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Temat bumerang
Od jakiegoœ czasu nie pisaliœmy o kolejnych
aktach wandalizmu, ale nie znaczy to wcale,
¿e te akty usta³y. S³u¿by miejskie ka¿dego dnia
demontuj¹, naprawiaj¹, prostuj¹, wymieniaj¹
i mimo, ¿e robi¹ to od lat, z³oœæ na bezmyœlnoœæ
nie s³abnie. Nasadzone m³ode drzewka oczy-
wiœcie przeszkadza³y i nale¿a³o je po³amaæ. Wan-
dal w kilka minut zniszczy³ co najmniej 6 drze-
wek, pozostawiaj¹c przykry widok, namacalny
dowód w³asnej g³upoty i perspektywê kolej-
nych wydatków z miejskiej kasy. Roœliny na-
sadzono ponownie, ale gdzie i kiedy znów po-
trzebna bêdzie interwencja, tego nikt nie wie.

Nowe ceny
Od 1 kwietnia wzros³y ceny za 1 m3 wody 
i œcieków. Podwy¿ka zwi¹zana jest ze zmian¹
cen pr¹du, materia³ów i podatku od nieru-
chomoœci. Obecnie za metr szeœcienny wody
p³aciæ bêdziemy o 0,18 z³ wiêcej czyli 3,57 z³,
za œcieki o 0,28 z³ wiêcej czyli 5,13 z³. 
Dla porównania ustaliliœmy stawki w okolicz-
nych miejscowoœciach. W Mi³kowicach 
np. cena za 1m3 wody wynosi 8,14 z³, 
w Polkowicach 5,82 z³, w Chocianowie 4,86 z³
a w Przemkowie 4,75 z³. Blisko 7 z³ mi³ko-
wiczanie p³ac¹ za œcieki, a ponad 8 z³ przem-
kowianie (8,70 z³) i polkowiczanie (8,29 z³). 

Podziêkowania
Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Leg-
nicy Filia w Chojnowie serdecznie dziêkuj¹
firmom i osobom prywatnym za bezp³atny
monta¿ i obróbkê stolarki drzwiowej naszych
pomieszczeñ biurowych oraz dokonanie mecha-
nicznego doczyszczania posadzek w koryta-
rzach. Dziêki Waszej pomocy urz¹d nabra³
odpowiedniego wygl¹du. Dziêkujemy. Us³ugi
Ogólnobudowlane „Later” - Wies³aw Bujak,
ul. D¹browskiego 5/4, Chojnów, „TWISTER”
- Jaros³aw Kapral, Bia³a 109, gm. Chojnów,
P.H.U. „VIKA” - Anna Rudnicka, Go³ocin
15A, gm. Chojnów, Us³ugi Ogólnobudowlane
„BOG-BUD” - Bogdan Toczek, ul. Reja 18/12,
Chojnów, „OLSEN-BUD” - Tomasz Gang,
ul. Boles³awiecka 4, Chojnów, Pan Marian
Biernatowski z Chojnowa, Pracownia „AKETON”
- £ukasz Zwierzañski, Kiliñskiego 32B/2, Chojnów,
„DAWSTOL” - Dawid Nigbar, Jaroszówka 6/IC,
gm. Chojnów, PHU „POLERS” A. Kaczmarek
i S-ka, Spó³ka Jawna, ul. Fabryczna 1, Chojnów,
„NORM-POL” - Renata Gawron, ul. Legnicka
66/8, Chojnów, PHU „GB” - Bart³omiej Giersok,
ul. Paderewskiego 8B, Chojnów, P.H.U. „MICH-
BUD” - Micha³ Równanek, ul. Solskiego 21,
Chojnów, P.H.U. „MAR-BUD” - Us³ugi ogólno-
budowlane - Marcin Równanek, ul. Solskiego 21,
Chojnów.

Absolwenci  Szko³y przy ul. Wojska Polskiego
- zwanej potocznie 109!!!

W paŸdzierniku 2012 roku  szko³a przy ul. Wojska Polskiego bêdzie obchodzi³a swój
jubileusz -  50 lecie szko³y. W zwi¹zku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów zwraca

siê z gor¹c¹ proœb¹ do Absolwentów o pomoc w zbieraniu materia³ów - Ÿróde³ 
historycznych na temat szko³y. Jeœli macie Pañstwo zdjêcia, tarcze, informacje 

na temat pocz¹tków szko³y  lub inne pami¹tki zwi¹zane z jej histori¹ prosimy o kontakt
z bibliotek¹ szkoln¹ lub sekretariatem przy ul. Wojska Polskiego. Materia³y w bardzo

krótkim czasie  zostan¹ Pañstwu  oddane. Prosimy równie¿ o kontakt nauczycieli
ucz¹cych we wczesnym okresie istnienia Zasadniczej Szko³y Zawodowej, w tym tak¿e

instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Komitet Organizacyjny

Dane kontaktowe:
sekretariat szko³y - tel.76-81-96-520, e-mail 109tka@pzs-Chojnow.pl

Podziêkowania wszystkim,
którzy towarzyszyli nam

w ostatniej drodze 
tragicznie zmar³ego

Ryszarda Wolskiego

oraz tym, którzy wspierali nas 
w tych trudnych chwilach 

sk³ada 
pogr¹¿ona w smutku rodzina. 

Kalendarz imprez 
kwiecieñ-maj

Na 17 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na spotkanie autorskie z Joann¹
Olech - autork¹ i ilustratork¹ ksi¹¿ek dla
dzieci. 20 kwietnia, na Orliku, pi³karze rocz-
nika 2001 bêd¹ braæ udzia³ w Dolnoœl¹-
skim EURO 2012.
„Osadnictwo wiejskie w okolicach Chojnowa
w œwietle najnowszych badañ archeolo-
gicznych. Prezentacja znalezisk” - to za-
powiedŸ niezwykle ciekawej prelekcji, na któr¹
20 kwietnia zaprasza Muzeum Regionalne.
Jubileuszowy X Ogólnopolski Przegl¹d
Piosenki „Rozœpiewane nutki” odbêdzie
siê 21 kwietnia. Na prezentacjê twórczoœci
w³asnej, 26 kwietnia do Miejskiej Biblioteki
zaprasza Chojnowski Klub Literacki. Na-
stêpnego dnia (27 kwietnia) w MOKSiR
impreza pn. „Dzieci - Dzieciom” czyli wys-
têpy dzieciêcych grup dzia³aj¹cych w MOKSiR
dla rówieœników. Tego samego dnia Spo-
³eczne Ognisko Muzyczne da koncert z okazji
Œwiêta 3 Maja. W tych dniach tak¿e, muzeum
wystawi w³asn¹ kolekcjê wspó³czesnego
malarstwa polskiego. 

3 maja zapraszamy do wspólnych obcho-
dów œwiêta 3 Maja. Uroczystoœci odbêd¹
siê przy obelisku przy ul. Chmielnej, w koœciele
pw. œw. Ap Piotra i Paw³a i w MOKSiR. 
5 maja w domu kultury szachiœci bêd¹ rywa-
lizowaæ o Mistrzostwo Chojnowa, a popo-
³udniu MOKSiR zaprasza do Parku Œród-
miejskiego na Majowy Festyn. Nastêpnego
dnia – 6 maja na boisku Orlik odbêdzie siê
Turniej Koszykówki Open. VII edycja
Przegl¹du Teatralnego Baœni i Legend
Dolnego Œl¹ska SILEBIA bêdzie mia³a
miejsce 9 maja w MOKSiR, a ju¿ dnia na-
stêpnego (10 maja), w tym samym miejscu
obchody Œwiatowego Dnia Godnoœci Osób
Niepe³nosprawnych i kolejna edycja koncertu
charytatywnego. Noc Muzeów to nowa
impreza Muzeum Regionalnego, na któr¹
zapraszamy w godzinach nocnych z 25 na
26 maja. XIII Ogólnopolski Przegl¹d
Zespo³ów Tanecznych STONOGA zaplano-
wano na 26 maja. Od 26 maja rozpoczn¹
siê sportowe zmagania w ramach imprezy
MiniEuro 2012, które potrwaj¹ do 3 czerwca.
27 maja chór Skoranta zaprasza na koncert
z okazji Dnia Matki. Pod koniec maja czeka
nas otwarcie dwóch wystaw - na plenerow¹
wystawê rzeŸby sepulkralnej od XVII do
XX w. z okazji Europejskiej Nocy Muzeów
zaprasza muzeum, wystawê prac plastycz-
nych VI edycji konkursu ‘’Kszta³ty i bar-
wy mojego œwiata’’ organizuje biblioteka. 
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹-
¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal
u¿ytkowy, a w planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Choj-
nowa ujêta jest jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych
us³ug komercyjnych. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 
8 maja 2012 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie. Wadium (w pie-
ni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
2 maja 2012 r. Uczestnicy prze-
targu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu w celu zakupu lokalu (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e lokal bêdzie nabywany
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty 

odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿  1.070,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹g-
niêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13 8644 0000 0001 4906
2000 0020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy.
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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 21
lutego 2012 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
10.04.-02.05.2012 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹
w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 -
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondy-

gnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C, w Chojnowie, 
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow.

2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 

Nr LE1Z/00027575/3:

GRAFFITI w PARKU
KONKURS PLASTYCZNY

Organizatorzy: Burmistrz Miasta
Chojnowa i Miejski Oœrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Cel: Wspieranie m³odych talentów,
rozwój zainteresowañ plastycznych
i estetycznych, ozdobienie sceny
w Parku Œródmiejskim w Chojnowie.

Zasady uczestnictwa: W konkursie
mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy miesz-
kaniec miasta Chojnowa, który
ukoñczy³ 15 lat. Dopuszczalne s¹
projekty indywidualne i zespo³owe.
Zadaniem uczestników jest przy-
gotowanie propozycji ozdobienia
sceny w Parku Œródmiejskim w Choj-
nowie. Preferowane bêd¹ motywy
roœlinno-kwiatowe, choæ organiza-
torzy dopuszczaj¹ te¿ inne, kom-
ponuj¹ce siê z przestrzeni¹ parku,
propozycje. Mo¿na zaproponowaæ
koncepcjê ca³oœciow¹ lub te¿ wy-
braæ jedn¹ z 10 czêœci, na które orga-
nizatorzy podzielili przestrzeñ sceny
(zgodnie z oznaczeniami na foto-
grafii) - i z³o¿yæ ofertê dotycz¹c¹
tylko czêœci, oznaczaj¹c j¹ odpo-
wiednim numerem.
Warunkiem uczestnictwa jest z³o-
¿enie w terminie do 27 kwietnia
2012 roku kolorowego projektu
(technika wykonania - dowolna),
z zachowaniem proporcji sceny
podanych ni¿ej, w formacie mini-
mum A-4, z oznaczeniem: “kon-
cepcja ca³oœci” b¹dŸ “koncepcja
czêœci ....(z podaniem numeru)” 
w sekretariacie Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Choj-
nowie, 59-225 Chojnów, ul. Ma³a-
chowskiego 7, do godz. 15.30.

