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Chojnowski tenor
Zapraszamy na „Podró¿ Muzyczn¹”
pt. „ZNASZ-LI TEN KRAJ’’
- pieœni i arie operowe w wykonaniu
Bogus³awa Bidziñskiego
(solisty Opery w Zurychu) 
21.04 godz. 19.00 
–szczegó³y w numerze

Historyczna majówka
Przed nami d³ugi majowy weekend. 

Przy trzech dniach urlopowych, mo¿na
skorzystaæ a¿ z dziewiêciodniowego

wypoczynku – kalendarium miejskich imprez

Mundurek – sporna sprawa
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mundurek b³aha sprawa.
Okazuje siê jednak, ¿e temat wzbudza du¿o emocji 
i ma tyle¿ samo zwolenników co przeciwników 
- nasza sonda.

Sta³am na chodniku.
Nie s³ysza³am syreny

pogotowia, krzyków ludzi. 
Nie czu³am, nie widzia³am, by³am nieobecna. Krzycza³am.

BezdŸwiêcznie, g³ucho wy³am z rozpaczy. Ten krzyk jest we
mnie do dziœ – z cyklu „Moja historia”

Rodzina
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* og³oszono przetarg na projekt przebudowy 

i remontu Domu Chemika,

* og³oszono przetarg na budowê ul. Tuwima, 

* rozpoczêto prace przy remontach chodników .

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

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ

tut. Urzêdu:

1) w dniach od 26.03.2007 r. do 16.04.2007 r.:

- wykazu lokalu mieszkalnego przeznac-

zonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy

po³o¿onego przy ul. Sienkiewicza 3, Niem-

cewicza 2 i ul. Chmielnej 21 w Chojnowie

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 26 marca 2007 r. Nr 28/2007).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

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

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-

ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim 

w Chojnowie w terminie do dnia 07.05.2007r.

Dary z Holandii
12 kwietnia do Chojnowa przyjecha³a 10. oso-

bowa grupa Holendrów – cz³onków fundacji

Przyjaciele Narodu Polskiego z Boxtel, która

nie pierwszy raz wspiera przyjació³ z Polski.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Choj-

nowie otrzyma³ od Holendrów 500 euro,

które kierownictwo MOPS przeznaczy na

pomoc rodzinom wielodzietnym. Jednak

najczêstsz¹ form¹ pomocy s¹ dary rzeczowe.

Tir z cennymi przedmiotami trafi³, ju¿ po raz

drugi do „Niebieskiego Parasola”.

- Otrzymaliœmy m.in. osiem specjalistycznych

³ó¿ek sterowanych pilotem i siedem ³ó¿ek

standardowych – wylicza dyrektor Dolno-

œl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno – Rehabili-

tacyjnego Ma³gorzata Cz³onka. - Podnoœniki

transportowe, podnoœniki do wanien,

balkoniki, szafki nocne, materace. To dla nas

na-prawdê cenne dary.

Personel i pacjenci odwdziêczyli siê darczyñ-

com drobnymi prezentami, samodzielnie

wykonanymi przez pensjonariuszy. 

Wœród goœci by³ te¿ Guus Eltink, który za

dzia³alnoœæ charytatywn¹ na rzecz mieszkañ-

ców miasta otrzyma³ tytu³ Honorowego Oby-

watela Miasta Chojnowa.

Ostatnia œroda
Punkt przyjmowania PIT-ów uruchomiony 

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie ju¿ tylko

w najbli¿sz¹ œrodê przyjmowaæ bêdzie tego-

roczne rozliczenia podatkowe. To ostatnia

szansa, ¿eby z³o¿yæ formularze w Chojnowie.

Pamiêtajmy tak¿e, ¿e termin sk³adania zeznañ

up³ywa ostatniego dnia kwietnia. Kto jeszcze

nie rozliczy³ siê z fiskusem ma ju¿ niewiele czasu.

Praca w Toshibie
Powiatowy Urz¹d Pracy Filia Chojnów infor-

muje, ¿e firma TOSHIBA prowadzi w dal-

szym ci¹gu rekrutacjê na stanowisko pracow-

nika przy produkcji telewizorów LCD.

Osoby zainteresowane proszone s¹ o zg³a-

szanie siê do Urzêdu Pracy, pokój nr 4 w celu

wype³nienia i z³o¿enia ankiety personalnej.

O terminie spotkania z przedstawicielami

firmy powiadomimy indywidualnie, ka¿d¹

osobê która z³o¿y³a ankietê.

„Trójka” zaprasza
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Marii Kono-

pnickiej w Chojnowie organizuje zapisy ucz-

niów do klas I na rok szkolny 2007/2008.

Zapisy odbêd¹ siê w dniu 24 kwietnia 2007 r.

o godz. 16 w budynku szko³y przy ul. Koœ-

ciuszki 30. 

Oferujemy:

* bardzo dobrze wyposa¿one pracownie

dydaktyczne,

* zajêcia logopedyczne,

* zajêcia z gimnastyki korekcyjnej,

* 2 nowoczesne pracownie komputerowe 

z dostêpem do Internetu,

* bibliotekê z czytelni¹,

* œwietlicê szkoln¹ ze sto³ówk¹,

* kompleks boisk szkolnych,

* dwie salki gimnastyczne,

* jêzyk angielski i niemiecki od I klasy.

Zapraszamy.

Obowi¹zkowe œwiat³a
Przypominamy kierowcom, ¿e od 17 kwiet-

nia nale¿y jeŸdziæ z w³¹czonymi œwiat³ami

mijania przez ca³¹ dobê i ca³y rok. 

Dotychczas obowi¹zek jazdy na œwiat³ach 

w ci¹gu dnia dotyczy³ okresu jesienno-zimo-

wego, teraz musimy pamiêtaæ, ¿e nawet latem,

przy s³onecznej pogodzie œwiat³a musz¹ byæ

w³¹czone. Ma to zapewniæ wiêksze bez-

pieczeñstwo na drodze – tak kierowcom jak 

i pieszym. 

Chojnowscy policjanci w pierwszym okresie

niezdyscyplinowanych kierowców bêd¹

pouczaæ, wkrótce jednak za nieprzestrzeganie

tego przepisu grozi nam mandat w wysokoœci

nawet do 500 z³.

ZUS informuje

Zmiany w sk³adce na ubezpieczenie

wypadkowe
Od 1 kwietnia rozpocz¹³ siê nowy rok sk³ad-

kowy ubezpieczenia wypadkowego. Bêdzie

on trwa³ do 31 marca przysz³ego roku.

Dla niektórych p³atników sk³adek, którzy zg³a-

szaj¹ do ubezpieczenia wypadkowego przy-

najmniej 10 ubezpieczonych i którzy przez

trzy kolejne, ostatnie lata sk³adali informacjê

ZUS-owi – wysokoœæ stopy procentowej sk³ad-

ki na ubezpieczenie wypadkowe ustali ZUS. 

O wysokoœci stopy procentowej sk³adki na

ubezpieczenie wypadkowe obowi¹zuj¹cej

p³atnika w danym roku sk³adkowym (czyli

od kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.)

ZUS zawiadamia najpóŸniej do 20 kwietnia

danego roku.

Pozostali p³atnicy sk³adek sami musz¹ ustaliæ

stopê procentow¹ sk³adki wypadkowej. Cho-

dzi tutaj o tych p³atników, którzy zg³aszaj¹

do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 

10 ubezpieczonych, lecz nie przekazywali

przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe

informacji ZUS IWA. Sk³adkê wypadkow¹

ustalaj¹ oni w wysokoœci stopy procentowej

okreœlonej dla grupy dzia³alnoœci, do której

dany p³atnik nale¿y – wed³ug rodzaju prze-

wa¿aj¹cej dzia³alnoœci (zgodnie z PKD) ujê-

tego w rejestrze REGON.

Natomiast dla p³atników, którzy:

· nie podlegaj¹ wpisowi do rejestru REGON

(niezale¿nie od tego, ilu ubezpieczonych

zg³aszaj¹ do ubezpieczenia wypadkowego)

oraz

· podlegaj¹ wpisowi do rejestru REGON, lecz

zg³aszaj¹ do ubezpieczenia wypadkowego nie

wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych,

stopa procentowa sk³adki na ubezpieczenie

wypadkowe wynosi 50% najwy¿szej stopy

procentowej ustalonej na dany rok sk³adkowy

dla grup dzia³alnoœci.

Od 1 kwietnia wzros³y kwoty 

jednorazowych odszkodowañ
Jednorazowe odszkodowanie to jedno ze

œwiadczeñ przys³uguj¹cych ubezpieczonym,

u których wypadek przy pracy lub choroba

zawodowa spowodowa³y sta³y lub d³ugotr-

wa³y uszczerbek na zdrowiu. Nowe stawki

jednorazowych odszkodowañ bêd¹ obowi¹-

zywa³y przez najbli¿szy rok tj. od 1 kwietnia

2007 r. do 31 marca 2008 r.

I tak, m.in. kwota jednorazowego odszkodo-

wania z tytu³u wypadku przy pracy lub cho-

roby zawodowej za ka¿dy procent sta³ego lub

d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wzras-

ta o 43 z³ i wynosi 495 z³. Kwota jednorazo-

wego odszkodowania z tytu³u orzeczenia ca³-

kowitej niezdolnoœci do pracy oraz niezdol-

noœci do samodzielnej egzystencji ubezpie-

czonego wzrasta o 339 z³ i wynosi 8670 z³.

Informacje o aktualnych stawkach jednora-

zowych odszkodowañ odnaleŸæ mo¿na 

w Monitorze Polskim z 2007 r. Nr 18 poz. 218

lub na stronie internetowej.

El¿bieta Kurek

Rzecznik Prasowy 

Oddzia³u ZUS w Legnicy
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Dy¿ury Aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele 

kwiecieñ 2007

Pod S³oñcem - ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52 22.04.07

Salix - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01 29.04.07

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

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

Stokrotka - ul. Legnicka 15

Godziny dy¿urów:

- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 – 18:00

- niedziela lub œwiêto: 9:00 – 13:00 oraz 17:00 – 18:00

Bogus³aw Bidziñski 

urodzi³ siê w 1973r. w Boles³awcu.

Od sezonu 2001/02 jest solist¹ Opernhaus Zurich

w Szwajcarii, wystêpuj¹c dotychczas w rolach

m.in. jako Florindo (Le donne curiose), Natha-

nael (Opowiesci Hoffmana), Abdallo (Nabucco),

Francesco (Benvenuto Cellini), Victorin (Die

tote Stadt), Biscroma (Axur), Tamino (Die

Zauberflöte), Lenski (Eugeniusz Oniegin),

Edmondo (Manon Lescaut), Aufidio (Lucio Silla)

Gastone (Traviata), Pong (Turandot), Don

Polidoro (La finta semplice).

Jego zdolnoœci muzyczne odkryto w rodzinnym

Chojnowie kiedy m³odziutki Bogus³aw uczêsz-

cza³ na naukê gry na akordeonie pod kierunkiem

Zygmunta i Edwarda Grabanów oraz Jerzego

Kazika w Ognisku Muzycznym w Chojnowie. 

