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Ponadto w numerze:
* ZapowiedŸ Dni Chojnowa; * Rodzinna firma; * Uhonorowani Jubilaci;
* Tydzieñ Bibliotek; * Przyjemne z po¿ytecznym; * Kolarze prosz¹ o wsparcie

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* trwaj¹ prace przy ul. £u¿yckiej, wykonawca
koñczy podbudowê i uk³adanie chodników,
kolejne prace obejmowaæ bêd¹ wykonanie
nawierzchni jezdni i oznakowania;
* na terenie KS „Chojnowianka” miejskie
s³u¿by profiluj¹ skarpy i wykonuj¹ humusowanie terenu miêdzy trybun¹ a dawnymi kortami tenisowymi. Wykonano tu ju¿ krawê¿nikowanie bie¿ni przy boisku oraz nawierzchniê
chodnika przy trybunach i szatni;
* ruszy³y prace przy wymianie stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2. Drugi etap prac dotyczy
okien od strony podwórka;
* rozstrzygniêto przetarg i wy³oniono wykonawcê na budowê ul. Rzemieœlniczej wraz z sieci¹ kanalizacji ogólnosp³awnej.
Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 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 30.04.2008 r. do 21.05.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej (na
poprawienie warunków zagospodarowania
posiadanej nieruchomoœci) - dzia³ka nr 173/92
po³o¿ona przy ul. Paderewskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 67/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 11.06.2008 r.
2) w dniach od 05.05.2008 r. do 26.05.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci gruntowych zabudowanych po³o¿onych przy ul. Witosa 10-16
i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4
w Chojnowie przeznaczonych do oddania
w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ lokalu u¿ytkowego i komórek strychowych (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 5 maja 2008 r.
Nr 75/2008).
3) w dniach od 06.05.2008 r. do 27.05.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze przetargu - dzia³ka
nr 277/5 po³o¿ona w obrêbie 3 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 maja 2008 r. Nr 76/2008).
4) w dniach od 12.05.2008 r. do 02.06.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu (ograniczonego) - lokal mieszkalny nr 6 po³o¿ony w bu-
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rozmaitoœci

dynku przy ul. Parkowej 2 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 maja 2008 r. Nr 78/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 23.06.2008 r.
5) w dniach od 12.05.2008 r. do 02.06.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
– czêœæ dzia³ki nr 372 po³o¿onej przy ul.
M³ynarskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja
2008 r. Nr 79/2008).
23 Brygada Artylerii
– akcja promocyjna
9 maja, 23 Œl¹ska Brygada Artylerii by³a
organizatorem wojskowej akcji promocyjnej
w Chojnowie pod has³em „Zostañ ¿o³nierzem
Wojsk L¹dowych”.

Pokaz sprzêtu wojskowego (zaprezentowano
wieloprowadnicow¹ wyrzutniê RM-70 i wóz
dowodzenia) oraz zapoznanie ze specyfik¹
s³u¿by stanowi³y okazjê do przybli¿enia m³odzie¿y warunków i mo¿liwoœci jakie daje
rozpoczêcie s³u¿by w szeregach ¿o³nierzy Wojsk
L¹dowych i 23 Brygady Artylerii.
W punkcie informacyjnym na m³odych ludzi
czekali oficerowie i podoficerowie, którzy zapoznali ich z zasadami rekrutacji, ale te¿
udzielali informacji na temat codziennej,
¿o³nierskiej s³u¿by. Sprzêt wojskowy wzbudza³ du¿e zainteresowanie, szczególnie wœród
najm³odszych chojnowian.

Nowe w³adze
12 maja w Domu Chemika cz³onkowie chojnowskiego stowarzyszenia diabetyków wybierali nowe w³adze. Dotychczasowy zarz¹d
w³aœnie skoñczy³ 6.letni¹ kadencjê nale¿a³o
zatem podsumowaæ i oceniæ jego dotychczasow¹

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY ZE ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
DLA BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie informuje, ¿e w tutejszym Urzêdzie
Pracy realizowany jest projekt „AKTYWNI
NA RYNKU PRACY” wspó³finansowany
ze œrodków Unii Europejskiej - Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 20072013, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla
wszystkich”, Dzia³anie 6.1 „Poprawa dostêpu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci
zawodowej w regionie”, Poddzia³anie 6.1.3
„Poprawa zdolnoœci do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywnoœci zawodowej
osób bezrobotnych”. Celem, którego jest
udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery
zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ
przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia iloœci
miejsc pracy, promowania przedsiêbiorczoœci
oraz wyrównywania szans, a tak¿e inwestowania w zasoby ludzkie.
Projekt realizowany jest w okresie od
01.01.2008r. do 31.12.2008r.
Osoby kwalifikuj¹ce siê do udzia³u w projekcie to osoby zarejestrowane jako bezrobotne
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Legnicy
Filia w Chojnowie, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób znajduj¹cych siê w szczególnej

sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póŸ. zm.) s¹ to:
- bezrobotni do 25 roku ¿ycia,
- bezrobotni d³ugotrwale lub kobiety, które
nie podjê³y zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotni powy¿ej 50 roku ¿ycia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
bez doœwiadczenia zawodowego lub wykszta³cenia œredniego,
- bezrobotni samotnie wychowuj¹cy co najmniej jedno dziecko do 18 roku ¿ycia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci nie podjêli zatrudnienia,
- bezrobotni niepe³nosprawni.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie prosimy o kontakt: Powiatowy
Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie,
ul Rynek 20, tel. 076/818 85 25 wew. 32.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
u poœredników pracy oraz u specjalisty do
spraw programów rynku pracy (pok. nr 2).
Informacje na temat Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki znajduj¹ siê na stronie internetowej www.efs.gov.pl, www.pokl.dwup.pl
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Chojnowskie rozmaitoœci
dzia³alnoœæ. O tym czym w okresie kadencji
zajmowa³o siê stowarzyszenie mówi³a na
spotkaniu Stefania Wolska - wieloletni prezes
stowarzyszenia. Jak jej pracê ocenili
cz³onkowie niech œwiadczy fakt, ¿e dotychczasowa przewodnicz¹ca, jednog³oœnie,
pozosta³a przy swojej funkcji. W zarz¹dzie
znaleŸli siê tak¿e Jan Liczner - zastêpca, Henryk
Czarnecki - sekretarz, Stefan Wierzbicki skarbnik i cz³onkowie W³adys³aw Ostropolski,
Józef Pietruszewski.

Kolejne pokolenie
Redagujemy szkoln¹ gazetkê, dlatego chcemy wiedzieæ wiêcej! Z takim przes³aniem
7 maja grupa „Zlepka” - gazety uczniów Szko³y

Podstawowej nr 4 zawita³a w redakcji Gazety
Chojnowskiej. M³odych dziennikarzy interesowa³ proces tworzenia gazety, praca nad jej
planowaniem i zakres tematyczny. Zapoznali
siê tak¿e z formami redagowanych tekstów
i technik¹ wydawania. Czy z³api¹ dziennikarskiego bakcyla? Oka¿e siê w przysz³oœci.

Woda przydatna do spo¿ycia
15 kwietnia 2008 r. upowa¿niony przedstawiciel Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legnicy, w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoœci¹ wody,
pobra³ do badañ próbki wody z wodoci¹gu
sieciowego w Chojnowie z kilku ró¿nych punktów w mieœcie.
Przeprowadzone badania laboratoryjne wykaza³y, i¿ woda w pobranych próbkach spe³nia
w zakresie badanych parametrów wymagania
mikrobiologiczne oraz organoleptyczne i fizykochemiczne okreœlone w rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Pañstwowy
Inspektor Sanitarny w Legnicy, stwierdzi³
przydatnoœæ do spo¿ycia przez ludzi wody
z sieci wodoci¹gu w Chojnowie.

Dni Chojnowa ‘2008

Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego,...
...który ju¿ po raz szósty towarzyszyæ bêdzie

obchodom Dni Chojnowa (31.05.-01.06.2008)
zapowiada siê w tym roku okazale. Prezentacji dokonañ lokalnej grupy tkaczek
bêdzie przewodzi³ pan Igor Chlabicz - artysta
z Wroc³awia, którego wernisa¿ wystawy
wspó³czesnej tkaniny odbêdzie siê 30.05.
o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym. Ciekawie zapowiadaj¹ siê prezentacje powstawania papieru czerpanego, rzeŸby w drewnie
czy boles³awieckiej ceramiki, a to przecie¿
ledwie fragment z bogatej oferty wystawców.
Na szukaj¹cych wra¿eñ muzycznych inspirowanych twórczoœci¹ ludow¹ czekaæ bêd¹
zespo³y folklorystyczne: PIELGRZYMIANKI,
MACIERZANKI, ECHO oraz HUDAKY, a ciekawi
doznañ kulinarnych bêd¹ mieli okazjê
skosztowaæ smaków kuchni kresowej. Festiwal uzyska³ akceptacjê i dofinansowanie
w programie Rozwój Inicjatyw Lokalnych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowano ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Bogata i ró¿norodna jest muzyczna oferta
Dni Chojnowa. Na scenie w Rynku bêdzie
mo¿na podziwiaæ i oklaskiwaæ: RAGTIME
JAZZ BAND (standardy jazzowe), VISEGRAD
BLUES BAND pod wodz¹ Leszka Cichoñskiego
(blues), IRA z Arturem Gadowskim, BELTAINE
(muzyka irlandzka), CENTRUM UŒMIECHU
z piosenkami dla dzieci do tekstów Brzechwy
i Tuwima, VIR (pop-rock) i debiutuj¹c¹ wœród
wykonawców disco-dance formacjê CAYENN.
A jeszcze barwny korowód, a jeszcze tradycyjne prezentacje m³odych, lokalnych wy-
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konawców w koncercie CHOJNOWIANIE
- CHOJNOWIANOM…
Jedno jest pewne - 31 maja i 01 czerwca
warto zawitaæ na chojnowski Rynek. Jak
mawiaj¹ - bêdzie siê dzia³o…
31 maja 2008
12.00 - pocz¹tek VI Festiwalu Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego
14.00 - folkowe inspiracje (PIELGRZYMIANKI,
MACIERZANKI, ECHO)
16.00 - barwny korowód
17.00 - RAGTIME JAZZ BAND
18.00 - VISEGRAD BLUES BAND
21.00 - IRA
23.00 - BELTAINE