Zg³oszone prace oznaczamy pseu-
donimem, którego rozszyfrowanie
- imiê i nazwisko autora, wiek,
adres zamieszkania, telefon - do-
³¹czamy w oddzielnej kopercie,
opatruj¹c je klauzul¹: “Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych na potrzeby
konkursu”.
Jury z³o¿one z artystów plastyków
zaproszonych przez organizatorów
wy³oni najciekawsze prace, a ich
autorów zaprosi do wykonania
“Graffiti w Parku”. Zwyciêzcy zo-
stan¹ powiadomieni o wynikach
konkursu do 9 maja 2012 r. Od 10
maja 2012 r. rozpocznie siê malo-
wanie sceny, które zakoñczyæ siê
musi najpóŸniej do 25 maja 2012 r.
W trakcie tegorocznych Dni Choj-
nowa (02-03 czerwca 2012 r.)
nast¹pi oficjalne og³oszenie wy-
ników konkursu, prezentacja pow-
sta³ej pracy i wrêczenie nagród.

Organizator zapewnia: przygo-
towanie podk³adu (tynku) oraz odpo-
wiedniej iloœci farby na potrzeby
malowania sceny technik¹ graffiti.

Nagrody: Organizator przygoto-
wa³ atrakcyjne nagrody rzeczowe,
które zostan¹ rozdzielone pomiêdzy
zwyciêzców zgodnie z decyzj¹
jury konkursu.

Postanowienia koñcowe: Organi-
zator zastrzega sobie mo¿liwoœæ
rezygnacji z konkursu w przypadku
z³o¿enia propozycji nie spe³niaj¹-
cych jego oczekiwañ estetycznych.



Marcowa sesja w czêœci roboczej dotyczy³a g³ównie dzia³alnoœci Choj-
nowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ostatni
punkt posiedzenia radnych by³ jednak wyj¹tkowo uroczysty. W³adze
miasta w imieniu lokalnej spo³ecznoœci i swoim w³asnym uhonorowa³y
dwóch mieszkañców Chojnowa  wyró¿nionych przez Prezydenta RP
pañstwowymi odznaczeniami - Gwiazd¹ Iraku i Gwiazd¹ Afganistanu.

W porz¹dku obrad jednym z pierwszych punktów by³o sprawozdanie
dyrektora CHZGKiM z dzia³alnoœci w minionym roku. Obszerna informa-
cja dotyczy³a miêdzy innymi funkcjonowania Oddzia³u Estetyki Miasta,
oczyszczalni œcieków, zasobów mieszkaniowych, wykazu wykonanych
prac remontowych oraz analizy bud¿etowej. 

Po krótkiej przerwie salê posiedzeñ wype³nili liczni goœcie - uczestnicy
niecodziennej uroczystoœci, wrêczenia odznaczeñ. Wojskowy Komendant
Uzupe³nieñ w G³ogowie pp³k dypl. Piotr Mielniczuk oraz mgr Ireneusz
Zalewski z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w G³ogowie, w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Bronis³awa Komorowskiego odznaczyli
Gwiazd¹ Iraku st. kpr. Adriana Konobrodzkiego i Gwiazd¹ Afganistanu 
st. szer. Jacka Kulczyckiego.

- To wyró¿nienie jest nagrod¹ za nienagann¹ s³u¿bê w polskich strukturach
wojskowych poza granicami pañstwa i wzorow¹ pracê na rzecz miêdzy-
narodowego bezpieczeñstwa - mówi³ gratuluj¹c ¿o³nierzom burmistrz
Jan Serkies - S³u¿ba z dala od Ojczyzny nale¿y do najciê¿szych, gdy¿
jej trud odczuwaj¹ równie¿ najbli¿si cz³onkowie rodziny. Doceniaj¹c
odwagê, poœwiêcenie oraz ofiarnoœæ, gratulujemy i ¿yczymy wszelkiej
pomyœlnoœci, sukcesów w ¿yciu osobistym i zawodowym oraz realiza-
cji ¿yciowych planów.
Adrian Konobrodzki by³ na pokojowej misji w Iraku w 2004 roku.
Jacek Kulczycki cztery lata póŸniej. Inne miejsca, inny czas, ale wra¿enia
takie same. Obaj panowie nie ukrywaj¹, ¿e 6 miesiêcy s³u¿by zostawi³o 

pewien œlad na psychice. Ci¹g³a gotowoœæ, strach o siebie i innych,
œwiadomoœæ zagro¿enia z ró¿nych stron, roz³¹ka z bliskimi bez w¹tpienia 
wp³ywaj¹ na stan ducha. Mimo to ka¿dy z nich bez wahania wróci³by
do s³u¿by. 
- Zosta³em ¿o³nierzem z wyboru i zupe³nie œwiadomie - powiedzia³
Gazecie st.kpr. Adrian Konobrodzki. - Wiem, jakie ryzyko jest w to
wpisane i godzê siê z tym. Oprócz tego, to tak¿e œwiadomoœæ, ¿e siê
jest potrzebnym, a to, mam wra¿enie, jedna z wiêkszych wartoœci.

- Dzisiejsze spotkanie i odznaczenia s¹ uhonorowaniem naszego pobytu
na misji - dodaje st. szer. Jacek Kulczycki - To wa¿ne wyró¿nienie dla mnie 
i moich bliskich. ¯aden z ¿o³nierzy nie decyduje siê na taki wyjazd dla
splendoru, ale to mi³e kiedy jest siê docenionym.

Uroczystoœci towarzyszy³a prezentacja multimedialna i wystawa
fotograficzna. 
Kadry z codziennego ¿ycia na misji, ¿o³nierze uzupe³niali opowiadaniem
o nie³atwej s³u¿bie, o relacjach z cywilami i emocjach jakie im towarzyszy³y.

eg 
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Na XVII sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowana jest rewitalizacja Rynku - wykonawca prowadzi prace
w rejonie skrzy¿owania z ul. Niemcewicza do ul. P. Skargi.
2. Podpisano umowê na dalsz¹ rozbudowê cmentarza komunalnego wraz
z infrastruktur¹ wodoci¹gow¹ i oœwietleniem. Prace rozpoczn¹ siê 
w I po³owie kwietnia. 
3. Podpisano umowê na budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych w rejonie
ulic £u¿ycka, Legnicka i Okrzei. Prace rozpoczn¹ siê w kwietniu. 
4. W ramach prac publicznych wykonano doraŸne uzupe³nienie ubytków
w jezdniach mas¹ asfaltow¹ na zimno. 
5. Podpisano umowê na przeprowadzenie napraw ubytków poziomych
dróg miejskich. 

6. Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzêdem Pracy na organizacjê
prac spo³ecznie-u¿ytecznych dla 35 bezrobotnych na okres 5 miesiêcy
od dnia 01 marca 2012r. Pracownicy wykonuj¹ czynnoœci o charakterze
porz¹dkowym w Zak³adzie Estetyki Miasta, Zak³adzie Remontowym,
Muzeum Regionalnym i Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. 
7. Podpisano porozumienie z Powiatowym Urzêdem Pracy na organizacjê
prac interwencyjnych dla 3 osób na stanowisku sprz¹taczka na okres 
6 miesiêcy oraz dla jednej osoby na stanowisko pomoc administracyjna. 
8. Podpisano umowê z Powiatowym Urzêdem Pracy na organizacjê robót
publicznych dla 5 bezrobotnych w zawodzie malarz na okres od 07.03. -
30.06.2012r. Zatrudnione osoby wykonuj¹ prace remontowo-malarskie
w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej oraz prace na rzecz Starostwa Powia-
towego w by³ym internacie Powiatowego Zespo³u Szkó³ na ul. Sobieskiego. 

Sprawozdanie 2/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 stycznia 2012 r. do 29 marca 2012 r. 
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9. Przeprowadzono formowanie koron drzew.
10. Przy ul. D¹browskiego, w miejsce po³amanych przez wandali
drzewek, nasadzono nowe lipy. 
11. Do Œrodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja przekazano
4 ³awki parkowe. 
12. Przeprowadzono zbiórkê elektroodpadów w punktach odbioru zor-
ganizowanych przy ul. D¹browskiego 15 i ul. Kiliñskiego 30. 
13. Trwa postêpowanie zmierzaj¹ce do wymiany „witaczy” - analizowane s¹
oferty ró¿nych firm. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemców 10 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% 
i 92% bonifikaty,
- dzia³kê pod budowê stacji transformatorowej przy ul. Bielawskiej, 
- 3 dzia³ki zabudowane gara¿ami na rzecz najemców przy ul. Samorz¹dowej,
D¹browskiego i Drzyma³y,
- dzia³kê gruntu na rzecz w³aœcicieli lokali budynku po³o¿onego przy ul. £u-
¿yckiej, która wraz z dotychczas wydzielon¹ dzia³k¹ bêdzie spe³nia³a
wymogi dzia³ki budowlanej, przy zastosowaniu 98 % bonifikaty,
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dzia³kê pod
budowê gara¿u przy ul. Parkowej.
3. Przeprowadzono przetarg na sprzeda¿ dzia³ki pod zabudowê jed-
norodzinn¹  przy ul. D³ugosza,(zakoñczony wynikiem negatywnym),
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie Choj-
nowskiej” og³oszenia o przetargach:
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4B/1,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w granicach LSSE przy ul. £u¿yckiej, 
- na sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. Rejtana 
i Boles³awieckiej, 
- na sprzeda¿ dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej. 
5. Wydano 2 decyzje na podzia³ dzia³ki:
- przy ul. Z³otoryjskiej - na wniosek osoby fizycznej w celu zbycia nieruchomoœci,
- przy ul. Legnickiej - z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ki do zbycia 
w drodze przetargu. 
6. Wydano 1 decyzjê na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci na rzecz osoby fizycznej.

