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Ä

Pasterska wizytacja

Na VIII sesji

Ä

23 kwietnia w naszym mieœcie przebywa³
Biskup Stefan Regmunt, który wizytowa³
parafiê Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Marii Panny.

Ósma sesja obecnej kadencji, by³a jedn¹
z wa¿niejszych w roku. Radni tego dnia
rozliczali w³odarza z wykonania
miejskiego bud¿etu.

Ä

Niezapomniany koncert

Ä

Tenor z Chojnowa poœwiêci³ swój urlop,
by zgodnie z obietnic¹ wyst¹piæ
dla mieszkañców rodzinnego miasta.

Po majowym weekendzie
Narodowe œwiêto Konstytucji 3 Maja
chojnowianie uczcili tradycyjnie pod
obeliskiem przy ul. Chmielnej.

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* trwa remont kasy biletowej przy stadionie
miejskim „Chojnowianki”,
* prowadzone s¹ prace przy przebudowie
dojœcia do budynku Przychodni Rejonowej
przy ul. Szpitalnej,
* na ulicy ¯eromskiego trwaj¹ prace budowlane przy nawierzchni ulicy i chodników,

* porz¹dkowany jest teren by³ej strzelnicy
na terenie KS „Chojnowianka”,
* og³oszono przetarg na budowê ul. Tuwima
i Broniewskiego wraz z kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹ oraz na budowê sieci wodnokanalizacyjnej w ul. M. Sk³odowskiej.

Przyjmowanie wniosków o wyrobienie dowodów osobistych odbywa siê w ka¿dy
wtorek w godz. 8:00 - 15:30 i od œrody do
pi¹tku w godz. 7:30 - 15:00.

Szczegó³owy regulamin konkursu znajduje
siê na stronie internetowej urzêdu www.
chojnow.net.pl.

Wyró¿nione
Pasterska wizytacja
23 kwietnia w naszym mieœcie przebywa³
Biskup Stefan Regmunt, który wizytowa³
parafiê Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Chojnowie.
Jego ekscelencja spotka³ siê nie tylko z chojnowskimi kap³anami, ale odwiedzi³ tak¿e
miejskie placówki oœwiatowe. Dzieci
z przedszkola sióstr S³u¿ebniczek NMP,
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 i m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 przygotowali dla
Biskupa program, w którym wyst¹pili wokaliœci, tancerze i aktorzy.
Kilka dni póŸniej Biskup wizytowa³ tak¿e
parafiê œw. ap. Piotra i Paw³a.
W ramach wizyty odwiedzi³ m.in. Szko³ê
Podstawow¹ nr 4 i Gimnazjum nr 2. Uczniowie tych placówek przyjêli kap³ana
prezentuj¹c przygotowane specjalnie na tê
okolicznoœæ programy artystyczne.
Wizytacje tego typu przeprowadzane s¹ raz
na piêæ lat. Dla ka¿dej parafii jest to wydarzenie szczególne, a dla parafian mo¿liwoœæ
mniej oficjalnego spotkania z Biskupem
diecezji.

W ostatnim numerze pisaliœmy o sukcesach
naszych recytatorów na dorocznym konkursie „Pegazik”. Informowaliœmy wówczas,
¿e dwie nasze uczennice – Karolina Bukowska z SP4 i Martyna Humenna z Gimnazjum nr 2 przesz³y do dolnoœl¹skiego
fina³u. Dziewczêta godnie reprezentowa³y
nasz powiat i nasze miasto. Chojnowianki
wróci³y z konkursu z wyró¿nieniami i nowymi, cennymi doœwiadczeniami.
Od wielu ju¿ lat gród nad Skor¹ wygrywa
eliminacje powiatowe, a jego przedstawiciele bior¹ udzia³ w zmaganiach wojewódzkich zdobywaj¹c czo³owe miejsca. Wyró¿nienie na skalê Dolnego Œl¹ska, to sukces,
gratulujemy zatem naszym recytatorkom.

ANTRAKT wyst¹pi³ w GrodŸcu
6 maja br., na zaproszenie kasztelana Zamku
Grodziec, pana Zenona Bernackiego,
w zamkowym salach goœci³a grupa teatralna ANTRAKT z MDK. M³odzie¿ przyjecha³a z pantomimicznym spektaklem „Z
dziejów dawnego Chojnowa”, przygotowywanym na drug¹ ods³onê przegl¹du

Konkurs na logo

M³ode drzewka w Parku Œródmiejskim nie
maj¹ szans dorosn¹æ. Kolejny ju¿ raz wandale po³amali kilka z nich z premedytacj¹
niszcz¹c je w sposób niepozwalaj¹cy na ich
uratowanie.

Wydzia³ SO
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie przypomina mieszkañcom o ustawowej wymianie dowodów
osobistych. Stare dowody ksi¹¿eczkowe
wa¿ne s¹ do 31.12.2007. Wnioski o wyrobienie nowych dowodów osobistych mo¿na
pobraæ i z³o¿yæ w urzêdzie miejskim w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr. 1
(parter) z kompletem dokumentów - informacja pokój nr. 1.
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Urz¹d Miejski w Chojnowie og³asza konkurs w dwóch kategoriach na opracowanie
znaku graficznego (logo) oraz has³a promuj¹cego Miasto Chojnów. Celem konkursu jest wytypowanie do realizacji projektów, które stan¹ siê wizytówk¹ Miasta
Chojnowa.
Projekty powinny dawaæ mo¿liwoœæ ich
wszechstronnego wykorzystania na drukach
firmowych, wizytówkach, bilbordach,
banerach, reklamach œwietlnych, gad¿etach,
medalach, pucharach oraz rozmaitych formach przestrzennych.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do osób powy¿ej 14 roku ¿ycia.
Prace mog¹ byæ realizowane zarówno indywidualnie jak i zespo³owo. W dowolnej
technice i z wykorzystaniem wielu kolorów. Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ kilka
projektów.
Projekty mo¿na dostarczaæ osobiœcie do
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie ul. Pl. Zamkowy 1 pok. nr 6 lub poczt¹ na adres jw.
Konkursowe prace nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2007 r.
(w przypadku przesy³ek pocztowych decyduje data stempla pocztowego). Na zwyciêzców w ka¿dej kategorii czekaj¹ atrakcyjne nagrody g³ówne.
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Chojnowskie rozmaitoœci
teatralnego Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska
SILEBIA. W Sali Rycerskiej sekwencje codziennej spokojnej pracy dawnych choj-nowian
zderza³y siê z wydarzeniami, które na kartach
dziejów zapisa³y siê krwawymi zg³oskami,
a wiruj¹ca wœród kmieci ogniœcie czerwona œmieræ
zbiera³a swe ponure ¿niwo.
Wszystkich zainteresowanych spektaklem
zapraszamy do MDK 2 czerwca br. na II SILEBI .
Spektakl bêdzie jedn¹ z konkursowych prezentacji.

Zapraszamy na festyn
Rada Szko³y i spo³ecznoœæ uczniowska
Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II
maj¹ zaszczyt zaprosiæ mieszkañców
Chojnowa na coroczny festyn szkolny,
który odbêdzie siê 12.05.2007 roku.
Pocz¹tek zabawy godz. 15.00.
W programie wiele atrakcji:
- rozgrywki sportowe
- liczne stoiska
- licytacja cennych przedmiotów
min. (ksi¹¿ki z osobistym podpisem
kardyna³a Dziwisza, pi³ka z autografami
wicemistrzów œwiata w siatkówce)
- konkurs karaoke
- loteria fantowa
Gwarantujemy liczne i cenne nagrody,
mi³¹ zabawê i bezpieczeñstwo!
Festyn zakoñczy wystêp zespo³u muzycznego.
Serdecznie zapraszamy, szczegó³owy
program festynu podajemy na plakatach.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- maj, czerwiec, lipiec 1. Apteka ,,Pod S³oñcem”:
2. Apteka ,,Salix”:
3. Apteka ,,Melisa”:
4. Apteka ,,Farmed”:
5. Apteka ,,Stokrotka”:

13.05.07, 10.06.07,
15.07.07
20.05.07, 17.06.07,
22.07.07
27.05.07, 24.06.07,
29.07.07
03.06.07, 01.07.07
07.06.07, 08.07.07

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. 582,51 m2 po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa (obok Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej), oznaczonej numerem
geodezyjnym 35/3 o pow. 5583 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 35574.
Cena wywo³awcza – 120.000,00 z³.
Wadium - 24.000,00 z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta
jest jako tereny produkcji, baz i sk³adów, us³ugi komercyjne (w zakresie produkcji),
us³ugi publiczne. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 13 czerwca 2007 r. o godz. 1230w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 6 czerwca
2007 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000149062
0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. Liczy siê data wp³ywu
pieniêdzy na rachunek bankowy.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach od 15 maja do 5 czerwca 2007 r.
w godz. 9 00 do 14 00. 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.

