbli¿amy siê do Coloseum.
Przed nami wy³ania siê najwiêksza arena
Staro¿ytnego Rzymu. Mimo ¿e to ju¿ ruiny,

to jednak prezentuj¹ siê okazale. Chwila za-
dumy nad minionymi czasami i wydarzeniami. 
Coloseum to ostatni etap naszej wêdrówki po
Rzymie. Chcielibyœmy zobaczyæ wiêcej.
Niestety ogranicza nas czas. Aby zobaczyæ
Rzym w ca³ej okaza³oœci nale¿a³oby poœwiê-
ciæ przynajmniej tydzieñ i sporo gotówki na
zwiedzanie muzeów. 
Metrem wracamy do autokaru. Wieczorem
doje¿d¿amy do Teramo. Jutro niedziela 8 lipca.
Dzieñ odpoczynku dla ca³ej grupy. 
Korzystaj¹c z dnia wolnego, wyje¿d¿amy do
Giulianovej na pla¿ê. M³odszy zespó³ zbiera
si³y na mecz pó³fina³owy w ramach "play off".
Zespó³ starszy zakoñczy³ rozgrywki grupowe
na czwartym miejscu. Drugie miejsce dawa³o
awans do pó³fina³ów turnieju, ale pora¿ki z Dun-
kami zamknê³y nam drogê do dalszych gier.
9 lipca, godzina 8.30 rano. Jeszcze powietrze
jest nierozgrzane i w takich warunkach
mo¿na graæ. Trafiamy na zespó³, z którym siê
bardzo mêczyliœmy (12:8 - L`Aqulia). Tym
razem uzyskujemy wynik 6:0 i wieczorem
(21.00) graæ bêdziemy w obecnoœci kibiców
fina³ na g³ównym boisku w centrum miasta!
Na pami¹tkê robimy sobie zdjêcie z sêdziami
z Indii.

Mamy nadziejê, ¿e nie zanudzamy naszych
czytelników relacj¹ z Teramo, ale ze wzglêdu
na szczup³oœæ miejsca opis fina³u zamieœcimy
w nastêpnym numerze.

A.M.

TTTTEEEERRRRAAAAMMMMOOOO    --     33335555’’’’     CCCCOOOOPPPPPPPPAAAA    IIIINNNNTTTTEEEERRRRAAAAMMMMNNNNIIIIAAAA    cccczzzz....     IIII IIII IIII
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KKrroonniikkaa
ttoowwaarrzzyysskkaa

WALDEMAR BULKOWSKI
Moja pierwsza kompaktowa p³yta to by³ “Para-
noid” BLACK SABBAT. Nie kupi³em jej,
zobaczy³em j¹ u kolegi i po¿yczy³em. Po

przes³uchaniu, stwierdzi³em ¿e bardzo mi siê
podoba, a on powiedzia³, ¿e nie lubi tego
zespo³u i da³ mi j¹ w prezencie.

KRYSTIAN WIS£OCKI
Moj¹ pierwsz¹ p³yt¹ kompaktow¹ by³a p³yta
zaspo³u DEMONO “Kochaæ inaczej”.
Dosta³em j¹ na 18-te urodziny.

LESZEK SZCZEPANOWSKI
To by³ prezent urodzinowy od kolegi. By³y to
“Szanty” grupy EKT.

ANDRZEJ WRÓBEL
Pierwsz¹ p³ytê kompaktow¹ jak¹ kupi³em na
pocz¹tku lat 90-tych by³ “Unplugget” Erica
Claptona. Naby³em j¹ przy okazji zakupu
sprzêtu muzycznego do domu.

OLA £UKASZEWSKA
Gdy mia³am 14 lat zabaczy³am w sklepie
p³ytê grupy Red Hot Chili Peppers “By the
way”. Akurat wtedy siê ukaza³a. To by³a
moja pierwsza p³yta i to jest mój ulubiony
zespó³.