Potem uczy³ siê gry na fagocie w Szkole Muzycz-

nej w Legnicy, równoczeœnie pobieraj¹c lekcje

œpiewu u prof. J. Jakubczaka oraz prof. B. Pazio-

Grygiel. 

Po skoñczeniu œredniej szko³y kontynuowa³ na-

ukê jako adept w Pañstwowym Zespole Lu-

dowym Pieœni i Tañca “Œl¹sk”, a od roku 1994

studiowa³ na Wydziale Wokalnym Akademii Mu-

zycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 

w klasie prof. Kazimierza Pustelaka, któr¹ ukoñ-

czy³ dyplomem w maju 2000r.

Zadebiutowa³ w 1998 r. na scenie Opery i Ope-

retki w Szczecinie w tytu³owej roli “Hrabiego

Luxemburg” Franza Leh�ra. Wystêpowa³ rów-

nie¿ w Operze Poznañskiej, Filharmonii Jelenio-

górskiej, Œwiêtokrzyskiej, Filharmonii im. R. Trau-

gutta w Warszawie, wspó³pracowa³ z Filhar-

moni¹ Narodow¹ w Warszawie. W lipcu 1999 r.

wyst¹pi³ na Festiwalu Kammeroper Schloss

Rheinsberg. W grudniu tego samego roku wzi¹³

udzia³ w œwiatowej prapremierze opery S. Mat-

thusa “Kronprinz Friedrich wystêpuj¹c m.in. na

scenach w Bayreuth, Berlinie i Hanowerze. W maju

2000 r. zakoñczy³ dyplomem studia wokalne 

w Warszawie i ponownie wróci³ na letni¹ scenê

Festiwalu w Rheinsberg, gdzie odniós³ znacz¹cy

sukces jako Hrabia Almaviva w premierze

“Cyrulika sewilskiego” G. Rossiniego.

Prze³omem by³y studia podyplomowe od wrzeœ-

nia 2000 r. w Opernstudio Zurich w Szwajcarii,

gdzie móg³ dalej rozwijaæ swój talent artystyczny. 

W tym samym roku Sony Music Poland wyda³a

jego debiutanck¹ p³ytê “Sono”.

Bogus³aw Bidziñski wspó³pracuje z re¿yserami,

m.in: Götz Friedrich, Wilson, Flimm, Bechtolf,

Lehnhoff, Pountney, Trelinski, Kaegi, Herzog,

Asagaroff, Deflo, Miller, Grüber, del Monaco oraz 

z takimi dyrygentami jak: Santi, Viotti, Haitink,

Harnoncourt, Gardiner, Ph. Jordan,Cleobury, Kunc,

Arena, Weikert, Welser-Möst, Gilbert, Reuter,

Armiliato, Ranzani, Barthel, Fournillier, Kaspszyk,

Minkowski, Arrivabeni, M. Christie,Guschlbauer,

Fischer, Graf, Feranec, Carignani.

Stale równie¿ wspó³pracuje z Oper¹ Narodow¹

w Warszawie oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu.
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Historyczna majówka

110 lat temu tysi¹ce pracowni-

ków wysz³o na ulice Chicago. Do-

magali siê godziwych warunków

pracy i p³acy. Byli wœród nich

miejscowi emigranci z Polski. Pra-

cowali w tamtejszych rzeŸniach,

tartakach, stalowniach. Protest

ten zosta³ przemoc¹ st³umiony.

Sta³ siê jednak symbolem poko-

jowej walki o prawa cz³owieka,

których elementem s¹ uprawnie-

nia pracownicze. Od tamtego mo-

mentu 1 Maja zosta³ stopniowo

przyjêty przez ruch robotniczy, 

w tym te¿ zwi¹zkowy, jako dzieñ

przypominania o swoich bol¹cz-

kach. Rodz¹cy siê wówczas ruch

zwi¹zkowy bez wzglêdu na ró¿-

nicê nurtów ideowych przyj¹³ ten

dzieñ za swoje œwiêto. 

Miêdzynarodowe Œwiêto Pracy,

obchodzone 1 maja, budzi u nas

mieszane uczucia. Skojarzenia 

z komunistyczn¹ przesz³oœci¹ s¹

w jego przypadku oczywiste. Lecz

œwiêto to, choæ przez komunis-

tów zaw³aszczone, nie jest wy³¹cz-

nie ich œwiêtem. 1 maja jest 

w pierwszym rz¹dzie œwiêtem

robotniczym i pracowniczym. Jego

geneza jest œciœle zwi¹zana z wal-

k¹ o najbardziej uniwersalny pos-

tulat miêdzynarodowego ruchu

robotniczego: wprowadzenie

oœmiogodzinnego dnia pracy.

Œwiêto by³o i jest nadal obcho-

dzone równie¿ w ca³ej Europie.

W Ameryce Pó³nocnej (USA i Ka-

nada) œwiêto pracy - Labour Day

obchodzone jest corocznie w pier-

wszy poniedzia³ek wrzeœnia. 

Dziœ najchêtniej ho³dujemy temu

œwiêtu odpoczywaj¹c – na ³onie

natury, b¹dŸ przed telewizorem

w domu. Ma³o kto kojarzy to

œwiêto z walcz¹cymi robotnikami

- doœæ, ¿e w kalendarzu zaznaczo-

no 1 maja œwi¹teczn¹ barw¹ i na-

le¿y siê wolne.

***

Powszechnie przyjmuje siê, ¿e Kon-

stytucja 3 maja by³a pierwsz¹ 

w Europie i drug¹ na œwiecie (po

konstytucji amerykañskiej z 1787 r.)

nowoczesn¹, spisan¹ konstytucj¹.

Inne stanowiska uznaj¹ konsty-

tucjê korsykañsk¹ z 1755 r. za

pierwsz¹ na œwiecie, a tym samym

amerykañsk¹ za drug¹ i polsko-

litewsk¹ za trzeci¹.

Konstytucja zosta³a uchwalona

by zlikwidowaæ obecne od daw-

na wady systemu politycznego

Rzeczypospolitej Obojga Naro-

dów i jej z³otej wolnoœci. Wpro-

wadzi³a polityczne zrównanie

mieszczan i szlachty oraz sta-

wia³a ch³opów pod ochron¹ pañ-

stwa, w ten sposób ³agodz¹c naj-

gorsze nadu¿ycia pañszczyzny.

Konstytucja znios³a zgubne insty-

tucje, takie jak liberum veto, które

przed jej przyjêciem pozosta-

wia³o sejm na ³asce ka¿dego pos³a,

który, jeœli zechcia³ - z w³asnej

inicjatywy, lub przekupiony przez

zagraniczne si³y - móg³ uniewa-

¿niæ wszystkie podjête przez sejm

uchwa³y. 

Wstêpny projekt nowej konsty-

tucji zosta³ przygotowany przez

króla Stanis³awa August z udzia-

³em miêdzy innymi Stanis³awa

Ma³achowskiego, Ignacego Potoc-

kiego, Hugo Ko³³¹taja, Stanis³awa

Staszica oraz osobistego sekre-

tarza króla Scipione Piattoliego.

Zwolennicy Konstytucji, w oba-

wie przed groŸb¹ u¿ycia si³y

przez Stronnictwo Moskiewskie,

przyspieszyli termin obrad nad

dokumentem o dwa dni (planowa-

nym terminem by³ 5 maja 1791)

korzystaj¹c z faktu, ¿e g³ówni

oponenci nie powrócili jeszcze 

z wielkanocnej przerwy œwi¹tecz-

nej. Obrady i przyjêcie Konsty-

tucji odby³o siê w warunkach za-

machu stanu. Wielu pos³ów przy-

by³o wczeœniej w tajemnicy, 

a miejsce obrad (Zamek Królewski

w Warszawie) by³ strze¿ony przez

Gwardiê Królewsk¹. Konstytucja

zosta³a przyjêta tego samego dnia

przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³o-

sów, co zosta³o owacyjnie przy-

jête przez t³um zgromadzony przed

zamkiem.

Konstytucja 3 Maja ujêta by³a 

w 11 artyku³ów. Wprowadza³a

prawo powszechnej niepodleg³oœci

(dla szlachty i mieszczañstwa)

oraz trójpodzia³ w³adzy na usta-

wodawcz¹ (dwuizbowy parla-

ment), wykonawcz¹ (król) i s¹-

downicz¹. By³ to pierwszy krok

w kierunku zniesienia poddañst-

wa ch³opów i nadania praw wy-

borczych tej najwiêkszej, a zara-

zem najbardziej wyzyskiwanej

klasie spo³ecznej.

Nowe prawa obowi¹zywa³y tylko

przez rok, zanim zosta³y obalone

przez armiê rosyjsk¹ wraz z kon-

federacj¹ targowick¹ w wyniku 

przegranej wojny polsko-ro-

syjskiej 1792.

Obchody tego œwiêta by³y zaka-

zane podczas rozbiorów i przy-

wrócone w II Rzeczypospolitej 

w kwietniu 1919 roku. W styczniu

1951 r. œwiêto to zosta³o oficjal-

nie zdelegalizowane przez w³a-

dze komunistyczne. Po zmianie

ustroju, od kwietnia 1990 r. Œwiê-

to Konstytucji 3 Maja nale¿y do

uroczyœcie obchodzonych pols-

kich œwi¹t.

opr.eg

Miejskie imprezy

27 kwietnia – godz. 16.00 –koncert uczniów Spo³ecznego Ogniska

Muzycznego z okazji 216 rocznicy Konstytucji 3 Maja - Miejska

Biblioteka Publiczna

28 kwietnia – godz. 10.00 – VIII Regionalny Przegl¹d Zespo³ów

Tanecznych „Stonoga” – Miejski Dom Kultury

28 kwietnia godz. 19.00 – koncert Hip-Hop – Miejski Dom

Kultury, wstêp 5 z³

1 maja – godz. 10.00 – Otwarty Turniej Pi¹tek Pi³karskich (eliminacje)

o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa – boisko Gimnazjum nr 2

3 maja – godz. 16.00 – festyn majowy – Park Piastowski (boisko

przy ul. Kiliñskiego 

4 maja – godz. 18.00 – Otwarty Turniej Pi¹tek Pi³karskich (fina³) 

o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa – boisko Gimnazjum nr 2

5 maja – godz.16.30 – lotna premia Szlaków Grodem

Piastowskich – Rynek

6 maja – godz. 10.00 – Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo

Miasta Chojnowa na 2007 rok – Miejski Dom Kultury

Przed nami d³ugi majowy weekend. Przy trzech dniach urlo-
powych, mo¿na skorzystaæ a¿ z dziewiêciodniowego wypo-
czynku. Kto jednak z nas relaksuj¹c siê w towarzystwie
rodziny czy znajomych, zastanawia siê dlaczego w kalen-
darzu 1 i 3 maja zaznaczone s¹ na czerwono?
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Od 4 do 6 maja mieszkañcy Dolnego Œl¹ska

œledziæ bêd¹ kolarskie zmagania uczestników

czterdziestej drugiej ju¿ edycji wyœcigu

„Szlakiem Grodów Piastowskich”. 