CHOJNOWSKI CHÓR “SKORANTA”
ZAPRASZA SERDECZNIE
WSZYSTKICH CHOJNOWIAN
NA KONCERT Z OKAZJI

DNIA MATKI,
KTÓRY ODBÊDZIE SIÊ

26 MAJA O GODZ. 19.00
W MIEJSKIM DOMU KULTURY.
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 4,50 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 - 140,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 28,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 czerwca 2008 r.
o godz 13.00 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 558644 0000000 1490620000040 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium
do dnia 19 czerwca 2008 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. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- maj, czerwiec
01 czerwca 2008
14.00 - koncert CHOJNOWIANIE - CHOJNOWIANOM
14.30 - folkowe inspiracje (HUDAKY)
16.00 - CENTRUM UŒMIECHU
18.00 - VIR
20.00 - CAYENN

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:
Godziny dy¿urów:

01.06.08,
08.06.08,
15.06.08,
22.06.08,
25.05.08,

- 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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Bóg, Honor, Ojczyzna – dla wielu wspó³czesnych to patetyczny slogan, dla nich
jednak to ¿yciowe motto i credo m³odzieñczych, tragicznych lat.
Patriotyzm to dla nich coœ wiêcej ni¿ kraj
rodzinny – to jedna z najwy¿szych wartoœci
dla której gotowi s¹ oddaæ ¿ycie.

XVIII Zlot Kombatantów
Ziemi Legnickiej
Spotkanie na tak¹ skalê w Chojnowie mia³o miejsce po raz pierwszy. 10 maja pl. Zamkowy
wype³ni³y dziesi¹tki mundurowych i cywilów, którzy przybyli
do naszego miasta na zaproszenie burmistrza. Uroczystoœci
zwi¹zane z 63. rocznic¹ zakoñczenia dzia³añ wojennych by³y
jednoczeœnie kolejnym, osiemnastym ju¿, zlotem kombatantów zrzeszonych w organizacjach
naszego powiatu.
Spotkanie mia³o podnios³y charakter. Wziêli w nim udzia³ weterani, w³adze miasta, zaproszeni
goœcie, a tak¿e chojnowska m³odzie¿ i mieszkañcy, w sumie
kilkaset osób.

Uroczystoœci zainaugurowa³
p³k. Maksymilian Korzeniowski,
on te¿ dokona³ oficjalnego
otwarcia zlotu. W tym momencie raport o gotowoœci do uroczystoœci pu³kownikowi Janowi
Pawlikowi – zastêpcy Dowódcy
Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego
z³o¿y³ chojnowianin kpt. Marek
Mruczek. Pu³kownik Pawlik,
jako szef sztabu dokona³ tak¿e
odbioru Kompanii Honorowej.
Burmistrz Miasta Jan Serkies
odczyta³ list od wicepremiera, Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji Grzegorza Schetyny, który w ciep³ych s³owach podziêkowa³ za zaproszenie na
uroczystoœci:

W reprezentacyjnej Kompanii Honorowej jest te¿ chojnowianin
- Bartosz Turowski.

Uroczyst¹ Mszê œw. sprawowali chojnowscy duszpasterze ks. pra³at
Tadeusz Jurek i ks. pra³at W³adys³aw Bystrek oraz ks. Krzysztof
Bojko, a przewodzi³ jej ks. kapelan infu³at W³adys³aw Bochnak.
Homiliê wyg³osi³ ks. pp³k. Krzysztof Szuwart.
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Patriotyzm to dla nich coœ wiêcej ni¿ kraj rodzinny – to jedna
z najwy¿szych wartoœci.

„(…) Pragnê zapewniæ Was,
Szanowni Kombatanci, o niegasn¹cej pamiêci Pañstwa i Narodu Polskiego dla Waszych czynów
i dokonañ. Polska historia ci¹gle
ma w pamiêci tamte wydarzenia,
w których to wielu z Was odda³o swoje m³odzieñcze lata, zdrowie i ¿ycie dla budowania wolnej Polski. Jeszcze raz serdecznie
dziêkuj¹c za zaproszenie, mam
nadziejê na osobiste spotkanie
z Pañstwem. ¯ycz¹c dobrego
zdrowia, przesy³am najwy¿sze

homagium szacunku i uznania”.
Burmistrz wypowiedzia³ tak¿e
kilka s³ów do zebranych w imieniu mieszkañców i w³adz samorz¹dowych:
(…) Spotkaliœmy siê dzisiaj,
aby w sposób szczególny uczciæ
tych wszystkich, którzy z ogromnym
poœwiêceniem walczyli i oddawali ¿ycie w obronie ojczyzny.
Poœwiêcili najwiêkszy dar, jakim
jest ¿ycie, abyœmy my, ich nastêpcy,
mogli ¿yæ w wolnej i suwerennej Polsce. (…)

Ho³du poleg³ym dope³ni³y wieñce z³o¿one pod pomnikiem przez
liczne delegacje wojskowe i cywilne.
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XVIII Zlot Kombatantów Ziemi Legnickiej
Czujê siê zaszczycony, mog¹c goœciæ Pañstwa w Chojnowie. Obecnoœæ tutaj œwiadczy o tym, ¿e pamiêæ o Waszych czynach nigdy
nie zostanie zapomniana. (…)
Powinniœmy wykorzystaæ takie
uroczystoœci, jak dzisiejsza, do
krzewienia pamiêci o niedawnej
historii i uczyæ szacunku do Oj-

czyzny i jej tradycji. Bo „Patriotyzm nie polega na nienawiœci
do innych narodów, lecz na
mi³oœci do w³asnego”. (…)
Niew¹tpliwie wzruszaj¹cym
momentem by³ Apel Poleg³ych
przeprowadzony zgodnie z ceremonia³em wojskowym, odczytany przez kpt. Marka Mruczka.

Uczestnikom towarzyszy³a wojskowa orkiestra.

Ceremonii towarzyszy³o 9 pocztów sztandarowych, w tym wszystkie
chojnowskie poczty szkolne.

Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci zamkn¹³ s³owno-muzyczny spektakl
w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2.
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– Polegli na polu chwa³y - brzmia³
odzew ¿o³nierzy Kompanii
Honorowej, która wkrótce potem odda³a g³oœne salwy na ich
czeœæ. Ho³du poleg³ym dope³ni³y wieñce z³o¿one pod pomnikiem przez liczne delegacje
wojskowe i cywilne. Ceremonii
towarzyszy³o 9 pocztów sztandarowych, w tym wszystkie chojnowskie poczty szkolne.
Z ul. Chmielnej uczestnicy przeszli do œwi¹tyni pw. œw. Piotra
i Paw³a. Odby³a siê tu wyj¹tkowa
Eucharystia. W nawie g³ównej
koœcio³a stanê³a Kompania Honorowa. Uroczyst¹ Mszê œw. sprawowali chojnowscy duszpasterze ks. pra³at Tadeusz Jurek
i ks. pra³at W³adys³aw Bystrek
oraz ks. Krzysztof Bojko, a przewodzi³ jej ks. kapelan infu³at
W³adys³aw Bochnak. Homiliê
wyg³osi³ ks. pp³k. Krzysztof
Szuwart.
Z galerii zaœ rozbrzmiewa³ przejmuj¹cy w tej scenerii dŸwiêk
wojskowej orkiestry akompaniuj¹cej parafialnemu chórowi.
Kolejna czêœæ uroczystoœci mia³a
miejsce w Miejskim Domu Kultury. Tu p³k. Korzeniowski –
prezes Zarz¹du Okrêgowego
ZKRPiBWP przypomnia³ wojenne wydarzenia, o których kombatanci pamiêtaj¹ i pamiêtaæ
bêd¹ zawsze. Konkluzj¹ wyst¹pienia by³a gorycz i ¿al, ¿e nie
zawsze i wszêdzie weteranów,
towarzyszy broni, traktuje siê
z nale¿ytymi honorami.
- Uroczystoœci w Chojnowie, to
przyk³ad wspania³ej organizacji
i szacunku dla nas, kombatantów II wojny œwiatowej. Z ka¿dym rokiem jest nas mniej, odchodz¹ polscy ¿o³nierze, którzy
przez ca³e ¿ycie nieœli ze sob¹
ja¿mo wojny i œwiadectwo historii. Ci, którzy wci¹¿ trwaj¹ na
posterunku, nadal dzia³aæ bêd¹
na rzecz prawdy i wojennych
bohaterów.
Akademia by³a okazj¹ do odznaczenia najstarszych cz³onków
kombatanckich zwi¹zków i osób
dla zwi¹zków zas³u¿onych.

Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci
zamkn¹³ s³owno-muzyczny
spektakl w wykonaniu uczniów
Gimnazjum nr 2. Liryczna poezja obrazuj¹ca tragizm tamtych czasów i pieœni w podobnym tonie wzruszy³y nie tylko
seniorów.
Inscenizacja nie by³a jednak fina³em obchodów. Po wystêpach
m³odzie¿y, uczestników czeka³o
jeszcze plenerowe spotkanie.

