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Na XLVIII sesji
Podczas obrad XLVIII sesji nauczyciele
i dyrektorzy chojnowskich placówek
oœwiatowych wyró¿nieni zostali
za szczególne osi¹gniêcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej i du¿e
zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ
dla dobra miejskiej oœwiaty.

Ä

Brukowany Rynek

Rynek zyska swój niepowtarzalny
charakter, który ukryto
pod toksycznym wynalazkiem
cywilizacji, kilkadziesi¹t lat temu.

Ä

Wkrótce min¹ dwa lata od czasu utworzenia
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie.
Czas ten znacznie wp³yn¹³ na zmianê ¿ycia
osób niepe³nosprawnych bior¹cych udzia³
w zajêciach tej placówki.

Ä

"Eureko, ja to wiem"

Dostali szansê

Emitowany od kilku tygodni w telewizji
"Polsat" teleturniej dla gimnazjalistów
zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ
wœród m³odzie¿y.
W jednym z pierwszych nagrywanych
w ³ódzkim studio odcinków "Eureko,
ja to wiem" udzia³ wziê³o dwoje uczniów
chojnowskiego Gimnazjum nr 2.

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Trwaj¹ prace przy odbudowie, naruszonej
pracami kanalizacyjnymi, nawierzchni ci¹gów
jezdnych i pieszych w Rynku oraz ul. Konarskiego. Odbudowane zosta³y nawierzchnie
z kostki granitowej w ulicach Ciemnej oraz
Konarskiego. Odbudowano chodnik z polbruku przy postoju TAXI od Rynku do ul.
Królowej Jadwigi.

* Kontynuowane s¹ prace przy odbudowie
nawierzchni z polbruku przy ul. Konarskiego
(przy Gimnazjum Nr 2). Przewidywane jest
rozszerzenie robót na teren przyleg³y do Gimnazjum nr 2 od strony ul. Reja.
* W rynku przewiduje siê w najbli¿szym czasie u³o¿enie chodnika z polbruku na g³ównym
deptaku.
* W zwi¹zku z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie miasta Chojnowa zakupiono pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów cmentarnych.
24 pojemniki o pojemnoœci 1,1 m3 ustawiono
w 8 punktach na terenie Cmentarza Komunalnego
(po 3 pojemniki – na papier, szk³o i plastik).
Do koñca listopada zostan¹ zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta - ³¹cznie 120 szt.

Wydzia³ WGGiOŒ
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 18.10.2005 r. do 08.11.2005 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat –
dz. nr 19/1, 19/2, 20, 21, 23 i 24/4 po³o¿one
przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18
paŸdziernika 2005 r. Nr 104/2005).
2) w dniach od 26.10.2005 r. do 16.11.2005 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Mickiewicza 1,
ul. Mickiewicza 3, ul. Samorz¹dowej 2A,
ul. Samorz¹dowej 4A, ul. Samorz¹dowej 4C,
ul. Chmielnej 21, Rynku 38 (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26
paŸdziernika 2005 r. Nr 105/2005).
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 07.12.2005 r.
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Po d³ugim weekendzie
Tegoroczna policyjna akcja „Znicz”, wed³ug
statystyk, okaza³a siê bardziej skuteczna ni¿
w latach poprzednich. Trudno jednak mówiæ
o sukcesie kiedy podczas d³ugiego weekendu
policja odnotowa³a blisko 700 wypadków,
w których 800 osób ponios³o mniejsze lub
wiêksze obra¿enia, a oko³o 100 tragicznie
zginê³o. Zatrwa¿aj¹ca jest liczba zatrzymanych pijanych kierowców. Ponad 2 tysi¹ce
nietrzeŸwych prowadz¹cych pojazdy, to liczba,
która, mimo wielu apeli, monitów i kar, nie
napawa optymizmem.
W Chojnowie podczas akcji „Znicz 2005”
odnotowano 5 kolizji, zatrzymano 4 nietrzeŸwych kierowców.

Jeœli ktoœ jest zainteresowany programem
MOD mo¿e odwiedziæ stronê internetow¹
CEO: www.ceo.org.pl

Nie byle jakie dynie
Taki okaz dyni wyhodowa³ na swojej dzia³ce
pan Józef Kuniej, który upraw¹ dyñ zajmuje
siê nie pierwszy rok.
Okaz wyrós³ z niewielkiego ziarenka zasadzonego w po³owie maja na kompostowej
ziemi. Wed³ug szacunków p. Józefa wa¿y
oko³o 60 kg i z trudem dotransportowa³ j¹ do
naszej redakcji.
- To jest ta mniejsza – wyjaœni³ nam w³aœciciel dyni - Na dzia³ce zosta³a jeszcze jedna,
która wa¿y 70-80 kg, nie by³em jednak w stanie jej tu donieœæ.