7. Z³o¿ono wniosek o pozyskanie pomocy finansowej z bud¿etu
Województwa Dolnoœl¹skiego na dofinansowanie zadania z zakresu
gospodarki wodnej pt. ”Modernizacja i konserwacja rowów meliora-
cyjnych - melioracje szczegó³owe, rów KS-7, w obrêbie 1 miasta”. 
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem wydano 1 decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku jarz¹b przy ul. Kiliñ-
skiego 6 dla ChZGKiM w Chojnowie.
9. Z zakresu gospodarki odpadami wydano 1 decyzjê w sprawie œrodo-
wiskowych uwarunkowañ zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pt. “Punkt
zbierania odpadów, w tym z³omu”.
10. Z zakresu zarz¹dzania kryzysowego wydano 18 decyzji o na³o¿eniu
œwiadczeñ oraz 19 decyzji uchylaj¹cych obowi¹zek. 
11. Podpisano porozumienie z Powiatem Z³otoryjskim o wspólnym
dzia³aniu polegaj¹cym na przejêciu od PKP S.A. nie u¿ytkowanych tras
kolejowych na odcinkach od Lwówka Œl. poprzez Z³otoryjê i Chojnów
do Rokitek i wybudowaniu na nich œcie¿ek rowerowych. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 130 wniosków o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego, rozpatrzono 127 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na
kwotê 19.345,69 z³, (wydano 123 decyzji pozytywnych i 4 decyzje negatywne).
Za miesi¹ce II - III 2012r. wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
97.062,05 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 250 wniosków, wydano 254 dowody osobiste. 
3. Wezwano do kwalifikacji wojskowej 71 osób z rocznika podstawowego
(z czego stawi³o siê 69 osób) i 3 osoby z rocznika starszego (stawi³a siê
1 osoba). 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 11 decyzji administracyjnych, 1 zaœwiadczenie do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 7 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 4 akty urodzenia, 7 aktów ma³¿eñstwa, 25 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 96 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 1 korespondencjê
konsularn¹, 236 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 120 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze ma³¿eñstwa.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie.

Na XVII sesji

UCHWA£A NR XVII/75/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 marca 2012 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu

p³atnoœci, wysokoœci stawek op³aty  targowej oraz zarz¹dzania
poboru  op³aty targowej w drodze inkasa i okreœlenia inkasenta

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa  uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu p³atnoœci,
wysokoœci stawek op³aty targowej oraz zarz¹dzania poboru op³aty targo-
wej w drodze inkasa i okreœlenia inkasenta, zmienionej Uchwa³¹ Nr IV/15/06
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2006 r., Uchwa³¹ Nr XVI/82/07
z dnia 27 grudnia 2007 r., Uchwa³¹ Nr XXXVI/165/09 z dnia 26 marca
2009 r. (Dz.Urz.Woj. Dolnoœl¹skiego z 2005 r. Nr 167, poz. 3089), Uchwa³¹
Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.Woj. Dolnoœl¹skiego
z 2010 r. Nr 127, poz. 1937) i Uchwa³¹ Nr LVII/243/10 z dnia 10 listopada
2010 r. (Dz.Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego z 2010 r. Nr 219, poz. 3528) § 3 ust.2 
i ust. 5 otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 3. 2. Ustala siê Artura Guœciorê zam. Chojnów, ul.W³adys³awa
Sikorskiego 10B/10 jako inkasenta op³aty targowej.
5. Za pobór op³aty targowej w drodze inkasa, inkasent otrzymuje wyna-
grodzenie prowizyjne  stanowi¹ce 44,80% zainkasowanych op³at targowych
za dany miesi¹c.”
§ 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w  Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie  w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i na targowisku miejskim oraz og³oszeniu
w Gazecie Chojnowskiej. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Jan Skowroñski

Godziny otwarcia basenu 
w okresie œwi¹tecznym 

* Pi¹tek (06-04-2012)-BASEN NIECZYNNY; 
* Sobota (07-04-2012)-BASEN CZYNNY 

od godz. 13:00 do godz. 19:00 
(ostatnie wejœcie godz. 17:45); 

* Niedziela (08-04-2012)-BASEN NIECZYNNY; 
* Poniedzia³ek(09-04-2012)-BASEN CZYNNY 

od godz. 16:00 do godz. 22:00 
(ostatnie wejœcie godz. 20:45);

SSEERRDDEECCZZNNIIEE  ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY
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Przynajmniej raz w roku Biskup ma obowi¹zek
wizytowaæ parafiê diecezjaln¹. 
15-18 marca obie chojnowskie parafie z radoœci¹
przyjê³y odwiedziny Ks. Biskupa Stefana Cichego
Ordynariusza Diecezji Legnickiej.

Ka¿da wizytacja na ogó³ wzbudza wiele emocji, zw³aszcza tych stre-
suj¹cych. Wizytacja Biskupa jednak jest swoistym znakiem ³aski. Dla
wiernych to ogromna radoœæ, a dla Jego Ekscelencji dodatkowo
ogrom pracy. 

Pierwszy dzieñ zainaugurowa³a Msza œw. pod przewodnictwem 
Ks. Biskupa w Witkowie. Krótko po godzinie dwunastej na Cmentarzu
Komunalnym w Chojnowie, pod pomnikiem Golgota Wschodu wierni
odmówili wspólnie z Biskupem Anio³ Pañski za zmar³ych. St¹d wizytacja
przenios³a siê do przedszkola Sióstr S³u¿ebniczek. 
Kolejna Msz œw. tego dnia mia³a miejsce w Konradówce. Potem odby³o
siê spotkanie z przedstawicielami grup modlitewnych i apostolskich.
Punktualnie o godz. 18, Ks. Biskup przewodniczy³ koncelebrowanej
Mszy œw. w koœciele pw. NPNMP. 

Nastêpny dzieñ rozpocz¹³ siê spotkaniem z cierpi¹cymi i niepe³no-
sprawnymi. Droga Krzy¿owa w „Niebieskim Parasolu” i koronka do
Mi³osierdzia Bo¿ego w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Piotro-

wicach by³y dla wszystkich wyj¹tkowym wydarzeniem. Podobnie jak 
spotkanie z uczniami chojnowskich szkó³, które odby³o siê w Gim-
nazjum nr 1. Tu zaproszeni goœcie (w tym tak¿e proboszczowie choj-
nowskich parafii) mieli okazjê obejrzeæ widowisko przygotowane
przez m³odzie¿ Gimnazjum nr 1, poœwiêcone Janowi Paw³owi II. Do
wartoœci g³oszonych przez Ojca œw. nawi¹za³ tak¿e Ks. Biskup 
w swoim wyst¹pieniu. Mówi³ o motywie szlachetnych d³oni - symbolu
pracy, przyjaŸni, powitania, wiary i modlitwy. 
Podczas duszpasterskich odwiedzin przewidziano spotkanie z w³adzami
miasta i w³adzami gminy oraz pracownikami urzêdu miejskiego.

W tym dniu odby³y siê równie¿ rozmowy z wikariuszami i Msza œw.
w koœciele w Budziwojowie. 
Ostatni dzieñ - niedzielny poranek - zacz¹³ siê od Eucharystii w Dobro-
szowie. Wkrótce potem w koœciele pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a 
Ks. Biskup wyg³osi³ S³owo Bo¿e do dzieci, udzielaj¹c indywidualnego
b³ogos³awieñstwa, dzieciom przystêpuj¹cym w tym roku do I Komunii
Œw. wrêczy³ ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa. 
Suma koncelebrowana, której przewodniczy³ Ks. Biskup poprzedzona
by³a powitaniem kanonicznym i sprawozdaniem z ¿ycia parafii. Tego dnia
wizytator uczestniczy³ jeszcze we Mszy œw. w P¹tnowie, nabo¿eñstwie
pasyjnym w chojnowskiej parafii i Mszy œw o godz. 18, która
zakoñczy³a wizytê i wizytacjê Jego Ekscelencji w naszym mieœcie. 

Wiele miejsc, wiele œrodowisk i wiele emocji. Nic dziwnego, wizy-
tacji kanonicznej podlegaj¹ bowiem wszystkie dziedziny ¿ycia religij-
nego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. 
I mimo, ¿e misja tego typu jawi siê raczej bardzo formalnie, w wizy-
tacji ks. Biskupa by³o wiele serdecznych s³ów, podziêkowañ,
wyrazów uznania, ciep³ych ¿yczeñ i poczucia humoru. 

eg

Duszpasterska wizytacja
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12marca nasze miasto odwiedzi³a niecodzienna delegacj¹. Do
chojnowskiej firmy „Feerum” z robocz¹ wizyt¹ zawitali repre-

zentanci firmy „Agrosystemos”, która jest przedstawicielem Feerum
na Litwie w osobie dyrektora Audriusa Gizewiciusa oraz Mened¿era
Donatasa Belskisa. Wraz z nimi do Chojnowa przyjechali przedstawiciele
litewskiej kompanii „Silos Agro” - dyrektor generalny Mantas Bielskis
i jeden z g³ównych akcjonariuszy Rymas Spudys, a tak¿e przedstawiciele
filii „Silos Agro” w Kazachstanie w osobie dyrektora generalnego
Su³tana Nurmuhambetowa, wicedyrektora Anar Akkozi i dyrektora
technicznego Ka³mahana Nurmuhambetowa.
Wizyta zagranicznych goœci dotyczy³a g³ównie spraw biznesowych.
Rozmawiano o eksporcie produktów Feerum do Kazachstanu i na Litwê,
o planach budowy elewatorów zbo¿owych. Kilka dni w grodzie nad
Skor¹ umo¿liwi³o tak¿e poznanie naszego miasta bli¿ej. W³aœciciel
Feerum Daniel Janusz nie omieszka³ pokazaæ swoim partnerom nieco 

historii proponuj¹c wizytê w naszym muzeum. Goœcie odwiedzili
tak¿e w³adze miasta w ratuszu, zwiedzili te¿ kilka zak³adów pracy. 
Wizyta w grodzie nad Skor¹ by³a udana. Gospodarze maj¹ tak¿e
nadziejê, ¿e prze³o¿y siê ona na sukces biznesowy. opr. eg

20 marca po¿egnaliœmy Pani¹
Zimê i uroczyœcie powitaliœmy
Pani¹ Wiosnê. Wszystkie grupy
przedszkolaków wziê³y udzia³ 
w paleniu ,,Marzanny” i wspólnym
œpiewie przy ognisku. Wiosna
przyby³a do naszego przedszkola 
z koszyczkiem wype³nionym
przepysznymi ³akociami - dzieci
przywita³y j¹ bardzo serdecznie.