Ciekawe jaka polska p³yta najlepiej podoba³a
siê chojnowianom w tym roku? I czy j¹
kupili? Pytanie to nie jest przypadkowe. Ceny
p³yt rosn¹, a ich sprzeda¿ spada. Wyj¹tkiem
jest p³yta Micha³a Wiœniewskiego, wstydliwie
przemilczana przez prasê krajow¹. Lider
grupy Ich Troje udowodni³, ¿e cena kr¹¿ka
nie musi osi¹gaæ du¿ych kwot. Ostatnia p³yta
tego zespo³u “Siedem grzechów g³ównych”
by³a do nabycia w cenie 9.99 z³. I ju¿ ma
statut co najmniej potrójnej platyny.

P.M./TAMI
Zdj. Andrzej Ga³wa

Moja pierwsza p³yta CD
Kilka tygodni temu, minê³a 25 rocznica ukazania siê po raz
pierwszy na œwiecie, p³yty kompaktowej. Kr¹¿ek ukaza³
siê w Niemczech i by³ to “Vizytors” - grupy ABBA. Ten fakt
z kolei, podsun¹³ nam pomys³ na przeprowadzenie sondy
wœród mieszkañców Chojnowa, na temat “Moja pierwsza
p³yta kompaktowa”. Trzeba przyznaæ, ¿e wielu tym pyta-
niem zabiliœmy æwieka. I nawet nasz sta¿ysta Andrzej, ma-
mrota³ coœ o jakiejœ sk³adance, o której nic bli¿szego nie
potrafi³ powiedzieæ. Có¿, pamiêæ nie jest absolutna.

Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu
Jest uœmiechaæ siê zawsze i wszêdzie
I nie baæ siê tego co by³o
I nie baæ siê tego co bêdzie
Samych radosnych chwil, jak najmniej trosk,
du¿o zdrowia, szczêœcia i wszelkiej po-
myœlnoœci SStteeffaanniiii  WWoollsskkiieejj  oorraazz  SStteeffaannoowwii
WWiieerrzzbbiicckkiieemmuu z okazji imienin ¿ycz¹
cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia
Diabetyków.

Niech mi³oœæ teraz w Waszych sercach goœci
Prê¿nie pokonuje codzienne trudnoœci
I niech zawsze nad Wami œwieci 
Gwiazda pomyœlnoœci.
Na nowej drodze ¿ycia JJooaannnniiee  ii  PPrrzzeemmyy-
ss³³aawwoowwii  BBoobbyykkoomm wielu dni szczêœcia,
samych radoœci i niegasn¹cego uczucia
¿ycz¹ Marysia i Mariusz Zawiœlañscy.

Z okazji Z³otych Godów EEmmiilliiii  ii  JJóózzeeffaa
KKuurroowwsskkiicchh najserdeczniejsze gratulacje
oraz ¿yczenia spokoju, pomyœlnoœci i zdro-
wia na dalsze lata wspólnego ¿ycia sk³ada
córka Bo¿enka z mê¿em, Kasia, Ula 
i Kacper.

Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du
Ruchu Ko³o Miejskie w Chojnowie ser-
decznie dziêkuje ZZooffiiii  KKaasspprrzzaakk za bezin-
teresown¹ pomoc i wsparcie naszego wy-
jazdu do Krzeszowa.

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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Miejska Biblioteka

Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, 
Dzia³ dla Doros³ych 

- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46; 
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

DO èRÓD£A SKORY

Filia nr 1 prowadzi lekcje z zakresu
edukacji regionalnej zwi¹zane z rze-
k¹ Skor¹. Lekcje, podczas których
omawiany jest krajobraz przyrod-
niczy i zabytki doliny Skory, skie-
rowane s¹ do uczniów szkó³ pod-
stawowych. Zapraszamy serdecz-
nie klasy pod opiek¹ nauczycieli.
Szczegó³owe informacje: Halina
Grz¹dkowska, tel. 076 818 65 93.

LEGENDY, KTÓRYCH
NIE ZNACIE

Spo³eczne Towarzystwo Oœwiato-
we og³asza konkurs dla uczniów
gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych z ca³ej Polski. Praca kon-
kursowa powinna byæ zwi¹zana te-
matycznie z regionem, miejscem
zamieszkania lub urodzenia uczest-
nika konkursu. Treœci¹ opowiada-
nia powinna byæ legenda znana lub
wykreowana przez pisz¹cego, do-
tycz¹ca zabytku, miejsca lub oso-
by. Najlepsze prace zostan¹ opu-
blikowane w specjalnie wydanym
zbiorze opowiadañ. 
Regulamin konkursu znajduje siê
na stronie internetowej:
www.patriotyzmjutra-legendy.sto.org.pl