Na 11 listopada
Obchody Dnia Niepodleg³oœci rozpoczynaj¹
w naszym mieœcie uczniowie Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego okolicznoœciowym
koncertem, który odbêdzie siê 10 listopada
o godz. 16.00 w Domu Chemika.
Oficjalne uroczystoœci z udzia³em w³adz miasta,
przedstawicieli zwi¹zków kombatanckich
i mieszkañców zaczn¹ siê 11 listopada
o godz. 11.30 pod obeliskiem przy ul. Chmielnej. Tradycyjnie, podczas spotkania w tym
miejscu, zostan¹ z³o¿one kwiaty i zapalone
znicze bêd¹ce symbolami naszej pamiêci
i podziêkowania za okupion¹ krwi¹ i cierpieniem wolnoœæ. O godz. 12.00 w koœciele pw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a odbêdzie siê Msza œw.
w intencji Ojczyzny.
Oko³o 13.30 w Miejskim Domu Kultury uczestnicy obchodów spotkaj¹ siê na okolicznoœciowej akademii przygotowanej przez uczniów
Gimnazjum nr 2.
Zapraszamy.

M³odzi Obywatele Dzia³aj¹
22 paŸdziernika w Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
odby³y siê organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej warsztaty przygotowuj¹ce do udzia³u w ogólnopolskim programie
MOD (M³odzi Obywatele Dzia³aj¹). Prowadzili je studenci z Warszawy. Wziêli w nich
udzia³ przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum nr 2, gospodarze klas pierwszych, drugich i trzecich tej samej szko³y oraz
M³odzie¿owa Rada Miasta Chojnowa. G³ównym celem prowadz¹cych by³o nak³onienie
uczniów do udzia³u w konkursie, który polega na przygotowaniu wspólnego projektu maj¹cego rozwi¹zaæ problemy spo³eczne w ich
miejscowoœci. Uczestnikom warsztatów udzielono cennych wskazówek, które u³atwi¹
osi¹gniêcie wyznaczonego celu. Warsztaty
nie opiera³y siê tylko na wyk³adach. Zadbano
o to, aby m³odzie¿ mimo dziewiêciu godzin
spêdzonych w szkole na zajêciach, nie odczu³a
zmêczenia. Organizowano konkursy i zabawy. Na zakoñczenie ka¿dy z uczestników wyrazi³ swoje spostrze¿enie co do przebiegu zajêæ. Mówiono o tym czego siê nauczono i co
zyskano dziêki wspólnej pracy i zabawie.

Pan Józef podkreœla, ¿e nie u¿ywa w swoich
uprawach ¿adnych nawozów, preferuje naturalny wzrost roœlin, ograniczaj¹c ich uprawê
do podlewania w okresach suszy.
Co p. Józef zamierza zrobiæ ze swoimi olbrzymami?
- Na razie nacieszê siê ich widokiem. Potem
wypróbujê 240 przepisów na potrawy z dyni,
które mam w swoich kulinarnych wydawnictwach. Produktu z pewnoœci¹ mi nie zabraknie, a najlepszymi przepisami podzielê siê
z redakcj¹.
Owoce dyni mog¹ z powodzeniem zast¹piæ
w ¿ywieniu ziemniaki - po rozpra¿eniu na ciep³o mi¹¿szu i przetarciu go lub przepuszczeniu
przez maszynkê, otrzymane purée ma bardzo
wysok¹ zawartoœæ beta-karotenu, odpowiedni
sk³ad soli mineralnych - znaczn¹ iloœæ potasu
i wapnia.
W Ameryce, gdzie dynia jest bardzo popularn¹ roœlin¹ znaleŸæ mo¿na 30 jej gatunków.
W Polsce znaczenie w uprawie maj¹ tylko
dwa - dynia olbrzymia i dynia zwyczajna.
Okaz p. Kunieja z pewnoœci¹ zaliczyæ nale¿y
do tego pierwszego gatunku, ale nie jest on
rekordowy. Œwiatowy rekord nale¿y do
400.kilogramowego mutanta.
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Chojnowskie rozmaitoœci
Pomoc dla bezdomnych
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie w zwi¹zku z realizacj¹ programu „Akcja
zima” przekazuje informacje dotycz¹c¹ lokalizacji w obrêbie miasta i powiatu placówek
pomocy spo³ecznej œwiadcz¹cych pomoc
bezdomnym:
1. Chojnów
- Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie, ul. Kolejowa 9 tel. 8188-218 (udziela
dok³adnych informacji),
- Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjny ul. Szpitalna tel. 8188-256.
2. Legnica
- Noclegownia ul. £ukasiñskiego 4, tel. 7221-820
(w sytuacji kryzysowej miejsca doraŸne),
- Punkt Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem ul.
£u-kasiñskiego 5 tel. 7221-820,
- Caritas Diecezji Legnickiej ul. Okrzei 22
tel. 724-43-41.
3. Legnickie Pole
- Dom Pomocy Spo³ecznej ul. Benedyktów 4
tel. 8582-165.
Zapewniono 3 miejsca dla bezdomnych kobiet
wymagaj¹cych ca³odobowej opieki w sytuacji kryzysowej. Przyjêcie tylko w przypadku
in-terwencji policji w porze nocnej. Tel. 8436725 (mog¹ byæ kobiety bez dzieci).
4. Œcinawa
- Markot IV Oœrodek dla Bezdomnych Matek
z Dzieæmi ul. Mickiewicza 38, tel. 8436-725
(mog¹ byæ kobiety bez dzieci).