Podziêkowanie

Podziêkowania
dla wszystkich
uczestnicz¹cych
w ostatniej drodze

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ból, okazali wiele serca,
wspó³czucia i pomocy oraz uczestniczyli
we Mszy Œw. i pogrzebie, odprowadzaj¹c
w miejsce wiecznego spoczynku
Kochanego mê¿a, ojca, teœcia i dziadka

œp.
Janiny Piechowicz

Za wspóln¹ modlitwê, z³o¿one wieñce i kwiaty.
Rodzinie, krewnym, s¹siadom, przyjacio³om, kolegom
i kole¿ankom, znajomym, ksiêdzu Krzysztofowi Bojko
Proboszczowi Parafii Bia³a oraz za godn¹ pos³ugê
Zak³adowi Pogrzebowemu Pana Józefa Chudziaka
serdeczne podziêkowania sk³ada ¿ona z rodzin¹.
Jednoczeœnie prosz¹c o dalsz¹ modlitwê
za zbawienie duszy œp. Mieczys³awa.

Œp. Mieczys³awa G³¹ba

sk³ada pogr¹¿ona
w ¿alu rodzina.
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Na VIII sesji
sma sesja obecnej kadencji, by³a jedn¹ z wa¿niej-szych w
roku. Tego dnia radni oceniali ubieg³o-roczne dzia³ania
burmistrza w sferze rachunkowej. Mówi¹c krótko –
rozliczali w³odarza z wykonania miejskiego bud¿etu. Udzielaj¹c
absolutorium, akceptuj¹ jednoczeœnie zarz¹dzanie publiczn¹ kas¹.
Opiniê o gospodarnoœci burmistrza wydaj¹ miejskie komisje
i co najistotniejsze Regionalna Izba Obrachunkowa – jednostka
nadzoruj¹ca i kontroluj¹ca samorz¹dy.
Ka¿da z opinii by³a pozytywna, radni zatem bez w¹tpliwoœci
przyznali burmistrzowi absolutorium.

Ó

leni w Rynku z materia³u wykonawcy, przeœwietlanie drzew i formowanie
koron,
malowanie
³awek
i
koszy
w rejonie terenów zielonych.
Na pozosta³ych terenach wymagaj¹cych koszenia i sprz¹ta-nia tj.
pobocza dróg, rowy, skarpy i Park Piastowski - prace s¹ wykonywane przez pracowników interwencyjnych.
eg

W porz¹dku obrad tej sesji znalaz³ siê tak¿e punkt dotycz¹cy planu
opieki nad zieleni¹ miejsk¹. Temat opracowany przez wydzia³
Rozwoju Gospodarczego Miasta przedstawi³ radnym burmistrz.
W roku 2007 i 2008 utrzymaniem terenów zielonych z wy-³¹czeniem Parku Piastowskiego zajmuje siê firma ACER
z Lubina wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.
W zakresie jej obowi¹zków znajduje siê koszenie trawników, sprz¹tanie przejœæ dla pieszych w rejonie terenów zielo-nych,
sadzenie kwiatów z materia³u wykonawcy, zagospoda-rowanie zie-

Sprawozdanie 3/2007 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia
22 lutego 2007 r. do dnia 25 kwietnia 2007 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Rozpoczêto wymianê nawierzchni jezdni
i chodników w ul. ¯eromskiego.
2. Rozpoczêto przebudowê dojœcia do budynku Przychodni Rejonowej przy ul.
Szpi-talnej - zadanie obejmuje monta¿ platformy podnoœnej dla niepe³nosprawnych.
3. Podpisano umowê z wykonawc¹ na wymianê stolarki okiennej w budynkach Gimnazjum Nr 1.
4. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na remont pokryæ dachowych w Szkole
Pod-stawowej Nr 4 (segmenty A i B).
5. Og³oszono przetargi nieograniczone na:
- wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej remontu i przebudowy „Domu
Chemika”,
- budowê nawierzchni ul. Tuwima wraz z
ka-nalizacj¹ ogólnosp³awn¹.
6. Wznowiono, przerwany na okres zimowy, remont k³adki nad rzek¹ Skor¹.
7. Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z wymian¹ opraw oœwietlenia ulicznego na energooszczêdne.
8. Wykonano nawierzchniê pieszojezdn¹
miêdzy budynkami Nr 2 przy ul. Piotra
Skargi i Nr 23 przy ul. Rynek z przed³u¿eniem w stronê ul. Rejtana.
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9. Przebudowano nawierzchniê chodnika przy
budynku komunalnym na ul. Piotra Skargi.
10. Oczyszczono z odrostów skarpê miêdzy
ul. Z³otoryjsk¹ i cmentarzem komunalnym.
11. Trwa wykonanie nawierzchni przed wejœciem do sali gimnastycznej Gimnazjum Nr
2.
12. Oczyszczono z krzewów teren skarpy
rzeki Skory przyleg³ej do ul. Asnyka w
gra-nicach miasta.
13. Przeprowadzono II przetarg na dostawê
materia³ów do budowy chodników.
14. Zakupiono 2 kwietniki plenerowe o
wy-sokoœci 240 cm.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony
Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców 2 lokale mieszkalne przy
zastosowaniu 92% bonifikaty na ³¹czn¹
kwotê 6.416 z³.
2. Sprzedano na rzecz najemcy lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy ul. Rynek 23 za kwotê
77.022 z³.
3. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem
wpisanym do rejestru zabytków po³o¿on¹

przy ul. G³owackiego, za kwotê 17.765 z³
po zastosowaniu bonifikaty do ceny budynku w wysokoœci 50 %,
- dwie dzia³ki pod zabudowê gara¿em przy
ul. Parkowej za cenê 2.770 z³ i przy ul. Legnickiej za cenê 3.550 z³.
4. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu:
- w odniesieniu do dzia³ki po³o¿onej w obrêbie 3 w obszarze ul. Po³udniowej – Asnyka
o powierzchni 1030 m2, przeznaczonej pod
zabudowê jednorodzinn¹, stanowi¹cej
w³as-noœæ osoby fizycznej za cenê 25.132 z³ a
zby-wanej na rzecz mieszkañca gminy
Zagrodno,
- w odniesieniu do dzia³ki po³o¿onej przy
ul. Konopnickiej o powierzchni 549 m2 przeznaczonej pod zabudowê jednorodzinn¹,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za
cenê 10.000 z³ a zbywanej na rzecz mieszkañca Chojnowa.
5. Wydano 2 decyzje na przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci na kwotê 1.563 z³.
6. Wydano decyzjê na podzia³ nieruchomoœci przy ul. Z³otoryjskiej 4 – dz. nr
211/2 w celu zniesienia wspó³w³asnoœci
nierucho-moœci zabudowanej budynkami
mieszkalnymi.
7. Przed³u¿ono umowê u¿yczenia stawu
miejskiego dla Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-
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8. Rozpoczêto czynnoœci w sprawie przejêcia w zasoby komunalne czêœci dzia³ki –
Plac Dworcowy, obejmuj¹c¹ stanowiska
PKS-u (tereny zieleni i chodnik).
9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew gatunku klon przy ul. Koœciuszki
i gatunku d¹b przy ul. Piotrowickiej dla osób
fizycznych z obowi¹zkiem nasadzenia,
- wydano 5 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew:
a/ przy ul. Legnickiej dla DZDW we Wroc³awiu Rejonowy Oddzia³ Legnica z obowi¹zkiem nasadzenia drzew,
b/ zgodnie z zatwierdzonym planem realizacyjnym przebudowy trakcji kolejowej dla
PKP Warszawa,
c/ przy ul. Kraszewskiego dla Dolnoœl¹skiej
Spó³ki Gazowniczej we Wroc³awiu, z obowi¹zkiem nasadzenia zastêpczego,
d/ przy ul. Kiliñskiego dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ” w Chojnowie, z obowi¹zkiem nasadzenia drzew oraz odmówiono zezwolenia na usuniêcie drzewa gatunku
œwierk.
10. Wydano 4 postanowienia w sprawie
zatwierdzenia programu gospodarki odpa-

dami niebezpiecznymi, które mog¹ powstaæ
w wyniku dzia³alnoœci:
- Zak³adu Us³ug Budowlano-Projektowych
w Legnicy,
- Firmy „AK NOVA” Sp. z o.o. Odolanów,
- Firmy Budowlanej „BUDPOL” Piotr Smolarczyk, Czêstochowa,
- Przedsiêbiorstwa Produkcji Handlu i Us³ug
„GAJAWI” £ódŸ.
11. Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia dla Firmy Us³ugi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego, Stanis³aw Waluœ – przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji
ogólnosp³awnej w ul. M.Curie – Sk³odowskiej.
12. W miesi¹cu marcu przy udziale firmy
specjalistycznej zlikwidowano zagro¿enie
z terenu nieczynnego browaru. Usuniêto
pozostawiony amoniak z instalacji amoniakalnej u¿ywanej w procesie ch³odzenia piwa.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 214 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 208 wniosków, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 20.925 z³,