Na terenie Gimnazjum nr 1,
przy przygotowanych tu sto³ach,
goœcie mogli nie tylko powspominaæ, ale i degustowaæ wspania³¹ harcersk¹ grochówkê. Czas
umila³ im wystêp chojnowskiego
chóru Skoranta, który w swoim
repertuarze przypomnia³ melodie
doskonale wszystkim znane.
By³ zatem pretekst, aby do³¹czyæ
do wokalistów.
Spotkania tego typu to nie tylko
uczczenie pamiêci wszystkich
walcz¹cych i represjonowanych.
Kombatanci to ¿ywa historia,
skarbnica wiedzy o wydarzeniach,
które dla nas, kolejnych pokoleñ, winny byæ drogowskazem
i lekcj¹ patriotyzmu. Naszym
obowi¹zkiem jest zatem w takich
sytuacjach czerpaæ jak najwiêcej, ch³on¹æ to, co maj¹ nam do
przekazania i z pokor¹ chyliæ
przed nimi czo³a.
eg
fot. W. Krysche,
E. Grzeœkowiak
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Rodzinna firma

Duma Brazylii
na chojnowskiej scenie

15 lat to, wydawaæ by siê mog³o, niewiele. Dla przedsiêbiorstwa jednak,
dzia³aj¹cego na trudnym rynku, to
okres nie tylko d³ugi, ale zas³uguj¹cy
na uznanie.
O gospodarczym sukcesie mo¿e, zatem
mówiæ chojnowska Agencja Ochrony
Pracy i Œrodowiska “BHPE” Ryszard
Pacu³a, która funkcjonuje od 15 lat
i 9 maja uroczyœcie obchodzi³a swój
jubileusz.

Humorystyczny prezent
od pracowników

- Pracujê w tej bran¿y od 40 lat
i dawno ju¿ przekona³em siê, ¿e
najwa¿niejsze czynnik to jakoœæ
i dzia³anie zgodnie z prawem –
mówi Ryszard Pacu³a. – Dlatego
od pocz¹tku istnienia firmy w³aœnie na to k³ad³em najwiêkszy
nacisk. Wysokie kwalifikacje
kadry, ci¹g³e dokszta³canie, poszeTadeusz Kret jest jednym z pierwszych klientów BHPE
rzanie wachlarza us³ug, to
chyba najwa¿niejsze sk³adowe
Zaczynali od niewielkiego biura w budynku
Agrometu-Dolzamet. Kadra wówczas sk³a- naszego, mówi¹c nieskromnie, sukcesu. Za
da³a siê z czterech pracowników, dziœ to 41 swój osobisty sukces uwa¿am natomiast
osobowa za³oga z wysokimi kwalifikacjami, fakt, ¿e moje zawodowe zainteresowania poa siedziba firmy to nowoczesny budynek, dziela tak¿e mój syn. Od niedawna w nazwie
firmy widnieje te¿ jego imiê. Spó³ka „ojciec
wyposa¿ony w laboratoria i salê szkoleniow¹.
Zakres dzia³alnoœci Agencji Ochrony Pracy i syn” to chyba marzenie ka¿dego rodzica.
i Œrodowiska BHPE S.C. Pawe³ & Ryszard
Pacu³a to szkolenia z zakresu bhp i p.po¿,
doradztwo z zakresu prawa pracy, obs³uga
podmiotów gospodarczych z zakresu ochrony
œrodowiska, bhp i p.po¿. Agencja posiada
profesjonaln¹ i nowoczeœnie wyposa¿on¹
przychodniê medycyny pracy, w której wykonywane s¹ profilaktyczne badania lekarskie
oraz akredytowane laboratorium higieny pracy.
G³ównym terenem dzia³ania firmy jest województwo dolnoœl¹skie, na którym Agencja
obs³uguje stale 108 firm (w sumie ponad
8 tysiêcy pracowników) oraz ok. 220 firm
na jednorazowe zlecenia.
O presti¿u firmy œwiadcz¹ przyznane certyfikaty, ale najlepszym dowodem profesjonalnej obs³ugi i rzetelnej pracy firmy jest
stale powiêkszaj¹ca siê liczba klientów.

Jubileusz firmy wspólnie z pracownikami
œwiêtowali liczni goœcie. Wœród nich by³y
w³adze miasta i gminy przedstawiciele dolnoœl¹skiej komisji ochrony pracy, pañstwowej inspekcji pracy, Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu
Badawczego z Warszawy oraz przyjaciele,
którzy w ró¿ny sposób zwi¹zani s¹ z tym
przedsiêbiorstwem.
Zorganizowane w tym dniu, w siedzibie firmy,
seminarium pt. „Prewencja wypadkowa
w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach”,
by³o nie tylko okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i zapoznania siê z obowi¹zuj¹cymi
rozwi¹zaniami, ale tak¿e pretekstem do
towarzyskiego spotkania i bli¿szego poznania
codziennej dzia³alnoœci BHPE.
eg

18 maja na scenie Miejskiego Domu Kultury
wyst¹pi³ Chór „Madrigal de Brasilia” – grupa
wokalna specjalizuj¹ca siê w muzyce kameralnej.
Niecodzienni goœcie wyst¹pili w naszym mieœcie tu¿
po udziale w presti¿owym Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”.
Poziom techniczny zespo³u czyni go jednym
z najlepszych w Brazylii, zaœ jego repertuar
zawiera literaturê wokaln¹ pochodz¹c¹ ze
wszystkich okresów.
W swoim obecnym kszta³cie, pod dyrekcj¹ i batut¹
dyrygenta Édera Camúzisa, zosta³ utworzony
w 1963 roku z inicjatywy dyrygenta Levino
Ferreira de Alcântara.
Chór „Madrygal de Brasilia” bierze udzia³
w miêdzynarodowych festiwalach i spotkaniach
chóralnych w Brazylii, Panamie, Meksyku,
Argentynie, Hiszpanii i Atenach, zdobywaj¹c
liczne nagrody.
Tego dnia w MDK, przed scen¹ zasiedli koneserzy tego typu muzyki. Chojnowianie ciep³o
przyjêli zagranicznych goœci, a ich wystêpy honorowali gromkimi brawami.
- Cieszy fakt, ¿e w Chojnowie co jakiœ czas
mi³oœnicy muzyki klasycznej maj¹ mo¿liwoœæ
pos³uchania jej na ¿ywo – powiedzia³a nam tu¿
po koncercie jedna ze s³uchaczek – Koncerty
organowe, wystêp naszego Bogus³awa Bidziñskiego, nie tak dawno koncert chóru z Uralu,
teraz brazylijska grupa – to wspania³e propozycje
i urozmaicenie w kulturalnym kalendarzu naszego miasta.
opr. eg

Miejski Dom Kultury
zaprasza na

XII Regionalny
Przegl¹d Piosenki
Przedszkolnej
“Bambiniada”
24 maja godz. 10.00
sala widowiskowa MDK

Wielka zakładowa rodzina
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Napisz do mnie chocia¿ krótki list
W³aœnie w korespondencji rozkwita³a ich mi³oœæ. Krótko
po poznaniu rozstali siê i tylko poczta by³a ³¹cznikiem
i skarbnic¹ ich intymnych tajemnic.
Wanda i Tadeusz Gawron zanim sami stanêli
na œlubnym kobiercu, po raz pierwszy spotkali
siê na œlubie siostry Tadeusza. On by³ wówczas 21.latkiem ona by³a piêkn¹ „szesnastk¹”.
Tu te¿ trafi³a ich strza³a Amora. Kilka tanecznych
pl¹sów, krótki spacer, rozmowa, nieœmia³e
spojrzenia zwiastowa³y g³êbokie uczucie. Krótko
potem Tadeusz poszed³ do wojska i od pierwszego dnia liczy³ godziny do przepustki.
Wiedzia³ ju¿, ¿e na urlop pojedzie do niej.
I pojecha³. Na jej sympatiê zas³u¿y³, pomagaj¹c
w gospodarstwie, poczuciem humoru i trosk¹.
Wandzia jednak nale¿a³a do tych dziewcz¹t,
które trzymaj¹ konkurentów na dystans, Tadeusz
d³ugo zatem czeka³ na pierwszy poca³unek,
po którym kolejne wydarzenia potoczy³y siê
jak lawina. S³u¿ba dobieg³a koñca, zapad³a
decyzja o osiedleniu w Go³ocinie, zaczê³y siê
przygotowania do œlubu i w lutym 58. roku
szczêœliwi stanêli przed kap³anem, który
po³¹czy³ ich wêz³em ma³¿eñskim. To szczêœcie
towarzyszy im do dziœ. Po 50 latach wspólnego
po¿ycia nadal w ich oczach tli siê ta iskierka,
wci¹¿ ciep³o o sobie mówi¹, emanuj¹ mi³oœci¹
nie tylko do siebie.

uda³o nam siê doczekaæ tej rocznicy i ¿e mo¿emy œwiêtowaæ j¹ wspólnie z nasz¹ rodzin¹.
Dwie córki, ziêciowie i piêcioro wnucz¹t, to
najbli¿si jubilatów, którzy dziœ dbaj¹ o ich
spokój, zdrowie i nale¿yty wypoczynek.
Pañstwo Gawron chêtnie je¿d¿¹ na rowerowe
wycieczki, si³y regeneruj¹ w sanatorium. Ciesz¹
siê ¿yciem, sob¹ i z dum¹ patrz¹ na swoje
latoroœle.
- To najwiêksza radoœæ – mówi¹ - kiedy dzieci
u³o¿¹ sobie ¿ycie i wiod¹ je szczêœliwie. To
marzenie ka¿dego rodzica. Nam ono siê

10 maja br. w Urzêdzie Stanu Cywilnego burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies w imieniu prezydenta RP uhonorowa³ jubilatów
medalem za d³ugoletnie po¿ycie.
- To dla nas wspania³a uroczystoœæ – mówi¹
zgodnie ma³¿onkowie. – Cieszymy siê, ¿e

[\

[\

Za to, ¿e da³aœ nam ¿ycie,
Za troskê, za naukê, za ³zy,
Za serce Twe matczyne,
Za dobroæ Tw¹,
Za wszystko Ci dziêkujê,
I szczerze wo³am: Kocham Ciê.
Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Matki
kochanej mamusi Teresie Kozak
najgorêtsze ¿yczenia sk³adaj¹ dzieci
Ania i Piotrek.