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Dawid Grosman - „KTO ZE
MN• POBIEGNIE”
Dawid Grosman jest jednym z naj-
wybitniejszych pisarzy izraelskich,
autorem powieœci, ksi¹¿ek dla dzieci
oraz esejów politycznych. Poleca-
na ksi¹¿ka to jedna z najpopular-
niejszych powieœci izraelskich ostat-
nich lat, zosta³a prze³o¿ona m.in.
na jêzyk angielski, niemiecki, w³oski,
francuski, niderlandzki, hiszpañski.
Na jej podstawie powsta³ film, 
w przygotowaniu s¹ równie¿ serial
oraz adaptacja teatralna. Bestselle-
rowe „Kto za mn¹ pobiegnie” to

historia o nastoletniej mi³oœci i doj-
rzewaniu, po³¹czenie baœni, thrille-
ra oraz powieœci psychologicznej.

Autor z olbrzymi¹ subtelnoœci¹ i pie-
tyzmem, a jednoczeœnie poczuciem
humoru opisuje ¿ycie codzienne 
w Izraelu, tworzy pe³nokrwiste 
i odwa¿ne portrety dzieci ulicy. 

Dzia³ dla Doros³ych:
Nicholas Thomas - „ODKRYCIA:
PODRÓ¯E KAPITANA COOKA”
Kapitan James Cook jest bez w¹t-
pienia najwiêkszym z brytyjskich
morskich odkrywców i w takiej roli
zapisa³ siê w zbiorowej pamiêci nie
tylko swojego narodu. Nie mo¿na jed-
nak zapomnieæ o jego innej, mniej
spektakularnej, ale równie wa¿nej roli:
pioniera miêdzykulturowych stosun-
ków Europejczyków i mieszkañców
Oceanii. Autor ksi¹¿ki, profesor antro-
pologii Uniwersytetu Londyñskiego,
historie trzech s³ynnych podró¿y
Cooka bada na nowo z punktu widze-
nia antropologa, koncentruj¹c siê na
interakcjach miêdzy brytyjskim kapi-
tanem i marynarzami a wyspiarzami. 

Z WAKACYJNYCH WÊDRÓWEK PO ZIEMI LEGNICKIEJ
Zapraszamy na wystawê prac plastycznych powiatowego konkursu 
„Z wakacyjnych wêdrówek po Ziemi Legnickiej”- sierpieñ-wrzesieñ,
Galeria M³odych, Plac Zamkowy 2.

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

Dyrekcja Miejskiego Domu Kultury jest w trakcie rozmów 
z ¯eñskim Jazz Chórem z Filharmonii Dzieciêcej z Eka-
terinburga, który, jak wskazuj¹ pierwsze ustalenia, wkrótce
wyst¹pi na chojnowskiej scenie.
To bêdzie niew¹tpliwie wydarzenie dla naszego miasta, chór
ten bowiem wyst¹pi w Polsce po raz pierwszy. Najstarsza gru-
pa dziewcz¹t z tego zespo³u to najlepsze wokalistki filhar-
monii w wieku od 15 do 18 lat, które jazzowego sposobu
œpiewania ucz¹ siê od 4 roku ¿ycia. Chór wystêpowa³ na sce-
nach ca³ej Rosji, a tak¿e w Chinach, Czechach i we Francji.
Tego rodzaju zespo³y w Europie nale¿¹ do rzadkoœci. Nie-
powtarzalny sposób œpiewania i uk³ad sceniczny chóru
gwarantuje niezapomniane prze¿ycia. Repertuar zespo³u to
standardy najwiêkszych g³osów œwiatowego jazzu. Takich
wykonañ i interpretacji Chojnów jeszcze nie s³ysza³.