(wydano 191 decyzji pozytywnych i 17 decyzji negatywnych). Za miesi¹c III i IV
2007 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 135.589 z³.
2. Dowody osobiste: wydano 437 dowodów
osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:
1. Wydano:
- 32 decyzje administracyjne,
- 6 zaœwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹,
- 17 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono:
- 3 akty urodzenia,
- 12 aktów ma³¿eñstw,
- 19 aktów zgonów.
3. Za³atwiono:
- 1 sprawê korespondencji konsularnej,
- 89 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC,
- 229 wniosków o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 370 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski o medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Uchwa³a Nr VIII/35/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwa³a Nr VIII/36/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 kwietnia 2007r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie
przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka
w Chojnowie.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie
za³o¿enia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r.
o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.), art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999r. Nr 12, poz. 96 z póŸn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn.zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.),
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999r. Nr 12, poz. 96 z póŸn. zm.), oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn.zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.
W uchwale Nr VI/44/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 11 marca
1999r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Janusza
Korczaka w Chojnowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 2. po s³owie: “Reja” dopisuje siê s³owo: “Ró¿ana”, a po s³owie:
„Œciegiennego” dopisuje siê s³owo: „Tulipanowa”.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej.

§ 1.
W uchwale Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia
11 marca 1999r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2. po s³owie: “Reja” dopisuje siê s³owo: “Ró¿ana”, a po
s³owie: „Œciegiennego” dopisuje siê s³owo: „Tulipanowa”.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Niezapomniany koncert
Kilkaset osób uczestniczy³o w niecodziennym
koncercie jaki 21 kwietnia odby³ siê w koœciele
pw. œw. ap. Piotra i Paw³a.
Pieœni i arie operowe ujête pod wspólnym tytu³em „Znasz-li ten kraj” by³y dla mieszkañców
naszego miasta wytrawn¹ uczt¹ melomana.
Gwiazd¹ koncertu by³ Bogus³aw Bidziñski – 34 letni chojnowianin,
obecnie solista Opery w Zurychu.
- Pomys³ na ten koncert pojawi³ siê kilka lat temu – wyjaœnia
B. Bidziñski. – Rozmawialiœmy o tym z burmistrzem przy okazji wydania mojej solowej p³yty. Sprawy zawodowe przeci¹gnê³y organizacjê
koncertu, ale cieszê siê bardzo, ¿e w koñcu doszed³ do skutku.
Tenor z Chojnowa poœwiêci³ swój urlop, by zgodnie z obietnic¹ wyst¹piæ dla mieszkañców rodzinnego miasta. Sam zaj¹³ siê przygotowaniami dopilnowuj¹c najdrobniejszych szczegó³ów. Jego g³owê zaprz¹ta³a tylko jedna myœl – czy publicznoœæ nie zawiedzie? Mieszkañcy nie zawiedli gwiazdy, ona nie zawiod³a mieszkañców.

- Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e mog³em daæ chwile radoœci moim wspó³mieszkañcom. Moim marzeniem jest, aby tego typu koncerty odbywa³y
siê tu cyklicznie. Chojnów móg³by staæ siê miastem festiwali organowo-pieœniarskich. Jestem gotów pomóc w organizacji.
Wszyscy, którzy znali Bogus³awa jako ma³ego ch³opca, wspominaj¹
go jako niesfornego urwisa. Jego nauczyciele doskonale pamiêtaj¹
czêste wpisy do dzienniczka i wizyty mamy. Dziœ pozosta³ mu ten
sam b³ysk w oku i równie silne, choæ zdecydowanie inne, emocje,
jakie wzbudza swoimi wystêpami.

***

Do Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa,
Ksiêdza Pra³ata Tadeusza Jurka
i Mieszañców Miasta Chojnowa
Dziêkujê serdecznie wszystkim, którzy pomogli przy organizacji koncertu. Szczególnie dziêkujê Burmistrzowi
- To by³ wspania³y koncert, takiego w naszym mieœcie jeszcze nie by³o, i ksiêdzu Pra³atowi. Podziêkowania dla pañ: Emilii
jestem pod ogromnym wra¿eniem, d³ugo bêdê pamiêtaæ ten wystêp – Grzeœkowiak i Marii Zawiœlañskiej z Gazety Chojnowskiej
opinii tego typu by³o wiele. Wyrazem wdziêcznoœci publicznoœci by³y
oraz pana Andrzeja Bobika z drukarni “UNIFOT” za przyowacje na stoj¹co zarówno dla Bogus³awa Bidziñskiego, jak i akompaniuj¹cych mu chojnowian Roberta Kulasa (fortepian) i Tomasza gotowanie, druk programów i plakatów; panu Dy-rektorowi
Susmêda (organy) oraz solisty Warszawskiej Opery Kameralnej Piotra Gimnazjum Miros³awowi Gêbali za wypo¿yczenie instruRafa³ko.
mentu oraz stroicielowi Damianowi Kolankowi za przygotowanie fortepianu do koncertu.
Dziekujê Tomaszowi Susmendowi, Robertowi Kulasowi
oraz Piotrowi Rafa³ko za wspania³¹ atmosferê w przygotowaniu oraz podczas koncertu.
Cieszê sie, ¿e mog³em liczyæ na mieszkañców Chojnowa,
którzy tak t³umnie przybyli na koncert.
Zapraszam Wszystkich na Koncert: “Requiem”
W. A. Mozarta, który odbêdzie siê 9 czerwca 2007
(sobota) o godz. 19.00 pod dyrekcj¹ Józefa Wilkomirskego w
Koœciele Mariackim przy ul. Najœwiêtszej Marii Panny w
Legnicy.
Pozdrowienia, Bogus³aw Bidziñski

6

GAZETA CHOJNOWSKA NR 9/649

Po majowym weekendzie
Chojnowsk¹ majówkê, jak co roku, zainaugurowa³ koncert uczniów Spo³ecznego Ogniska
Muzycznego, który odby³ siê 27 kwietnia.
W tzw. sali imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej, m³odzi muzycy dali popis swoich
umiejêtnoœci, a publicznoœæ, g³ównie bliscy
wykonawców, wys³uchali standardów muzyki klasycznej i rozrywkowej w interpretacji
swoich pociech.

W ramach majowych miejskich imprez
w sobotê 28 kwietnia w Miejskim Domu
Kultury ju¿ po raz ósmy odby³ siê Przegl¹d
Formacji Tanecznych „Stonoga”, na którym
wyst¹pi³o 14 formacji tanecznych m.in. z Legnicy, Bytomia Odrzañskiego, Boles³awca
i oczywiœcie Chojnowa (szerzej o tej popularnej imprezie na str. 8).

duj¹c¹ obecne od dawna wady systemu politycznego.
To najwiêksze dzie³o prawno-polityczne dawnej Rzeczypospolitej by³o odpowiedzi¹ na
pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê wewnêtrzn¹ i miêdzynarodow¹ pañstwa, które jeszcze 150 lat
wczeœniej by³o jedn¹ z najwiêkszych potêg
europejskich i najwiêkszym krajem w Europie.
“Wszelka w³adza spo³ecznoœci ludzkiej pocz¹tek swój bierze z woli narodu” – ten cytat
z konstytucji jest aktualny do dziœ. Dlatego
tak jak przed dwustu szesnastoma laty nasi
przodkowie œwiêtowali uchwalenie dokumentu zmieniaj¹cego bieg historii, tak my radujmy siê z pozycji naszego kraju w œwiecie i obowi¹zuj¹cej w nim praworz¹dnoœci.”
Z ulicy Chmielnej, w asyœcie orkiestry dêtej
pod batut¹ Jana Buñkowskiego, mieszkañcy
udali siê do koœcio³a pw. œw. ap. Piotra i Paw³a
na Mszê œw. w intencji Ojczyzny.
Popo³udnie tego dnia wype³ni³ festyn, na
którym wyst¹pili g³ównie chojnowscy
wokaliœci. Na festyn chojnowian zaproszono
do Parku Piastowskiego. Pocz¹tkowo w zamierzeniach organizatorów mia³o to byæ
spotkanie z muzykuj¹cymi chojnowskimi
rodzinami, ale w zwi¹zku z tym, i¿ kolejni
„rodzinni” wykonawcy zmuszeni byli z ró¿-

5 maja przez Chojnów przejecha³ barwny
peleton uczestników 42 edycji Wyœcigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”.
Przez krótk¹ chwilê mieszkañcy dopingowali
zawodników z wielu krajów, którzy tak szybko jak siê pokazali, zniknêli za pierwszym
zakrêtem.
Majowe œwiêtowanie zakoñczy³ Otwarty
Turniej Szachowy o Mistrzostwo Miasta Chojnowa, który odby³ siê 6 maja w Miejskim
Domu Kultury (relacja z turnieju na str. 12).