Do represjonowanych
NajpóŸniej do 31.12.2005 r. Oddzia³ ZUS
w Legnicy przeœle (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) osobom represjonowanym dodatkow¹ wk³adkê do posiadanej legitymacji
osoby represjonowanej. W³adka informuje
o uprawnieniach przys³uguj¹cych posiadaczom legitymacji osoby represjonowanej do:
ulgowych przejazdów œrodkami komunikacji
miejskiej, ulgowy przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego, bezp³atnych leków oznaczonych symbolem Rp i wpisanych do Rejestru
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zwolnienia z op³at abonamentowych za u¿ywanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.
Wymienione uprawnienia poœwiadczamy okazaniem legitymacji osoby represjonowanej
wraz z wk³adk¹.

O grypie raz jeszcze
W zwi¹zku z otrzymaniem przez G³ównego
Lekarza Weterynarii Licznych zapytañ w zakresie interpretacji rozporz¹dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zarz¹dzenia œrodków
zwi¹zanych z zagro¿eniem wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
(Dz. U. Nr. 203, poz. 1688), wyjaœniamy najczêœciej pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci:
1. rozporz¹dzenie nie dotyczy ptaków ozdobnych (np. kanarków, papug itp.);
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Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza
W rynku zdjêto asfalt i odkryto kostkê,
czy ona pozostanie?
- Zakoñczyliœmy niedawno w tym miejscu
prace przy budowie kanalizacji. Naruszon¹
nawierzchniê nale¿y teraz odbudowaæ.
Wykorzystuj¹c tê sytuacjê uznaliœmy, ¿e jest
to okazja do renowacji ca³ego odcinka komunikacyjnego w tym miejscu. Zaczêliœmy od
pó³nocnej strony, gdzie obecnie, po zerwaniu

asfaltu, odbudowywane s¹ nawierzchnie
granitowe. Rynek zyska dziêki temu swój
niepowtarzalny charakter, który ukryto pod
toksycznym wynalazkiem cywilizacji, kilkadziesi¹t lat temu.
Tu¿ obok pracownicy interwencyjni zmieniaj¹ tak¿e nawierzchniê g³ównego deptaka.
Po³o¿ona tam bêdzie kostka polbrukowa.
Uzupe³nieniem ca³oœci bêd¹ nowe klomby i dodatkowa zieleñ.

Przypominamy, ¿e w ka¿dy wtorek w godz. 9.00 - 11.00 burmistrz czeka
na Pañstwa pytania pod numerem telefonu 818-86-77 lub 818-82-85.
2. zapis & pkt. 3, dotycz¹cy zakresu utrzymania drobiu (kur, kaczek, gêsi, kuropatw, strusi
i innych bezgrzebieniowców, go³êbi, ba¿antów, indyków, przepiórek, perlic) na otwartej
przestrzeni rozumieæ nale¿y jako koniecznoœæ przetrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniêtych albo utrzymywania drobiu
w ograniczonej, odgrodzonej przestrzeni,
która:
a) uniemo¿liwia dostêp drobiu, a w szczególnoœci kaczek i gêsi do otwartych zbiorników
wodnych i linii brzegowej rzek, jezior i rozlewisk wodnych,
b) uniemo¿liwi zanieczyszczenie paszy i wody
odchodami i wydzielinami dzikich ptaków
(zadawanie paszy i wody powinno odbywaæ
siê w pomieszczeniach).
3. W przypadku gdy, w³aœciciel nie ma mo¿liwoœci przetrzymywania drobiu grzebi¹cego
lub wodnego w zamkniêciu, istnieje mo¿liwoœæ ewentualnego przetrzymywania tych
zwierz¹t w ogrodzonym obszarze, np. na
podwórzu ogrodzonym siatk¹ z wolier¹, jednak¿e pod sta³ym dozorem w³aœciciela.
W ka¿dym przypadku, przetrzymywanie paszy,
jej zadawanie ptakom oraz pojenie w gospodarstwie powinno odbywaæ siê wewn¹trz
budynków, a woda u¿ywana do pojenia ptaków
nie mo¿e pochodzi ze zbiorników wodnych,
a jedynie mo¿e byæ u¿ywana woda z wodoci¹gów lub z g³êbokich studni (studnie zabezpieczone odpowiednio przed zanieczyszczeniem wody przez dzikie ptaki) jak równie¿
ze Ÿróde³ studni w rejonach górskich.
4. W przypadku utrzymania strusi lub innych
bezgrzebieniowców, hodowca powinien zapewniæ:
- ograniczenie obszaru przemieszczania siê
ptaków poprzez zmniejszenie wybiegów,