Mamy nadziejê, ¿e szybko zrzu-
cimy zimowe ubrania i wyruszymy
na d³u¿sze spacery i zabawy 
w ogrodzie!

30 marca odwiedzili nasze
przedszkole uczniowie klas trze-
cich ze Szko³y Podstawowej Nr4
w Chojnowie. Nasi goœcie mieli
okazjê zaprezentowaæ swoje ta-
lenty aktorskie, taneczne i wo-
kalne. Przedszkolaki z du¿ym
zainteresowaniem obejrza³y
przedstawienia: „Kopciuszek” 
i „Czerwony Kapturek”, zach-
wyca³y siê brawurowo wykona-
nym uk³adem tanecznym oraz wy-
s³ucha³y piosenki „Nasza œwietlica,
hej”. Serdecznie dziêkujemy
pani Malwinie Rz¹sie i przygo-
towanym przez ni¹ dzieciom 
z grupy œwietlicowej za dostarcze-
nie nam mnóstwa radoœci!

Firma Feerum - wspó³praca z zagranic¹

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?

WPolsce co godzinê, stawiana jest komuœ diagnoza:
nowotwór krwi, czyli bia³aczka. Co drugi chory zakwali-
fikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespo-

krewnionego tego dawcy nie znajduje. Im wiêcej potencjalnych daw-
ców tym wiêksze szanse na ¿ycie dla osób chorych na bia³aczkê 
i inne choroby uk³adu krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS
Polska wraz z organizatorami lokalnymi przeprowadz¹ „Dzieñ
Dawcy Szpiku w Chojnowie”, podczas którego zdrowe osoby mog¹
dokonaæ rejestracji i tym samym powiêkszyæ bazê potencjalnych
dawców. W Polsce zarejestrowanych jest 250000 potencjalnych
dawców, z czego ponad 210000 to dawcy zarejestrowani w Fundacji
DKMS Polska. W przeci¹gu dwóch lat dzia³alnoœci Fundacji DKMS
Polska, a¿ 151 osób odda³o swoje komórki macierzyste daj¹c tym
samym nadziejê na nowe ¿ycie osobom chorym na bia³aczkê i inne
schorzenia uk³adu krwiotwórczego. 
Rejestracja jako potencjalny dawca jest bardzo powa¿n¹ decyzj¹. 
W przypadku, gdy oka¿e siê, ¿e któraœ z zarejestrowanych osób jest
czyimœ genetycznym bliŸniakiem, daje tej osobie nadziejê na nowe
¿ycie. Je¿eli wtedy zrezygnuje, to odbiera komuœ tê nadziejê.
Rejestracja potencjalnych dawców odbêdzie siê: 
15 kwiecieñ 2012r., niedziela w godz. 10.00 - 16.00 w Dolnoœl¹skim
Oœrodku Pielegnacyjno-Rehabilitacyjny “Niebieski Parasol” ul.
Szpitalna 20.

Kto mo¿e zostaæ dawc¹?
Zarejestrowaæ mo¿e siê ka¿dy zdrowy cz³owiek pomiêdzy 18 a 55 rokiem
¿ycia, wa¿¹cy minimum 50 kg (bez du¿ej nadwagi). Rejestracja
polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilê. Na podstawie
pobranej krwi zostan¹ okreœlone cechy zgodnoœci antygenowej, a jeœli
oka¿e siê, ¿e kod genetyczny dawcy zgadza siê z kodem genetycznym
chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chc¹ siê zareje-
strowaæ powinni mieæ ze sob¹ dokument to¿samoœci z nr PESEL. 
Wiêcej informacji: www.dkms.pl, tel.: (22) 331 01 47, email: 
fundacja@dkms.pl, 
Kontakt: - Renata Szklarz - renataszklarz@interia.pl, tel. 76 8188256

Dzieñ Dawcy Szpiku w Chojnowie

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Wielkanocnych 

pragniemy z³o¿yæ 
wszystkim Czytelnikom

najserdeczniejsze ¿yczenia,
aby te œwiêta by³y pe³ne
mi³oœci. ¯yczymy du¿o

zdrowia, samych radosnych
chwil oraz mnóstwo

wiosennego optymizmu!
Dzieci i personel

Przedszkola Miejskiego Nr1
w Chojnowie
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Ju¿ po raz pi¹ty PeKaeSy czyli Przegl¹d Kaba-
retów Szkolnych, wyjecha³y z zajezdni i zabie-
raj¹c po drodze piêæ kabaretów z piêciu przys-
tanków zatrzyma³y siê na stanowisku g³ównym
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Chojnowie. 

Tego dnia na scenie i widowni sali kinowej dominowa³ ¿art, salwy
œmiechu i burza braw. Tym w zasadzie powinien charakteryzowaæ siê
przegl¹d kabaretowy. Charakteryzuje siê te¿ tym, ¿e poszczególne
skecze poddawane s¹ ocenie - jury i publicznoœci. W tym roku na
krzes³ach szacownych sêdziów zasiad³ kabaret DNO i m³odzie¿ choj-
nowskich szkó³. Pierwsi notuj¹c skrzêtnie swoje za i przeciw ustalali
kolejnoœæ laureatów, drudzy poprzez g³osowanie wybierali faworytów
publicznoœci. 
Kabaretowe gagi, z zachowaniem ich klimatu i humoru, nie s¹ mo¿liwe
do opisania. Zainteresowanych odsy³amy do obejrzenia prezentacji na
stronach MOKSiR pod adresem moksir.chojnow.eu w zak³adce filmy.
To zdecydowanie bardzie obrazowe ni¿ s³owo pisane. 
Bez dwóch zdañ najlepsi okazali siê wroc³awianie. „Enerdowskie
p³ywaczki” wbrew pozorom ani nie oscyluj¹ w klimatach basenowych
ani te¿ nie s¹ p³ci¹ piêkn¹. Czterech m³odych kabareciarzy „kupi³o”
swoim dowcipem i szczeroœci¹ wszystkich jurorów - otrzymali pierwsz¹
nagrodê i nagrodê publicznoœci. 
Tu¿ za nimi uplasowa³ siê chojnowski team - „Byle do przodu”. Krótko 
i zabawnie - kilka skeczy doœwiadczonych ju¿ przeœmiewców
doprowadzi³o wielu do ³ez. Trzecie - medalowe miejsce zdoby³ kolejny
nasz zespó³ - kabaret „Na czworaka” wystêpem pn. „Czy jedzie 
z nami Bieber...?”. Wyró¿nieniem DNO nagrodzi³o ¿eñski duet 
z Gromadki. Babsztyle zaprezentowa³y zabawne „Bajki w krzywym
zwierciadle”. Grupa ze Œwidnicy „Pauza” pokaza³a chojnowskiej pub-
licznoœci „Szko³ê przetrwania” uznan¹ przez wielu raczej za przed-
stawienie teatralne, a nie kabaretowy pokaz. 

Przyznano tak¿e nagrody indywidualne, które otrzymali: Kacper
Majoch, Justyna Tymczyszyn i Dominik Marecki.
Na zakoñczenie kilka swoich skeczy pokazali jurorzy, zapowiadaj¹c
jednoczeœnie swój pe³nometra¿owy program w godzinach popo³udniowych. 
Organizatorzy przegl¹du - Stowarzyszenie Pomocy Uczniom PZS 
w Chojnowie “WSPARCIE”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³-
nosprawnych i Potrzebuj¹cych Pomocy DAJMY SZANS , Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie pomyœleli tak¿e 
o edukacyjnej formie imprezy. Tu¿ po czêœci konkursowej szkolne
kabarety uczestniczy³y w warsztatach prowadzonych naturalnie przez
zawodowców. Panowie z DNA (oczywiœcie nie tego spo³ecznego) 
z ochot¹ dzielili siê z m³odszymi swoim doœwiadczeniem, wiedz¹ 
i obserwacj¹.

Kabaret DNO powsta³ w roku 1996. Tê doœæ kontrowersyjn¹ nazwê
zawdziêcza ówczesnej szczeroœci artystycznej wynikaj¹cej z ca³kowitego
braku doœwiadczenia estradowego oraz asekuracyjnej uczciwoœci 
w razie niepowodzeñ. Losy potoczy³y siê jednak zupe³nie inaczej ku
zdziwieniu i du¿emu zaskoczeniu pocz¹tkuj¹cych wtedy artystów.
Dzisiaj s¹ znan¹ formacj¹ w œwiatku kabaretowym. Chojnowianie
mieli zatem okazjê, w godzinach popo³udniowych, za niewygórowan¹
cenê, przyjrzeæ siê z bliska profesjonalnym wystêpom. Niewielu jed-
nak z tej mo¿liwoœci skorzysta³o. 
Podobno œmiech to zdrowie. Ci zatem, którzy na przedstawieniu byli 
i zdrowo siê poœmiali, pewnie po¿yj¹ d³u¿ej. 

eg

24 marca br. mini formacja zespo³u
tanecznego KARAMBOL starto-
wa³a w Ogólnopolskim Turnieju
Tañca Nowoczesnego WORLD
DANCE Sosnowiec 2012. Obec-
noœæ na Turnieju potwierdzi³y
zespo³y z ca³ej Polski m.in. z takich
miast jak: Bia³ystok, P³ock, Wro-
c³aw, O³awa, Oleœnica, Tarnów
Opolski, Opole, Mogilno, Czêsto-
chowa, Bielsko-Bia³a, Oœwiêcim,
Jastrzêbie Zdrój, Zabrze, ¯ywiec
i wielu jeszcze innych.
Nasze reprezentantki wybra³y siê
na ten turniej po raz pierwszy trak-

tuj¹c udzia³ jako rekonesans. 
I kolejny raz uzdolnione choj-
nowianki udowodni³y, ¿e nasze
miasto tañcem stoi, ¿e moksirow-
skie tancerki nie wracaj¹ bez
nagród, ¿e gród nad Skor¹ ma siê
czym chwaliæ. Karambol wywal-
czy³ II miejsce w kat. mini for-
macje disco dance seniorzy oraz
II miejsce w kat. mini formacje
hip hop seniorzy. Serdecznie grat-
ulujemy. Sezon dopiero siê
zaczyna, okazji do gratulacji 
w najbli¿szym czasie bêdzie 
z pewnoœci¹ du¿o. eg

SUKCES  KARAMBOLA  W  SOSNOWCU
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Za³o¿eniem by³a promocja placówki i za spraw¹
turnieju wiedzy o ruchu drogowym, poprawa
bezpieczeñstwa na drodze. Oba te cele z pew-
noœci¹ uda³o siê zrealizowaæ. 