1 maja, na wielofunkcyjnym boisku przy
Gimnazjum nr 2 rozpocz¹³ siê Turniej Pi¹tek
Pi³karskich o Puchar Burmistrz Miasta Chojnowa (relacja z przebiegu rozgrywek str. 12).
Narodowe œwiêto Konstytucji 3 Maja chojnowianie uczcili tradycyjnie pod obeliskiem
przy ul. Chmielnej.

- Od wielu lat spotykamy siê w tym miejscu,
aby w symboliczny sposób uczciæ ustanowienie Konstytucji - Ustawy Rz¹dowej reguluj¹cej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga
Narodów – powiedzia³ w krótkim przemówieniu burmistrz Jan Serkies. - 3 maja
1791 roku, w atmosferze zamachu stanu,
pos³owie przyjêli pierwsz¹ w Europie, a drug¹ po amerykañskiej, ustawê rz¹dow¹ likwi-
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Krótko, bo tylko w 3 utworach da³a siê mieszkañcom poznaæ Mariola Malik. ¯ywio³owoœæ
i absolutny brak tremy – to znaki firmowe tej
prezentacji. Potem na scenie pojawili siê
wykonawcy spod znaku hip hopu...
O mo¿liwoœæ prezentacji swoich dokonañ
i tego, co ich muzycznie poci¹ga, m³odzi
wykonawcy zabiegali od dawna. Nie uda³o
siê zorganizowaæ zamkniêtego koncertu w sali
MDK 28 kwietnia – w zwi¹zku z meczem
podwy¿szonego ryzyka w Legnicy policja nie
mog³a zapewniæ w tym dniu nale¿ytej ochrony, wiêc od pomys³u odst¹piono. Poniewa¿
majowy festyn zmienia³ sw¹ formu³ê, a m³odzi
wykonawcy zapewniali, ¿e ich wystêp ma do
hip hopu przekonaæ, a nie od niego odrzuciæ
– postanowiono daæ im szansê. Szkoda, ¿e
z niej nie skorzystali! Szkoda, ¿e potraktowani jak m³odzi mê¿czyŸni, okazali siê ma³ymi
ch³opcami.
Organizator przeprasza uczestników festynu za sceniczne wulgaryzmy podczas wystêpu zespo³ów hip-hopowych! – Stanis³aw
Horodecki.
W zupe³nie innej poetyce zabrzmia³ zespó³
FAKT. Piosenki znane i lubiane zgromadzi³y
pod scen¹ spor¹ grupkê mi³oœników tañca.
Có¿ – jak mawia³ in¿ynier Mamoñ w „Rejsie”najbardziej lubiê te utwory, które ju¿ s³ysza³em.

nych powodów odmówiæ wystêpu w tym
dniu, program spotkania zacz¹³ ewoluowaæ.
Udanie zaprezentowa³ siê Grzegorz Dowgia³³o.
Jego muzyczny talent wyraŸnie siê rozwija,
a ci, którzy œledzili jeszcze nie tak dawno
prezentacje ma³ego Grzesia ze zdumieniem
odkrywali, ¿e maj¹ ju¿ do czynienia z m³odym mê¿czyzn¹. Byle tak dalej!

eg
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Niech ¿yje bal
Przygotowania do tej zabawy trwaj¹ przez kilka tygodni. To jedna
z tych imprez, na któr¹ bilety s¹ wyprzedane na d³ugo przed terminem. Bal organizowany przez chojnowskie stowarzyszenie diabetyków cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹. Byæ mo¿e mieszkañcy maj¹
niewiele okazji do pl¹sów do bia³ego rana, a mo¿e dobra organizacja
imprezy decyduje o jej powodzeniu.

- Dla nas nie jest problemem podj¹æ siê przygotowania balu – mówi
prezes chojnowskiego stowarzyszenia diabetyków Stanis³awa Wolska.
- K³opot zaczyna siê wówczas kiedy chêtnych jest zbyt du¿o. Trudno
nam odmawiaæ zainteresowanym, z drugiej strony wiemy, ¿e zabawa
w t³oku nie nale¿y do najprzyjemniejszych.

Tego rodzaju dylemat organizatorzy maj¹ co najmniej dwa razy
w roku – w okolicach Bo¿ego Narodzenia na balu op³atkowym
i Wielkiej Nocy na balu zwanym potocznie „jajeczkiem”.

Na parkiecie Domu Chemika bawi siê wówczas ponad 150 - 200
osób, a zapewnieniem im komfortu zajmuje siê zaledwie kilka osób.
Najbardziej zaanga¿owane – Stefania Wolska, Janina Rogal i Krystyna
Wierzbicka (na zdjêciu) nie wzdychaj¹ kiedy zbli¿a siê termin przygotowañ, nie narzekaj¹ kiedy w kuchni w pocie czo³a pichc¹, szykuj¹
i zmywaj¹ statki i jako ostatnie wychodz¹ z balu.
- Poœwiêcamy na to naprawdê du¿o czasu, energii i zdrowia – mówi¹,
ale warto, zw³aszcza wtedy kiedy z ust uczestników zabawy padaj¹
pytania kiedy kolejny bal?
A kolejny ju¿ za kilka miesiêcy. Warto mo¿e zatem ju¿ rezerwowaæ
sobie miejsca.
eg

STONOGA z chojnowskim akcentem
VIII Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych “STONOGA” okaza³ siê du¿ym sukcesem lokalnych zespo³ów. Co prawda malkontenci mog¹ narzekaæ, i¿ w zwi¹zku z Mistrzostwami Polski w tañcu disco oraz pokrewn¹ imprez¹ zorganizowan¹ w tym
samym terminie przez Legnickie Centrum
Kultury na scenie MDK pojawi³o siê tylko (?)
14 zespo³ów, ale taka ju¿ rola malkontentów...

zas³u¿y³ “REWERS” z Bytomia Odrzañskiego,
zaœ „br¹z” - “KARAMBOL” z MDK.
* w kat. INNA ZESPO£OWA FORMA
TAÑCA zanotowano w tym roku zdecydowanie mniej zg³oszeñ. Ostatecznie zwyciêzc¹
zosta³ “MODUS” z Boles³awca, drugie miejsce
przypad³o grupie “CRAZY SCATES” z Legnicy,
trzecie – zespo³owi “ETIUDA” z Boles³awca.
VIII STONOGA przesz³a ju¿ do historii.
Chojnowscy tancerze niecierpliwie wygl¹daj¹
ju¿ jej IX ods³ony.
sh
oraz nasza reprezentantka Marta Marcinkiewicz, zadecydowa³o o nastêpuj¹cym
podziale nagród i pucharów:
* w kat. DISCO do lat 11 wszystkie 3 miejsca
przypad³y chojnowianom! Najlepszy okaza³
siê “RYTM” z SP 4, na drugim miejscu sklasyfikowano “MA£Y BROOKLYN” z Gimnazjum
nr 2, wreszcie na trzeciej pozycji “MA£Y
KARAMBOL” dzia³aj¹cy przy MDK.

Jury, w którym w tym roku zasiedli pañstwo
Krawczonkowie (ex-MOZAIKA z Przemkowa,
a obecnie g³ogowska rewia “GRAFFITTI)”
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* w kat. DISCO od 12 do 16 lat bezkonkurencyjny okaza³ siê “BROOKLYN” z Gimnazjum nr 2 (zdaniem jurorów – najlepsza
formacja tegorocznej STONOGI), na „srebro”
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Moje myœli id¹ œcie¿k¹
pe³n¹ s³oñca...
„...Zamykam oczy moje myœli
id¹ œcie¿k¹ pe³n¹ s³oñca.
Jest mi dobrze, jestem spokojna, czujê ciep³o w koniuszkach palców...”
(z tekstu relaksacyjnego
Marii Widerowskiej)
18 kwietnia Chojnowskie
Ko³o Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
dzia³aj¹ce przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie zorganizowa³o warsztaty
biblioterapeutyczne. Poprowadzi³a je pani Maria Widerowska, biblioterapeutka
z Wa³brzycha. W trakcie spot-

kania uczestnicy, chojnowscy bibliotekarze, dowiedzieli
siê, jak powinien funkcjonowaæ gabinet biblioterapeutyczny oraz wziêli udzia³ w zajêciach praktycznych. Podczas
tych zajêæ bibliotekarki zainspirowane odpowiedni¹ muzyk¹, malowa³y pejza¿e i w
oparciu o nie tworzy³y w³asne teksty relaksacyjne.
Z pewnoœci¹ wiedza wyniesiona z warsztatów bêdzie
pomocna w prowadzeniu biblioterapii wœród chojnowskiej spo³ecznoœci.