Prezentacja chóru z Rosji ma byæ wstêpem do koncertu kolej-
nej atrakcji – Zespo³u Folkowego IWAN DA MARIA. 
To grupa, w której wystêpuj¹ zawodowi muzycy, tancerze 
i soliœci. Zespó³ wystêpowa³ na scenach w ca³ej Rosji. W sk³ad
instrumentarium zespo³u wchodz¹ tak nietypowe dla folkloru
instrumenty jak gitara czy perkusja. Repertuar Iwan da Maria
to ¿ywio³owe wykonania folkloru Urala oraz innych rejonów
Rosji. Zespó³ potrafi zaskoczyæ i wci¹gn¹æ publicznoœæ do
znakomitej zabawy. Iwan da Maria to prawdziwe Uralskie
show folkowe. Dynamika i ¿ywio³owoœæ to ich niezaprze-
czalne atuty.

Przewidywany termin niepowtarzalnego koncertu planowany
jest na 27 wrzeœnia, a o szczegó³ach poinformujemy.

NNiieeppoowwttaarrzzaallnnyy
kkoonncceerrtt ww MMDDKK
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31 sierpnia we Wroc³awiu odby³a siê narada
sekretarzy Powiatowych Szkolnych Zwi¹zków
Sportowych z ca³ego Dolnego Œl¹ska. Dokona-
no omówienia i podsumowania rozgrywek spor-
towych za rok szkolny 2006/2007 oraz zaakcep-
towano kalendarz imprez na lata 2007/2008. 
W kategorii szkó³ podstawowych tzw. Igrzyska
M³odzie¿y Szkolnej w roku ubieg³ym 2005/2006
sklasyfikowano ³¹cznie 602 szko³y, które wziê³y
udzia³ w zawodach. Natomiast w roku szkolnym
2006/2007 sklasyfikowano 572 szko³y. 
Poni¿ej wyniki osi¹gniête przez szko³y z te-
renu naszego powiatu (porównanie):

Do klasyfikacji zalicza siê 10 najlepszych wyni-
ków danej szko³y osi¹gniêtych w zawodach
sportowych. Szko³y gimnazjalne natomiast
uczestnicz¹ we wspó³zawodnictwie sportowym
pod nazw¹ Gimnazjada. Podobnie, jak przy
szko³ach podstawowych prezentujemy porów-
nanie i zajête miejsca przez nasze szko³y. 
W latach 2005/2006 sklasyfikowano 332 gim-
nazja natomiast w latach 2006/2007 w zawo-
dach wziê³o udzia³ 341 gimnazjów.

Szko³y ponadgimnazjalne maj¹ równie¿ swoje
wspó³zawodnictwo, które nosi nazwê Licealiada.
Nasz powiat reprezentowany jest przez Powia-
towy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie. W latach
2005/2006 we wspó³zawodnictwie w ramach
Licealiady udzia³ wziê³o 221 szkó³. W roku
szkolnym 2006/2007 sklasyfikowano 217
szkó³ œrednich.

W roku szkolnym 2006/2007 najwartoœciowsze
wyniki we wspó³zawodnictwie szkolnym uzys-
ka³y pi³karki rêczne SP 4 Chojnów (III miejs-
ce) oraz dziewczêta z Gimnazjum nr 2 wystê-
puj¹ce w zawodach aerobiku (I miejsce).
Od lat prowadzona jest równie¿ klasyfikacja
powiatów i zale¿na jest od liczby szkó³, które
bior¹ udzia³ w poszczególnych zawodach na
terenie swoich powiatów. W roku szkolnym
sklasyfikowano 30 powiatów, a na 27 miejs-
cu by³ powiat Legnicki Ziemski z dorobkiem

Œwietnie spisuj¹ siê w obecnym sezonie nasi
pi³karze. W trzeciej rozegranej kolejce spot-
kañ, mia³ miejsce mecz wyjazdowy z dru¿y-
n¹ Nysy Wiadrów. To taki typowy okrêgowy
œredniak. A takich typów nigdy nie nale¿y
lekcewa¿yæ, s¹ zawsze nieobliczalne. Napraw-
dê, nie wiele zabrak³o Chojnowiance, by
zdobyæ komplet punktów. Przez wiêkszoœæ
czêœæ spotkania utrzymywa³ siê korzystny
wynik - 1:0. Ba! Nawet Marcin Gromala, móg³
spokojnie utrzymaæ zwyciêstwo. Niewykorzystane
sytuacje jednak siê mszcz¹. Gospodarze
zdo³ali wyrównaæ. Pozosta³ lekki niedosyt. 