5 maja, oko³o godziny 17, barwny peleton,

przejedzie przez Chojnów. Lotna premia 

w naszym mieœcie, to 33 kilometr trasy Lubin

– Polkowice. Zawodnicy wjad¹ do naszego

miasta od strony Lubina. Ulic¹ Przelot,

Legnick¹, Paderewskiego wjad¹ w ulicê

Wolnoœci i przejad¹ przez Rynek. Zawodnicy

opuszcz¹ Chojnów ulic¹ Kolejow¹ kieruj¹c

siê w stronê Rokitek.

Historia organizacji wyœcigu “Szlakiem Gro-

dów Piastowskich” siêga 1966 roku. Pier-

wszymi komandorami wyœcigu byli pocz¹tko-

wo dzia³acze wroc³awscy, potem “przekazali

pa³eczkê” kolegom z województwa legnic-

kiego. 

Zaczê³o siê na pocz¹tku 1966 roku. Dolno-

œl¹ski Okrêgowy Zwi¹zek Kolarski we Wro-

c³awiu postanowi³ wtedy uczciæ Tysi¹clecie

Pañstwa Polskiego zorganizowaniem jakiejœ

du¿ej imprezy. Wybór pad³ na Legnicê. 

Na starcie stanê³o 129 kolarzy, reprezentu-

j¹cych piony i federacje sportowe. Przyjecha-

³a tak¿e ekipa kadry olimpijskiej, w której byli

m.in. Czechowski, Goszczyñski, Kowalski,

Zapa³a, m³ody legniczanin Szumlakowski 

i WoŸniak. Ostatnie nazwisko by³o póŸniej

bardzo znane sympatykom sportu w zag³êbiu

miedziowym. Henryk WoŸniak, który w póŸ-

niejszych latach reprezentowa³ Polskê na

mistrzostwach œwiata, przez wiele lat by³ tre-

nerem i wychowawc¹ kolarzy w “Górniku

Polkowice”.

Pierwszy etap d³ugoœci 126 km zacz¹³ siê 

w Legnicy, a zakoñczy³ na stadionie w Lubinie.

By³ to niezwyk³y etap, pe³en dramatów. A¿ 20

zawodników przebi³o “gumy” w swych ro-

werach. Najwiêkszym pechowcem by³ For-

nalczyk, który musia³ trzykrotnie zmieniaæ

ko³o. Lotny finisz w Chocianowie wygra³

Sumiñski, ówczesny wicemistrz Polski w ko-

larstwie prze³ajowym, a na drugim miejscu

przyjecha³ legniczanin Szumlakowski. Zaciêta

walka trwa³a a¿ do mety, na któr¹ wpad³a 

19- osobowa grupa zawodników. 

Potem odby³a siê jazda indywidualna na dys-

tansie 30 km. Ten “etap prawdy” wygra³ Ja-

niak przed Lewandowskim i Fornalczykiem.

Samotna jazda na czas zosta³a rozegrana na

trasie  Lipce- Chojnów- Lipce. Trzeci etap

(122 km), prowadz¹cy z Legnicy przez Z³oto-

ryjê, Wojcieszów, Bolków do Jawora, ju¿ bez

defektów, wygra³ Bania przed Dylikiem i Rzepk¹. 

Ostatni etap, licz¹cy 165 km, odby³ siê na

trasie Strzegom - Œwidnica - Dzier¿oniów -

Walim - Œwidnica - Strzegom - Legnica.

Wyœcig zakoñczy³ siê w generalnej klasyfika-

cji zwyciêstwem Henryka Kowalskiego, który

nie wygra³ wprawdzie ¿adnego etapu, ale

wykaza³ najbardziej równ¹ formê. Oprócz

pucharu otrzyma³ on w nagrodê znanej marki

rower “Huragan”. 

Pierwszy wyœcig w 1966 roku mia³ nazwê

“Szlakiem Zamków Piastowskich”, co mia³o

przypomnieæ o polskoœci tych ziem w roku Ty-

si¹clecia Pañstwa. Poniewa¿ jednak zamków

na trasie by³o niewiele postanowiono drugi

wyœcig rozegraæ pod zmienion¹ nazw¹ “Szla-

kiem Grodów Piastowskich”, która pozosta³a

ju¿ na sta³e.

W 1967 roku wprowadzono do programu kry-

terium uliczne, które odby³o siê w Legnicy.

Wraz z wyœcigiem od roku 1968, pod okiem

M. ¯elaznowskiego b³yskawicznie rozwija³a

siê kariera sportowa Ryszarda Szurkowskiego.

Nastêpne lata to pasmo sukcesów naszego

najlepszego kolarza, który wygra³ “Grody”

dwukrotnie w roku 1978 i 1981.

Od 1999 roku wyœcig znalaz³ siê w kalendarzu

Miêdzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Sta³

siê najwiêksz¹ imprez¹ kolarsk¹ o charak-

terze miêdzynarodowym organizowan¹ na

Dolnym Œl¹sku. Otwiera sezon miêdzynaro-

dowych wyœcigów kolarskich w naszym kraju.

Od czasu znalezienia siê wyœcigu w miêdzy-

narodowym kalendarzu startuj¹ w nim wszys-

tkie polskie grupy zawodowe oraz ekipy za-

graniczne ze Stanów Zjednoczonych, Szwaj-

carii, Holandii, Niemiec, Wêgier, S³owenii,

Ukrainy, Rosji, Czech, S³owacji, Estonii.

Zapraszamy kibiców i sympatyków

opr. eg

“Szlakiem Gr“Szlakiem Grodów Piastowskich”odów Piastowskich”

WWWWyyyyrrrruuuusssszzzz¹¹¹¹     ppppoooo     rrrraaaazzzz     44442222
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MMMMuuuunnnndddduuuurrrreeeekkkk    ––    ssssppppoooorrrrnnnnaaaa    sssspppprrrraaaawwwwaaaa
“Koñczymy rewiê mody” - zapowiada Roman
Giertych, który ma ju¿ doœæ odkrytych pêpków
w szko³ach i wymyœlnych kreacji. Od wrzeœnia
w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych
obowi¹zywaæ bêd¹ mundurki.
Zdaniem ministra edukacji, w szko³ach dziêki

temu wzroœnie dyscyplina, a rodzice zaoszczêdz¹.
“Kupienie mundurka bêdzie tañsze ni¿ ci¹g³e
kupowanie nowych strojów dzieciêcych” - zapew-
nia Giertych. I dodaje, ¿e jak dzieci z mundurków
wyrosn¹, bêdzie je mo¿na sprzedaæ m³odszym
kolegom. Podobnie jak ksi¹¿ki.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mun-

durek b³aha sprawa. Okazuje siê

jednak, ¿e temat wzbudza du¿o

emocji i ma tyle¿ samo zwolen-

ników co przeciwników. Przepro-

wadziliœmy sondê w chojnows-

kich szko³ach, z której wynika,

¿e szkolne ubranko najwiêksze po-

parcie ma wœród rodziców. Zdania

uczniów i nauczycieli s¹ podzielone.

Decyzja ministerstwa jest jednak

jednoznaczna – od nowego roku,

sukcesywnie do wszystkich szkó³

wprowadzane bêdzie umundurowa-

nie. O wygl¹dzie uniformu zade-

cyduje szkolna spo³ecznoœæ – do

wyboru ma gotowe wzory, mo¿e

te¿ zaprojektowaæ w³asne.

Szko³a Podstawowa nr 4 ma ju¿

projekty bluz i koszulek na cie-

plejsze dni, pomys³ na mundurek

omawiany jest te¿ w Szkole Pod-

stawowej nr 3, nasze gimnazja na

razie czekaj¹ na oficjalne rozpo-

rz¹dzenie ministra.

Uczniowie, z którymi rozmawia-

liœmy nie wzbraniaj¹ siê przed

ujednoliceniem szkolnych stro-

jów i ju¿ zastanawiaj¹ siê jaki

krój bêdzie najbardziej „cool”.

Angelika Niwiñska

– gimnazjum

Moda w szkole to dziœ bardzo wa¿-

na sprawa. Wiele osób zwraca

uwagê na to kto i jak siê ubiera sta-

wiaj¹c modniej ubranych wy¿ej 

w szkolnej hierarchii. Jestem temu

przeciwna i popieram mundurki.

Mo¿e dziêki nim moi rówieœnicy

zadbaj¹ bardziej o intelekt, a nie

o powierzchownoœæ.

Artur Giersok – gimnazjum
Pomys³ z mundurkami nie bardzo

mi siê podoba, chocia¿ faktem jest,

¿e dziewczyny przesadzaj¹ z rewi¹

mody na szkolnych korytarzach.

Gdyby ka¿dy potrafi³ ubieraæ siê

odpowiednio do miejsca i sytu-

acji tematu mundurków w ogóle

by nie by³o.

Dawid Jach 

– szko³a podstawowa

Popieram mundurki w szko³ach –

wa¿ne tylko, ¿eby nie kazali nam

chodziæ w bia³ych koszulach i kra-

watach, bo to by by³a przesada.

Jednolite bluzy, tak bardziej na

sportowo, czy wygodne koszulki,

to mi pasuje.

Wioletka Szczerbik 

– szko³a podstawowa

Cieszê siê, ¿e bêdziemy mieli nowe

stroje. Wszyscy bêd¹ wygl¹daæ

jednakowo i bêdzie wiadomo, ¿e

to jest uczeñ naszej szko³y. Nie

zastanawia³am siê jak taki mun-

durek mia³by wygl¹daæ – nie ma

to dla mnie specjalnego znacze-

nia. Wa¿ne ¿eby by³o nam wygodnie.

eg

Nasz zespó³ otrzyma³ zaprosze-

nie od klubu sportowego w Echter-

nach. Klub ten pokryje koszty

piêciodniowego pobytu zespo-

³u, jednak musimy sfinansowaæ

transport. Czêœæ kosztów ponios¹

rodzice, natomiast pozosta³¹

kwotê mamy nadziejê pozyskaæ

dziêki chojnowskim spon-

sorom. Dlatego zwracamy siê 

z proœb¹ do osób prywatnych

oraz zak³adów pracy o pomoc

finansow¹. Liczymy na zaan-

ga¿owanie miejscowych przed-

siêbiorców w promocjê choj-

nowskich m³odych talentów 

i umo¿liwienie im pokazania

siê równie¿ na arenie miêdzy-

narodowej.

Za okazan¹ pomoc 

z góry dziêkujemy

- cz³onkowie zaspo³u “Reeplay”

z opiekunkami

Wp³aty prosimy dokonywaæ 

w kasie szko³y lub na konto; 

Szko³a Podstawowa

im.J.Korczaka w Chojnowie, 

BS Chojnów 29 8644 0000

0000 0970 2000 0050 

z dopiskiem “Reeplay”

31 marca w Prochowickim Oœrod-

ku Kultury i Sportu odby³y siê eli-

minacje powiatowe XII Dolno-

œl¹skiego Konkursu Recytatorskiego

“Pegazik”. Eliminacjom patrono-

wa³ starosta powiatowy. Impreza

tradycyjnie ju¿ odbywa siê w Pro-

chowicach. Zosta³a odpowiednio

przygotowana i sprawnie przepro-

wadzona przez pracowników Oœrod-

ka Kultury i Sportu. Konkursowe-

mu jury przewodniczy³a pani Joanna

Rostkowska z Teatru im. H. Mo-

drzejewskiej w Legnicy. Uczen-

nice, reprezentuj¹ce nasze miasto,

jak zwykle wróci³y z nagrodami.