Udany koniec udanego projektu
26 kwietnia w Miejskim Domu Kultury, odby³ siê fina³owy koncert projektu „Metamorfozy” przygotowany
przez opiekunów panie: J. Matys
i Z. £abuz. Uczestnicy projektu
przedstawili spektakl pt: „ Czy znasz
swojego krokodyla?”
Realizacja projektu trwa³a 11 miesiêcy, od czerwca 2006 r., w ramach

Spektakl „Czy znasz swojego krokodyla?” mia³ na celu przekazanie
najwa¿niejszych wartoœci ¿yciowych: tolerancji, przyjaŸni, mi³oœci,
wolnoœci, znalezienie „pokrewnej
duszy”. Na scenie obok naszych
kole¿anek i kolegów wyst¹pi³y dzieci ze œwietlicy terapeutycznej, którym dziêkujemy za wspó³pracê. Pomimo trudu i wysi³ku w³o¿onego
w przedstawienie, na twarzach m³odych aktorów widnia³y uœmiechy.
Nigdy nie zapomnimy tych wspania³ych chwil prze¿ytych razem. Dla
nas to dopiero pocz¹tek. Najtrafniej
okreœlaj¹ to s³owa koñcz¹ce spektakl
„Ju¿ z naszymi s³aboœciami nie musimy walczyæ sami. Bo ³atwiej cieszyæ siê œwiatem, gdy siê czujesz
czyimœ bratem.”

M.L.

Muzyka indyjska, bengalski taniec
i wegetariañska kuchnia
W sobotnie popo³udnie 21
kwietnia mieszkañcy Chojnowa mogli wybraæ siê na
“Spotkanie z kultur¹ staro¿ytnych Indii”. Spotkanie pod
takim tytu³em odby³o siê w sali
Miejskiego Domu Kultury
i by³o okazj¹ do zg³êbienia
historii i filozofii wyznawców Hare Kriszna.

w Ameryce. Zwi¹zana jest
z kultem boga Kriszny, boga
ognia, niebios i S³oñca, jednego z wcieleñ Boga Wisznu.
Wyznawców Kriszny w Polsce jest oko³o 12 tys., z czego
jedna dziesi¹ta mieszka w œwi¹tyniach.
programu „Ogólnopolski Konkurs
Grantowy - Równaæ Szanse 2006”,
którego sponsorem by³a Polsko
–Amerykañska Fundacja Wolnoœci,
a w Polsce administratorem funduszy i organizatorem konkursu
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y.

Religia Hare Kriszna narodzi³a siê nieca³e 40 lat temu

Do Chojnowa przyjecha³a
niewielka grupa, która zaprezentowa³a swoj¹ wiarê artystycznie. By³y tañce, œpiewy, sztuka teatralna i kulinarna. Zainteresowani wys³uchali tak¿e
wyk³adu i obejrzeli film dotycz¹cy filozofii wedyjskiej.
eg
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zosta³y przygotowane jase³ka, które
zaprezentowano podczas spotkania
wigilijnego w Szkole Podstawowej
nr 4 i w chojnowskim Oœrodku Pielêgnacyjno – Rehabilitacyjnym „Niebieski Parasol”.
Dziêki spotkaniom w klubie mogliœmy poznaæ wspania³ych rówieœników, zawrzeæ nowe przyjaŸnie,
pokonaæ w³asn¹ s³aboœæ, zdobyæ now¹ wiedzê i umiejêtnoœci, rozwin¹æ
zdolnoœci, o które mo¿e nawet siebie
nie podejrzewaliœmy.

W internacie szkolnym powsta³ klub
pod nazw¹ „Metamorfozy”, gdzie
odbywa³a siê du¿a czêœæ prowadzonych zajêæ. By³y to warsztaty twórczej aktywnoœci, zajêcia biblioterapeutyczne, warsztaty interpersonalne
i „Trening twórczoœci” oraz zajêcia
choreograficzne. Odby³y siê równie¿
spotkania literackie oraz wycieczka
do Teatru Polskiego we Wroc³awiu.
We wspó³pracy z dzieæmi ze œwietlicy terapeutycznej i ich opiekunami

Projekt „Metamorfozy” skierowany
by³ do uczniów PZS w Chojnowie,
a realizowany przez nauczycieli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocy
Uczniom PZS w Chojnowie „WSPARCIE”. Chcielibyœmy podziêkowaæ
wszystkim, dziêki którym mogliœmy
prze¿yæ wiele ciekawych i niepowtarzalnych doœwiadczeñ. Dziêkujemy Lucynie Olszewskiej, Jadwidze
Matys, Teresie Hajtko, Irenie Urbaniak i Zofii £abuz.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
przyczynili siê do powstania spektaklu, szczególnie panu dyrektorowi
i pracownikom MDK w Chojnowie,
wychowawcom œwietlicy terapeutycznej: paniom: Z. Maækowiak
i J. Aleksander oraz instruktorowi
teatralnemu pani J. Rostkowskiej.
Dziêkujemy bardzo serdecznie pani
Zosi za wszystko, co dla nas zrobi³a.
By³a zawsze w tych dobrych i z³ych
chwilach- uczestnicy klubu.
Iwona Œwi¹tek
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PROZDROWOTNIE W SP 4
“Zdrowie to nie wszystko,
ale wszystko jest niczym bez zdrowia”

17 kwietnia 2007 w Szkole Podstwawowej nr 4 w Chojnowie
odby³y siê zmagania uczniów
klas III w Miêdzyszkolnym
Turnieju Prozdrowotnym
“¯YJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”.
Sprawnoœæ fizyczna uczestników turnieju, wiedza w zakresie wykonywania zbilansowanego drugiego œniadania, robienia ekologicznych zakupów
i zachowania siê w trudnych, niebezpieczych sytuacjach oraz
wiedza sprawdzana testem oceniane by³y przez jury pod prze-

wodnictwem dyr. E. Borysewicz.
Wyniki Turnieju:
I miejsce - dru¿yna z SP 4 w Chojnowie przygotowana przez
G. Koœnik.
II miejsce - dru¿yna z SP 3
w Chojnowie przygotowana
przez U. Bisiorek.
III miejsce - dru¿yna z SP w Budziwojowie przygotowana
przez K. Kulbat.
Ide¹ organizatora by³o nie tylko
sprawdzenie wiedzy i umiejêtnoœci uczestników, ale przede
wszystkim wdra¿anie do œwiadomego kreowania w³asnego,
przyjaznego œrodowiska zdrowego stylu ¿ycia.

Bez nagrody, ale z zadowoleniem
Mimo, ¿e siê nie powiod³o, wyjazd uwa¿aj¹ za udany.
Œpiewaj¹ca dru¿yna ZHP z Chojnowa, która kolejny ju¿ raz wziê³a udzia³ w XIII Przegl¹dzie
Twórczoœci Artystycznej Zuchów
i Harcerzy Dolnego Œl¹ska w Polkowicach cieszy siê z udzia³u
w wokalnym konkursie.
- Rywalizacja by³a bardzo trudna – mówi opiekun grupy pwd.
Pawe³ Wróbel – Na scenie wyst¹pi³o 350 wykonawców. Nie
bêdê ukrywa³, ¿e trochê za póŸno
wziêliœmy siê za przygotowania,
ale ka¿dy wyjazd tego typu to
dla nas doœwiadczenie, które
staramy siê wykorzystywaæ w kolejnych edycjach konkursu.
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Zespó³ nie czuje pora¿ki.
- Wspaniale siê bawi³yœmy,
pozna³yœmy nowych przyjació³.
Lubimy œpiewaæ i tak naprawdê nie ma dla nas znaczenia pozycja w konkursowym rankingu. Zdobyæ nagrodê by³oby wspaniale, ale przecie¿ nie o to chodzi.
Pojecha³yœmy do Polkowic, bo
oprócz nowych znajomoœci nabywamy tak¿e nowe doœwiadczenia, a to chyba cenniejsze
ni¿ rzeczowe wyró¿nienia.
Za rok kolejna edycja przegl¹du. Mimo, ¿e harcerki nie zabiegaj¹ o nagrody, my ¿yczymy im wielu sukcesów wokalnych i nie tylko.
eg

Z cyklu „Przes³uchanie”