1 wrzeœnia goœciliœmy Chrobrego II G³ogów.
Dru¿yna to o tyle niebezpieczna, ¿e nigdy nie
wiadomo, ilu pi³karzy z pierwszej dru¿yny
zasili rezerwy. Tego dnia, g³ogowskim rezer-
wom, na jakiœ czas, wybito futbol z g³owy.
Wynik 5:0 odzwierciedla stan, w jakim g³o-
gowianie wyje¿d¿ali z Chojnowa, a ich bram-
karz d³ugo bêdzie analizowa³ ostatniego gola,
jakim obdarowa³ go Micha³ Grz¹dkowski. Strza³
z oko³o 25 m w centrum bramki. Stadiony
œwiata - mo¿na by rzec. 

NYSA WIADRÓW: KS Chojnowianka 1:1
KS Chojnowianka: Chrobry II G³ogów 5:0

A co s³ychaæ u naszych rezerw? Na dzieñ
dobry, Chojnowianka II, roznios³a w py³ Orlika
Okmiany, aplikuj¹c w hokejowym stylu 7 goli.
Kolejnym spotkaniem, Radziechów Radzie-
chowianka, chcia³a udowodniæ, ¿e na swoim
terenie s¹ zawsze groŸni. Niestety. Rozpêdzone

rezerwy Chojnowianki wpakowa³y gospodarzom
dwie bramki. Nasze obydwie dru¿yny, wci¹¿
niepokonane. To mo¿e byæ, naprawdê ciekawy
sezon. A dla kibiców, emocje murowane.

KLASA OKRÊGOWA LEGNICA
1. Jawor 5 15 21-2
2. Szczedrzkowice 5 12 27-5
3. Rudna 5 12 17-5
4. Chojnów 5 11 15-3
5. G³ogów 5 9 12-11
6. Legnica 5 9 8-8
7. Chobienia 4 8 9-5
8. Zamet 5 7 6-11
9. Wiadrów 5 5 8-9
10. Polkowice 5 5 7-10
11. Kochlice 5 4 9-12
12. Droglowice 5 4 5-17
13. Arkon 4 3 4-10
14. Sichów 5 3 3-28
15. Serby 4 1 3-8
16. Rokitki 4 0 1-11

KLASA B
1. Konradówka 2 6 14-2
2. Chojnów 2 6 9-0
3. NiedŸwiedzice 2 6 6-1
4. Budziwojów 2 3 4-2
5. Michów 1 3 4-2
6. Rokitki 2 3 5-4
7. Okmiany 2 3 2-8
8. Witków 1 0 0-3
9. Bia³a 2 0 4-9
10. Radziechów 2 0 1-6
11. Goliszów 2 0 0-12

Rozegrany 19 sierpnia turniej szachowy 
z okazji œwiêta Ceramiki 2007 by³ udan¹ im-
prez¹ dla zawodnika z chojnowskiej dru¿yny
MDK DANY. Udzia³ w turnieju bra³o 37 za-
wodników w tym trzech zawodników z MDK
DANY. Czas gry wynosi³ 15 min. dla zawodnika,
iloœæ rozegranych rund 7. 
Pierwsze miejsce nie ponosz¹c pora¿ki zaj¹³
nasz zawodnik Marian Barabasz, wyprzedzaj¹c
S³awomira Graffa z Boles³awca.

Kolejnoœæ czo³owych miejsc:
1. Marian Barabasz  6 pkt. MDK DANY Chojnów
2. S³awomir Graff 5,5 pkt. BKS Boles³awiec
3. Marcin Miller 5,5 pkt. Starf. Jel. Góra
4. Robert Rokicki 5 pkt. Boles³awic
5. Andrzej Kêdzia 5 pkt. BKS Boles³awiec
pozosta³e miejsca naszych zawodników:
12. Jan Zatylny
16. Piotr Maslanka
Zawody sêdziowa³ Marcin Zimmerman.

Jerzy Pud³o

Sportowa statystyka

3555 punktów (1. Wroc³aw Grodzki - 101545pkt.;
2.Oleœnica - 15415pkt.; Zgorzelec - 14865pkt.). 
W roku szkolnym 2006/2007 sklasyfikowano
równie¿ 30 powiatów. Niestety nasz powiat
uzyskuj¹c jedynie 2480 pkt. spad³ na 29 miejsce
(1.Wroc³aw Grodzki - 89845pkt.; Oleœnica 
- 15320pkt.; 3.Zgorzelec - 15145pkt.).