W grupie m³odszej (szko³y podsta-

wowe) I miejsce zajê³a Karolina

Bukowska ze Szko³y Podstawo-

wej nr 4, a III miejsce Justyna

Lipiñska z tej samej szko³y.

W grupie starszej (gimnazjum) 

I miejsce zajê³a Martyna Hu-

menna, II miejsce Joanna Adam-

ska - obie z Gimnazjum nr 2.

Wszyscy uczestnicy otrzymali s³od-

kie upominki, natomiast laureaci

cenne nagrody.

Karolina Bukowska i Martyna

Humenna jako laureatki reprezen-

towa³y powiat legnicki podczas

fina³u wojewódzkiego. 

W chwili, kiedy oddajemy Gazetê

do druku odbywa siê w³aœnie fina-

³owa runda. Mocno trzymamy kciu-

ki za nasze dziewczyny z przeko-

naniem, ¿e Chojnów, kolejny raz

znajdzie siê w czo³ówce dolnoœl¹s-

kich recytatorów. Stali Czytelnicy

doskonale wiedz¹, ¿e w tym kon-

kursie, co roku m³odzi chojnowia-

nie zbieraj¹ laury – mamy uzdol-

nion¹ m³odzie¿ i to nie tylko aktorsko.

O wynikach recytacji w K³odzku

poinformujemy w najbli¿szym nu-

merze.

Dominujemy w PegazikuApel    m³odych    tancerzy
Zespó³ REEPLAY zwraca siê do wszystkich ¿yczliwych

z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w dofinansowaniu wyjazdu 

(w dniach 28 czerwca - 4 lipca 2007r.) do Luksemburga.
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Quiz organizowany jest w ramach tegorocz-

nych obchodów Tygodnia Bibliotek.

Nale¿y odpowiedzieæ pisemnie na zamieszczo-

ne poni¿ej pytania, a podpisane odpowiedzi

dostarczyæ do biblioteki do dnia 8 maja 2007 r.

Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi

wylosujemy nagrodê – bestsellerowy ilustro-

wany przewodnik po najpiêkniejszych zak¹t-

kach kraju „POLSKA NA WEEKEND” wyda-

ny przez Wydawnictwo Pascal.

1. W którym roku powsta³a Miejska Biblioteka

Publiczna w Chojnowie?

2. Podaj adres e-mailowy biblioteki.

3. Jakie placówki wchodz¹ w sk³ad biblioteki?

4. Podaj dok³adny adres Filii nr 1.

5. Kiedy obchodzony jest Dzieñ Bibliotekarza?

6. Ile bibliotekarek pracuje w bibliotece? 

7. W którym roku biblioteka przeprowadzi³a

siê do budynku przy Placu Zamkowym 2?

8. Kto jest kierownikiem Dzia³u Gromadze-

nia i Opracowania?

9. W jakich godzinach biblioteka jest czynna

w œrodê?

10. Na jak d³ugo – zgodnie z regulaminem bib-

lioteki - mo¿na wypo¿yczyæ ksi¹¿ki?

11. W jakim programie komputeryzowana jest

biblioteka?

12. W jakiej gazecie biblioteka cyklicznie in-

formuje o swoich nowoœciach ksi¹¿kowych?

13. Czy biblioteka na ¿yczenie czytelnika spro-

wadza ksi¹¿ki z innych bibliotek?

14. Jakie zbiory zawiera dzia³ pod nazw¹ „Do-

kumenty ̄ ycia Spo³ecznego”?

15. Ile jest miejsc w czytelni Oddzia³u dla Dzieci

i M³odzie¿y?

16. Jakie katalogi znajduj¹ siê w wypo¿yczal-

ni Dzia³u dla Doros³ych? 

17. Gdzie w bibliotece znajduje siê rega³ w kszta³-

cie zamku?
18. Gdzie i na którym piêtrze znajduje siê

Sala Edukacyjna?

19. Czy w czytelni mo¿na mieæ w³¹czony

telefon komórkowy?

20. Czy z Filii nr 1 mog¹ oprócz dzieci korzystaæ

równie¿ czytelnicy doroœli? 

21. Jakim symbolem oznaczony jest dzia³ pod

nazw¹ „Historia literatury”?

22. Ile stanowisk komputerowych z dostêpem

do Internetu znajduje siê w Dziale dla Doros³ych?

23. Czy czasopisma udostêpniane w czytelni

mo¿na wypo¿yczyæ do domu?

24. Czy w Filii nr 1 czytelnicy korzystaj¹ 

z Internetu?

25. Podaj tytu³y wszystkich dzienników udo-

stêpnianych w czytelni Dzia³u dla Doros³ych.

26. Czy w bibliotece pobierane s¹ op³aty za

korzystanie z Internetu?

27. Jak¹ liter¹ oznaczony jest w Oddziale dla

Dzieci i M³odzie¿y dzia³ pod nazw¹ „Baœnie,

legendy, mity, podania”?

28. Jaka cykliczna impreza biblioteczna dla przed-

szkolaków odbywa siê ka¿dego roku w czerwcu?

29. Czy biblioteka w XXI wieku wyda³a

ksi¹¿kê?

30. Pod jakim has³em obchodzony jest tego-

roczny Tydzieñ Bibliotek?

Wszystkie odpowiedzi na pytania znajdziesz

w naszej bibliotece!

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie zaprasza do uczestnictwa w quizie 

"Znam Nasz¹ Bibliotekê"

Ju¿ czwartego maja, 250 chojnowskich maturzystów przyst¹pi do

egzaminu dojrza³oœci. 

To chyba najwa¿niejszy egzamin w ¿yciu - od niego zale¿y przecie¿

przysz³oœæ ka¿dego m³odego cz³owieka. Maj kojarzy siê nam na ogó³ 

z budz¹c¹ siê do ¿ycia roœlinnoœci¹, s³oñcem i radoœci¹. Dla maturzystów

to wszystko zaci¹gniête jest szarymi chmurami. Ale nie tylko dla nich.

Rodzice chyba w dwójnasób prze¿ywaj¹ te dni, godzinami zaciskaj¹c

kciuki w spoconych d³oniach przypominaj¹c sobie emocje sprzed lat.

Nie zawsze te¿ s¹ doinformowani jak i kiedy ich doros³e dziecko zdaje

swoje obowi¹zkowe i dodatkowe przedmioty. Z t¹ myœl¹ przygotowaliœmy

kilka informacji, które byæ mo¿e choæ w czêœci wyjaœni¹ system

nowych matur.

Egzamin sk³ada siê z dwóch czêœci:

* ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespó³ egzaminacyjny,

* pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji

egzaminatorów okrêgowej komisji egzaminacyjnej.

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu s¹ zwolnieni laureaci 

i finaliœci olimpiad przedmiotowych na podstawie zaœwiadczenia 

o uzyskaniu tytu³u laureata lub finalisty olimpiady. 

Uczeñ zda³ egzamin maturalny, je¿eli:

* w czêœci ustnej i czêœci pisemnej z ka¿dego przedmiotu obowi¹z-

kowego otrzyma³ co najmniej 30% punktów mo¿liwych do uzyskania

z egzaminu z danego przedmiotu. 

* z jednego przedmiotu obowi¹zkowego, w czêœci ustnej albo czêœci pisem-

nej, nie uzyska³ 30% punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obo-

wi¹zkowych w czêœci ustnej i czêœci pisemnej uzyska³ œredni¹ co

najmniej 30% punktów. Przepis ten nie odnosi siê do tej osoby, której egza-

min z przedmiotu obowi¹zkowego w czêœci ustnej lub czêœci pisemnej

zosta³ uniewa¿niony, lub która nie przyst¹pi³a do egzaminu z przedmiotu

obowi¹zkowego w czêœci ustnej lub czêœci pisemnej.

Na œwiadectwie dojrza³oœci odnotowane s¹ wyniki uzyskane z egza-

minów z ka¿dego przedmiotu zdawanego w czêœci ustnej oraz w czêœ-

ci pisemnej. 

Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie maj¹ wp³ywu na zdanie

egzaminu maturalnego, ale s¹ odnotowywane na œwiadectwie dojrza³oœci.

Niezdanie albo nieprzyst¹pienie do

egzaminu maturalnego z przedmio-

tu (przedmiotów) w czêœci ustnej

nie stanowi przeszkody w zdawa-

niu czêœci pisemnej egzaminu.

Czêœæ ustna egzaminu maturalnego

przeprowadzana jest w szko³ach

wed³ug harmonogramów ustalo-

nych przez przewodnicz¹cych szkol-

nych zespo³ów egzaminacyjnych.

Najwa¿niejszy egzamin
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W domu by³o nas piêcioro ro-

dzeñstwa. Nie dane nam by³o

jednak wspólnie doczekaæ

staroœci.

By³am najm³odsza. Kiedy ro-

dzice byli poza domem opie-

kowa³ siê mn¹ któryœ z bliŸnia-

ków, starszy brat lub starsza

siostra. Mama ciê¿ko pracowa³a

- etat w zak³adzie i pomoc na

plebani zajmowa³y jej kilkanaœ-

cie godzin dziennie. Ojciec te¿

by³ zawsze poza domem, tyle

tylko, ¿e nie pracowa³ a pi³ 

z kolegami Bóg wie gdzie. By³o

nam ciê¿ko. Nie pamiêtam

¿ebym cierpia³a z powodu bra-

ku materialnych potrzeb, ale

wiem, ¿e w domu by³o biednie.

Biednie, ale zawsze czysto,

schludnie i serdecznie. Mama

wychowywa³a nas w g³êbokiej

wierze, dlatego mo¿e nigdy nie

zazdroœci³am innym bogatego

wystroju mieszkañ, modnych

ciuchów, wakacji w atrakcyj-

nych miejscach. Pomijaj¹c

pijañstwo ojca, mo¿na przyj¹æ,

¿e ¿yliœmy spokojnie. Ten spo-

kój zak³óci³o kilka tragicznych

wydarzeñ, które mia³y wp³yw

na ca³e moje ¿ycie. 

Zapocz¹tkowa³o je odejœcie ojca.

Mia³am wtedy 5 mo¿e 6 lat.

Pewnego dnia wyszed³ z domu 

i nie wróci³. Do dziœ nie wiem

co siê z nim sta³o i czy jeszcze

¿yje. Chwilow¹ rozpacz, szybko

zast¹pi³y codzienne obowi¹zki i

œwiadomoœæ, ¿e w³aœciwie jest

nam teraz ³atwiej. Bracia god-

nie zast¹pili ojca, nikt z nas nie

obawia³ siê ju¿ w jakim stanie

tato wróci do domu, które z nas

tym razem bêdzie mu zawad¹. 

Nied³ugo potem prze¿yliœmy

prawdziwy cios. Jeden z bliŸ-

niaków zgin¹³ od ciosu no¿em

w niewyjaœnionych do koñca

okolicznoœciach. Znaleziono go

w lesie z ran¹ w brzuchu – mia³

wówczas szesnaœcie lat. Wspom-

nienie tego wydarzenia prze¿y-

wam dziœ bardziej ni¿ wtedy.

By³am ma³a i nie do koñca ro-

zumia³am powagê sytuacji.