Kulturalny Kazik

O

d wielu lat, najbardziej oczekiwanym zespo³em gdziekolwiek by
to nie by³o, jest KULT. Ich koncerty zawsze przyci¹gaj¹ ogromne
rzesze ludzi. Od zawsze na czele przy mikrofonie stoi Kazik
Staszewski. Baczny obserwator ¿ycia publicznego naszego kraju.
Gdy wreszcie legalnie œwiat³o dzienne mog³o ujrzeæ nagranie pt, „Polska”,
ktoœ wymyœli³ okreœlenie -,,sumienie polskiego narodu”. Ale takich tekstów utworów zespo³u KULT, jest o wiele wiêcej np. „Po co wolnoœæ”,
„Zgroza”, „Gdy nie ma dzieci”. 21 kwietnia na dziedziñcu LCK mia³
miejsce niezwyk³y koncert. Trwa³ 2,5 godziny i mimo wszystko po tak
wyczerpuj¹cym wydarzeniu Kazik Staszewski, znalaz³ jeszcze trochê wolnego czasu, dla wys³anników naszej gazety. Niemo¿liwe? A jednak!
Poddaliœmy go wiêc przes³uchaniu.
1. Myœlê, ¿e jestem…
Uczciwy
2. Czasem marzê…
By cofn¹æ czas.
3. Nie ma nic piêkniejszego ni¿…
Pochów latem.
4. Za nic nie wybaczy³bym…
Nie ma takiej rzeczy.
5. Obym nie doczeka³…
Wojny.
6. Przykro mi, kiedy…
Rozczarowujê siê na kimœ.
7. Zawsze ulegam pokusie…
Jakiejkolwiek.
8. Nieprawdopodobne emocje wyzwala u mnie…
Muzyka.
9. Potrafiê doceniæ…
Wyrzeczenia.
10. Czuje siê g³upio, kiedy…
Nie dotrzymujê s³owa.
11. Oznak¹ s³abego charakteru jest…
Nie dotrzymywanie obietnic.
12. Najwiêksz¹ bzdur¹ na œwiecie s¹…
Politycy.
13. Czuje lêk przed…
Wszechw³adz¹ pañstwa.
14. Na³ogiem, który wreszcie chcia³bym przerwaæ jest…
Alkohol.
15. Kiedy chcê zwróciæ uwagê na
siebie?…
Nie chcê zwróciæ.
16. Chcia³bym zdobyæ siê na prowokacjê w obecnoœci wielu ludzi…
Wobec tych, którzy na to zas³uguj¹.
17. Œwiat wokó³ mnie…
Raz przyjazny, a raz wrogi.
18. Wszystko mi mówi, ¿e…
Mnie ktoœ pokocha.
19. Wprawia mnie w os³upienie…
To, co widzê w telewizji.
20. Idê na kompromis, gdy…
Gdy jest tego warty.
21. Jestem potulny jak baranek, gdy…
S¹ ku temu powody.

22. Przeobra¿am siê w dzik¹ bestiê,
gdy…
Nie ma takiej sytuacji.
23. Denerwuje mnie…
Niekompetencja.
24. ¯eby zrozumieæ ludzkie ¿ycie…
Trzeba siê zestarzeæ.
25. W dzisiejszych czasach trudno o…
Bezinteresownoœæ.
26. Gdy ktoœ mnie poucza…
To s³ucham uwa¿nie, gdy coœ jest
tego warte.
27. Bardzo mnie irytuje...
Niepunktualnoœæ.
28. Ka¿dy ma prawo do…
Szczêœcia.
29. ¯ycie nauczy³o mnie…
Dystansu do œwiata.
30. Najg³upsza rzecz, jaka przydarzy³a mi siê w ostatnim czasie, to…
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwym.
p.m.
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Policja radzi
Nie ma uniwersalnych rad, dziêki którym mo¿na
by ustrzec siê przed napadem lub wymuszeniem
rozbójniczym.
Jedn¹ z najwa¿niejszych zasad jest daleko posuniêta ostro¿noœæ i umiejêtnoœæ przewidywania.
Nale¿y te¿ czasem przez moment spróbowaæ myœleæ kategoriami sprawcy przestêpstwa. Warto te¿
pamiêtaæ, ¿e potencjalnymi ofiarami rozboju i kradzie¿y s¹ nietrzeŸwi. Kieszonkowcy dzia³aj¹ w t³oku
czêsto sztucznie stworzonym. Bandyci najchêtniej
napadaj¹ w miejscach odosobnionych, bez œwiadków, po zmroku. Lepiej wybraæ drogê d³u¿sz¹, ale
bezpieczniejsz¹. Niezbyt rozs¹dne jest noszenie ze
sob¹ wiêkszych kwot pieniê¿nych, bi¿uterii i zbêdnych w danym momencie dokumentów. Przed
wyjœciem, odliczamy niewielk¹ sumê, któr¹ trzymamy w portmonetce, a resztê pieniêdzy dobrze
chowamy b¹dŸ zostawiamy w domu.
JE¯ELI ZOSTANIEMY NAPADNIÊCI
NALE¯Y NATYCHMIAST POWIADOMIÆ
POLICJÊ I PRZEKAZAÆ WSZYSTKIE
ZAPAMIÊTANE SZCZEGÓ£Y !!!
Ka¿da informacja mo¿e okazaæ siê bezcenna. Nie
wolno niszczyæ, ani zacieraæ ¿adnych œladów czy
te¿ dotykaæ przedmiotów pozostawionych przez
sprawcê.
Wsiadaj¹c do poci¹gu nale¿y unikaæ przedzia³ów
pustych, gdzie wy³¹czone jest œwiat³o lub siedz¹
osoby nietrzeŸwe. Najbezpieczniej podró¿owaæ
w towarzystwie osób starszych i ma³¿eñstw z dzieæmi. Ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ zawsze. Nigdy
nie wolno przyjmowaæ od nieznajomych ¿adnych
napojów, s³odyczy. Mo¿e znajdowaæ siê w nich
œrodek nasenny lub odurzaj¹cy. Nawet na krótko
opuszczaj¹c przedzia³ nie pozostawiamy w nim
dokumentów i pieniêdzy w kieszeniach odzie¿y
wisz¹cej. Nie pozostawiaj te¿ baga¿u bez nadzoru
na peronie. Ryzykowne jest tak¿e pozostawianie
go pod opiek¹ osób obcych.
Z³odzieje kieszonkowi dzia³aj¹ wszêdzie, ale najczêœciej mo¿na ich spotkaæ na dworcach kolejowych, autobusowych, sklepach, masowych imprezach. Potrafi¹ byæ mili, grzeczni, chêtni do pomocy. Wykorzystuj¹ ka¿dy b³¹d i moment nieuwagi.
Nigdy nie nale¿y zapraszaæ do domu przygodnie
poznanych osób. Pamiêtaj, je¿eli bêdzie to przestêpca, mo¿e w ten sposób zrobiæ wstêpne rozpoznanie, podrobiæ klucze itp. Nie b¹dŸ naiwny i zach³anny. Propozycja zrobienia dobrego interesu
mo¿e byæ tylko pozorem - efektem bêdzie strata.

1 czerwca 2007 r. w godzinach 9.00 - 15.00
w Komisariacie Policji w Chojnowie
przeprowadzone bêdzie znakowanie rowerów.
Wszystkich chêtnych zapraszamy.
Dzieci chc¹ce oznakowaæ rower mile widziane
z rodzicami lub doros³ym opiekunem.
Doroœli - wymagany dowód osobisty lub inny
dokument ze zdjêciem.
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Œredniowiecze znane i nieznane
Przez stulecia dominowa³o w Europie i Polsce przekonanie
o wyj¹tkowym ubóstwie intelektualno – moralnym œredniowiecza. Patrzono na tê epokê z ironiczn¹ wy¿szoœci¹, widz¹c
w niej czasy barbarzyñskie, zrywaj¹ce ze staro¿ytn¹ spuœcizn¹, pozbawione wdziêku i elegancji...
Rewizja ujemnych s¹dów o tej epoce nasili³a siê w XIX
wieku, kiedy zwrócono uwagê na wielkoœæ i potêgê œredniowiecznej sztuki.
Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie ju¿ od kilku miesiêcy zg³êbiali
tajniki tej epoki, aby móc wzi¹æ udzia³
w kolejnej edycji programu „Szlakiem
epok literackich”. W tym roku odbywa³a
siê ona pod has³em „Œredniowiecze znane
i nieznane”.
Organizatorami konkursu byli bibliotekarze i poloniœci PZS w Chojnowie, a nad
przebiegiem czuwa³a p. Jadwiga Matys.
Do konkursu wiedzy o œredniowieczu
zg³osi³o siê a¿ 18 zespo³ów, dlatego 26.03
2007 roku odby³y siê eliminacje wstêpne
w wyniku, których 4 trzyosobowe zespo³y
przesz³y do fina³u.