A.M.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY  MIESZKANIA  LOKALE

Sprzedam mieszkanie przy ul. £okietka, 
pow. 64 m2. Wiadomoœæ: 0602-714-054.

Kupiê mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie w Chojnowie, mo¿e byæ do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 0667-215-201, 0667-337-157.

Kupiê kawalerkê lub mieszkanie. Wiadomoœæ:
tel. 0886-535-978.

PRACA

Potrzebna opiekunka do starszego ma³¿eñstwa.
Wiadomoœæ: tel. 0605-359-034.

US£UGI

Us³ugi ogólnobudowlane - prace wykoñczeniowe,
tynki, glazura… Wiadomoœæ: tel. (076) 818-77-04.

Udzielê korepetycji z jêzyka angielskiego
uczniom gimnazjum i szko³y œredniej. 
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Lekarz weterynarii Anna Marciniak zaprasza
do gabinetu w Chojnowie, ul. Broniewskiego 6, od
15 wrzeœnia w godz. od 14 do 16 w dni powszednie
i od 9 do 11 w soboty. 

INNE

Pozosta³y do sprzedania dzia³ki budowlane
po³o¿one w Chojnowie o pow. 933 m2, 1104 m2,
1102 m2, 1083 m2, 942 m2, 986 m2, 1029 m2, 920 m2,
935 m2, 951 m2, w cenie 50 z³/m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 18.

Sprzedam komputer - dysk twardy Seagate
80Gb (na gwarancji), procesor AMD DUROM
1200, p³yta g³ówna MSI KT266 Pro2-U, karta
graficzna Geforce 2 MX 400 MB, klawiatura PS2,
monitor AOC 17”, drukarka LEXMARK Z35,
ca³oœæ 800 z³. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-68-06 
lub 0607-925-165. 

Sprzedam lub wydzier¿awiê pawilon handlowy
o pow. 25 m2, na osiedlu przy ul. Sikorskiego.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-77-25 lub 0694-203-523.

Sprzedam segment pokojowy, naro¿nik pokojo-
wy, dwie pufy i ³awê, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 0609-808-742 po godz. 17.

Sprzedam dwufunkcyjny wózek dzieciêcy firmy
Wiejor, kolor granatowo-niebieski, w bardzo dobrym
stanie z pe³nym wyposa¿eniem, cena do uzgodnie-
nia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-10 lub 0604-792-143.

Oferujemy kredyty gotówkowe
do 100 000 z³.

Bez BIK 
oraz dla osób znajduj¹cych siê 

na CZARNEJ LIŒCIE. 

Bez wykazywania dochodów. 
Pomagamy rozwi¹zywaæ 

najtrudniejsze problemy finansowe.

Kredyty i po¿yczki hipoteczne 
do 130 % wartoœci nieruchomoœci 

- na zakup domu lub mieszkania, 
remont wykup ze spó³dzielni, 
gminy, zakup dzia³ki budowlanej, 

- na refinansowanie kredytów 
konsumpcyjnych zaci¹gniêtych 
w innych bankach,

- na dowolny cel.

A co najwa¿niejsze - uzyskasz
kredyt maj¹c nawet z³¹ historiê

w BIK i bêd¹c na CZARNEJ LIŒCIE.
NIKOMU NIE ODMAWIAMY

POMOCY
Zadzwoñ lub przyjdŸ.

Doradca Bankowo Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26

pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925

076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl

Doradca Bankowo
Finansowy

59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26
pokój 3 i 14

tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl
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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

HTM Kowalczyk
STACJA PALIW

zatrudni 

- pracownika myjni samo-

chodowej rêcznej 

oraz 

- pracownika do obs³ugi 

stacji paliw.

Bli¿sze informacje 

pod numerem telefonu 

(076) 818-82-52.