Pamiêtam tylko, ¿e mama zu-

pe³nie wtedy zmieni³a siê na twa-

rzy, bardzo siê postarza³a i taki

jej obraz mam przed oczami

najczêœciej. Œmieræ w naszej re-

ligii jest postrzegana jako przejœ-

cie do innego, lepszego œwiata 

i byæ mo¿e dlatego pogodziliœ-

my siê z wol¹ Boga, dziêkuj¹c

za zdrowie i ¿ycie pozosta³ych

cz³onków rodziny. 

Minê³o kilka lat. Starsi bracia

opuœcili ju¿ nasz dom, za³o¿yli

rodziny, zosta³am po raz pier-

wszy cioci¹, potem ponownie.

¯ycie p³ynê³o prawid³owym

tokiem. Ja, siedemnastoletnia

siostra i mama mieszka³yœmy

we trzy, pomagaj¹c sobie nawza-

jem. Mama, która wówczas by³a

ju¿ na emeryturze, w dalszym

ci¹gu pracowa³a u ksiê¿y na ple-

bani. Wraca³a o sta³ych porach,

a my zawsze wychodzi³yœmy

jej naprzeciw odbieraj¹c ciê¿kie

siatki z zakupami. Bo¿e, do dziœ

mam w pamiêci obraz rozla-

nego na asfalcie mleka, rozsy-

panego cukru i rozrzuconych

warzyw. By³a wiosna, piêkny,

s³oneczny dzieñ, popo³udnie jak

wiele innych. Jak tylko z siostr¹

upora³yœmy siê z codziennymi

porz¹dkami w mieszkaniu, wy-

sz³yœmy po mamê. Z bramy

klatki widzia³yœmy j¹ ju¿ na koñ-

cu ulicy. Wydawa³a siê zmêczo-

na bardziej ni¿ zwykle, siostra

przyspieszy³a wiêc kroku, ¿eby

odebraæ sprawunki i podaæ ra-

miê. Zosta³am z ty³u. Dwie mi-

nuty potem siostra by³a ju¿ przy

mamie, a ja stanê³am sparali¿o-

wana. Za ich plecami ujrza³am

kabinê ciê¿arówki, która poja-

wi³a siê niespodziewanie zza

zakrêtu i z wielk¹ prêdkoœci¹

jecha³a wprost na nieœwiadome

niczego dwie postacie – uderzy-

³a nie wytracaj¹c prêdkoœci. Nie

chcê opisywaæ szczegó³ów tego

wypadku – to zbyt drastyczne 

i bolesne. Mama zmar³a na

miejscu, siostra nie odzyskaw-

szy przytomnoœci, kilka dni póŸ-

niej w szpitalu. Na moich oczach

zginê³y najbli¿sze mi osoby.

Sta³am na chodniku. Nie s³y-

sza³am syreny pogotowia, krzy-

ków ludzi. Nie czu³am, nie

widzia³am, by³am nieobecna.

Krzycza³am. BezdŸwiêcznie,

g³ucho wy³am z rozpaczy. Ten

krzyk jest we mnie do dziœ.

Od tego wydarzenia minê³o 

26 lat. Pustkê po bracie, siostrze

i mamie wype³ni³y moje dzieci

– mam ich piêcioro. Kiedy wspól-

nie zasiadamy przy stole, przy-

pominaj¹ mi siê chwile z lat dzie-

ciñstwa. Gwar, œmiech, przeko-

marzania, opowieœci codzien-

nych wydarzeñ i snucie planów

na przysz³oœæ. Brat chcia³ mieæ

swój warsztat samochodowy,

siostra byæ pielêgniark¹, a ma-

ma marzy³a, ¿eby po domu znów

biega³y maluchy i wo³a³y na ni¹

babciu… Marzenia nie zawsze

siê spe³niaj¹!

„Spieszmy siê kochaæ ludzi –

tak szybko odchodz¹”

(ks. Jan Twardowski)

wys³ucha³a eg

Cykl „Moja historia” proponu-

jemy Pañstwu z nadziej¹, ¿e ze-

chcecie na ³amach Gazety po-

dzieliæ siê swoimi niecodzienny-

mi opowieœciami. Powy¿sze zda-

rzenie mia³o miejsce naprawdê 

i na takie relacje czekamy – na

fragment Waszego ¿ycia, ten

najpiêkniejszy lub najbardziej

dramatyczny. Mo¿ecie go Pañ-

stwo napisaæ sami lub opowie-

dzieæ naszemu redaktorowi. 

Rodzina

Pomijaj¹c pijañstwo
ojca, mo¿na przyj¹æ,

¿e ¿yliœmy 
spokojnie. Ten

spokój zak³óci³o 
kilka tragicznych
wydarzeñ, które

mia³y wp³yw na ca³e
moje ¿ycie. 

Nie pamiêtam
¿ebym cierpia³a 
z powodu braku

materialnych
potrzeb, ale wiem,

¿e w domu by³o
biednie. 

Znaleziono 
go w lesie z ran¹ 

w brzuchu 
– mia³ wówczas 

szesnaœcie lat.

...do dziœ mam 
w pamiêci obraz

rozlanego 
na asfalcie mleka,

rozsypanego cukru 
i rozrzuconych

warzyw

Sta³am na chod-
niku. Nie s³ysza³am

syreny pogotowia, 
krzyków ludzi. 

Nie czu³am, 
nie widzia³am,

by³am nieobecna.
Krzycza³am.
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Ju¿ nied³ugo spó³dzielcy bêd¹ mogli nabyæ

odrêbn¹ w³asnoœæ spó³dzielczego lokalu,

zaoszczêdzaj¹c nawet kilkadziesi¹t tysiêcy

z³otych. Prezesi, którzy bêd¹ celowo blo-

kowaæ przekszta³cenia, zostan¹ ukarani

wysokimi grzywnami lub kar¹ ograniczenia

wolnoœci.

W Sejmie odby³o siê ju¿ trzecie czytanie 

i g³osowanie nad projektem nowelizacji

ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Nowela jest efektem ponadpó³rocznych prac

pos³ów koalicji, opozycji, a tak¿e przedstawi-

cieli organizacji broni¹cych praw cz³onków.

– Najwa¿niejsze, aby w koñcu spó³dzielcy

stali siê faktycznymi w³aœcicielami maj¹tku

spó³dzielni. Chodzi o to, aby przyspieszyæ

prace uw³aszczeniowe, które celowo blo-

kuj¹ niektórzy prezesi spó³dzielni – pod-

kreœla Lidia Staroñ, pose³ PO.

Przekszta³cenia mieszkañ lokatorskich za

kilka z³otych 

Spó³dzielcy posiadaj¹cy mieszkania loka-

torskie bêd¹ mogli otrzymaæ odrêbn¹ w³as-

noœæ lokalu ju¿ po wp³aceniu nominalnej

kwoty kredytu umorzonego przez pañstwo

w latach 70. i 80. ubieg³ego stulecia, któr¹

spó³dzielnia musi teraz odprowadziæ do

Skarbu Pañstwa. W zale¿noœci od konkret-

nego przypadku, bêdzie to suma od kilku

do kilkudziesiêciu z³otych. Do przekszta³-

cenia uprawnieñ nie bêdzie konieczne tak¿e

uzupe³nienie wk³adu mieszkaniowego z ty-

tu³u modernizacji oraz kredytów i po¿yczek

zwi¹zanych z remontami budynku.

- Takie zmiany wychodz¹ naprzeciw orze-

cznictwu Trybuna³u Konstytucyjnego, który

zakwestionowa³ dotychczasowy sposób na-

liczania ceny wykupu przez spó³dzielnie.

Spó³dzielnia ustala³a wartoœæ mieszkania

przez odjêcie od jego wartoœci rynkowej wy-

sokoœci wp³aconego wk³adu budowlanego.

Powodowa³o to, ¿e koszt wykupu mieszka-

nia w du¿ym mieœcie siêga³ kilkudziesiêciu

tysiêcy z³otych. Nasza ustawa wprowadza

sprawiedliwy i realny system wyceny war-

toœci mieszkania – wyjaœnia Grzegorz To-

biszowski pose³ PiS.

Nie bêdzie mo¿na ustanowiæ spó³dzielczej

w³asnoœci do lokalu 

Nowelizacja przewiduje stopniow¹ likwi-

dacjê spó³dzielczej w³asnoœci. Po wejœciu 

w ¿ycie nowych przepisów lokatorskie pra-

wo do lokalu bêdzie mo¿na przekszta³ciæ

wy³¹cznie w odrêbn¹ w³asnoœæ. Spó³dziel-

czego prawa do lokalu nie bêdzie mo¿na

ustanawiaæ równie¿ w nowo wybudowa-

nych blokach. Z uwagi na nieuregulowan¹

sytuacjê prawn¹ gruntów znajduj¹cych siê

w zasobach czêœci spó³dzielni mieszkanio-

wych zostan¹ wprowadzone przepisy przej-

œciowe, które pozwol¹ na wyj¹tkowe two-

rzenie prawa w³asnoœciowego-spó³dziel-

czego do lokali do czasu wyjaœnienia sytua-

cji prawnej nieruchomoœci.

- Stopniowa likwidacja spó³dzielczego w³as-

noœciowego prawa do lokalu jest jak naj-

bardziej potrzebna, w szczególnoœci je¿eli

chodzi o nowo wybudowane lokale – komen-

tuje Cezary Grzybowski radca prawny, spe-

cjalista z zakresu prawa mieszkaniowego. -

Przy nabyciu spó³dzielczej i odrêbnej w³as-

noœci ponosi siê te same koszty, nie ma wiêc

powodów, by ró¿nicowaæ tytu³y prawne do

lokalu na ograniczon¹ i pe³n¹ w³asnoœæ.

Bardzo wa¿nym aspektem posiadania wy-

odrêbnionego lokalu jest chocia¿by mo¿li-

woœæ odizolowania siê od dotychczasowych

w³adz spó³dzielni i przejœcia na system za-

rz¹dzania wspólnot mieszkaniowych.

Nie bêdzie trzeba dop³acaæ na modernizacjê

Zarz¹dy nie bêd¹ mog³y ¿¹daæ od cz³onków

dodatkowych op³at z tytu³u modernizacji

budynku, a prace budowlane, które s¹ prze-

prowadzane w spó³dzielniach, bêd¹ rozpa-

trywane jedynie w kategoriach remontu,

rozbudowy i przebudowy. Dla przejrzystoœ-

ci wp³at czynszowych i sposobów ich wy-

datkowania zostanie wprowadzony obo-

wi¹zek odrêbnej ewidencji na ka¿dy bu-

dynek mieszkalny. Nowelizacja zak³ada

równie¿ wyd³u¿enie terminu powiadomie-

nia o zmianach wysokoœci op³at w spó³-

dzielni z 14 dni na trzy miesi¹ce.

- Dotychczasowe przepisy umo¿liwiaj¹ za-

rz¹dom spó³dzielni bezpodstawne obci¹¿a-

nie cz³onków wysokimi kosztami docieple-

nia budynków, jak i wymiany stolarki okien-

nej czy drzwiowej, mimo ¿e przez ca³y okres

zamieszkiwania wnosz¹ oni op³aty na fun-

dusz remontowy. Fakt ten uniemo¿liwia

uzyskanie przez znaczn¹ liczbê cz³onków,

którzy z³o¿yli wnioski i znajduj¹ siê w trud-

nej sytuacji finansowej, prawa odrêbnej

w³asnoœci lokali mieszkalnych – dodaje

Gabriela Mas³owska pose³ Ruchu Ludowo-

Chrzeœcijañskiego.