Fina³ mia³ miejsce 18 kwietnia w auli
przy ul. Witosa. Zmagania zespo³ów ocenia³o jury w sk³adzie: p. Krystyna Kalagasidis, p. Zofia £abuz i p. Jadwiga Matys.
Ka¿da z dru¿yn losowa³a zestaw, który
sk³ada³ siê z czterech pytañ o zró¿nicowanym stopniu trudnoœci. W trakcie przerw
miêdzy pytaniami rycerz w ciê¿kiej zbroi
opowiada³ o ciekawostkach zwi¹zanych
z mrocznym œredniowieczem.
Najlepsz¹ znajomoœæ epoki zaprezentowa³a dru¿yna z klasy IIb Liceum Ogólnokszta³c¹cego, w sk³ad której wchodzi³y:
Iga Bielecka, Marta Frankiewicz oraz M.
Butryn. Zespó³ zaj¹³ pierwsze miejsce.
Drugie przypad³o zespo³owi z klasy II
Technikum Ekonomicznego: Izabelli
Bukale, Agnieszce Giszter, Magdalenie
Trockiej. III miejsce nale¿a³o do dru¿yny
z klasy II c Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
Doroty Luty, Natalii Baszczyn i Rados³awa Barcickiego. Czwarte miejsce, po
dogrywce, przyznano reprezentantom
klasy III Technikum Mechanicznego:

Kamilowi Fili, Arturowi Skule i Marcinowi W³adyszowi.
Konkurs wzbogaci³y i doda³y mu œwietnoœci wystêpy Bractwa Rycerskiego Grodu
Chojnów. Pojedynek rycerzy w ciê¿kiej
zbroi, tañce dam dworu w piêknych sukniach, scenki z ¿ycia mieszczan oraz makiety zamków i grodów œredniowiecznych
wprowadzi³y nas w atmosferê œredniowiecza i bardzo podoba³y siê publicznoœci
i zaproszonym goœciom.
Konkursowi towarzyszy³a równie¿ wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach towarzysz¹cego imprezie konkursu
plastycznego, przebiegaj¹cego pod
has³em „Ach, Ci Rycerze”. Cieszy³ siê on
du¿¹ popularnoœci¹ wœród uczniów.
Wp³ynê³o bardzo wiele prac, te najciekawsze zosta³y nagrodzone.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Jakub Markiewicz
z klasy Ia Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
drugie Mateusz Majeryk i Tomasz Szyde³ko z klasy IV Technikum Mechanicznego. Wyró¿nienia otrzymali: Artur
Filipczak, Przemys³aw Konarski z klasy
IV Technikum Mechanicznego oraz
Paulina Kulik i Natalia Rataj z klasy II
Technikum Handlowego.
Og³oszone te¿ zosta³y wyniki konkursu
literackiego. Wyró¿nienie w tej kategorii
otrzyma³a Aneta Sandulska z klasy III Liceum Profilowanego. Wszyscy laureaci
otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody
ksi¹¿kowe.
Gratulujemy zwyciêzcom i zapraszamy
do kolejnej edycji konkursu w przysz³ym
roku. Na uczniów czeka ju¿ renesans.
Renata Hermanowicz
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Pi³karski poker

Chojnowski Turniej Szachowy
Coroczny Otwarty Turniej Szachowy rozegrany tym razem w Miejskim Domu
Kultury cieszy³ siê du¿¹ frenkwencj¹ za-

Za nami kolejne mecze rozgrywek pi³karskich
w klasie okrêgowej grupy legnickiej. Tak jak siê
mo¿na by³o spodziewaæ, nasza dru¿yna uleg³a na
wyjeŸdzie Chrobremu II G³ogów - 1:2.
W nastêpnym meczu przyjecha³ do nas s¹siad zza
miedzy. Dru¿yna Czarnych Rokitki zaaplikowa³a
baga¿ a¿ piêciu goli. Nasi zdo³ali odwdziêczyæ siê
(tylko) dwoma trafieniemi. Wynik iœcie hokejowy
2:5. Ma³a seria pora¿ek zdarza siê nawet najlepszym, a potem wychodzi siê z do³ka i jest lepiej.
W czasie wielkiej majówki dru¿yna Chojnowianki, rozegra³a a¿ dwa spotkania. Ten pierwszy
wyjazdowy, z zawsze nieobliczaln¹ KuŸni¹ Jawor,
zakoñczy³ siê bezbramkowym wynikiem. 5 maja
przyjecha³a do nas Odra Chobienia. Po pasjonuj¹cym pojedynku goœcie ulegli naszym 1:2 (oj czekaliœmy na t¹ wygran¹). A sam wynik móg³ byæ
o wiele, wiele wy¿szy. Na uwagê zas³ugiwa³a gra
Marcina Rabandy. Precyzyjnie rozdawa³ pi³ki
partnerom jak wytrawny pokarzysta karty w grze.
W nastêpnej kolejce spotkañ jedenastka z Chojnowianki czeka na wyjazdowe spotkanie z dru¿yn¹
Zametu Przemków. S¹dz¹c po uk³adzie pozycji
obu dru¿yn nasi powinni rozegraæ mecz z cyklu ³atwo, lekko i przyjemnie.

dowski nie ponosz¹c pora¿ki, na drugim
miejscu by³ dwukrotny zwyciêzca tej
imprezy Ireneusz £ada, na trzecim Piotr
Szumilas by³y chojnowianin, a na czwartym ubieg³oroczny zwyciêzca Jan Kot.
Ostatnia runda przynios³a decyduj¹ce roztrzygniêcie - Brodowski remisuje z Szumilasem, a Kot wygrywa z £ad¹.
Koñcowa tabela 10 zawodników
1. Brodowski Piotr 8 pkt.
Ko¿uchów
2. Szumilas Piotr 7 pkt.
Legnica
3. Kot Jan
6 pkt.
Wroc³aw
4. £ada Ireneusz 6,5 pkt J. Góra
5. Hajnrych Jakub 6 pkt
Lubin
6. Szumilas Pawe³ 6 pkt
Legnica
7. Drelinkiewicz Tadeusz
6 pkt
Legnica
8. PaŸdior Jaros³aw 6 pkt
I³owa
9. Nowak Ryszard 6 pkt
Wroc³aw
10. Najduk Jacek 6 pkt
Chojnów
Pozostali zawodnicy sekcji MDK DANY
Chojnów zajeli miejsca:
11. Radziecki Wies³aw
5,5 pkt
12. Barabasz Marcin
5,5 pkt
18. Maœlanka Piotr
5 pkt
23. Gorczyca Edward
4,5 pkt
30. Zatylny Jan
4,5 pkt

wodników z 14 miejscowoœci Dolnego
Œl¹ska. Na starcie stanê³o 50 zawodników
w tym 16 zawodników z kategori¹ miêdzynarodow¹ FIOE. Najwy¿szy ranking posiada³ Piotr Brodowski z Ko¿uchowa - to on
by³ g³ównym faworytem turnieju.
Rozpoczêta rywalizacja o czo³owe miejsca
by³a walk¹ niezwykle atrakcyjn¹, zaciêt¹,
ale w sportowej rywalizacji. Do ósmej
rundy losy czo³owych miejsc by³y nieroztrzygniête, prowadzi³ faworyt Piotr Bro-

Tabela klasy okrêgowej - Legnica
1. W¹sosz
23
56
2. Wiatrów
23
47
3. Jawor
23
46
4. Chobienia
23
39
5. Szczedrzykowice 23
40
6. Chojnów
23
37
7. Arkon
23
33
8. G³ogów
23
33
9. Rudna
23
30
10. Legnica
23
30
11. Serby
23
27
12. Rokitki
23
26
13. Kochliwe
23
26
14. Zamet
23
24
15. Chocianów
23
18
16. Góra
23
5

Najlepszym zawodnikiem z Gminy Chojnów zosta³ Jacek Najduk. Wœród mieszkañców Chojnowa zwyciê¿y³ Edward
Gorczyca. Najlepszym juniorem by³ Piotr
Szumilas z Legnicy. Najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a Danuta Nowak z Wroc³awia.
Wszyscy czo³owi zawodnicy otrzymali
z r¹k dyrektora domu kultury Stanis³awa
Horodeckiego oraz sêdziego Jerzego Pud³o
nagrody pieniê¿ne, rzeczowe, dyplomy,
proporczyki.
Jerzy Pud³o

64-24
44-31
46-21
59-34
52-31
36-26
43-39
46-45
41-49
42-51
36-52
43-38
42-58
35-43
29-58
23-81
p.m.