Tego dnia teren wokó³ szko³y przy Wojska
Polskiego wype³nia³y niecodzienne ekspo-
naty motoryzacyjne i t³umy mieszkañców.
Od wczesnych godzin porannych wokó³
placówki wiele siê dzia³o. Kilka samochodów
zaprezentowa³ tu Klub Oldtimer Chojnów.
Chojnowska stra¿ po¿arna udostêpni³a wozy
bojowe, a firma PHU Jan Wengrzyn zapre-
zentowa³a ciê¿arowych „misterów”. By³y te¿
quady i motocykle. Wszystkiego mo¿na by³o
dotkn¹æ, zasi¹œæ za kierownic¹, pstrykn¹æ
pami¹tkowe zdjêcia, dopytaæ o interesuj¹ce
szczegó³y. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ praktyczny
pokaz zastosowania sprzêtu ratowniczego
podczas widowiskowej akcji stra¿y po¿arnej.
Imprezie w plenerze towarzyszy³o kilka w salach
szko³y. G³ówn¹ z nich by³ trzyetapowy

Turniej Wiedzy i Umiejêtnoœci w Ruchu Dro-
gowym dla gimnazjalistów klas III. W tur-

nieju wziê³o udzia³ 9 trzyosobowych zes-
po³ów z Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2,
Gimnazjum z Zagroda i Gimnazjum z Mi³-
kowic. Zadania testowe oraz dwie konkurencje
sprawnoœciowe - rowerowy tor przeszkód 
i zasady pomocy przedmedycznej, by³y sk³a-
dowymi oceny kwalifikacyjnej. W turnieju
najlepiej wypad³a dru¿yna Gimnazjum Nr 1
w sk³adzie: Honorata Zachary, Alicja Nowak
i Patryk Szuszkiewicz.
W szkolnej œwietlicy zainstalowano wystawê
zwi¹zan¹ z samochodami i pojazdami ró¿nego
typu. Swoj¹ kolekcjê motoryzacyjnych modeli
wystawi³ tak¿e Harcerski Klub Modelarski
„Arsena³”. Tematyczn¹ wystawê przygotowa³
te¿ ksi¹dz Dominik S³owiñski, który od lat
pasjonuje siê autobusami komunikacji miejskiej
i w swoich zbiorach ma ponad 1000 foto-
grafii ró¿nych modeli z ró¿nego okresu. 
I jeszcze jedna ciekawa wystawa - prace plas-

tyczne dzieci z Przedszkola Nr 1, Ochronki
Sióstr S³u¿ebniczek i Przedszkola Nr 3 dotycz¹ce
naturalnie motoryzacji. 
Nikt z organizatorów nie liczy³ chyba na tak
du¿e zainteresowanie Targami. Przez kilka
godzin teren szko³y przy Wojska Polskiego
odwiedzi³y setki (a mo¿e nawet tysi¹ce) zain-
teresowanych. G³ównie dzieci i m³odzie¿, ale
jeœli organizatorzy zdecyduj¹ siê na drug¹
edycjê (a ¿e siê zdecyduj¹ to ju¿ wiemy) i prze-
nios¹ j¹ na godziny popo³udniowe lub na dzieñ
œwi¹teczny z pewnoœci¹ wielu mieszkañców
chêtnie stanie siê jej uczestnikiem. eg

Udane Targi
Pierwsze Targi Motoryzacyjne, jakie 20 marca zorganizowa³ Powiatowy
Zespó³ Szkó³ okaza³y siê niezwykle udan¹ imprez¹. 

28 marca w œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 4
odby³ siê konkurs na piosenkê œwietlicow¹.
W turnieju bra³y udzia³ wszystkie grupy œwie-
tlicowe z klas pierwszych, drugich i trzecich
przygotowane przez swoich wychowawców.
Wystêp ocenia³o jury w sk³adzie: p. dyrektor
El¿bieta Borysewicz, bibliotekarka p. El¿bieta
Rusiecka, nauczyciel muzyki p. Zenon Chmie-
lewski, a organizatorem i pomys³odawc¹
konkursu piosenki œwietlicowej by³a p. Dorota
Chopkowicz.
Pierwszaki wyst¹pi³y z piosenk¹ biesiadn¹
„Œwietlica radosna” w strojach wiosennych
na styl ludowy. Uczniów przygotowa³a p. Dorota
Chopkowicz i Bo¿ena Szarek. Nastêpnie

zaprezentowali siê uczniowie klas trzecich
przygotowani przez p. Malwinê Rz¹sê, rapuj¹c
piosenkê „Nasza œwietlica, hej”, wyst¹pili 
w strojach moro. Na koniec zaprezentowa³a
siê grupa p. Teresy Mi³uch z klas drugich 
z piosenk¹ „Piosenka œwietlicy”, wyst¹pi³a 
w strojach kibiców i pi³karzy. Wszyscy uczest-
nicy z radoœci¹ dopingowali siê wzajemnie.
Podczas owocnych obrad jury grupa dzieci 
z klas trzecich umili³a czas wszystkim uczesni-
kom uk³adem tanecznym. Sêdziowie wrócili na
swoje miejsca i og³osili werdykt: I miejsce grupa
z klas trzecich, II miejsce grupa z klas pierwszych,
II miejsce grupa z klas drugich. Wszystkie
grupy nagrodzono s³odkimi upominkami. 

W M³odzie¿owym Centrum Kultury w Legnicy
27 marca mia³a miejsce uroczystoœæ rozstrzy-
gniêcia regionalnego, dolnoœl¹skiego konkursu
plastycznego pt.: „Maska Karnawa³owa”.
Uroczystoœæ uœwietnili organizatorzy - Dolno-
œl¹ski Kurator Oœwiaty Pani Beata Pawlowicz
oraz w imieniu Dyrektora Opery Wroc³awskiej
Pan Marek Pieñkowski. Jedyn¹ reprezentantk¹
Chojnowa wœród wyró¿nionych uczestników
by³a uczennica Gimnazjum nr 2 Ewelina
Kopeæ. W czasie trwania imprezy uczestnicy
jak i zaproszeni goœcie mogli obejrzeæ spek-
takl Teatru „Pinokio”.
Gratulujemy Ewelinie!

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za
pomoc w przygotowaniu Targów Starostwu
Powiatowemu w Legnicy, Urzêdowi Miej-
skiemu w Chojnowie, PHU Jan Wengrzyn
SIMP-Ekspert, WORD Legnica, Auta-Ruta,
Quad-Cross Chojnów, Oldtimer Chojnów,
Stra¿y Po¿arnej i Policji w Chojnowie.

Ewelina i jej maskaŒwietlicowa    piosenka
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Tegoroczna ogólnoeuropejska kam-
pania „Tydzieñ z  Internetem”
koordynowana przez Telecentre-
Europe, w Polsce wspierana przez
Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa
Informacyjnego (FRSI) przy
wspó³pracy z koalicj¹ “Dojrz@³oœæ
w sieci”, zwraca³a uwagê na aktyw-
noœæ osób starszych i solidarnoœæ
miêdzypokoleniow¹.
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Chojnowie w³¹czy³a siê w tê akcjê.
Z propozycji koordynatora akcji
wybraliœmy organizacjê spotkania
dla trzech generacji „W 80 minut
dooko³a œwiata”, czyli wirtualn¹
podró¿ po wielu kontynentach.
28 marca uczestnicy zabawy
zostali podzieleni na dru¿yny:
Koneserzy sztuki, Odkrywcy
d¿ungli, P³etwonurkowie, Foto-
grafowie, Entomolodzy i Inko-

28 marca w kawiarence MOKSiR
odby³ siê kolejny kiermasz wy-
robów œwi¹tecznych. Z radoœci¹
wœród wystawców powitaliœmy
goœci z Zamienic i Boles³awca,
ze smutkiem natomiast przygl¹-
daliœmy siê zainteresowaniu choj-
nowian... O ile œwi¹tecznych
dekoracji by³o na kiermaszu wiele,
to kupuj¹cych niemal wcale.
Wyroby rêkodzielnicze s¹ dziœ 

w cenie. Nale¿y to rozumieæ do-
s³ownie i w przenoœni. Stanowi¹
po¿¹dan¹ dekoracjê, ale i zap³aciæ
trzeba wiêcej ni¿ za marketowe
gad¿ety. 
Có¿, sztuka od zawsze boryka siê
z niezrozumieniem, niedocenianiem
i pewnego rodzaju ignorancj¹. Choj-
nowscy artyœci nie s¹ wyj¹tkiem.
I chocia¿ wielu jednak docenia ich
kunszt, ¿yæ z rzemios³a siê nie da. 

opr. eg

wie. Zespo³y - zgodnie z has³em
“Co trzy g³owy to nie jedna” -
odwiedzi³y 6 kontynentów wy-
konuj¹c ró¿ne zadania. Na roz-
grzewkê sprawdziliœmy trasê
podró¿y z Chojnowa do Pary¿a.
Upewniliœmy siê, jaka bêdzie
pogoda podczas planowanej wy-
cieczki do stolicy Francji. Grupa
Koneserów sztuki  zaprowadzi³a
nas do muzeum w Luwrze.
Obejrzeliœmy obraz Mona Lisa
Leonarda Da Vinci, a potem
uzupe³niliœmy kilka szczegó³ów
w piêciu innych znanych dzie-
³ach malarskich. Na wyspie Bali
Odkrywcy d¿ungli szukali rzeki
w Ma³pim Lesie i pomalowali 
w stylu indonezyjskim ceramicz-
ny dzban, który by³ pami¹tk¹ 
z ich podró¿y. Potem dru¿yna
P³etwonurków przenios³a nas 
z Azji do Australii, abyœmy zoba-
czyli Wielk¹ Rafê Koralow¹.
Byliœmy w podwodnym œwiecie
i cierpliwie szukaliœmy p³etwo-
nurka obserwuj¹cego morskie
¿yj¹tka. Po k¹pieli w Oceanie
Spokojnym zadaniem grupy Foto-

grafów by³o odnalezienie kilku
mê¿czyzn na pustyni w Afryce
oraz zrobienie paru fotek zwie-
rzêtom na sawannie. Natomiast
razem z Entomologami odwie-
dziliœmy Park Narodowy Wiel-
kiego Kanionu w USA. Ostatnim
kontynentem wspólnej podró¿y
by³a Ameryka Po³udniowa.
Zespó³ Inków pokaza³ najlepiej
zachowane miasto Inków- Machu
Picchu. Z tej wyprawy pozosta³a
równie¿ ciekawa bi¿uteria w stylu
inkaskim.
I tak w 80 minut uda³o nam siê
objechaæ kulê ziemsk¹. Wszyscy
cz³onkowie dru¿yn otrzymali „Dy-
plom Globtrottera”. Pe³ni wra¿eñ
zarejestrowaliœmy siê w interne-
towym liczniku osób bior¹cych
udzia³ w kampanii „Tydzieñ 
z Internetem”. Na zakoñczenie
wybraliœmy siê jeszcze na spokojny
spacer chojnowskim rynkiem.
Zobaczyliœmy koœció³, znajomy
skwer i go³êbie. Z przyjemnoœci¹
odœwie¿yliœmy w pamiêci ten widok
dziêki www.dolnyslask360.pl.