O podziale spó³dzielni zdecyduj¹ cz³onkowie

Nowelizacja wprowadza mo¿liwoœæ po-

dzia³u spó³dzielni w drodze uchwa³y zain-

teresowanych cz³onków. Decyzjê w tej

sprawie bêd¹ mogli podj¹æ spó³dzielcy,

których prawa i obowi¹zki maj¹tkowe s¹

zwi¹zane z wyodrêbnion¹ organizacyjnie

jednostk¹ spó³dzielni albo z czêœci¹ jej ma-

j¹tku (czyli pojedynczym blokiem, kilkoma

blokami lub nawet ca³ym osiedlem).

W razie podjêcia takiej uchwa³y zarz¹d

spó³dzielni bêdzie mia³ 60 dni na przygo-

towanie niezbêdnej dokumentacji potrzeb-

nej do podzia³u. W tej sprawie bêdzie mu-

sia³o siê wypowiedzieæ tak¿e walne zgro-

madzenie dotychczasowej spó³dzielni, lecz

w razie jego sprzeciwu spó³dzielcy bêd¹

mogli ¿¹daæ podzia³u na drodze s¹dowej.

Grzywny dla prezesów

Narzêdziem, które ma zmusiæ w³adze spó³-

dzielni do przyspieszenia przekszta³ceñ w³as-

noœciowych i przestrzegania praw cz³on-

ków, ma byæ wprowadzenie odpowiedzial-

noœci karnej cz³onków zarz¹dów, którzy

dzia³aj¹ wbrew obowi¹zkom przewidzia-

nym w ustawach spó³dzielczych. Na pre-

zesów bêd¹ nak³adane grzywny, które bêd¹

mog³y siêgaæ nawet kilkudziesiêciu tysiêcy

z³otych za opóŸnienia w zawieraniu umów

o przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokalu,

nieterminowe rozliczenie inwestycji czy

ukrywanie faktur.

Iwona Cichoñ z Krakowskiej Grupy Inicja-

tyw Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni

mówi: Przepisy przewiduj¹ce obowi¹zki dla

jakiegokolwiek organu, i to nawet nieko-

niecznie w³adz spó³dzielni, bez sankcji

karnej za ich niewykonanie s¹ martwe.

Organ nie ma ¿adnej motywacji do zmiany

swoich dotychczasowych kierunków dzia-

³ania, np. do udostêpniania dokumentów

cz³onkowi spó³dzielni. Spó³dzielcy powinni

mieæ mo¿liwoœæ dochodzenia swoich upraw-

nieñ, je¿eli ustawa jest niewykonywana. Tak¹

mo¿liwoœæ zagwarantuje im nowelizacja

ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Adam Makosz

Mieszkanie wykupisz za kilka z³otych
(Gazeta Prawna/12.04.2007)
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27 marca w Gimnazjum nr 1 odby³y siê

obchody Miêdzynarodowego Dnia Teatru.

Imprezê przygotowa³a m³odzie¿ nale¿¹ca do

szkolnego ko³a teatralnego dzia³aj¹cego w pla-

cówce od 2001 r.

Ju¿ od samego rana na szkolnych korytarzach

da³o siê zauwa¿yæ znane z literatury barwne

postacie. Wczeœniej na zajêciach ko³a teatral-

nego zosta³ opracowany scenariusz obcho-

dów Dnia Teatru, w ramach, którego ucznio-

wie przygotowali m. im. mini-s³owniczek po-

jêæ teatralnych oraz wykonali œcienn¹ gazetkê

tematyczn¹.

Odby³ siê tak¿e konkurs wiedzy o teatrze dla

klas drugich. Trzeba przyznaæ, ¿e m³odzie¿

gimnazjalna wykaza³a siê wysokim pozio-

mem wiadomoœci i do ostatniego momentu

gra by³a bardzo wyrównana. W rezultacie

zwyciê¿y³a reprezentacja kl. IIc, drugie miejs-

ce zajê³a kl. IIb, a trzecie kl. IId.

Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê tak¿e ple-

biscyt na najpopularniejszego polskiego akto-

ra i aktorkê. W tej dziedzinie niepokonani

okazali siê aktorzy m³odego pokolenia: Prze-

mys³aw Cypriañski i Katarzyna Cichopek.

Wszystkie powy¿sze inicjatywy zosta³y ¿ycz-

liwie przyjête przez spo³ecznoœæ uczniowsk¹.

M³odzie¿ poszerzy³a sw¹ wiedzê o teatrze, 

a przy okazji dobrze siê bawi³a.

Organizatorzy

2 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie odby³ siê

„Dzieñ otwartych drzwi”. Klasy trzecie chojnowskich gimnazjów 

w godzinach od 8:00 do 13:00 wraz z wychowawcami mia³y mo¿-

liwoœæ zapoznania siê z programem nauczania w poszczególnych

klasach liceum oraz technikum, baz¹ szko³y, kadr¹ nauczycielsk¹ oraz

zasiêgn¹æ opinii o szkole wœród swoich kolegów i kole¿anek.

* Kolorowy napis nad drzwiami szko³y (tu: w budynku przy ul. PoŸ-

niaków) zachêca³ zwiedzaj¹cych do przekroczenia progów szko³y. 

* Gimnazjaliœci byli oprowadzani i zapoznawani z nasz¹ szko³¹ przez

reprezentantów klas drugich, którzy przedstawiali im poszczególne

klasy oraz odpowiadali na pytania, zadawane przez uczniów gimnazjum. 

* Nasi m³odsi koledzy mogli tak¿e osobiœcie poznaæ nauczycieli

naszej szko³y i porozmawiaæ z nimi. Tu: interesuj¹ca rozmowa 

z nauczycielk¹ wychowania fizycznego w holu hali sportowej.

* Goœcie naszej szko³y mieli okazje zasmakowaæ jazdy na koniu,

którym opiekuj¹ siê uczniowie Technikum Hodowli Koni.

Do odwiedzenia naszej szko³y oraz do kontynuowania w niej nauki

zachêcali uczniowie, nauczyciele oraz liczne plakaty rozwieszone

wokó³ szko³y i w mieœcie.

Mamy nadziejê, ¿e ten dzieñ by³ niezwykle owocny i pozwoli³ uczniom

gimnazjów gruntownie zapoznaæ siê z nasz¹ szko³¹. W takim razie 

– do zobaczenia we wrzeœniu. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie PZS sk³adaj¹ serdeczne

podziêkowania dyrektorom i nauczycielom chojnowskich gimnazjów

za umo¿liwienie uczniom uczestnictwa w Dniu Otwartych Drzwi. 

Grupa Galla Anonima

Dzieñ otwartych drzwi w Powiatowym Zespole Szkó³

Z teatrem za pan brat 
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego
ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa 

do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudowa-
nej po³o¿onej przy ul. Witosa w Chojnowie,
oznaczonej numerem geodezyjnym 22/12
o pow. 941 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku

warsztatów szkolnych o pow. u¿ytkowej 740,48 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 29415.

Cena wywo³awcza – 86.000,00 z³.
Wadium - 17.000,00 z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako
tereny przemys³owe. Nieruchomoœæ wolna jest
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje
nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Dostêp do nieruchomoœci zapewniony jest
poprzez nieodp³atnie ustanowion¹ s³u¿ebnoœæ
gruntow¹, obci¹¿aj¹c¹ dzia³ki nr 22/3 i 22/13,
których w³aœcicielem jest PPHU Narzêdziowiec.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 maja 2007 r.
o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-

koœci nale¿y wp³aciæ do dnia 15 maja 2007 r.
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr
55864400000001490620000040 Bank Spó³-
dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Liczy siê
data wp³ywu pieniêdzy na rachunek bankowy.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-

poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu 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 od-
wo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-

szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, 
tj. nie mniej ni¿ 900,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-

targu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od
podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,

od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³a-

snoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach od
23 kwietnia do 15 maja 2007 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.

Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl

Po³¹czy³a ich siatkówka. Niemal ka¿dy z nich

wczeœniej zajmowa³ siê inn¹ dyscyplin¹

sportu, ale na boisku z siatk¹ ka¿dy z nich

czuje siê najlepiej. 

Zawodnicy klubu szkolnego Gim-Team 

z Gimnazjum nr 1, trenuj¹ wspólnie od po-

nad dwóch lat. Intensywne treningi szybko

zaowocowa³y sukcesami. Ostatni z nich

gimnazjaliœci zaliczaj¹ do tych najistotniej-

szych. 

Kaczawska Liga Amatorskiej Siatkówki

zwana KLAPS-em, która rozgrywana jest

od lat w Z³otoryi, dla chojnowian by³a debi-

utem. Do rywalizacji z dru¿ynami po-wiatu

z³otoryjskiego stanêli po raz pierwszy i bez

trudu pokonali swoich rówieœników.

- Zwyciêstwo w tym turnieju by³o zaskocze-

niem - zgodnie twierdz¹. Mimo, ¿e nied³ugo

koñcz¹ gimnazjum chc¹ graæ dalej. I bêd¹.

- Nasz trener, Andrzej Tracz zadba³, ¿ebyœmy

po skoñczeniu szko³y mogli kontynuowaæ

treningi – wyjaœnia jeden z zawodników

Arkadiusz Stanek. – To szansa na dalsze

podnoszenie umiejêtnoœci i zdobywanie

doœwiadczenia. 

- Z³oto zdobyte w Z³otoryi zmotywowa³o

nas do dalszej, intensywnej pracy – dodaje

Wojciech Wozowczyk, znany w Chojnowie

nie tylko jako zawodnik siatkówki, ale i talent

tenisa sto³owego.

- Ten sukces zawdziêczamy ciê¿kiej pracy i na-

szemu trenerowi, który jest wyj¹tkowo wyma-

gaj¹cy – wyjaœnia kolejny zawodnik Gim-

Team Ksawery Dominiak, jednoczeœnie

wicemistrz powiatu legnickiego w wêd-

karstwie.

- Rzeczywiœcie treningi s¹ wyczerpuj¹ce –

dodaje jego kolega z dru¿yny Mariusz K¹dzio³-

ka – Ale jak to mówi¹ „bez pracy nie ma

ko³aczy”, a ka¿dy sukces mobilizuje.

O poczynaniach dru¿yny Gim-Team pisaliœmy

wielokrotnie. Mamy nadziejê, ¿e jeszcze nie raz

nasi siatkarze dadz¹ nam powody do podej-

mowania tematu chojnowskiej siatkówki.

eg

Siatkarze na medal

Majowy turniej „pi¹tek” pi³karskich!!!

Data:
- 1 maj (faza grupowa) od godziny 10:00
- 4 maj (mecze fina³owe) od godziny 18:00

Miejsce:
- boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy Gimnazjum nr 2 w Chojnowie

Zapisy odbywaæ siê bêd¹ 1 maja od godziny 9:30!