- organizacjê nadzoru nad ptakami poprzez
pracowników fermy, tak, aby by³a mo¿liwoœæ
kontrolowania wybiegów i udaremniania dostêpu dzikiego ptactwa do strusi i innych bezgrzbieniowych.
z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii
Janusz Zwi¹zek

Dy¿ury aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
- listopad

Pod S³oñcem:
Salix:
Melisa:
Farmed:

27.11.05 r.
11.11.05 r.,
13.11.05 r.
20.11.05 r.

Sobota:
zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00)
- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00
Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:
9:00-13:00 oraz 17:00-18:00

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
œp. Zbigniewa Gawrona
27 paŸdziernika 2005 r.
w Chojnowie, a w szczególnoœci
Dyrekcji i Pracownikom ZE Legnica,
Kierownictwu i Pracownikom ZE
Chojnów oraz Kierownictwu
i Pracownikom ZE Z³otoryja
za okazane w tych trudnych
chwilach wsparcie i ¿yczliwoœæ
serdecznie dziêkuj¹ pogr¹¿eni
w ¿a³obie dzieci,
rodzice oraz rodzina.
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Na XLVIII sesji
11 pracowników oœwiaty nagrodzili radni doroczn¹ nagrod¹ Rady
Miejskiej.
Nauczyciele i dyrektorzy chojnowskich placówek oœwiatowych wyró¿nienia za szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
i du¿e zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ dla dobra miejskiej oœwiaty odebrali podczas obrad XLVIII sesji.
Tu¿ po tej krótkiej uroczystoœci radni przeszli do realizowania kolejnych punktów porz¹dku obrad paŸdziernikowego posiedzenia. Jego
tematami wiod¹cymi by³o sprawozdanie dyrektorów poszczególnych
placówek oœwiatowych dotycz¹ce bie¿¹cych problemów dydaktycznych
i wychowawczych oraz informacja Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej o dzia³aniach podjêtych na rzecz osób potrzebuj¹cych.