El¿bieta Izworska

Wielkanocny kiermasz
Od 19 do 29 marca w Muzeum
Regionalnym odbywa³y siê war-
sztaty ozdób wielkanocnych, 
w których uczestniczy³o ponad
450 zainteresowanych.
By³a mo¿liwoœæ nauczenia siê
wykonania palm wielkanocnych,
pisanek, kart œwi¹tecznych i stroi-
ków. Warsztaty prowadzi³y panie:
Justyna Koziar, Krzysztofa Gier-
sok, Anna Dudar, Zofia Maæko-
wiak. W spotkaniach wziê³o udzia³
ponad 400 dzieci z Chojnowa,
Krzywej, Mi³kowic i Radziechowa. 

Kolejnych 60 osób 29 marca 
z zainteresowaniem uczestniczy³o
w warsztatach pani Zofii Kasprzak,
która odkry³a tajniki tworzenia
wspó³czesnych ozdób œwi¹tecznych.
Zajêcia od kilku lat proponowane
przez chojnowskie muzeum, jak
widaæ, ciesz¹ siê popularnoœci¹.
Jak wiele nauki p³ynie z artystycz-
nych warsztatów przekonaj¹ siê
wkrótce bliscy uczestników. Z pew-
noœci¹ ich wielkanocne sto³y wy-
pe³ni¹ elementy poznanych ozdób.

opr. eg

Kartki, palmy itp.

Myszk¹ po mapie
Tydzieñ z Internetem 2012



Kiedy problem nas nie dotyczy,
wtedy problemu nie ma.
Kiedy dramat dotknie nas, lub
najbli¿szych, okazuje, siê jak
wielka by³a nasza ignorancja 
i obojêtnoœæ. Niepe³nosprawnoœci siê nie planuje. 
Nikt jej nie pragnie, nie oczekuje. 
Pojawia siê znienacka, uderza jak grom i burzy wizjê naszej przysz³oœci. 
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14 marca na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym
zosta³ powo³any nowy zarz¹d
Spo³ecznego Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski. Nowym pre-
zesem zosta³a Pani Albina Wilk.
Do zarz¹du powo³ane zosta³y
nastêpuj¹ce osoby: z-ca prezesa
Pani Dorota Czapska, sekretarz
Pani Anna Kwiatkowska, skar-
bnik Pani Ewelina Szymañska,
cz³onek zarz¹du Pani Jolanta
Kojczyk.
Wybrane osoby s¹ m³odym
pokoleniem rodziców pe³nym
energii, zapa³u i wiary w s³u-
sznoœæ sprawy jak¹ jest koniecz-
noœæ pomocy naszym dzieciom.
Pomocy w przezwyciê¿eniu ich
ograniczeñ tak, by w przysz³oœci
kiedy dorosn¹, mog³y normalnie
funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie. 
Rodzice dzieci niepe³nospraw-
nych borykaj¹ siê z ró¿nymi pro-
blemami dotycz¹cymi przede
wszystkim ich rehabilitacji 
i edukacji. Wychodz¹c z inic-
jatyw¹ pomocy organizujemy
dla naszych podopiecznych zajê-
cia rehabilitacyjne, terapeutyczne
i spotkania integracyjne takie
jak: Miko³aj, Dzieñ Dziecka 
i wiele innych. Dzieci ze Stowa-
rzyszenia wyje¿d¿aj¹ na turnusy
rehabilitacyjne organizowane
nad morzem. Dziêki uprzejmoœci
Burmistrza Miasta Pana Jana
Serkiesa nasze dzieci maj¹ mo¿-
liwoœæ bezp³atnego korzystania
z chojnowskiego basenu. Raz
w roku w maju organizowany
jest koncert charytatywny, z któ-
rego dochód przeznaczony jest
na rehabilitacjê i zajêcia terapeu-
tyczne naszych podopiecznych. 
My, rodzice dzieci niepe³nospraw-
nych, zrzeszonych w stowarzy-
szeniu mamy ogromne plany 
z nim zwi¹zane. Chcemy roz-
szerzyæ zakres ró¿nych terapii
dla naszych dzieci, zaprosiæ do
wspó³pracy specjalistów, terapeu-

tów, logopedów, psychologów. 
Swój apel kierujemy równie¿
do m³odzie¿y szkolnej i studen-
ckiej. Zale¿y nam szczególnie
na pomocy ze strony wra¿liwych,
otwartych m³odych ludzi - wo-
lontariuszy - to Wasza energia
i entuzjazm mog¹ pomóc naszym
dzieciom iœæ przez ¿ycie z uœmie-
chem na twarzy!
W Stowarzyszeniu jest obecnie
22 dzieci z ró¿nymi zaburzeniami.
S¹ to dzieci z mózgowym pora-
¿eniem dzieciêcym, z autyzmem,
z zespo³em Downa i innymi
genetycznymi chorobami. Zda-
jemy sobie sprawê, ¿e w naszym
mieœcie jak i gminie chojnow-
skiej jest jeszcze wiele dzieci,
którym moglibyœmy pomóc.
Sami jesteœmy rodzicami dzieci
niepe³nosprawnych i wiemy
jak ciê¿ko jest bez pomocy
wychowywaæ chore dziecko.
Zatem tym bardziej zachêcamy
wszystkich rodziców i opieku-
nów do skontaktowania siê 
z nami. Podstawowym celem
Stowarzyszenia jest niesienie
pomocy dzieciom i m³odzie¿y
poprzez objêcie ich opiek¹ 
i stworzenia im jak najkorzyst-
niejszych warunków do pe³-
nego rozwoju i uczestnictwa 
w ¿yciu spo³ecznym.
Siedziba mieœci siê w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie
przy ul. Kiliñskiego 23 (w bu-
dynku sali sportowej). Telefon
kontaktowy: 608 745 254.
Adres e-mail: stowarzyszenie-
chojnow@wp.pl
Jesteœ rodzicem wychowuj¹-
cym dziecko niepe³nosprawne
i potrzebujesz pomocy, lub
masz w¹tpliwoœci co do pra-
wid³owego rozwoju swojego
dziecka - przyjdŸ do nas!
Czekamy na Ciebie!

Spo³eczne Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y

Specjalnej Troski

Maj¹ plany i potrzebuj¹ wsparcia

Nauczyciele grup „0” w przed-
szkolu Miejskim nr 3 
w Chojnowie przy ulicy Kra-

sickiego chêtnie spe³niaj¹ marzenia
swoich przedszkolaków. Na ich
¿yczenie zorganizowano spotkanie 
z ¿o³nierzem z X Brygady Kawalerii
Pancernej w Œwiêtoszowie. Dzieci
pozna³y pracê i zadania ¿o³nierzy 
w czasie pokoju. „Jednostka przed-
szkolaków” uczestniczy³a w æwicze-
niach wojskowych - wszystkie roz-
kazy zosta³y wykonane, a zabawa
by³a przednia! Kilkoro przedszko-
laków zas³u¿y³o na tytu³ „Wzoro-
wego ¿o³nierza”. Spotkanie zosta³o
uwieñczone „Marszow¹ piosenk¹”,
tym razem œpiewa³a i gra³a na instru-

mentach grupa Pajacyków II. Dzieñ
okaza³ siê owocnym w doœwiad-
czenia i prze¿ycia, maj¹c na uwa-
dze udzia³ rodziców w procesie
edukacyjnym, nasze przedszkole
odwiedzi³ kolejny goœæ, który po-
chwali³ siê„ zwierzêcym przedszko-
lem”. Ma³a czarna kózka o imieniu
Goguœ wzbudzi³a ogromne poru-
szenie wœród dzieci. Goguœ zaadop-
towa³ siê w przedszkolu, polubi³
zabawy na dywanie i pewnie jeszcze
nas kiedyœ odwiedzi.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3,
to wspaniali i mili gospodarze, goœcie
wychodz¹c zapowiedzieli, ¿e
czekaj¹ na kolejne zaproszenie.

pr

Zawodowi goœcie

W zwi¹zku z wkrótce koñcz¹cym
siê okresem rozliczeniowym, a co za
tym idzie z mo¿liwoœci¹ przekaza-
nia 1% podatku na leczenie naszej
córki Angeliki, chcielibyœmy ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim tym,
którzy i w tym roku o nas nie zapom-
nieli i przyczynili siê do zasilenia kon-
ta, na którym gromadzone s¹ œrodki
na rehabilitacjê. 
Dziêki wsparciu Pañstwa, firm,
i organizacji, które bezinteresownie od
kilku lat ofiaruj¹ sw¹ pomoc,
mogliœmy uczestniczyæ w oko³o 20
turnusach rehabilitacyjnych, zaku-
piliœmy specjalistyczny kombinezon
do æwiczeñ, który znacznie poprawia
sprawnoœæ Angielki. 

W bie¿¹cym roku oprócz turnusów
rehabilitacyjnych zaplanowany mamy
zabieg fibrotomi, który bêdzie prze-
prowadzony w Krakowie przez wy-
kwalifikowanych polsko-rosyjskich
specjalistów chirurgów. Koszt takiego
zabiegu to 9900 z³. Mamy nadzieje,
¿e przyspieszy on znacznie proces
rehabilitacji Angeliki. 
Szczególnie podziêkowaæ chcemy
M³odzie¿owej Radzie Miasta Choj-
nowa, firmie “SONAC” w Osetnicy,
EURO-CLEAN w Chojnowie oraz
Panu Tomaszowi Sikorze, za wk³ad
w³o¿ony w realizacjê marzeñ.