Te ¿yczenia s¹ dla Mamy,
Tej jedynej, to siê wie.
Ja J¹ kocham ca³ym sercem,
Ona o tym dobrze wie.
Wiêc dlatego œlê ¿yczenia
i do³¹czam kwiaty Jej.
Mama dobrze bêdzie wiedzieæ,
kto ¿yczenia sk³ada te.
Moc gor¹cych uœcisków Kochanej
Mamie Jolancie œl¹: Przemek
i Wojtek.

[\

Podziêkowania
Pragniemy gor¹co podziêkowaæ
Chojnowskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dyr. Andrzejowi Rudkowi oraz jego pracownikom,
za wyj¹tkowo sprawne i sumienne
usuniêcie powa¿nej awarii wodnokanalizacyjnej przy ul. Wojska
Polskiego 20 - wdziêczna Hanna
Grajnert z rodzin¹.
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spe³ni³o. Teraz pragniemy tylko, aby zdrowie
dopisywa³o i byœmy mogli jeszcze d³ugie lata
wspieraæ siê nawzajem i u swojego boku
doczekaæ pra, a mo¿e nawet pra-prawnuków.
eg

To dla nas wspaniała uroczystość. Cieszymy się, że możemy świętować ją
wspólnie z naszą rodziną.

Kronika towarzyska

Nawet kiedy siê zachmurzy
i k³opotów siê nazbiera,
my bêdziemy uœmiechniêci tak,
jak tu i teraz!
Dzisiaj na Dzieñ Matki wszyscy
daj¹ Mamom kwiatki,
bo przecie¿ od œwiêta, ka¿dy
o Mamie pamiêta.
A ja Mamo powiem skrycie,
¿e pamiêtam ca³e ¿ycie!
Kochanej Mamie Halince Andreasik najserdeczniejsze ¿yczenia
sk³adaj¹ synowie: Robert & Kacper.

W lutym 58. roku szczęśliwi stanęli przed
kapłanem, który połączył ich węzłem małżeńskim. To szczęście towarzyszy im do dziś.

Zaproszenie na festyn

Wiosna już na dobre u nas zawitała. Kwitną kwiaty, świat się
zieleni, a z nieba docierają cieplutkie promyki słońca. Właśnie
klimat wiosennej atmosfery będzie (o ile zmiany pogodowe nie
będą drastyczne) towarzyszył majowemu festynowi organizowanemu przez Szkołę Podstawową nr 4. Pedagodzy wraz z uczniami
pieczołowicie przygotowują się do tego wydarzenia. Zaplanowano mnóstwo atrakcji dla przybyłych gości. Na terenie szkoły
będą porozstawiane stoiska ze smakołykami np. boks z frytkami,
grochówką, zdrową żywnością, deserami i goframi. Po spożyciu smacznego jedzenia będzie można sprawdzić się zręcznościowo, zrzucając zbędne kalorie na stanowisku zręczności
i sprawności. Pani Grażyna Mazur - pielęgniarka, będzie czuwała
nad zdrowiem zgromadzonych. Właśnie u niej będzie można
zmierzyć sobie ciśnienie. Kącik wizażystów z pewnością
zachęci damską część zgromadzonych, natomiast mecz piłki
ręcznej pozwoli świetnie bawić się całym rodzinom. Wspaniałą
rozrywkę zapewnią przybyłym stoiska z loterią, skarbonką,
licytacją oraz boks grupy teatralnej. Oprócz wyżej wymienionych
atrakcji podczas festynu organizowany będzie kiermasz książki
używanej, wystawa rękodzieła uczniowskiego, itp. Nielada
emocjonujące przeżycia będą również czekać na gości na
scenie “Mikrofon dla każdego”.
Impreza odbêdzie siê 25.05.2008 r. pod has³em
“Popo³udnie z czwórk¹”. Serdecznie zapraszamy.
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Uhonorowani Jubilaci
Dzieñ Jubilata, to doroczna impreza organizowana przez chojnowski Oddzia³ Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. 12 maja w Domu
Chemika spotkali siê cz³onkowie oddzia³u,
aby wspólnie uczciæ okr¹g³e rocznice przynale¿noœci do zwi¹zku, kilku nauczycieli.
- Dzisiejsze spotkanie to œwiêto tych, którzy
mog¹ poszczyciæ siê wieloletni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹ – powiedzia³a w krótkim wystapieniu prezes ZNP Oddzia³ w Chojnowie
Ewa Wiêcek. - S¹ wœród nas 3 pokolenia
pracowników oœwiaty pocz¹wszy od 20-letniego sta¿u zwi¹zkowego a¿ do 45-letniego.
Spotkania takie jak to s¹ okazj¹ do historycznych refleksji i podsumowañ. Przypominamy
pocz¹tki i dzieje naszej organizacji, wspominamy ludzi, którzy tworzyli jej dorobek i tradycje. Idee i cele, które przyœwieca³y Zwi¹zkowi w ca³ej jego ponad 100-letniej historii walki o powszechn¹ demokratyczn¹ oœwiatê,
o wysoki poziom kszta³cenia, o rangê zawodu
nauczycielskiego, o status prawny i poprawê
warunków ¿ycia pracowników - zachowuj¹
sw¹ aktualnoœæ. Wierzymy, ¿e potrafimy kontynuowaæ dzie³o naszych poprzedników, ¿e
mimo licznych trudnoœci ZNP bêdzie nadal
godnie reprezentowa³ i broni³ interesów nauczycieli i wszystkich pracowników oœwiaty.
By³y nagrody, kwiaty i ¿yczenia. Wœród gratuluj¹cych znalaz³y siê w³adze powiatu, miasta
i gminy, przedstawiciele wroc³awskiego
zarz¹du ZNP, zaproszeni goœcie i przyjaciele.
Honorowani nauczyciele otrzymali pami¹tkowe statuetki, a prezentem dla wszystkich
by³ wystêp chojnowskiego chóru „Skoranta”.
Zespó³ koncertuje od niedawna i wiêkszoœæ
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s³uchaczy z wielkim zainteresowaniem oczekiwa³a prezentacji. Bogaty repertuar zaskoczy³
publicznoœæ, a wielog³osowe wykonanie
zachwyci³o. Prezent by³ zatem trafiony.
eg
Uchwa³¹ Zarz¹du Oddzia³u ZNP z dnia
10.03.2008 r.
zosta³a wyró¿niona za 45 - letni¹ dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹:
1. Kol. Regina Dacyszyn - emer. n-1 Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie
- 40-letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ mo¿e
poszczyciæ siê:
1. Kol. Krystyna Kupczyñska - emer. n-1
Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojnowie
- 35-letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹:
1. Kol. Maria Adamczak - emer. n-1 Szko³y
Podstawowej w Krzywej
- 30-letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹
1. Kol. Józef Pietruszewski - Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Bia³ej
- 25- letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹
1. Kol. Jolanta Klima - Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Okmianach
2. Alicja Paw³owska - n-1 Szko³y podstawowej w Okmianach
Najm³odszymi Jubilatami z 20-letni¹ przynale¿noœci¹ zwi¹zkow¹ s¹:
1. Kol. Ma³gorzata Szczepanowska - n-1
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie,
2. Kol. Maria Grz¹dkowska - emer. prac.
Szko³y Podstawowej w Krzywej,
3. Kol. Violetta Urban - Dyrektor Szko³y
Podstawowej w NiedŸwiedzicach,
4. Kol. Andrzej Urban - Dyrektor Gimnazjum
Nr 2 w Chojnowie.

Cinderella
16 maja w Miejskim Domu Kultury mo¿na
by³o obejrzeæ angielsk¹ wersjê jêzykow¹ popularnej baœni o Kopciuszku. Nietypowe
przedstawienie przygotowa³a klasa III o profilu
z rozszerzon¹ nauk¹ jêzyka angielskiego Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Spektakl pt. „Cinderella” (Kopciuszek) wystawiono pod kierunkiem pani Janiny Mosakowskiej z okazji
Dnia Brytyjskiego obchodzonego, co roku
w szkole. Dialogi i narracja prowadzone by³y
w jêzyku angielskim, jednak by, u³atwiæ widzom
zrozumienie, czêœciowo t³umaczono je na
jêzyk polski.
Œwietne stroje, wspania³a charakteryzacja
i doskona³a gra aktorów dominowa³y na scenie.
M³odzie¿ zaskoczy³a widzów równie¿ umiejêtnoœciami tanecznymi. Piêknie zaprezentowa³a, bowiem walca angielskiego oraz poloneza.
Dobrze przygotowani uczniowie bez przeszkód
poradzili sobie z angielskimi wypowiedziami.
Takie przedstawienie jest bardzo dobr¹ metod¹
na to, by sprawdziæ i rozwin¹æ mo¿liwoœci
lingwistyczne zarówno aktorów jak i widzów.
Oprócz wiêc œwietnej zabawy, jak¹ dostarczy³ nam spektakl, by³ on okazj¹ do „podszlifowania” swoich umiejêtnoœci w zakresie
jêzyka angielskiego, omijaj¹c przy tym
szkoln¹ rutynê.
A.K.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/674