Z Problemy oœwiaty
K³opoty szkó³ i przedszkoli radykalnie ró¿ni¹ siê od siebie. £¹cz¹ ich
wprawdzie problemy finansowe, ale tych dydaktyczno-wychowawczych przedszkola maj¹ znacznie mniej.
W chojnowskich szko³ach problemy z m³odzie¿¹ s¹ podobne jak
w innych szko³ach naszego kraju. Z pewnoœci¹ skala zjawisk niepo¿¹danych nie ma takiego wymiaru jak w du¿ych aglomeracjach, niemniej
zjawisko agresji, arogancji, wulgarnoœci, itp. istnieje.
U¿ywki
Dyrektorzy szkó³ nie ukrywaj¹, ¿e pojawiaj¹ siê tak¿e u¿ywki – z papierosami i alkoholem dzieci obcuj¹ ju¿ w podstawówce. Nie ma
natomiast oficjalnego potwierdzenia kontaktu uczniów z narkotykami.
- Mimo pewnych doniesieñ i œwiadomoœci o powszechnoœci tego
zjawiska, nie potrafimy jednoznacznie stwierdziæ, ¿e w naszej szkole s¹
narkotyki – powiedzia³ dyrektor Gimnazjum nr 1 Andrzej B³aszczak.
- Okazuje siê, ¿e teraz nie maj¹ sensu policyjne akcje z psami tropi¹cymi narkotyki – wyjaœni³ dyrektor SP 3 Mariusz Szklarz. – Obecne
syntetyczne narkotyki s¹ niewykrywalne nawet dla psiego nosa.
Z informacji wynika, ¿e nauczyciele nie maj¹ odpowiedniego
przeszkolenia w kierunku diagnozowania u¿ycia narkotyków. Czêsto
nie zauwa¿a siê objawów narkotycznego stanu, dziwne zachowania
uczniów zrzucaj¹c na karb niedyspozycji zdrowotnej.
Przyczyny
„Szko³a to twój drugi dom” – któ¿ z nas nie zna tego sloganu. Drugi
nie znaczy jednak jedyny. K³opotów z m³odzie¿¹ pedagodzy upatruj¹
w braku w³aœnie tego pierwszego domu. Nieumiejêtnoœæ wychowawcza b¹dŸ wrêcz obojêtnoœæ w rodzinnym domu czy wreszcie brak
wspó³pracy ze szko³¹, to podstawowe przyczyny negatywnych zachowañ m³odego cz³owieka. Szko³a nie jest ju¿ w stanie sama zapanowaæ nad negatywnymi zjawiskami, ograniczy³y siê te¿ narzêdzia
jakimi kiedyœ dysponowali nauczyciele. Co by du¿o nie mówiæ, uwaga zwrócona uczniowi w nieodpowiedniej formie, g³oœniejszy ton,
ka¿dy nerwowy ruch, mo¿e byæ przyczynkiem wiêkszego konfliktu.
U¿ywki s¹ dostêpne nawet dla kilkulatków. Dla ucznia szko³y podstawowej nie jest problemem zakup papierosów czy piwa w dowolnie
wybranym sklepie. Dlatego wa¿na jest te¿ pomoc spo³eczeñstwa.
Wbrew powszechnej opinii, ten problem dotyczy nas wszystkich
i ka¿dy z nas mo¿e mieæ wp³yw na jego rozwi¹zanie.
Pomoc
W szko³ach s¹ pedagodzy. Ka¿dy uczeñ, w ka¿dej chwili mo¿e szukaæ
tu pierwszej wstêpnej pomocy, podobnie rodzice. Cykliczne programy
profilaktyczne, pogadanki, zajêcia terapeutyczne na ogó³ nie wystarczaj¹. W najtrudniejszych przypadkach szko³y posi³kuj¹ siê instytucjami wspomagaj¹cymi. Nauczyciele podkreœlaj¹ jednak wagê
wspó³pracy z rodzicami.
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- K³opoty z m³odzie¿¹ by³y i s¹ – powiedzia³ Mariusz Szklarz. – Trzeba
je zrozumieæ i wspólnie znaleŸæ rozwi¹zanie. Odpowiednie podejœcie,
wnikliwa obserwacja i wspó³praca musz¹ przynosiæ pozytywne efekty.
Inne problemy
Poza tym problemami placówek oœwiatowych s¹ inwestycje, mniejsze
i wiêksze remonty. Dachy, pod³ogi, okna, œciany, elewacje, instalacje,
w wiêkszoœci obiektów nie by³y remontowane od lat. Miasto sukcesywnie inwestuje, wci¹¿ jednak problemów jest wiele.