Z powa¿aniem
Anna i Krzysztof Kwiatkowscy

Dziêkujemy

Podziêkowanie
Nowy Zarz¹d SSPDiMST sk³ada serdeczne 
podziêkowania ustêpuj¹cemu zarz¹dowi 

za czteroletni¹ kadencjê.
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski
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19 marca spo³ecznoœæ SP 4, której patronuje
Janusz Korczak uczestniczy³a w otwarciu
wystawy poœwiêconej Doktorowi. Prace
uczniów zosta³y wystawione w Galerii M³o-
dych w Miejskiej Bibliotece w Chojnowie. 
To wydarzenie jest jednym z wielu zapla-
nowanych przez szko³ê na bie¿¹cy rok 
w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. 
Ju¿ nastêpnego dnia w szkolnej bibliotece
reprezentacje klas czwartych i pi¹tych spot-
ka³y siê z dyrektor MBP Barbar¹ Landzberg.
Goœæ mia³ okazjê obejrzeæ przedstawienie
o prawach dziecka przygotowane przez
dzieci ze œwietlicy pod kierunkiem 
p. Malwiny Rz¹sy i wspólnie z uczniami
poznaæ ¿yciorys Janusza Korczaka opraco-
wany przez bibliotekarkê p. El¿bietê Rusieck¹.
W dalszej czêœci spotkania pani Barbara
Landzberg przeczyta³a fragmenty ksi¹¿ki

Janusza Korczaka pt. „Król Maciuœ I” oraz
zadawa³a pytania dotycz¹ce treœci i trud-
nych wyrazów typu: kajet, celebrowanie,
audiencja. Uczniowie mieli te¿ mo¿liwoœæ
zadawania pytañ goœciowi. Pytania by³y
dociekliwe i zaskakuj¹ce np. „Czy lubi³a
pani czytaæ Potop?, Pana Tadeusza”, „Jakie
ksi¹¿ki czyta³a pani, a jakie teraz panie
czyta?” i wiele innych. Spotkanie odby³o
siê w serdecznej i mi³ej atmosferze uœwiet-
niaj¹c ogólnopolskie obchody Roku
Korczakowskiego. 

14 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odby³ siê pierwszy etap powiatowego
konkursu czytelniczego „Smok, mokrad³a,
smora… i œmieszne historie Pompona”
przygotowanego na podstawie ksi¹¿ek
Joanny Olech , a skierowanego do uczniów
szkó³ podstawowych. Konkurs ten organi-
zowany jest w ramach XII edycji „BLI¯EJ
KSI¥¯KI” - corocznej wspólnej imprezy
Legnickiej Biblioteki Publicznej i bibliotek

publicznych powiatu legnickiego organi-
zowanej z okazji Mêdzynarodowego Dnia
Ksi¹¿ki Dzieciêcej oraz Œwiatowego Dnia
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich. 
Laureaci konkursu - Maciej Saja SP nr 4 
(I miejsce), Gabriela Spes z SP nr 3 (II miejs-
ce) oraz Hanna Chopkowicz SP nr 4 (III miejs-
ce) 18 kwietnia bêd¹ reprezentowaæ Chojnów
w etapie fina³owym konkursu.
Trzymamy kciuki.

2012 - rokiem Janusza Korczaka „Ka¿dy ma prawo 
do sukcesu”

W Szkole Podstawowej nr 4 realizowany jest
projekt „Ka¿dy ma prawo do sukcesu” w ramach
Poddzia³ania 9.1.2 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie
do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoœci
us³ug edukacyjnych Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, wspó³finansowanego ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Czas trwania projektu: od 1 wrzeœnia 2011 r. do
31 stycznia 2013 r.
Szkolnym koordynatorem projektu jest Maria
Pura - pedagog szkolny. 

W ramach projektu wsparciem objêtych zosta³o
82 uczniów z klas I-III , którzy uczêszczaj¹ na
nastêpuj¹ce zajêcia:

1. Zajêcia dla dzieci ze specyficznymi trudnoœ-
ciami w czytaniu i pisaniu, w tym zagro¿onych
ryzykiem dysleksji - prowadz¹ce: Gra¿yna
Koœnik, Karolina Socha

2. Zajêcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami
mowy - prowadz¹ce: Izabela Firlej-Wielgucka

3. Zajêcia psychoedukacyjne dla dzieci z za-
burzeniami komunikacji spo³ecznej - prowa-
dz¹ca: Maria Pura

4. Muzykoterapia dla dzieci nadpobudliwych
psychoruchowo - prowadz¹ca: Maria Pura

5. Kinezyterapia dla dzieci przewlekle chorych
- prowadz¹cy: Miros³aw Pura

6. Zajêcia matematyczne rozwijaj¹ce zaintere-
sowania uczniów szczególnie uzdolnionych -
prowadz¹ca: Maria Lepka

7. Zajêcia plastyczne rozwijaj¹ce zainteresowa-
nia uczniów szczególnie uzdolnionych - prowa-
dz¹ca: Gra¿yna Koœnik

8. Zajêcia jêzyka angielskiego rozwijaj¹ce zain-
teresowania uczniów szczególnie uzdolnio-
nych - prowadz¹ca: Aneta Czapska

Wszystkie zajêcia ciesz¹ siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem uczniów. 
Szko³a zosta³a doposa¿ona w atrakcyjne pomoce
dydaktyczne do ka¿dych z wy¿ej wymienionych
zajêæ, sprzêt komputerowy, sprzêt do rehabilitacji
i zajêæ z gimnastyki korekcyjnej. Powsta³a sala
do terapii i zajêæ psychoedukacyjnych.

„Smok, mokrad³a, smora… i œmieszne historie Pompona”
XII edycja BLI¯EJ KSI¥¯KI
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KONKURS - NAJCIEKAWSZE 
WSPOMNIENIE SZKOLNE

Widaæ ju¿ efekty pracy trenera Morocha. Dru¿yna siê zcementowa³a.
Za wynik wyjazdowego meczu z Górnikiem Z³otoryja, raczej
nale¿a³oby winiæ aurê.
W ubieg³¹ sobotê tj. 31 marca rozwój wydarzeñ by³ bardzo dynamiczny.
Tego dnia wiosna, zafundowa³a pe³n¹ gamê warunków atmosfe-
rycznych. S³oñce, deszcz, wiatr, grad, deszczoœnieg i œnieg. W takich
warunkach, przysz³o pi³karzom obu jedenastek, stoczyæ walk¹ 
o trzy punkty. Pe³na pula zosta³a w Z³otoryi. Mówi siê trudno.

B³êkitni Koskowice - KS Chojnowianka Chojnów 1:8
KS Chojnowianka Chojnów - Amator Wierzchowice 10:1
Górnik Z³otoryja - KS Chojnowianka Chojnów 1:0 

pm

Pi³ka no¿na

Z okazji zbli¿aj¹cej siê rocznicy 50-lecia Szko³y przy ul. Wojska
Polskiego - zwanej potocznie 109 og³aszamy konkurs na: 

NAJCIEKAWSZE WSPOMNIENIE SZKOLNE
1. Zasady uczestnictwa: 
• w konkursie mog¹ braæ udzia³  absolwenci, uczniowie oraz nauczy-
ciele naszej szko³y • ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ dowoln¹ iloœæ
prac, • prace powinny byæ opatrzone metryczk¹ zawieraj¹c¹ imiê 
i nazwisko, adres i numer telefonu • teksty nie mog¹ byæ wczeœniej
publikowane lub nagradzane w innych konkursach • organizatorzy
konkursu zastrzegaj¹ sobie prawo do wykorzystania wyró¿nionych
tekstów do reklamy i promocji szko³y.
2. Termin oraz sposób sk³adania prac: 
• konkurs trwa od 15 marca 2012 r. • termin dostarczania prac
up³ywa dnia 31 maja 2012 r. • prace nale¿y sk³adaæ w bibliotece lub
sekretariacie szko³y codziennie w godz. 8.00 - 14.00 lub przesy³aæ
e- mailem: 109-tka@pzs-chojnow.pl
3. Postanowienia koñcowe: 
• nadzór nad prawid³ow¹ organizacj¹ i przebiegiem konkursu
sprawuje dyrektor szko³y • wyniki konkursu zostan¹ og³oszone po
30 czerwca 2012 roku • nagrod¹ bêdzie opublikowanie najciekawszych
prac w wydawnictwie specjalnie przygotowanym z okazji 50-lecia
szko³y, a tak¿e zamieszczenie na stronie internetowej szko³y.
4. Dane kontaktowe: 
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie,  59-225 Chojnów 
ul. Wojska Polskiego 16, e- mail: 109-tka@pzs-chojnow.pl

Organizatorzy: 
Komitet Organizacyjny Obchodów

Na marcowym spotkaniu w Biblio-
tecznej Akademii Malucha pojawi³a
siê wystrojona Marchewka i za-
prosi³a wszystkie dzieci na swoje
urodziny. Na pocz¹tku razem od-
œpiewaliœmy „Sto lat” z trzykrot-
nym okrzykiem „Niech ¿yje Mar-
chewka!”. Potem, jak zwykle,
by³y wspólne zabawy. Wszystkie
oczywiœcie koncentrowa³y siê na
marchewce. Okaza³o siê, ¿e przy-
gotowane przez nas propozycje -
„Wyœcig marchewki”, „Smakowita
zgadywanka” i ”Marchewkowe
pole” - to dobra zabawa nie tylko
dla najm³odszych uczestników tej
uroczystoœci, ale tak¿e ich rodzi-
ców. Wspólne tañce i wyklejanie
portretu marchewki zaostrzy³o
nam apetyt. Nie mog³o siê wiêc
obyæ bez tortu i soku marchewko-
wego. Z koñcowymi testowymi
pytaniami typu “jakiego koloru
jest marchewka, czy to owoc czy
warzywo?” dzieci poradzi³y sobie
doskonale. Na zakoñczenie naszego
spotkania podziêkowa³yœmy dzie-
ciom za udzia³ w zabawie i przy-
pomnia³yœmy o koniecznoœci zjada-
nia warzyw, szczególnie marchewki.
Zapraszamy na kolejne spotkanie
w Akademii Malucha. 

M.L.

W Krotoszycach odby³y siê Powia-
towe Mistrzostwa LZS w Tenisie
Sto³owym. 
Wziê³y w nim udzia³ 62 osoby.
Reprezentanci Gimnazjum nr 2
w Chojnowie zajêli czo³owe miejs-
ca. W kategorii kadetki pierwsze
miejsce zajê³a Alicja K³osowska
z klasy Id, drugie - Marta Sta-
chera z tej samej klasy. W kate-
gorii kadeci czwarte miejsce
zaj¹³ Robert Krasoñ z klasy IIa.
Natomiast w kategorii juniorzy
wszystkie czo³owe miejsca nale¿a³y
do uczniów Gimnazjum nr 2: 
1 miejsce - Patryk Konopnicki 
z klasy IIIb, 2 miejsce - Bart³o-
miej Baszczak z klasy IIIb, 
3 miejsce - Pawe³ Darmoros 
z klasy IIIa, 4 miejsce - Tomasz
Malinowski z klasy IIIb. 