W poprzednim roku szkolnym uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
uczestniczyli w projekcie „Metamorfozy”.
Mamy nowy rok szkolny i nowe propozy-
cje dla naszych uczniów. W ramach rz¹do-
wego programu wyrównywania szans edu-
kacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007 r.
„Aktywizacja jednostek samorz¹du teryto-
rialnego i organizacji pozarz¹dowych”,

otrzymaliœmy dofinansowanie do projektu
o wiele mówi¹cej nazwie „Mosty – kie-
runek synergia”. Ma on na celu podjêcie
wspólnych dzia³añ nauczycieli i uczniów
oraz spo³ecznoœci lokalnej w celu zwiêk-
szenie efektywnoœci kszta³cenia i wycho-
wania, rozwoju talentów i zainteresowañ
uczniów oraz osi¹gniêcia wiêkszych i lep-
szych efektów na drodze wzajemnego poz-
nania i wspó³pracy. Cele te zostan¹ osi¹g-
niête poprzez zajêcia dydaktyczno – wy-
równawcze z matematyki i chemii,  które
pomog¹ uczniom klas pierwszych prze-
zwyciê¿yæ zaleg³oœci w materiale realizo-
wanym na ni¿szych szczeblach nauczania.
Zwiêkszy to ich szansê na kontynuacjê
nauki w naszej szkole. Proponujemy rów-
nie¿ zajêcia blokowe z informatyki i jêzyka
niemieckiego, które sprzyjaæ bêd¹ umiejêt-
noœci samodzielnego uczenia siê jêzyka 
z wykorzystaniem internetu. Uczestnicy
programu bêd¹ mieli okazjê do kontaktu 
z autentycznym, ¿ywym jêzykiem niemiec-
kim, poprzez internet. Propozycja nauczy-
cieli historii pt. „Poznajemy Dolny Œl¹sk”,
umo¿liwi uczestnikom projektu rozwijanie
zainteresowañ historycznych oraz poznanie
wybranych zabytków Dolnego Œl¹ska.
Bêd¹ mieli oni szansê nie tylko na ksi¹¿-
kowe pog³êbianie wiedzy, ale równie¿ na
skonfrontowanie swoich wiadomoœci 

z rzeczywistoœci¹. W szkole dzia³aj¹ ju¿
grupy tañca nowoczesnego i kabaretowa,
które s¹ rezultatem realizacji projektu „Me-
tamorfozy”. Planowane zajêcia zak³adaj¹
kontynuacjê tych dzia³añ. Natomiast ucznio-
wie uczestnicz¹cy w warsztatach psycho-
logicznych bêd¹ mogli lepiej siê poznaæ,
zintegrowaæ i poprawiæ swoje umiejêtnoœci
komunikacyjne. Innym sposobem realizacji
za³o¿onego celu s¹ zajêcia z ró¿nych dys-
cyplin sportowych. Zale¿y nam, aby roz-
winê³y one w m³odzie¿y potrzebê aktyw-
nego spêdzania czasu wolnego. Wakacje to
okres, w którym m³odzi ludzie maj¹ du¿o
wolnego czasu i nie zawsze wiedz¹ jak go
zagospodarowaæ. W sierpniu przeprowa-
dziliœmy akcjê wakacyjn¹ „Wolne chwile
spêdzisz aktywnie i mile”. Przez szeœæ dni
w tygodniu szeœæ godzin dziennie prowa-
dzone by³y zajêcia sportowe, przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego naszej szko³y.
By³y one ciekawe i urozmaicone co mia³o
istotny wp³yw na wysok¹ frekwencjê.
Oprócz gier zespo³owych tj.: pi³ka no¿na,
pi³ka koszykowa, pi³ka siatkowa, pi³ka
rêczna, by³ te¿ tenis sto³owy, szachy i gim-
nastyka. Ka¿dy tydzieñ koñczy³ siê tur-
niejem, co podnosi³o atrakcyjnoœæ zajêæ.

M³odzie¿ mia³a ruch, dobr¹ zabawê, rywali-
zacjê, adrenalinê, nagrody i wyró¿nienia.
Wakacje wprawdzie ju¿ siê skoñczy³y, ale
nasze spotkania na sali gimnastycznej
jeszcze nie, podjête dzia³ania bêd¹ nadal
kontynuowane. 
W realizacjê projektu oprócz Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie i Starostwa
Powiatowego w Legnicy, zaanga¿owani
bêd¹ równie¿ pracownicy Powiatowej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
Miejskiego Domu Kultury  oraz MONAR-u.

„Mosty – kierunek synergia”
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