Z Komu MOPS pomaga
W okresie od stycznia do koñca wrzeœnia tego roku w Chojnowie
pomoc¹ spo³eczn¹ objêto 654 rodziny. 604 skorzysta³y z pomocy
finansowej, rzeczowej, lub us³ug opiekuñczych, natomiast 50 rodzin
objêto wy³¹cznie pomoc¹ w postaci pracy socjalnej, specjalistycznym
poradnictwem prawnym i psychologicznym.
Najczêstszymi przyczynami kwalifikuj¹cymi do pomocy s¹: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a choroba oraz uzale¿nienie.
Od lat g³ówn¹ przes³ank¹ korzystania z pomocy spo³ecznej jest
bezrobocie, z tym problemem boryka siê 457 rodzin.
Wysoki wskaŸnik bezrobocia utrzymuj¹cy siê w naszym kraju od
wielu lat powoduje, ¿e gros spo³eczeñstwa wpada w uzale¿nienia,
które w konsekwencji doprowadzaj¹ do przewlek³ych chorób co ma
wp³yw na wzrost sta³ych œwiadczeñ pomocy spo³ecznej ze wzglêdu na
orzeczony stopieñ niepe³nosprawnoœci i brak uprawnieñ do œwiadczeñ
emerytalno-rentowych.
Ogólna liczba rodzin bez dochodu wynosi 131, to w³aœnie brak mo¿liwoœci podjêcia pracy przyczynia siê do k³opotów materialnych
rodziny i rodzi negatywne skutki: dezintegracja rodziny (brak autorytetów), zmniejszenie wsparcia emocjonalnego i solidarnoœci pomiêdzy
cz³onkami rodziny, rozpad po¿ycia ma³¿eñskiego, zwiêkszenie
patologii rodziny i ubóstwo.
Pomoc¹ MOPS objêtych jest równie¿ 121 rodzin niepe³nych z dzieæmi, których jedynym Ÿród³em utrzymania s¹ alimenty. Do tych rodzin
kierowana jest pomoc finansowa, rzeczowa oraz do¿ywianie dzieci.
W 2005 r. zarejestrowano 65 nowych œrodowisk, z których 28 to
rodziny, które nigdy nie korzysta³y z pomocy, natomiast 37 rodzin powraca w krêgi klientów MOPS, ze wzglêdu na pozyskiwanie pracy
czasowo. Wiêkszoœæ d³ugotrwa³ych bezrobotnych (437 rodzin) to osoby, które nie spe³ni³y wymagañ rynku pracy, w wiêkszoœci z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym.
Radykalne pogorszenie sytuacji materialnej znacznej czêœci rodzin
spowodowa³o powiêkszenie siê obszarów ubóstwa. Zjawisko ubóstwa
jest zjawiskiem wielowymiarowym i wieloaspektowym, niemniej jednak za najwa¿niejszy wskaŸnik okreœlaj¹cy jego zasiêg mo¿na przyj¹æ
dochód lub poziom wydatków gospodarstwa domowego. Zatem
gospodarstwo domowe mo¿na uznaæ za ubogie, je¿eli poziom jego
dochodów jest ni¿szy od przyjêtych wartoœci minimalnych, a w takiej
sytuacji znajduj¹ siê w wiêkszoœci chojnowskie rodziny.
Wa¿nym elementem pracy MOPS jest opieka nad osobami s³abymi,
chorymi, w podesz³ym wieku. Grupa ta korzysta z ró¿nego rodzaju
form pomocy - œrodowiskowej i us³ugowej, któr¹ objêtych jest 95
rodzin.
W 143 rodzinach wystêpuje d³ugotrwa³a choroba, w 172 niepe³nosprawnoœæ, natomiast w 32 œrodowiskach stwierdzono problem alkoholowy, któremu zwykle towarzysz¹ zjawiska niepo¿¹dane, jak
bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo- wychowawczych, przemoc
w rodzinie, 121 rodzin niepe³nych korzysta z pomocy spo³ecznej.
opr. eg
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Na XLVIII sesji
Sprawozdanie 9/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 28 wrzeœnia 2005r. do dnia 26 paŸdziernika 2005r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m. in.:
1. Trwa budowa budynku socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej – uk³adany
jest strop nad II piêtrem.
2. Obecnie trwaj¹ prace:
- przy budowie ul. Samorz¹dowej – uk³adane s¹ chodniki i krawê¿niki wraz z korytowaniem drogi do budynku nr 4, oraz wykonywana
jest podbudowa ulicy i miejsc postojowych przy budynkach nr 1,2,3.
- przy przebudowie sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej, Cichej, M³ynarskiej i Z³otoryjskiej,
- ziemne przy budynku Gimnazjum Nr 2, oraz kontynuowany jest
remont ³azienki na I piêtrze gimnazjum.
3. Kontynuowane s¹ prace przy adaptacji budynku administracji szkó³
na Centrum Edukacyjne – wykonywana jest elewacja, przy³¹cze
kanalizacji deszczowej oraz roboty wykoñczeniowe wewn¹trz obiektu, przeprowadzono dezynsekcjê i dezynfekcjê strychu budynku.
4. Wykonywany jest remont nawierzchni deptaka na œrodkowym
zieleñcu w Rynku.
5. Odnawiane s¹ elewacje budynku na ul. Niemcewicza przyleg³ego
do Rynku.
6. Wykonany jest projekt na przepiêcie przy³¹cza kanalizacyjnego
Przychodni Rejonowej do sieci kanalizacyjnej w ul. K. Wielkiego
wraz z likwidacj¹ szamba.
7. Rozstrzygniêto przetarg na zakup 120 szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (papier, szk³o, plastik) – realizacja zamówienia
potrwa do 31.11.2005r.
8. Zamontowano nowy stó³ do tenisa sto³owego w rejonie ul. Sikorskiego-Maczka (przy placu zabaw).
9. Wykonano nawierzchniê z polbruku przed budynkiem socjalnym
na stadionie miejskim.
10. Zakoñczono II etap budowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej.
11. Zakoñczono przebudowê kanalizacji ul. Ciemnej, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego, obecnie trwa odtwarzanie nawierzchni
chodników i jezdni.
12. Wykonano korytowanie i utwardzenie nawierzchni drogi przy
gara¿ach (ul. Legnicka i Sikorskiego).

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska m.in. :
1. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie
Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:

- dzia³ki budowlanej przy ul. Broniewskiego 2b,
- nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1 po³o¿onej przy ul.
Parkowej (pod zabudowê stacj¹ paliw),
- dzia³ki budowlanej przy ul. Solskiego,
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym
przy ulicy Witosa - dz. 2/12,
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Zielonej.
2. Wydano dwie decyzje na podzia³ dzia³ki:
- przy ul.Witosa 9 w celu wydzielenia dzia³ki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przy ul. G³owackiego w celu sprzeda¿y w drodze
przetargu.
3. Przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia odszkodowania za
grunty przyjête pod drogi gminne w obrêbie 3 w granicach dzia³ek
nr 376/1, 376/33 i 271/4 o ³¹cznej pow.0,7846 ha.
4. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie 2 drzew (lipa i œwierk) z obowi¹zkiem nasadzenia dla osób fizycznych,
5. W zwi¹zku z zagro¿eniem wyst¹pienia ptasiej grypy dokonano
inwentaryzacji miejsc i iloœci prowadzonych hodowli drobiu na terenie miasta oraz przeprowadzono kampaniê informacyjn¹ poprzez
umieszczenie komunikatów i informacji w w/w sprawie na tablicach
og³oszeñ, w Gazecie Chojnowskiej i bezpoœrednio u hodowców .