Tydzieñ Bibliotek
Tydzieñ Bibliotek jest ogólnopolskim programem zainicjowanym 5 lat temu przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem tego
programu jest umacnianie roli bibliotek - jako
wa¿nych centrów edukacji, kultury, informacji - w ¿yciu publicznym.
Tydzieñ Bibliotek obchodzony jest w maju,
a dok³adniej w bliskoœci 8 maja, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W ka¿dym roku pod innym has³em, aby pokazaæ ró¿norodne aspekty
dzia³alnoœci bibliotek. Motywem przewodnim
tegorocznego Tygodnia jest has³o: „Biblioteka
miejscem spotkañ”. Wspó³czesna biblioteka
bowiem, oprócz pe³nienia swojej podstawowej
funkcji gromadzenia i udostêpniania zbiorów,
jest coraz czêœciej miejscem spotkañ, spotkañ
nie tylko zwi¹zanych z ksi¹¿k¹.
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
w³¹czy³a siê, podobnie jak w latach poprzednich, do obchodów Tygodnia Bibliotek i przeprowadzi³a nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
- 6 maja - spotkanie cz³onków stowarzyszenia „Frauen auf dem Weg nach Europe”
(„Kobiety buduj¹ mosty w Europie”)
z Chojnowskim Stowarzyszeniem Miast
Partnerskich.
Wizyta w bibliotece by³a dobr¹ okazj¹ do
poznania zarówno obecnego, jak te¿ dawnego
oblicza Chojnowa. Nasi goœcie z Görlitz spotkali
siê bowiem tutaj z w³adzami miasta. Obejrzeli te¿ interesuj¹cy film o historii Chojnowa
( w wersji niemieckojêzycznej), który powsta³ na podstawie scenariusza Stanis³awa
Horodeckiego.

zwiedziliœmy zabytkowe kompleksy sanatoryjno-lecznicze oraz cerkiew obrz¹dku prawos³awnego œw. Archanio³a Micha³a, a nastêpnie pieszo udaliœmy siê do malowniczego
schroniska „Andrzejówka”, sk¹d pojechaliœmy
do wa³brzyskiego Szczawna, gdzie podziwialiœmy atrakcje i piêkno Parku Zdrojowego.
- 9 maja - fina³owa impreza – spotkanie
z okazji Dnia Bibliotekarza w naszej bibliotece.
Podczas spotkania odby³ siê wernisa¿ wystawy „Biblioteka miejscem spotkañ”. Ta wystawa ukazuje g³ówne formy naszej dzia³alnoœci i wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹
w ostatnich latach, a dok³adniej od 2006 roku,
czyli od momentu przeprowadzki do budynku
przy Placu Zamkowym. Chcieliœmy w ten
sposób podkreœliæ, ¿e mamy tutaj odpowiednie warunki, aby biblioteka by³a zarówno
miejscem edukacji, rozwoju zainteresowañ,
jak te¿ prezentacji twórczoœci artystycznej,
a wiêc przyjaznym miejscem spotkañ ró¿nych
œrodowisk, nie tylko czytelników. Zaprezentowane zdjêcia i inne materia³y u³o¿one s¹
w bloki tematyczne i przedstawiaj¹ Dyskusyjny
Klub Ksi¹¿ki, Galeriê M³odych, zajêcia

z dzieæmi, spotkania autorskie i inne, które
siê u nas odbywaj¹.
Oddzieln¹ ekspozycj¹ wystawy s¹ dokumenty
zwi¹zane z 10-letni¹ dzia³alnoœci¹ legnickiego, obecnie chojnowskiego ko³a Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Nieprzypadkowo znalaz³y siê one na tej wystawie,
poniewa¿ rok temu ko³o przenios³o swoj¹
siedzibê do naszej biblioteki.
Po otwarciu wystawy, z recitalem wyst¹pili
utalentowani m³odzi chojnowscy wokaliœci Maja Grzeœkowiak i £ukasz Sypieñ.
I tak zakoñczyliœmy nasz chojnowski Tydzieñ
Bibliotek. W Galerii M³odych do koñca maja
mo¿na jeszcze zobaczyæ wystawê „Biblioteka
miejscem spotkañ” - serdecznie zapraszamy!
Barbara Landzberg

7 maja - wycieczka bibliotekarzy z terenowego ko³a Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz sympatyków naszej
biblioteki. Trasa wycieczki: Chojnów - Soko³owsko – Szczawno Zdrój. W Soko³owsku

„Frauen auf dem Weg nach Europa”
w Chojnowie
Jak nasza gazeta w poprzednim numerze informowa³a 6 maja br. przyby³a z Görlitz do Chojnowa 24-ro osobowa grupa cz³onkiñ stowarzyszenia Frauen auf dem Weg nach Europa (Kobiety buduj¹ mosty
w Europie). Wizyta odbywa³a siê pod has³em „Poznajemy miasta
naszych cz³onkiñ” w ramach Tygodnia Europy 2008. Niemieckim
goœciom przewodniczy³a Eva Maria Reitz. Pobyt goœci w Chojnowie
przygotowa³o Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich wspólnie z Bibliotek¹ Miejsk¹. W Sali Edukacyjnej odby³o siê
spotkanie uczestników wycieczki z w³adzami naszego miasta – burmistrzem Janem Serkiesem, Przewodnicz¹cym Rady Miasta Janem
Skowroñskim, pani¹ Sekretarz Brygid¹ Mytkowsk¹. Po powitaniu
burmistrz opowiedzia³ wyczerpuj¹co o naszym mieœcie, problemach
lokalnej spo³ecznoœci i planach w³adz miasta, udzieli³ tak¿e odpowiedzi
na postawione mu pytania. Goœcie obejrzeli film o historii Chojnowa,
potem zwiedzili miasto. Oczarowa³ ich chojnowski Rynek, kwitn¹ce
kwiaty, zadbane uliczki. Nasze miasto zrobi³o na nich dobre wra¿enie:
„czuæ rêkê dobrego gospodarza” stwierdzili.
Potem pojechali w towarzystwie kilku cz³onków chojnowskiego
Stowarzyszenia Miast Partnerskich do Leœnego Raju w Micha³owie
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(ko³o Jaroszówki). Tam zjedli tradycyjny polski obiad, zwiedzili fermê
strusi (niektórzy kupili strusie jaja), podziwiali piêkno przyrody (przy
s³onecznej pogodzie by³ widoczny szczyt Œnie¿ki). Po kawie i domowym serniku, goœcie udali siê w drogê powrotn¹ do Görlitz z zamiarem ponownego przyjazdu do Chojnowa. Jednak najpierw do Görlitz
pojad¹ z rewizyt¹ cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich.
E.K.
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Przyjemne z po¿ytecznym
Do tej imprezy przygotowuj¹ siê przez kilka
miesiêcy. W gor¹czkowe przygotowania
anga¿uj¹ siê uczniowie, nauczyciele i rodzice.
To dla nich wa¿ny dzieñ - spotykaj¹ siê z ca³¹
szkoln¹ spo³ecznoœci¹ i mieszkañcami.
„Festyn Trójki” - plenerowa impreza Szko³y
Podstawowej nr 3 ka¿dego roku przyci¹ga
t³umy. Trudno siê dziwiæ - „Kawiarenka pod
chmurk¹”, gdzie wypieki mam, babæ i cioæ
wo³aj¹ zapachem i wygl¹dem; loteria fantowa, gdzie ka¿dy los wygrywa, harcerska
grochówka, jakiej nigdzie indziej zasmakowaæ
nie mo¿na, czy w koñcu dynamiczna scena,
gdzie uczniowie prezentuj¹ swoje liczne talenty artystyczne - to wszystko sk³ada siê na
atrakcyjnoœæ festynu.
Ka¿dy, kto przyby³ 17 maja na szkolne boisko
móg³ zatem oklaskiwaæ szkolny zespó³ wokalny „Synkopa”, podziwiaæ grupê teatraln¹
„Aja”, zatañczyæ wspólnie z dynamiczn¹
„Trójeczk¹”, obejrzeæ wspania³e popisy grupy
akrobatycznej. Swoje „piêæ minut” na scenie
mieli te¿ wokaliœci - laureaci szkolnych konkursów piosenkarskich. Publicznoœæ, jak co
roku zabawia³o chojnowskie Bractwo Rycerskie,
a do tañca przygrywa³ zespó³ Haward.
Po konsumpcji darmowej grochówki i grillowanej kie³baski smakowitym deserem by³y
ró¿nego rodzaju ciasta domowej roboty, a zakupy na kiermaszu ksi¹¿ki lub prac artystycznych szko³y, z pewnoœci¹ mo¿na by³o uznaæ
za atrakcyjn¹ handlow¹ ofertê.
Szkolne festyny maj¹ to do siebie, ¿e integruj¹
lokaln¹ spo³ecznoœæ i jednoczeœnie zasilaj¹
szkoln¹ kasê. Sumy z loterii czy kiermaszy
nie s¹ z pewnoœci¹ imponuj¹ce, ale dla dobrego
gospodarza ka¿da kwota jest wsparciem i nieocenion¹ pomoc¹.
eg