Pi¹tkowe dru¿yny

7
7
3
0

15-2
11-3
3-17
3-7

Grupa C
1. Scorpions
9
12-15
2. Tramkarze
4
10-8
3. Manu
3
2-5
4. Milan
1
1-5
MECZE FAZY FINA£OWEJ
1. TRAMPKARZE - WITAMINA
2. KANONIERZY - HOOLIGANS
3. BEZTALENCIA - KANONIERZY
4. TRAMPKARZE - HOOLIGANS
5. WITAMINA - HOOLIGANS
6. TRAMPKARZE - BEZTALENCIA
7. KANONIERZY - TRAMPKARZE
8. WITAMINA - BEZTALENCIA
9. HOOLIGANS - BEZTALENCIA
10. WITAMINA - KANONIERZY

9
6
3
0

10-1
6-4
2-7
3-7

1. KANONIERZY
2. HOOLIGANS
3. BEZTALENCIA

1 i 4 maja rozegrano Turniej Pi¹tek Pi³karskich o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA.
Udzia³ w rozgrywkach wziê³o 12 dru¿yn (120
zawodników), które drog¹ losow¹ zosta³y podzielone na 3 grupy czterozespo³owe. Zawody odbywa³y siê na boisku wielofunkcyjnym
przy Gimnazjum nr 2. Po rozgrywkach grupowych (tabele poni¿ej) odby³a siê faza fina³owa,
do której zakwalifikowa³y siê zespo³y zajmuj¹ce w swoich grupch miejsca 1 - 2.
Grupa A
1. Hooligans
2. Witamina
3. Murek
4. Energetyk
Grupa B
1. Kanonierzy
2. Beztalencia
3. Kamikadze
4. Diab³y

12

2-3
3-1
0-7
0-4
2-1
0-4
6-1
1-3
5-2
0-7

TABELA
12
6
6

23-2
11-7
9-13

Zwyciêska dru¿yna KANONIERZY
4. WITAMINA
5. TRAMPKARZE

6
0

6-13
3-17

Zespo³y zajmuj¹ce miejsca 1 - 3 otrzyma³y z r¹k
burmistrza J. Serkiesa pami¹tkowe puchary
oraz dyplomy i nagrody w postaci pi³ek. Turniej pi¹tek pi³karskich zorganizowali spo³ecznie Piotr Seheniewicz oraz Bartosz Turowski
przy wsparciu burmistrza miasta. Sêdzi¹ zawodów by³ Grzegorz Wronek.
Piotr Seheniewicz
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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

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
DZIÊKUJE
Za podarowanie ksi¹¿ek: p.Rafa³owi
Urbañskiemu, p. Ma³gorzacie Darmoros, p. Dominice Balwierz, p. Wojciechowi Urbaniakowi, p. Renacie Zarzecznej, p. Zofii Stankiewicz,
p. Henrykowi Wolskiemu, p. Ró¿y
Rzepakowskiej, p. El¿biecie Jakubowicz, p. Grzegorzowi Kobiernikowi,
p. El¿biecie Karpiñskiej, p. Klaudii
Bandziak, p. Bo¿enie Mielnik, p. Jerzemu Józefowiczowi, p. Benedyktowi
£adoniowi.
Za podarowanie prasy: p. Beacie
Wyskockiej, p. El¿biecie Ma¿uchowskiej, p. Tadeuszowi Bisiorkowi,
p. Urszuli Kawce.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

imprez i zawiera mnóstwo praktycznych
porad dotycz¹cych najdrobniejszych szczegó³ów. Zapoznanie siê z ni¹ pomo¿e unikn¹æ niemi³ych niespodzianek podczas imprezy oraz zwi¹zanych z tym nieprzewidzianych kosztów. Oczywiœcie trzeba pamiêtaæ, ¿e autorka pisze na podstawie swoich
doœwiadczeñ na rynku amerykañskim, jednak wiêkszoœæ podawanych w ksi¹¿ce
przyk³adów i rozwi¹zañ ma charakter uniwersalny.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.
„DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ”
Pierwsza od wielu lat na naszym rynku
ksiêgarskim ca³oœciowa prezentacja dorobku artystów polskich i w Polsce dzia³aj¹cych. Ksi¹¿ka, napisana przystêpnym
jêzykiem, daje mo¿liwoœæ uchwycenia
tego, co w naszej sztuce najwa¿niejsze, co
stanowi o jej odrêbnoœci i indywidualnoœci,
pozwalaj¹c jednoczeœnie œledziæ wp³yw
sztuki œwiatowej na dokonania rodzimych
artystów. Uzupe³nienie tekstu stanowi ponad
1200 kolorowych zdjêæ i reprodukcji.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Gra¿yna Koœciuch, Jolanta Sztuczyñska
- „MUMINKOWE DOBRANOCKI”
Jeœli Wasze dzieci kochaj¹ Muminki, siêgnijcie po tê ksi¹¿kê! Jeœli Muminków jeszcze nie znaj¹, siêgnijcie po ni¹ tym bardziej! Jest to zbiór krótkich, kolorowo ilustrowanych opowiadañ – w sam raz do czytania dziecku przed snem lub do jego pierwszych prób samodzielnej lektury.
„OPOWIADANIA Z MORA£EM”
Jak porozmawiaæ z dzieckiem na dziwne
lub trudne tematy? Jak wyt³umaczyæ mu
œwiat i regu³y w nim rz¹dz¹ce? Pomóc w tym
mo¿e ta ciekawa i m¹dra ksi¹¿ka – zbiór
z pozoru zwyczajnych historyjek, a w ka¿dej
z nich ukryte wa¿ne przes³anie.

Dzia³ dla Doros³ych:
Judy Allen - „ORGANIZACJA IMPREZ:
najlepszy przewodnik dla organizatorów”
Niniejsza ksi¹¿ka stanowi kompendium
wiedzy na temat organizowania wa¿nych
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Witold Gombrowicz, Jean Dubuffet „KORESPONDENCJA”
Debata o sztuce awangardowej dwóch
wybitnych postaci europejskiej kultury
i œwiatowej miary twórców XX wieku:
Witolda Gombrowicza (1904-1969) – pisarza
i intelektualisty, oraz Jeana Dubuffeta (1901
-1985) – francuskiego malarza i rzeŸbiarza.

Œpiewaj¹cy
pi³karz
„Szansa na sukces” jest dla mnie
szans¹ – mówi Mariusz Jureczko, który
wkrótce wyst¹pi w popularnym programie TVP2. – Czy na sukces? Oby,
ale ju¿ dziœ uwa¿am, ¿e go odnios³em
kwalifikuj¹c siê do programu.

Mariusz – uczeñ trzeciej klasy Gimnazjum nr 1
w Chojnowie zaœpiewa jedn¹ z piosenek
zespo³u Kombi.
- To nie jest mój idol, ale repertuar mi odpowiada – wyjaœnia.
Œpiewa odk¹d pamiêta, ale dopiero od roku
pokazuje siê szerszej publicznoœci, zdobywaj¹c j¹ swoim tenorem z lekk¹ chrypk¹.
Do „Szansy” zosta³ wybrany spoœród tysi¹ca
chêtnych. Zg³osi³ siê na eliminacje we Wroc³awiu, bo by³o blisko. Zaœpiewa³ tam 40.
sekundowy fragment „Ko³ysanki” D¿emu,
ale nie by³ to ten fragment, w którym móg³
pokazaæ wszystkie swoje wokalne mo¿liwoœci,
dlatego telefon od El¿biety Skrêtkowskiej –
producenta „Szansy na sukces”, zdziwi³ go
i ucieszy³ jednoczeœnie.
Nie obawia siê wystêpów przed kamerami –
traktuje to jak przygodê. Jego myœli zaprz¹ta
co innego – czemu poœwiêciæ siê bardziej karierze piosenkarskiej czy pi³karskiej? Mariusz bowiem nie tylko przy mikrofonie odnosi sukcesy. Od piêciu lat gra w „Chojnowiance” i niedawno dosta³ propozycjê przejœcia do Zag³êbia Lubin.
Teraz przes³uchuje 40 utworów Kombi,
w miêdzy czasie przygotowywa³ siê do gali
Dolnoœl¹skiego Festiwalu Piosenki i Pieœni
Patriotycznej, gdzie po wygranej w konkursie rejonowym, zaprezentowa³ swój talent
przed m.in. wroc³awskimi w³adzami samorz¹dowymi.
Pod okiem Anny Rozmus – nauczycielki
z gimnazjum, Mariusz æwiczy w domu, ku
uciesze s¹siadów, ale wkrótce us³ysz¹ go miliony Polaków – fanów „Szansy na sukces”.
eg
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych
w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci
przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji – zespó³ gara¿y samochodowych.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 13 czerwca 2007 r. o godz. 1100
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 6 czerwca 2007 r. na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów o pow. 5,50 m2, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 160,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 32,00 z³.
Okres dzier¿awy – 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 13 czerwca 2007 r. o godz 1000 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu lub na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 wadium do dnia 6 czerwca 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 wadium 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 przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 818-66-80.
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Szanowni Klienci!
Informujemy, ¿e sklep
meblowy z ul. Wolnoœci
(Hermes) od maja
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
w nowym punkcie
przy ul. Komuny Paryskiej 25
(podwórko myjni
samochodowej).
Zapraszamy!
Oferujemy ni¿sze ceny!

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
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S TONOGA z chojnowskim akcentem