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in. :
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 105 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 74 wnioski, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 8.424 z³, (wydano 70 decyzji pozytywnych
i 4 negatywne).
Za miesi¹c X.2005 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
73.143,49 z³.
2. Dowody osobiste - wydano 115 dowodów osobistych.
3. Sprawy wojskowe - sporz¹dzono wykaz przedpoborowych rocznika podstawowego w zwi¹zku z przeprowadzan¹ rejestracj¹ przedpoborowych.
4. Sprawy dot. wyborów - zaktualizowano rejestr wyborców, przygotowano listy spisów wyborców (liczba wyborców w spisie wyborców
- 11.689) dla 7-u obwodów g³osowania w zwi¹zku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporz¹dzano meldunki - dane
liczbowe wyborców g³osuj¹cych w poszczególnych obwodach
g³osowania, wydawano 70 zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania.

Uchwa³a Nr XLVIII /223/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 paŸdziernika 2005r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartoœci jednego punktu w z³otych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Chojnowa dzia³aj¹cych w zakresie oœwiaty (nie bêd¹cych nauczycielami).
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸñ. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorz¹du terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222
z póŸn.zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Ustala dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych miasta Chojnowa dzia³aj¹cych

GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/613

w zakresie oœwiaty (nie bêd¹cych nauczycielami)
najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii
zaszeregowania w wysokoœci 620 z³.

§ 2.
Ustala w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum
Nr 1 w Chojnowie, Dyrektorem Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie, Dyrektorem Szko³y Podstawowej Nr
3 w Chojnowie, Dyrektorem Szko³y Podstawowej Nr 4
w Chojnowie, Dyrektorem Przedszkola Miejs-kiego Nr
1 w Chojnowie, Dyrektorem Przedszkola
Miejskiego Nr 3 w Chojnowie wartoœæ jednego

punktu w wysokoœci 3,00 z³.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Chojnowski Hyde Park

Ptasi meteorolodzy
Brytyjscy synoptycy zapowiadaj¹
katastrofaln¹ zimê. Czy tak bêdzie? Moim zdaniem nie, gdy¿
wiele symptomów, które mo¿na
zaobserwowaæ w otaczaj¹cej nas
przyrodzie, temu przeczy.
Koniec minionego wieku sprawi³, ¿e swoje przewidywania i plany opieramy bardziej o komputerowe analizy, zapominaj¹c o m¹droœci naszych babek i dziadków.
Nie wszyscy zdaj¹ sobie z tego
sprawê, ¿e telewizor i kalkulator
pojawi³y siê dopiero w ich m³odoœci. Wiedza o pogodzie czerpana by³a z obserwacji zachowania
zwierz¹ i roœlin oraz ludowych
przys³ów.

Dzisiaj bardziej ufamy bezdusznym maszynom, a nie babci, któr¹
³amie na deszcz w koœciach.
Wszêdobylskimi naszymi s¹siadami s¹ ptaki. To one s¹ jednymi
z najlepszych synoptyków. Dlaczego tak siê dzieje? OdpowiedŸ
jest bardzo prosta. Ptaki s¹ bardzo uzale¿nione od warunków
atmosferycznych. Przed ka¿d¹
zmian¹ pogody z pewnym wyprzedzeniem staraj¹ siê zabezpieczyæ przed silnym wiatrem lub
opadami atmosferycznymi.
Zwróæmy uwagê na k¹pi¹ce siê w
ka³u¿ach ptaki. Ka¿dy z nas traktuje to jako dba³oœæ o ptasi¹
higienê. Jednak ta k¹piel jest sy-

gna³em, ¿e nale¿y siê spodziewaæ
niebawem deszczu. Czêsto ptaki
k¹pi¹ siê równie¿ w suchym piasku. To te¿ wró¿y deszcz. Przed
deszczem kaczki bardzo intensywnie nat³uszczaj¹ swoje pióra.
Mo¿emy to zaobserwowaæ wœród
naszych chojnowskich kaczek,
które licznie zamieszkuj¹ koryto
rzeki Skory.
A co z naszymi gawronami? Gawrony tak¿e s¹ wyœmienitymi synoptykami. Gdy ma byæ ciep³o
(latem), to siadaj¹ na antenach
telewizyjnych. Zim¹ tak wysoko
siadaj¹ w obawie przed silnym
mrozem. Gdy chodz¹ po œniegu,
to liczmy siê z odwil¿¹.