Informacji Europejskiej w Warszawie, Biuru
Pielgrzymkowo-Turystycznemu “El¿bieta” El¿bieta Kot, firmie Rivendell, Sklepowi
Ogólnospo¿ywczemu “U Ani” - Anna Bañka,
Joannie Katarzynie Dziedzic, Export-Import
Auto Handel - Tadeusz Styga, Auto Handel
Import-Export Grzegorz Bobik, PHU “Bobik”
Witold Bobik, Cukiernictwo - Franciszek Palczak,
Arkadiusz Palczak s.c., PHU “Tomas” Materia³y
Budowlane - Irena K³os, Sklep i Kiosk Wielobran¿owy “Mars”- Piotr Ficek, Sklep Wielobran¿owy
- Przemys³owy - Barbara Wiêcek, firmie
“Kartol Plus” - Sebastian Sajewicz, sklepowi
“¯abka” - p. Po³owczuk, aptece “Salix” - Alfred
Gruszka i s-ka, “Foto-Roma Agfa Starprint”
- Gabriel Krische, sklepowi przemys³owemu
“Metalik” - Maria Dymin, sklepowi zoologicznowêdkarsko-sportowemu - Daniel Mosiewicz,
piekarni “U Borka” - Zbigniew Borkowski, piekarni “Kupczyk” - Andrzej Kupczyk, Stanis³awowi
Kryszczukowi, sklepowi wielobran¿owemu
“Radiola” - Stanis³awa Szulakowska, sklepowi
przemys³owemu Zofii M¹czniewskiej, “PHU

Klaudia” El¿biety Oleœ, firmie “Famex” Zygmunta
Mi³ucha i Paw³a Filipowicza, PHU Pawe³
Giersok, sklepowi spo¿ywczemu “U Jana” Jan Kureñ, sklepowi “Smyk” - Ma³gorzata
Darmoros, firmie “Sewera” - Krzysztof Pauch,
sklepowi sportowo - turystycznemu - Jan Rudziak i
Zenon Rudziak, pasmanterii “Sajnóg” - Ma³gorzata i Andrzej Sajnóg, Alicji Dul, Ryszardowi
Pacule, Danucie Iwanickiej, Zbigniewowi
Iwanickiemu, Halinie Chyb, Aleksandrze
Chrz¹szcz, £ukaszowi Wolskiemu, Violetcie
Szymañskiej, Romanowi Salastowiczowi,
Bartkowi Wróblewskiemu, Robertowi Natkañcowi, firmie “Podolski”, Grzegorzowi Fliœnikowi,
Zak³adowi Mechaniki Pojazdowej - Jan Boroñ,
so³tysowi Go³aczowa, sklepowi Ogólnospo¿ywczemu Owoce-Warzywa - Ireneusz Krzyœków,
Aleksandrze Chrz¹szcz, harcerzom Hufca ZHP
w Chojnowie, Jednostce Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Chojnowie, Chojnowskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracownikom Miejskiego Domu Kultury,
Miros³awowi Turkowi, Januszowi Czapskiemu
oraz wszystkim zaanga¿owanym rodzicom,
nauczycielom oraz pracownikom szko³y.

Organizatorzy Festynu Trójki sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili
siê do jego organizacji: Wicemarsza³kowi Sejmu
Jerzemu Szmajdziñskiemu, pos³ance El¿biecie
Witek, pos³ance Ewie Drozd, Microsoft sp. z o. o.,
Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN,
EnergiiPro - Koncern Energetyczny SA - oddzia³
Legnica, firmie Danon sp. z o.o., Urzêdowi
Komitetu Integracji Europejskiej - Centrum

Nieœæ radoœæ
Uczniowie klas trzecich ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie odwiedzili dzieci w Przedszkolu prowadzonym przez siostry zakonne i zaprezentowali program artystyczny „Ziemia, nasza
planeta”, przygotowany pod kierownictwem
swoich wychowawczyñ Danuty Dziembulak
i Urszuli Suchodolskiej.
M³odzi artyœci wyst¹pili tak¿e w „Niebieskim
Parasolu”, gdzie pokazali swój program pensjonariuszom. Towarzyszy³ im tu zespó³
akrobatyczny z tej samej szko³y, prowadzony
przez nauczycielkê Hannê Kaczyñsk¹.
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Przedstawienie bardzo siê podoba³o, oklaskom
i zachwytom nie by³o koñca.
Potem ks. dziekan Tadeusz Jurek wraz z dyrektor Ma³gorzat¹ Cz³onk¹, pokazali uczniom now¹
kaplicê, jaka powsta³a w szpitalu w 2005 r.

Mimo wielu wra¿eñ i zmêczenia, dzieci by³y
bardzo szczêœliwe, ¿e mog³y daæ trochê serca,
radoœci i uœmiechu wszystkim widzom.
DS
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Szozda, Szurkowski, Lang…to dla nich legendarne nazwiska, ale
idolami s¹ Piotr Galiñski, Maja W³oszczowska, Anna Szafraniec
czy Piotr Su³ak, który jest tak¿e ich konsultantem.
Chojnowska sekcja rowerowa w tym sezonie ma szansê wiele
osi¹gn¹æ, ale czasami na przeszkodzie do sukcesu staj¹ sprawy
banalne – pieni¹dze, sprzêt, transport - dlatego szukaj¹ pomocy.

Kolarze prosz¹ o wsparcie
Dzia³aj¹ca od lutego ubieg³ego roku sekcja
kolarstwa przy uczniowskim klubie sportowym Gimnazjum nr 2 z ka¿dym miesi¹cem
dowodzi, ¿e m³odych zawodników staæ na
wiele. Trenuj¹ bardzo intensywnie – 6 dni
w tygodniu, to kilkanaœcie godzin wysi³ku na
si³owni i w trudnym górzystym terenie. Chojnowski park, mimo, ¿e ceniony wœród kolarzy,
na tym etapie jest ju¿ dla nich tylko terenem
rozgrzewkowym. Kondycjê wzmacniaj¹ poza
miastem, czêsto w górzystych okolicach
Jeleniej Góry.
Nasza reprezentacja nie jest liczna, ale nie o iloœæ
przecie¿ tu chodzi. Kilkuosobowy team
zapalonych nastolatków ma ju¿ czym siê
poszczyciæ.
Natalia Chojnacka – jedyna p³eæ piêkna
w sekcji, trenuje od 7 lat. Jak sama mówi nie
nadaje siê do zespo³ów tanecznych, wokalnych
wystêpów na estradzie czy recytacji wierszy,
jej pasj¹ jest sport, a mi³oœæ do dwóch kó³ek
odziedziczy³a po dziadku. Na swoim koncie
ma m.in. I miejsce w Maratonie w Boles³awcu,
III miejsce w Miêdzynarodowym Wyœcigu
w Boles³awcu, III miejsce w zawodach o Puchar
Lwa Legnickiego. By³a tak¿e w dolnoœl¹skiej
kadrze.
Kamil Chojnacki – m³odszy brat Natalii
z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³ 11 urodzin wtedy oficjalnie przyjêto go do sekcji. Od tej
chwili kolarstwu poœwiêca gros swojego czasu, a efektem jest II miejsce w zawodach
w Miêdzygórzu i na Grand Prix w Lubinie.
Karol Ku³acz - jest w dru¿ynie najstarszy.
Trafi³ tu kiedy z okna swojego pokoju obserwowa³ treningi kolegów. Chcia³ spróbowaæ
i dziœ mo¿e pochwaliæ siê wieloma osi¹gniêciami. Wœród licznych nagród jest srebro
w Grand Prix Chojnowa, w zawodach o Puchar
10 Miast w Obornikach Œl¹skich, w zawodach
o Puchar Lwa Legnickiego czy w Minimaratonie w Boles³awcu. Medali jest znacznie
wiêcej, a Karol zapowiada, ¿e to jeszcze nie
koniec.
Kamil Korba – do dru¿yny trafi³ za namow¹
Karola. Jak sam mówi, zosta³ tam na si³ê
zaci¹gniêty przez kolegê, ale dziœ nie ¿a³uje
i z dum¹ prezentuje swoje puchary - m.in.
I miejsce w zawodach rowerów górskich
w Legnicy, III miejsce na Otwartych Zawodach Rowerów Górskich w Myœliborzu.
Maciek Bartkowski – najpierw pomaga³
przy organizacji zawodów jako harcerz.
Barwne koszulki, rywalizacja i atmosfera
kolarskich zmagañ zachêci³y go do tej dyscypliny. Po kilku miesi¹cach na swoim koncie
ma I miejsce w Minimaratonie w Boles³awcu,
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II miejsce w miêdzynarodowym wyœcigu
w Boles³awcu, II miejsce w pierwszym etapie
„Górale na start” w Wa³brzychu, III lokatê
w etapie drugim w G³uszycy, II miejsce w Memoriale Jana Koz³owskiego w Cieplicach.
Dru¿ynowo w ubieg³ym roku nasi zawodnicy
uplasowali siê na 9 miejscu w dolnoœl¹skiej

klasyfikacji dru¿yn kolarskich. W tym
sezonie zamierzaj¹ znaleŸæ siê zdecydowanie
wy¿ej. Dotychczasowe wyniki wró¿¹
powodzenie tej ambitnej koncepcji.
Kolarzom pomaga szko³a, wspiera ich chojnowski samorz¹d, wiele serca i pieniêdzy
wk³adaj¹ rodzice. Okazuje siê jednak, ¿e kolarstwo to sport kosztowny. Pocz¹wszy od
drogich od¿ywek, poprzez niebanalne stroje,
transport, op³aty startowe, skoñczywszy na
sprzêcie i poch³aniaj¹cych najwiêksze œrodki
czêœciach zamiennych, wymienianych w sezonie wielokrotnie.
Zawodnicy radz¹ sobie w ró¿ny sposób – pomaga szko³a, ale jej œrodki s¹ bardzo okrojone,
dotuj¹ w³adze miasta, ale i tu s¹ pewne ograniczenia, niema³e koszty ponosz¹ tak¿e rodzice – nie ka¿dy jednak bud¿et domowy
wytrzymuje czêste starty i naprawy roweru.
M³odzi zawodnicy szukaj¹ zatem – jak to siê
dzisiaj okreœla – sponsora. ¯yczliwej osoby,
która zrozumie ich potrzeby, pomo¿e usun¹æ
przeszkody, których nie s¹ ju¿ w stanie pokonaæ. Ka¿de inne – kilkunastometrowy podjazd, wyboisty teren, grz¹ski grunt, wielokilometrowe trasy – to dla nich wyzwania, które