Wszyscy uczniowie zakwalifiko-
wali siê do nastêpnego etapu - Stre-
fowego Turnieju Tenisa Sto³o-
wego LZS. 
Opiekunem grupy jest pan Rado-
s³aw Kupczyñski, który prowadzi
treningi od 2009 roku.

gim

Warzywna akademia

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony  na najem lokali u¿ytkowych :
1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 4 o powierzchni 12,15 m2.
2. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Drzyma³y 1 o powierzchni 14,96 m2.
3. Pomieszczenia biurowego przy ul. Kolejowej 27/2 o powierzchni 18,70 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej netto, gara¿y wynosi 3,50 z³, a pomieszczenia biurowego 6,00 z³
+ podatek VAT 23%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 kwietnia 2012r. o godz 10.00 w sali nr 11 znaj-
duj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
10 kwietnia 2012 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci  nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, 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 najmu,
najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynaj-
mowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 28.03.2012r. Do 10.04.2012r. w godz. 8.00
- 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76  8 188  371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Tenisiœci na medal



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom po kapitalnym remoncie,
pow. 164 m2, gara¿, poddasze do zagospodaro-
wania, 2 du¿e tarasy, 4 pokoje, kuchnia, 2 ³a-
zienki, garderoba, pokój wypoczynkowy 
z saun¹. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam dom w Gromadce 1-piêtrowy,
pow. 200 m2 + 100 m2 piwnica, gara¿ 2-sta-
nowiskowy, 5 sypialni, jadalnia, kuchnia, 2 ³azien-
ki, pokój kominkowy, gabinet, du¿y, zagospo-
darowany ogród. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423. 

Sprzedam dom po³o¿ony w Chojnowie na
dzia³ce o pow. 4,8 ar, pow. u¿ytkowa 200 m2.
Dom sk³ada siê z piwnicy, wysokiego parteru 
i piêtra, posiada 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 toalety,
ogrzewany gara¿, taras. Dom wybudowany z ceg³y
i suporeksu, ocieplony, zadbany. Mo¿liwoœæ
zamieszkania przez dwie rodziny. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 787-630-838. 

Pilnie sprzedam du¿e mieszkanie w cenie
ma³ego. Mieszkanie w³asnoœciowe po³o¿one na
osiedlu w Chojnowie, IIp., 4 pokoje, du¿y przed-
pokój, ³azienka z oknem, oddzielnie wc, kuch-
nia z jadalni¹ (czwarty pokój), balkon zabu-
dowany panelami, ciep³e i s³oneczne, powierzch-
nia 74,3 m2, do odœwie¿enia. Blisko basen,
supermarkety, poczta, szko³a, przedszkole,
park. Cena atrakcyjna, podlega negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 661-033-421.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 
ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno,
IIIp., czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 699-919-473.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe przy ul. D¹browskiego, blisko koœ-
cio³a i kina, pow. 84 m2, IIp., 3 pokoje, po kapi-
talnym remoncie. Wiadomoœæ: tel. 533-553-774.
www.hainau.neostrada.pl

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³-
dzielcze przy ul. Gen. St. Maczka, 63 m2, IIp.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539
lub 608-287-451. 

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 62 m2

w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam umeblowane mieszkanie na IIIp.,
1 pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój w bloku
spó³dzielczym. Wiadomoœæ: tel. 696-363-691. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
61,3 m2 w Chojnowie na ul. Samorz¹dowej,
IVp., 3 pokoje, œrodkowe, budynek ocieplony
+ dzia³ka pod gara¿, atrakcyjna cena. Wiado-
moœæ: tel. 725-124-849. 

Sprzedam mieszkanie przy ul. Samorz¹dowej,
o pow. 54 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon,
du¿o zieleni, spokój. Blok w trakcie moderniza-
cji - ocieplenie, elewacja, remont klatek.
Wiadomoœæ: tel. 795-592-682. 

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze przy 
ul. Paderewskiego, o pow. 47 m2, Ip., œrod-
kowe, dogodne po³o¿enie, 2 pokoje, kuchnia.
Wiadomoœæ: tel. 888-209-718. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze, pow. 48 m2, Ip., œrodkowe, 2 pokoje,
kuchnia, balkon, ³azienka. Wiadomoœc: 
tel. 606-279-405. 

Sprzedam 5 mieszkañ w Rokitkach bezczyn-
szowych z ogródkiem i miejscem na gara¿,
blisko wody i lasu. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423. 

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip.,
ciep³e, œrodkowe + gara¿, cena 65 tys. z³ - do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m2

w starym budownictwie do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 727-229-640. 

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœ-
ciowe w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, balkon, IIIp., pow. 52 m2 w centrum, nowe
okna, panele, piwnica, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-106-477. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, IIIp., ul. Koœciuszki, ciep³e,

s³oneczne, suche, ogrzewanie gazowe, piwnica
oraz komórka. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy
Placu Dworcowym w Chojnowie, Ip., 53 m2, 
2 pokoje, kuchnia, œrodkowe (bardzo ciep³e),
piec (mo¿liwoœæ pod³¹czenia centralnego ogrze-
wania - pod³¹czona si³a), cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 518-553-851. 

Sprzedam lub zamieniê na mniejsze miesz-
kanie w³asnoœciowe, 3.pokojowe, 2 piwnice,
strych, okna wymienione, c.o. gazowe.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Wynajmê kawalerkê umeblowan¹ przy 
ul. Sikorskiego w Chojnowie. Wiadomoœæ: 
tel. 601-799-584. 

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach,
10 ar, prostok¹tna, „0” wyci¹gniête, pozwolenie
na budowê, projekt domu, energia elektryczna,
studnia. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z rozpoczêt¹ budo-
w¹ w Bia³ej 11,5 ar, aktualna dokumentacja,
cena 75 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 665-849-101. 

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 10 ar
na kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej-
Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Inne

Sprzedam projekt domu jednorodzinnego
Benedykt II - nowy, niekreœlony w 4 egzempla-
rzach wykonany przez MG „Projekt”. Tanio - cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 668-152-626.

Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej w Chojno-
wie (w szeregu gara¿y ko³o pijalni piwa).
Wiadomoœæ: tel. 696-363-691. 

Kupiê grunt rolny lub nieu¿ytki.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526. 
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OG£OSZENIA DROBNE

Realizujemy program rekomendowany
przez MEN oraz zajêcia dodatkowe: 

* logopedyczne, 
* relaksacyjne, 
* bajkoterapia, 
* gimnastyka z elementami zabawy, 
* k¹cik Ma³ego Odkrywcy, 
* k¹cik Ma³ego Artysty, 
* cykl zajêæ „Poznajemy œwiat, w którym ¿yjemy”, 
* j. angielski. 

Punkt przedszkolny „Biedroneczki”
w Go³aczowie przyjmuje zapisy dzieci

Go³aczów 30; tel. 534-597-920

a

By³ym, obecnym 
i przysz³ym Klientom
zdrowych, spokojnych 

i radosnych 
Œwi¹t Wielkanocnych 

¿yczy 
Drukarnia UNIFOT. 
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Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta

- kwiecieñ - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

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

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych

czynna jest apteka w Intermarche
- w soboty do godz. 20, 

a w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
22.04.2012, 20.05.2012, 24.06.2012, 05.08.2012,
09.09.2011, 21.10.2012, 25.11.2012, 26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301: 01.05.2012,
03.06.2012, 08.07.2012, 15.08.2012, 23.09.2012,
01.11.2012, 09.12.2012, 01.01.2013.

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 08.04.2012,
03.05.2012, 07.06.2012, 15.07.2012, 19.08.2012,
30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 09.04.2012,
06.05.2012, 10.06.2012, 22.07.2012, 26.08.2012,
07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 15.04.2012, 13.05.2012,
17.06.2012, 29.07.2012, 02.09.2012, 14.10.2012,
18.11.2012, 25.12.2012.

6. Apteka Intermarche: 29.04.2012, 27.05.2012,
01.07.2012, 12.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012,
02.12. 2012, 30.12.2012.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                                         112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                   76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53

SKLEP I HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
"KLARYS" W CHOJNOWIE, UL. KOŒCIUSZKI 28,

ZAPRASZA 

CZYNNE:

PON - PT  8.00 - 17.00

SOBOTA  8.00 - 13.00

POLECAMY:
ARTYKU£Y ELEKTROTECHNICZNE,
MATERIA£Y INSTALACYJNE

* * *
TELEFON: 604-136-599
E-MAIL: klarys@onet.eu

NA MIEJSCU DZIA£A SKLEP
NARZÊDZIOWY "U KAROLINY"



Duszpasterska wizytacja
15-18 marca obie chojnowskie parafie z radoœci¹ przyjê³y odwiedziny

Ks. Biskupa Stefana Cichego Ordynariusza Diecezji Legnickiej.

Na XI sesji
W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej odznaczono 

Gwiazd¹ Iraku st. kpr. Adriana Konobrodzkiego 
i Gwiazd¹ Afganistanu st. szer. Jacka Kulczyckiego.

5 na 5
Ju¿ po raz pi¹ty PeKaeSy czyli Przegl¹d Kabaretów Szkolnych wyjecha³y

z zajezdni i zabieraj¹c po drodze piêæ kabaretów z piêciu przystanków
zatrzyma³y siê na stanowisku g³ównym w MOKSiR.

Kartki, palmy itp.
Od 19 do 22 marca w muzeum odbywa³y siê warsztaty ozdób wielkanocnych,

w których uczestniczy³o ponad 450 zainteresowanych.

Warzywna Akademia
Na marcowym spotkaniu w Bibliotecznej Akademii Malucha

wystrojona Marchewka zaprosi³a wszystkie dzieci na swoje urodziny.

Œwietlicowa piosenka
Na ludowo, wojskowo i sportowo - ka¿dy styl doceniono i nagrodzono 

w konkursie piosenki œwietlicowej. 

Udane Targi
Pierwsze Targi Motoryzacyjne, jakie zorganizowa³ Powiatowy Zespó³ Szkó³ okaza³y siê niezwykle udan¹ imprez¹. 