Zasady uczestnictwa:
- ka¿dy uczestnik turnieju musi mieæ ukoñczone 16 lat
- zespo³y to: 4 zawodników w polu + bramkarz (iloœæ rezerwowych nieograniczona)
- zawodnik, który rozpocz¹³ grê w jednym zespole nie mo¿e ju¿ go zmieniæ.
- ka¿dy zespó³ przygotuje listê zawodników i odda j¹ przy zapisie dru¿yny do turnieju
Obowi¹zuje obuwie p³askie (¿adnych butów na boisko typowo trawiaste)!!!

W razie pytañ i niejasnoœci mo¿na dzwoniæ pod nr tel.:
608 160 419 lub 606 360 524

Ze sportowy pozdrowieniem 
Organizatorzy
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m³.asp. Andrzej ¯ak

- dzielnicowy rejonu gminnego Komisariatu

Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje wsie: Bia³a, Biskupin,

Budziwojów, Dobroszów, Dzwonów, Czerni-

kowice, Goliszów, Go³aczów, Go³ocin, Groble,

Jerzmanowice, Jaroszówka, Konradówka,

Krzywa, Michów, NiedŸwiedzice, Okmiany,

Osetnica, Pawlikowice, Piotrowice, Rokitki,

Stary £om, Strupice, Witków, Zamienice.

Telefon: 506 310 257 lub 8 188 687

sier¿. sztab. Henryk Rokita

- dzielnicowy rejonu miejskiego Komisariatu

Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje ulice: Asnyka, Po³udnio-

wa, Z³otoryjska, Spacerowa, Cicha, M³ynarska,

Piotrowicka, Samorz¹dowa, Wyspiañskiego,

Boles³awiecka, Orzeszkowej, Konopnickiej,

Modrzejewskiej, Solskiego, Bogus³awskiego,

Kopernika, Bielawska, D¹browskiego,

Reymonta, Niemcewicza, Rynek, Chmielna,

Ogrodowa, Prusa, Plac Konstytucji 3 Maja,

Boh.Getta Warszawskiego, Witosa, Mickie-

wicza, Kusociñskiego, Kraszewskiego,

Zielona, Kolejowa, Koœciuszki, Drzyma³y,

Chopina, Ciemna, Komuny Paryskiej, Ka-

tedralna, Tkacka, Fabryczna, Zapolskiej,

Sempo³owskiej, Æwikliñskiej, Polna, Rejta-

na, P.Skargi, Ma³achowskiego, Grottgera,

Parkowa.

Telefon: 506 393 310 lub 8 188 687

sier¿. Robert Pytlik 

- dzielnicowy rejonu miejskiego Komisariatu

Policji w Chojnowie

Dzielnica obejmuje ulice: Wojska Polskiego,

Sobieskiego, Rzemieœlnicza, Kiliñskiego,

Wolnoœci, Paderewskiego, S³owackiego,

Krasickiego, Sienkiewicza, Sk³odowskiej,

Lipowa, Akacjowa, £okietka, Maczka, Si-

korskiego, Boh. Powstania Warszawskiego,

Kochanowskiego, Grunwaldzka, Chrobrego,

Okrzei, Rac³awicka, Brzozowa, £u¿ycka,

Ba-czyñskiego, Tuwima, Broniewskiego,

Staffa, Kruczkowskiego, Goleszañska,

¯eromskiego, Nowa, Przelot, Lubi¹ska,

Legnicka, Kwiatowa, Szpitalna, Grodzka,

Krótka, D³u-gosza, K.Wielkiego, Matejki,

Reja, Plac Wo-gezów, PoŸniaków,

Konarskiego, Królowej Jadwigi, Moniuszki,

Plac Zamkowy, Œcie-giennego, S³oneczna.

Telefon 506 310 287 lub 818 86 87

m³. asp. Wojciech Klimkowski

- dzielnicowy rejonu gminy Mi³kowice

Telefon 818 86 87

P
rzypominamy naszym Czytelnikom, ¿e

21 kwietnia na dziedziñcu Legnickiego

Centrum Kultury, odbêdzie siê koncert

legendarnej grupy KULT. Liderem zespo³u

nieprzerwanie od 1982 r. jest Kazik Sta-

szewski - baczny obserwator ¿ycia w naszym

kraju. Dowodem na to s¹ jego teksty w utwo-

rach zespo³u. KULT do tej pory ma na swo-

im koncie wydanych 13 p³yt. Repertuar naj-

bli¿szego koncertu na pewno bêdzie retro-

spektywny, a co za tym idzie, szykujmy siê

wiêc na co najmniej 2 godzinne granie. 

Bilety w cenie 20 z³ s¹ do nabycia w biurze

MDK w Chojnowie codziennie od 800 do 1530.

W dniu koncertu cena biletu – 25 z³.

Jako rozgrzewka zagra alternatywna rockowa

formacja legnicka MNODA.

Pocz¹tek wielkiego grania o godzinie 1900.

P.M.

Za nami kolejna impreza muzyczna, jaka mia³a

miejsce w ostatni¹ sobotê w kawiarni „Jubi-

latka”. Na godzinê przed samym jej rozpo-

czêciem, nie zapowiada³o siê, ¿e mo¿e byæ tak

fajnie. Wiosenna aura, raczej sk³ania³a do

imprez na œwie¿ym powietrzu (grille, ogniska itp.),

ale wieczory muzyczne w „ Jubilatce ” maj¹

ju¿ swoj¹ wyrobion¹ renomê. Fama o takim

wydarzeniu zawsze b³yskawicznie obiega Choj-

nów. I proszê - oko³o godziny 20 sala lokalu

zape³ni³a siê niemal po brzegi. W roli g³ów-

nej niezawodna formacja 59-70 QUARTET.

Fussian jazz w ich wykonaniu ma ju¿ u nas

sta³ych odbiorców. W instrumentarium zes-

po³u pojawi³ siê saksofon. Klimat interpreta-

cyjny poszczególnych utworów nabra³ nie-

oczekiwanych rumieñców. Niespodziewanie

okaza³o siê, ¿e na sali jest obecny jeden z orga-

nizatorów „ Bluesa nad Bobrem ”. Nie wiemy

czy ten fakt ma coœ wspólnego z muzyczn¹

przysz³oœci¹ zespo³u lub samych wieczorków

muzycznych, ale wiemy ju¿ na pewno, ¿e sam

„BNB” w tym roku dojdzie do skutku. 

A gwiazd¹ bêdzie legendarna grupa D¿em. 

I znów czas i czar sobotnich wra¿eñ, min¹³

tak jakoœ niepostrze¿enie. Ciekawe, kiedy

dojdzie do skutku kolejny wieczorek muzycz-

ny. Na pewno jako pierwsi poinformujemy 

o tym czytelników. I znowu spotkamy siê

wszyscy w jubilatkowej aurze.

P.M.

Komisariat Policji w Chojnowie
informuje, ¿e z dniem 1 maja 2007r.

nast¹pi zmiana rejonów dzielnicowych:

KKKKuuuu llll tttt oooowwww eeee
gggg rrrr aaaannnn iiii eeee

Czar sobotnich wra¿eñ

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu

dzier¿awnego - 170,00 z³

(w tym VAT 22 %).

Wadium - 34,00 z³.

Okres dzier¿awy – 3 lata.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 maja 2007 r.

o godz 1100 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê 

w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizycz-

ne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ w kasie 

tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie Nr 5586440000000149062

0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19 wadium do dnia 30 kwietnia

2007 r. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci

nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 

z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych

dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 

Wp³acone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu

dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wa-

dium wygra przetarg,

- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿

przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub

zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-

targ, od  zawarcia umowy w ustalonym ter-

minie spowoduje utratê wp³aconego wa-

dium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, 

dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ

nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹

nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetar-

gu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ 

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076 818-66-80.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a 

drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego

w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 6,00 m2, 

po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 

z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej 

(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).
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Po przegranym meczu o Puchar Polski z Zag³êbiem II Lubin 1:2,

powia³o lekkim optymizmem. Gra naszych pi³karzy by³a niez³a, 

a minimalna pora¿ka z dru¿yn¹ gdzie gros zawodników ma sta¿ 

I ligowy, wcale wstydu nie przynosi³a. Wprost przeciwnie. Impuls

mobilizacji zacz¹³ dzia³aæ. 

W sobotê 14 kwietnia nasza dru¿yna goœci³a dru¿ynê Zawiszy Serby.

W przedmeczowych opiniach wytrawnych kibiców, dru¿yna goœci

jakoœ nigdy nie le¿a³a naszej dru¿ynie. Jednak w tym meczu, pod-

opieczni Miros³awa Zielenia, wiosennym sposobem odprawili goœci 

z baga¿em a¿ 4 bramek. W szczególnoœci okras¹ ca³ego spotkania by³a

bramka zdobyta z rzutu wolnego na 3:0 przez Paw³a Ziomka.

Techniczny strza³ z oko³o 25 m móg³by byæ ozdob¹ nie jednego

boiska pierwszoligowego. Teraz "Chojnowiankê" czeka wyjazdowy

mecz z Chrobrym II G³ogów. I to mo¿e byæ ciê¿ka przeprawa.

Trzymajmy, wiêc kciuki za nasz¹ jedenastkê. 

Natomiast rezerwy "Chojnowianki" w tej kolejce pauzowa³y. 

Obie nasze dru¿yny utrzyma³y swoje wysokie pozycje. 

P.M

Klasa okrêgowa - Legnica
1. W¹sosz 19 49 47 - 18

2. Jawor 19 39 39 - 17

3. Wiadrów 19 35 33 - 30

4. Szczedrzykowice 19 33 38 - 20

5. Chojnów 19 33 31 - 18

6. Chobienia 19 32 46 - 28

7. Legnica 19 30 39 - 36

8. Arkon 19 26 35 - 31

9. Kochlice 19 26 39 - 41

10. Rudna 19 24 35 - 39

11. G³ogów 19 23 37 - 42

12. Serby 19 21 27 - 43

13. Zamet 19 20 29 - 30

14. Rokitki 19 19 32 - 32

15. Chocianów 19 12 20 - 51

16. Góra 19 4 18 - 70

Rozgrywki "Chojnowianki"
Mecze rozgrywane na stadionie miejskim przy ul. Ma³achowskiego 
Kolejka 21 - Chojnowianka - Czarni Rokitki      28.04.2007r., godz. 15.00

Kolejka 23 - Chojnowianka - Odra Chobienia    05.05.2007r., godz. 17.00

Kolejka 25 - Chojnowianka - Orla W¹socz              19.06.2007r., godz. 17.00

Kolejka 27 - Chojnowianka - Sparta Rudna        02.06.2007r., godz. 17.00

Kolejka 30 - Chojnowianka - Pogoñ Góra           24.06.2007r., godz. 17.00

Zapraszamy!

"Grali jak z nut""Grali jak z nut"

W maju szachowe
mistrzostwa

6 maja w Miejskim Domu Kul-

tury odbêdzie siê Otwarty Tur-

niej Szachowy o Mistrzostwo

Miasta Chojnowa na 2007 rok.

Zg³oszenia telefoniczne przyj-

muje p. Jerzy Pud³o

tel. (076) 81 87 287 

lub tel. kom. 510 941 015 

do dnia 06.05.2007 r.