podejmuj¹ z sercem i ambicj¹. Balastem s¹
natomiast sprawy finansowe.
- Z naszej strony mo¿emy obiecaæ sukcesywne
podnoszenie wyników – mówi¹ zgodnie kolarze
– promocjê sponsoruj¹cej nas firmy poprzez
logo na koszulkach, rowerach czy te¿ poprzez
podziêkowania w mediach i podczas zawodów.
Kilka dni temu UKS Oriens zmieni³ nieco
swoj¹ nazwê. Teraz jako UKS „Oriens Polers”,
dziêki prezesom „polersu” Andrzejowi Kaczmarkowi, Kazimierzowi Makowcowi i Waldemarowi Wasylkowskiemu oraz dziêki zaanga¿owaniu dyrektora Gimnazjum nr2
Andrzeja Urbana, nazwa klubu brzmi trochê
bardziej profesjonalnie. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e wci¹¿ potrzebuj¹ wsparcia od
sympatyków kolarstwa.
Tu¿ przed wydaniem Gazety do klubu do³¹czy³ 10.letni Przemys³aw Karczmarek.
Wczeœniej trenowa³ karate, ale zamieni³
kimono na rower, bo jak mówi, zdecydowanie bardziej „go to krêci”. ¯yczymy zatem
powodzenia m³odemu zawodnikowi i ca³ej
reprezentacji Chojnowa.
eg

11

Majowe tempo
Powoli rozgrywki pi³karskie w lidze
okrêgowej wkraczaj¹ w decyduj¹c¹ fazê.
Na szczycie tabeli t³ok. Kto na tym etapie rywalizacji pogubi punkty, mo¿e
w efekcie straciæ szansê na awans do ligi
miêdzyokrêgowej. Taka rzecz (niestety)
przytrafi³a siê chojnowskiej dru¿ynie.
W pojedynku z Zametem Przemków
pad³ remis 1:1. Gdyby jednak podliczyæ
te wszystkie s³upki i poprzeczki, jakie
stanê³y na drodze do zdobycia goli, to
wynik móg³by byæ bardzo sympatyczny.
A tak w konsekwencji obie dru¿yny
zdoby³y po jednym punkcie.
Zametowi awans nie grozi, a naszej
jedenastce owszem. Tak¿e ten wynik
zostawi³ wielki niedosyt.
Kolejnym meczem niedosyt mia³ byæ
zaspokojony. W œrodê 14 maja goœciliœmy Zawiszê Serby. I by³y to zaleg³e
rozgrywki. Goœcie przyjechali w totalnym
os³abieniu. Na murawê wybieg³o ich
dziesiêciu. Wydawa³o siê, ¿e Chojnowianka urz¹dzi sobie wyj¹tkowo ostre
strzelanie. Wszysko by³o pod kontrol¹.
Tempo meczu nie by³o zbytnio forsowane. Goœcie na dodatek sprytnie
skrócili teren gry. ¯eby wiêc wyjœæ na
dogodne pozycje, trzeba by³o umiejêtnie
pokonaæ pozycje spalone.
W taki sposób pad³a w³aœnie trzecia
bramka. Niez³ym rajdem popisa³ siê
Gromala i uwieñczy³ to golem.
Przy przepiêknej pogodzie i tempie
tego meczu bramki pada³y wiêc co jakiœ
czas: w 10, 25, 51 i 89 minucie. Pewne
wiêc trzy punkty s¹ na koncie. Dodaæ
do tego nale¿y kolejne trzy oczka walkoweru, za pojedynek z Platonem
Sichów, który wycofa³ siê z rozgrywek.
Ponownie wiêc bia³oniebiescy s¹ liderem. Z jednym punktem przewagi!
pm
Chojnowianka Chojnów
- Zamet Przemków 1:1
Chojnowianka Chojnów
- Zawisza Serby 4:0
Chojnowianka Chojnów
- Platon Sichów 3:0 (walkower)

Tabela:
1. Chojnów
2. Rudna
3. Jawor
4. Legnica
5. Szczedrzykowice
6. Zamet
7. Wiadrów
8. Chbienia
9. Polkowice
10. Kochlice
11. Arkon
12. Rokitki
13. G³ogów
14. Serby
15. Droglowice
16. Sichów
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

64
63
63
49
48
46
39
38
29
29
29
28
28
17
17
5

81-20
91-26
73-24
63-43
87-43
41-37
50-52
55-43
55-55
52-66
48-68
60-70
51-67
32-71
35-76
17-132

Szlakiem grodów przez Chojnów
Na 160. kilometrowej trasie II etapu popularnego wyœcigu Szlakiem Grodów Piastowskich,
kolejny raz znalaz³o siê nasze miasto. 9 maja, ju¿
od godziny 13, kibice oczekiwali zawodników.
Kolarze wjechali do Chojnowa barwnym peletonem od strony ul. Kolejowej, kieruj¹c siê w stronê
centrum miasta. Z rynku, ulic¹ Wolnoœci i dalej
ulic¹ Paderewskiego skierowali siê do Bia³ej,
aby po kilkudziesiêciu minutach ponownie wjechaæ
na chojnowski rynek. Ten etap koñczy³a tu lotna

To ci modele
Reprezentacja Harcerskiego Klubu
Modelarskiego “Arsena³” dn. 03-04
maja 2008 wziê³a udzia³ w”IX
Ogólnopolskim Konkursie Modeli
Kartonowych o Puchar burmistrza
miasta i gminy Wschowa”. Wystawiaj¹c dziewiêc modeli dru¿ynowo,
zajêliœmy wysokie bo 7 miejsce na 16
zespo³ów. Zaznaczyæ te¿ trzeba, ¿e
w konkursie wziê³o udzia³ 127 zawodników i wystawiono 307 modeli.
Najlepszymi modelarzami z naszego
klubu okazali siê Grzegorz K³os wystawiaj¹c model okrêtu “Nowgoród”
i otrzymuj¹c najwy¿sz¹ ocenê 98 punktów, oraz £ukasz Kuniej - wystawiaj¹c model czo³gu - “Cromwell IV”.
Teraz przed nami wyjazdy do Wo³owa oraz Bogatyni, wakacje które te¿
spêdzimy, klej¹c modele i szykuj¹c
siê na konkursy w Oleœnicy i Por¹bce zaplanowane na wrzesieñ.
W tym miejscu trzeba dodaæ, ¿e po
kilku latach wraca do Oleœnicy konkurs “Ma³ego Modelarza”. Zapraszam wszystkich sklejaj¹cych modele do wziêcia udzia³u i zaprezentowania swoich osi¹gniêæ modelarskich na szerszym forum.
Kontakt w modelarni w MDK-u,
zajêcia klubu odbywaj¹ siê w ka¿d¹
sobotê od godz. 16.00.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj
komendant HKM ARSENA£
phm. Antoni Skalski

premia, któr¹ jako pierwszy przejecha³ zawodnik
z grupy CCC Polsat Polkowice Tomasz Kiendyœ.
On tez zosta³ uhonorowany pucharem burmistrza
miasta Chojnowa.
Ponad stu kolarzy przemknê³o przez nasze miasto
jak wielobarwna wstêga. Kibice nie mieli szansy
d³ugo cieszyæ siê ich widokiem. Ten etap koñczy³a
meta w G³ogowie – na najwy¿szym podium tego
dnia stan¹³ niemiecki zawodnik Andre Schulze.
eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 5 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
- 150,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 30,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 czerwca 2008 r. o godz. 12.00
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 55864400000001490
620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
wadium do dnia 19 czerwca 2008 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. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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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

ZAPRASZA
* na wystawê „Biblioteka
miejscem spotkañ” przygotowan¹ w ramach obchodów
TYGODNIA BIBLIOTEK Galeria M³odych, maj.

Biblioteczne nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Eliza Piotrowska - „Ksi¹¿eczkawycieczka: po miastach i miasteczkach”
Zbiór zabawnych, ale i niekiedy
i ironicznych, wierszyków o miastach i miasteczkach polskich. Ta
ksi¹¿eczka bogato zdobiona ilustracjami i mapkami mo¿e byæ
œwietnym wstêpem do edukacji

geograficznej najm³odszych. Ciêty dowcip i niebanalne poczucie
humoru sprawi¹, ¿e z pewnoœci¹
spodoba siê nie tylko dzieciom.
Dzia³ dla Doros³ych:
Robert Heœ - „Uzbrojenie rycerskie na Œl¹sku w XIV wieku”
Chocia¿ treœæ zosta³a tematycznie zawê¿ona do Œl¹ska, to ksi¹¿ka mo¿e byæ podstawowym informatorem dla badaczy uzbrojenia
i wojskowoœci na ca³ych terenach
obecnej Polski. Praca oparta jest
na solidnej archiwalnej podstawie
Ÿród³owej, s³abo lub w ogóle nie
wykorzystywanej do tej pory w niemieckiej i polskiej historiografii.
Tekst opatrzony jest bogatym aparatem przypisów, a towarzyszy
mu obszerny materia³ ikonograficzny, cenny m.in. dla cz³onków