Dodatkowe zg³oszenia przed

rozpoczêciem turnieju do go-

dziny 945 na miejscu gry.

Przy zapisach obowi¹zuje wpi-

sowe: seniorzy: 15,00 z³, juniorzy:

5,00 z³, cz³onkowie sekcji sza-

chowej MDK „DANY” Chojnów

oraz dzieci urodzone w 1996 r. 

i m³odsze s¹ zwolnione z op³aca-

nia wpisowego.

Rozgrywki odbywaæ siê bêd¹ sys-

temem szwajcarskim - 9 rund,

tempo gry 2 x 15 minut na par-

tiê, przepisy gry wg Kodeksu Sza-

chowego PZSzach.

Organizator zapewnia sprzêt sza-

chowy oraz nagrody pieniê¿ne,

rzeczowe i dyplomy.

Otwarcie turnieju zaplanowano

na godzinê 10, zakoñczenie na 17.

Serdecznie zapraszamy zawod-

ników i kibiców, a wiêcej szcze-

gó³ów pod wskazanymi powy¿ej

numerami telefonów.

Chojnowscy szachiœci 

na czele Grad Prix Boles³awca

Marcowy turniej by³ udan¹ imprez¹. W boles³a-

wieckim turnieju uczestniczy³o 47 zawodników

prezentuj¹cych ró¿ny poziomi gry. Od pocz¹tku

turnieju na czele byli nasi zawodnicy reprezen-

tuj¹cy MDK DANY Chojnów.

Zwyciê¿y³ Leopold Kuntschke nie ponosz¹c ¿ad-

nej pora¿ki remisuj¹c w 2 partiach.

Drugie miejsce zaj¹³ Jan Zatylny zawodnik naszej

dru¿yny.

Koñcowe wyniki:

1. Kuntschke Leopold 6 pkt

2. Zatylny Jan 6 pkt

3. Kurp Leon 5,5 pkt 

4. Kazimierski Zbigniew 5,5 pkt

5. Jankiewicz Romuald 5 pkt

6. Kêdzia Andrzej 5 pkt

7. Pud³o Jerzy 4,5 pkt

8. Klodas Pawe³ 4,5 pkt

9. Humenny Zbigniew 4,5 pkt

10. Biernat Stanis³aw 4,5 pkt

Pozostali zawodnicy z Chojnowa: Janusz Pi¹tek,

Iwaniak Jacek, Ho³da Dawid zajêli dalsze miejsca. 

IV Turniej Szachy Miêdzy Wie¿ami

w Dzier¿oniowie

Turniej charakteryzowa³ siê siln¹ obsad¹ zawodni-

ków z wysokimi rankingami. Szachy Miêdzy

Wie¿ami zosta³y rozegrane w ramach II Dzier¿o-

niowskiego Festiwalu Szachowego. Wœród 24 za-

wodników znalaz³ siê te¿ reprezentant naszego

miasta - Jerzy Pud³o. 

- Na tym turnieju znalaz³em siê zupe³nie przypad-

kowo - powiedzia³ naszej Gazecie J. Pud³o. - Dla-

tego zdobyte 9,5 punkta uwa¿am za niez³y wynik,

tym bardziej, ¿e moimi rywalami byli naprawdê

licz¹cy siê zawodnicy.

Dziewi¹ta lokata na dwudziestu czterech star-

tuj¹cych - wstydu nie by³o.

Turniej rozegrany zosta³ w 2 ko³ach po 9 rund

systemem szwajcarskim - czyli ka¿dy zawodnik

rozegra³ 18 partii. 

Czo³ówka turnieju:

1. Sopur Lech 2372 6,5 pkt.    £ódŸ

2. £aszewicz Pawe³ 2220 4,5 pkt. Radków

3. Polischuk Oleg 2212 13 pkt.   Paw³owice

4. Kot Jerzy 2301 13 pkt. Wroc³aw

5. Szyde³ko Kazimierz   1961 10,5 pkt.  K³odzko

6. Kolasiñski Krzysztof  1920 10 pkt. Wroc³aw 

7. Kruczyñski Marek      2037 9,5 pkt. Radków

8. Wieczorek Lech 1947 9,5 pkt. Wroc³aw

9. Pud³o Jerzy 1800 9,5 pkt. Chojnów

10. Kresa Jaros³aw 1800       9 pkt.

Dzier¿oniów

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

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

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

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki

23 kwietnia o godz.17.00 w Sali Eduka-

cyjnej odbêdzie sie spotkanie organiza-

cyjne Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki. Szcze-

gó³owe informacje – Anna Kopyra, Dzia³

dla Doros³ych. Serdecznie zapraszamy!

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Barbara Kosmowska: „MYŒLINKI”

Barbara Kosmowska jest ju¿ znan¹ pisark¹.

Swoim talentem obdarzy³a nie tylko doros-

³ych („Teren prywatny”), ale i m³odszych

czytelników („Buba”). Tym razem ponownie

sk³ania siê ku tym drugim. Chocia¿ jej

„Myœlinki” to ksi¹¿ka, któr¹ warto, czytaæ

razem, mo¿e wieczorem w zimowy wieczór

lub zwyczajnie do poduszki. „Myœlinki”, to

niewielkie stworki, podobne do nas, ludzi,

tylko maj¹ce jedn¹ dziurkê w nosie. ¯yj¹ obok

nas, ale jakoœ ich nie zauwa¿amy. Mo¿e dla-

tego, ¿e s¹ tak dobre? ¯yj¹c obok ludzi,

obserwuj¹c ich, ucz¹ siê na naszych b³êdach,

choæ w rzeczywistoœci po prostu s¹ od nas

m¹drzejsze. 

Dzia³ dla Doros³ych:

Jean-Marie Abgrall - „SEKTY: manipu-

lacja psychologiczna”

Niniejsza ksi¹¿ka zosta³a napisana przez psy-

chiatrê, kryminologa, cz³onka powo³anej 

w 1996 r. przez premiera Francji Miêdzyminis-

terialnej Komisji zajmuj¹cej siê monitoro-

waniem dzia³alnoœci sekt. Autor pozna³ szcze-

gó³owo stosowane przez sekty mechanizmy

werbowania, uzale¿niania i wykorzystywania

swoich cz³onków. Jako psychiatra uwa¿nie

przygl¹da siê metodom psychologicznej ma-

nipulacji, temu jakie patologie indywidualne 

i grupowe powoduj¹, omawia skuteczne

sposoby terapii ofiar.

Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Barbara Krahe - „AGRESJA”

Ksi¹¿ka wydana w serii Psychologia Spo³eczna.

Przedstawia zagadnienie agresji w sposób

kompleksowy, wielostronny i wyczerpuj¹cy.

Pomimo rozleg³oœci problematyki tekst jest

zwarty, pisany w sposób wartki i ciekawy.

Jest to interesuj¹ca ksi¹¿ka nie tylko dla stu-

dentów i badaczy psychologii, socjologii,

prawa i dziennikarstwa. 

Z pewnoœci¹ oka¿e siê równie¿ niezwykle u¿y-

teczna dla praktyków: policjantów, psycho-

terapeutów i pracowników socjalnych, którzy

na co dzieñ spotykaj¹ siê z przemoc¹ do-

mow¹, agresj¹ seksualn¹, agresj¹ wœród

dzieci i m³odzie¿y.

„KAPUŒCIÑSKI: nie ogarniam œwiata: 

z Ryszardem Kapuœciñskim spotykaj¹ siê 

Witold Bereœ i Krzysztof Burnetko”

Oprócz wspomnieñ i znanych wywiadów 

w ksi¹¿ce znalaz³ siê jeden, ostatni, niepubli-

kowany wywiad przeprowadzony przez auto-

rów, œwietnych publicystów, Witolda Beresia

i Krzysztofa Burnetko. Tom zawiera wiele

nieznanych zdjêæ Ryszarda Kapuœciñskiego

udostêpnionych przez jego ¿onê oraz obszer-

ne kalendarium jego ¿ycia i twórczoœci.

20 kwietnia 2007

- godz.17.00 

"Artur i Miminki"
bilety: 13 z³

Francja -film fantasy, familijny

re¿yseria i scenariusz: Luc Besson,

muzyka: Eric Serra

Animowana adaptacja powieœci

Luca Bessona z g³osami gwiazd

muzyki - Madonny, Davida Bowie,

Snoop Doga. 10-letni Artur staje

oko w oko z bezwzglêdnym przed-

siêbiorc¹, pragn¹cym zagarn¹æ

piêkny dom babci ch³opca. Za-

danie uratowania domu jest

trudne, ale Artur liczyæ mo¿e na

pomoc Miminków. Jego dziadek,

który zagin¹³ przed laty w tajem-

niczych okolicznoœciach, zo-

stawi³ mu ksiêgê ze wskazówk¹

jak trafiæ do niezwyk³ej krainy

malutkich stworków...

KKIINNOO

Kształty i barwy mojego świata
Konkurs plastyczny
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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

DOMY MIESZKANIA LOKALE
Zamieniê mieszkanie komunalne o pow.

56 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, ³azien-

ka z wc, ogrzewanie centralne + piec kaf-

lowy, na 3 pokoje w nowym budownictwie.

Wiadomoœæ: tel. 0783-648-099.

Kupiê lub wynajmê mieszkanie 2 lub 3.

pokojowe, mo¿e byæ do remontu. Wiado-

moœæ: tel. 0604-798-576.

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia

2 lub 3. pokojowego w Chojnowie. Wiado-

moœæ: tel. 0788-288-199 lub 0788-906-017.

PRACA
Firma „Protyl-Serwis” sp. z o.o. w Okmia-

nach zatrudni mechaników samochodowych.

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-70-93.

Apteka Leków Gotowych w Boles³awcu

zatrudni magistra farmacji na ca³y lub pó³

etatu. Wiadomoœæ: tel. 0601-974-452.

HTM – stacja paliw, zatrudni pracownika

myjni rêcznej z doœwiadczeniem oraz kierow-

cê z kategori¹ C. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-

82-52.

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê,

pomoc kuchenn¹ i kelnerkê. Wiadomoœæ: tel.

(076) 818-67-48.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie – 30 z³

+ 22% VAT za 1m2. Wiadomoœæ: tel. 0694-

876-456 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 9a w Pio-

trowicach ko³o Chojnowa, ok. 2 km od cen-

trum Chojnowa, media w bezpoœrednim s¹-

siedztwie, cena ok. 20 tys. z³. Wiadomoœæ:

tel. (076) 722-82-02 lub 0663-472-961.

Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow. do 500 m2

w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-22

lub 0661-980-147.

Poszukujê gara¿u do wynajêcia na terenie

Chojnowa lub w jego okolicach. Wiadomoœæ:

tel. 889-333-566 lub 0888-581-264.

Sprzedam meble dzieciêce z drewna sos-

nowego w bardzo dobrym stanie. Wiado-

moœæ: tel. (076) 818-88-83 lub 0602-529-

242.

OG£OSZENIA DROBNE

Chojnowski Zak³ad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze:

KIEROWNIK ODDZIA£U
WOD-KAN

Szczegó³owe informacje

mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr

tel. 076 81 88 370, 371, 372

lub na stronie internetowej:

bip.chojnow.net.pl
(szukaj: jednostki organizacyjne

/ chzgkim)
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