Bli¿ej ksi¹¿ki 2008 ju¿ za nami
W nr 6 „Gazety Chojnowskiej” z dnia 21 marca b.r. zamieœciliœmy
informacjê o tegorocznym programie cyklicznej, corocznej imprezy
pn. „Bli¿ej Ksi¹¿ki”, który organizuj¹ biblioteki Legnicy i powiatu
legnickiego. Przedstawiliœmy w niej chojnowski udzia³ w pierwszym,
marcowym etapie tego przedsiêwziêcia. Dziœ, s³ów parê o nastêpnych
naszych dokonaniach i zakoñczeniu obchodów „Bli¿ej Ksi¹¿ki”.
1 kwietnia na spotkaniu autorskim goœciliœmy Rafa³a Podrazê, stryjecznego wnuka Magdaleny Samozwaniec. Jego ksi¹¿ka pt.”Magdalena,
córka Kossaka. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec” - uznana
za jedn¹ z najlepszych ksi¹¿ek wspomnieniowych 2007 roku - zosta³a
laureatk¹ ubieg³orocznych Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki w Krakowie
oraz Warszawie i zdoby³a „Srebrny Laur 2007”, nagrodê Zwi¹zku
Literatów Polskich (relacja ze spotkania w nr 7 „Gazety Chojnowskiej”).
Kilka dni póŸniej w legnickiej Bibliotece Publicznej odby³y siê fina³y
dwóch powiatowych konkursów przeprowadzonych wœród uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. W obydwu odnieœliœmy naprawdê
du¿y sukces. 9 kwietnia og³oszono wyniki konkursu plastycznego
pt. ”Portret bohatera literackiego” i otwarto wystawê najlepszych prac.
W kategorii szkó³ podstawowych chojnowianki zdoby³y: I miejsce Justyna Mazurkiewicz z SP nr 3 oraz wyró¿nienie - Hanna Kantor
z SP nr 4. A konkurencja by³a niema³a, bo na konkurs zg³oszono
kilkadziesi¹t prac. Po wrêczeniu nagród, uczestnicy spotkania wys³uchali wyk³adu dr Dariusza, Galewskiego, historyka sztuki, który
bardzo interesuj¹co opowiada³ o historii portretu na prze³omie wieków.
16 kwietnia wziêliœmy udzia³ w II, i ostatnim etapie, konkursu czytelniczego pt. ”W œwiecie marzeñ, ma³ych smutków i wielkich radoœci
z bohaterami ksi¹¿ek Roksany Jêdrzejewskiej-Wróbel”. Eliminacje
przeprowadzono w formie pisemnego testu ze znajomoœci treœci
wybranych ksi¹¿ek, w którym uczestniczy³y 24 osoby. PóŸniej odby³o
siê spotkanie z autork¹ konkursowych ksi¹¿ek.
Na zakoñczenie og³oszono wyniki konkursu, a nagrody wrêcza³a
bohaterka spotkania. W II etapie Chojnów reprezentowali uczniowie
SP nr 4: Piotr Lizak, który zaj¹³ I miejsce oraz Aleksandra Najda
i Martyna Kalinowska.
Wszystkim naszym uczestnikom fina³u konkursu plastycznego i czytelniczego – serdecznie gratulujemy! Nauczycielom ze szkó³ podsta-
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ruchów rycerskich chc¹cych z detalami odtworzyæ dawne uzbrojenie.
Martin Pollack - „Œmieræ w
bunkrze: opowieœæ o moim ojcu”
Zdobywca tegorocznej nagrody
ANGELUSA, Nagrody Literackiej
Europy Œrodkowej - najwa¿niejszej nagrody twórczoœci prozatorskiej wydanej po polsku, któr¹
ustanowi³y w³adze Wroc³awia
i „Rzeczpospolita” w 2006 r.
Sbarramento di Brennero, fortyfikacje na prze³êczy Brenner:
6 kwietnia 1947 r. przy wejœciu
do bunkra na granicy austriackow³oskiej znaleziono zw³oki mê¿czyzny. Badania ujawniaj¹ prawdziw¹ to¿samoœæ zmar³ego: to dr
Gerhard Bast, urodzony w 1911 r.,
sturmbannführer SS, cz³onek gestapo, zbrodniarz wojenny poszu-

kiwany listem goñczym przez
policjê w Linzu. Ojciec Martina
Pollacka. Teraz, ponad pó³ wieku
póŸniej, syn wyrusza na poszukiwanie ojca - i odnajduje przestêpcê.

wowych - pani Annie Grabek, pani Marii Lis i pani El¿biecie Rusieckiej
- bardzo dziêkujemy za przygotowanie dzieci do konkursów.
Ostatnim akcentem obchodów „Bli¿ej Ksi¹¿ki” by³a sesja popularnonaukowa „Prawda historyczna a interpretacja faktów”, która odby³a
siê 23 kwietnia, a wiêc dok³adnie w Œwiatowym Dniu Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich, równie¿ w Legnickiej Bibliotece Publicznej.
Dr Robert Klementowski analizowa³ suwerennoœæ i polityczn¹ poprawnoœæ na przyk³adzie kopalnictwa uranu w Polsce, a dr Romuald £uczyñski
tendencyjnoœæ w przedstawianiu dziejów Dolnego Œl¹ska w okresie
PRL w latach 1945-1956. Po wyk³adach, Galerii Lo¿a LBP otwarto
wystawê „Powstanie Warszawskie w fotografii Zbigniewa Grochowskiego”.
Autorem zdjêæ tej wyj¹tkowej wystawy jest wybitny legnicki pedagog
i spo³ecznik, laureat wielu wyró¿nieñ. Orygina³y wszystkich zaprezentowanych fotografii znajduj¹ siê obecnie w otworzonym w 2005 r. Muzeum Powstania Warszawskiego.
Realizacja ró¿norodnego programu zaproponowanego podczas tegorocznej edycji „Bli¿ej
Ksi¹¿ki” to nie tylko dobra
promocja czytelnictwa.
Dla nas, bibliotekarzy,
animatorów kultury
w lokalnej spo³ecznoœci,
to najlepszy sposób na
zdobywanie niezbêdnej
wiedzy i doœwiadczenia.
Barbara Landzberg,
Marzena Luty
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom o pow. 100 m2,
gara¿ z kana³em o pow. 50m2, gara¿
o pow. 20 m 2 , ca³oœæ po³o¿ona
w Go³aczowie na dzia³ce o pow.
18,5a, w rozliczeniu mo¿e byæ
mieszkanie 2. lub 3. pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 0696-662-896 lub
0696-925-714.
Sprzedam dom w budowie
w Goliszowie o pow. 200 m2, stan
surowy zamkniêty, dzia³ka 20 ar.
Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154 lub
0513-252-599.
Sprzedam dom jednorodzinny,
piêtrowy, wolnostoj¹cy do remontu
w Goliszowie.
Wiadomoœæ: tel. 0887-102-526.
Sprzedam mieszkanie o pow.
65 m 2 , IVp., 3 pokoje, kuchnia,
³azienka i wc osobno, plastikowe
okna, panele, glazura.
Wiadomoœæ: tel. 0607-090-063.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe o pow. 70 m2 w centrum Wroc³awia - ³azienka, wc osobno,
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kuchnia z wyposa¿eniem, cena do
uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0691-032-858.
Sprzedam mieszkanie o pow.
68,90 m 2 , 3.pokojowe w starym
budownictwie, IIp., co gazowe niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 0663-519-845.
Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 70 m 2 do remontu,
mo¿liwoœæ zrobienia dwóch kawalerek - Chojnów, Rynek; na mieszkanie 2.pokojowe.
Wiadomoœæ: 0668-042-169.
Posiadam do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie o pow. 57 m 2 ,
przy ul. Kiliñskiego 31c/7, IIIp.,
pe³ne wyposa¿enie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-74-16
lub 0662-186-485 lub 0662-186-486.

Us³ugi
Uk³adanie glazury i terakoty du¿e doœwiadczenie, profesjonalne
wykonanie. Zbigniew Daczkowski.
Wiadomoœæ: tel. 0889-410-886.

Studentka udziela korepetycji
w zakresie szko³y podstawowej
i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.
Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom szko³y podstawowej
i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0608-710-656.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po
godz. 16.00.
Przyjmê, za symboliczn¹ “z³otówkê”, u¿ywany, sprawny komputer.
Wiadomoœæ: tel. 0886-517-613.
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0693-282-635.
Tanie dzia³ki budowlane - uzbrojone, na terenie gminy, dobre po³o¿enie. Wiadomoœæ: tel. 0790-324-478.
Sprzedam gara¿ o pow. 27 m2
przy ul. Zielonej.
Wiadomoœæ: tel. 0600-979-493.

Sprzedam sukniê œlubn¹ kupion¹
w salonie - gorset rêcznie wyszywany koralikami, spódnica g³adka
z organtyny, na boku spiêta kwiatem,
kolor ecru, rozmiar 38, wzrost 160 cm;
welon i rêkawiczki gratis, cena do
uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0722-026-529.
Sprzedam zamra¿arkê 3.szufladow¹ w bardzo dobrym stanie.
Wiadomoœæ: tel. 0692-485-861.
Sprzedam kosê spalinow¹, silnik dwusuwowy zasilany mieszank¹, moc 0,75 kW, uk³ad tn¹cy - tarcica stalowa trójzêbna, pó³automatyczna g³owica ¿y³kowa z wyposa¿eniem, cena 350 z³ (w sklepie - 550 z³).
Wiadomoœæ: tel. 0506-506-413.
Sprzedam do C-330 pompê
wtryskow¹, komplet przewodów
elektrycznych, 2 nowe opony przednie, 1 now¹ tyln¹ oraz rozrusznik
do trabanta, bañkê do mleka, bañkê
udojow¹ oraz wyprawion¹ skórê
krowy bez w³osia - ceny do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0504-539-490.
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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
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 6,75 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 - 200,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 40,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 czerwca 2008 r. o godz 11.00 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 19 czerwca 2008 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. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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