Gawrony swoim zachowaniem
ostrzegaj¹ równie¿ przed zmian¹
pogody. G³oœne krakanie i gawronie awantury s¹ symptomem
pogorszenia siê pogody. Tak¿e
lot tych ptaków zapowiada deszcz
z silnym wiatrem. Dzieje siê to
wówczas, gdy gawrony na przemian wznosz¹ siê i opadaj¹. S¹
przy tym bardzo g³oœne.
Jeœli ktoœ z Pañstwa chcia³by to
sprawdziæ, to nic trudnego. Wystarczy spacer, podczas którego bêdziecie mogli obserwowaæ naszych ptasich meteorologów. ¯yczê przyjemnego spaceru i ciekawych obserwacji.
Jerzy Kucharski

Psie glisty, pierwotniaki i tasiemce
- Przesta³am ju¿ wychodziæ z dzieckiem do piaskownicy w obawie przed chorobami…
- Trudno iœæ chodnikiem nie natykaj¹c siê na psie odchody…
- Buty moich dzieci niemal ka¿dego dnia oczyszczam z g…
Telefonów tej treœci odbieramy co najmniej
kilka w tygodniu. Ich temat dotyczy w³aœciwie jednej sprawy – braku kontroli i odpowiedzialnoœci za swoich podopiecznych w³aœcicieli psów. Trudno nam ju¿ powiedzieæ,
który raz podejmujemy ten temat, rozgoryczenie mieszkañców jest jednak tak du¿e, ¿e
o „psim problemie” nale¿y chyba pisaæ du¿o
i czêsto.
Wed³ug naszych rozmówców na nic siê zdaj¹
uwagi kierowane do w³aœcicieli psów, (czêsto
te¿ mówiæ nie ma do kogo, bo pies sam wyprowadza siê na spacer). Nawet jeœli w³aœciciel
prowadzi czworonoga na smyczy, im obu obojêtne jest, gdzie potrzeby zostan¹ za³atwione.
Trawnik, schody, chodnik, skwerek z ³aweczk¹ czy miejsce do zabawy dla dzieci – bez
znaczenia. „Przecie¿ to naturalny nawóz –
pada najczêœciej z ust w³aœciciela - wch³onie
siê i jeszcze u¿yŸni ziemiê”.
Wypada³oby takiemu „ekologowi” zaproponowaæ zabawê w piaskownicy i przeanalizowaæ wspólnie z nim sk³ad tego w czym bawi¹
siê nasze dzieci.
W osiedlowych piaskownicach, na placach
zabaw, szkolnych boiskach mo¿na znaleŸæ
jaja glisty psiej (Toxacara canis). Ich obecnoœæ
i iloœæ wskazuje na zanieczyszczenie œrodowiska
ka³em, co poœrednio mo¿e wskazywaæ na równoczesne wystêpowanie innych organizmów
chorobotwórczych pochodzenia jelitowego
(niektórych bakterii, pierwotniaków i tasiemców).
Toxacara canis jest nicieniem, który czêœæ cyklu odbywa w glebie, a siedliskiem jego jest
jelito cienkie psa. Jaja tego paso¿yta mog¹
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przetrwaæ w œrodowisku kilka, a nawet kilkanaœcie lat, co sprzyja zwiêkszeniu potencja³u
inwazyjnego tego paso¿yta. Zara¿enie toxacar¹ powoduje choroby oczu, do œlepoty
w³¹cznie. Oczywiœcie na chorobach wywo³anych przez Toxacara lista zoonoz (chorób
odzwierzêcych) siê nie koñczy.
Lekarze pediatrzy, s³u¿by sanitarne przestrzegaj¹, ¿e zabawa w brudnym piasku lub na
ska¿onym trawniku mo¿e byæ przyczyn¹
wielu schorzeñ uk³adu pokarmowego u ludzi,
a w szczególnoœci u dzieci od stosunkowo
niegroŸnych biegunek do utraty wzroku czy
uszkodzenia w¹troby i nerek. Nie sposób
wyliczyæ wszystkich konsekwencji jakie mog¹ wynikaæ z kontaktu ze ska¿onym œrodowiskiem.
Bior¹c od uwagê opinie weterynarzy, ¿e co
trzeci kot lub pies jest zara¿ony paso¿ytami,
nie mo¿e dziwiæ, ¿e niepokoj¹co wypadaj¹
badania zachorowañ paso¿ytniczych wœród
dzieci. W Polsce odsetek takich zachorowañ
jest oceniany na 3-8 %.
Przepisy nakazuj¹ce w³aœcicielom zwierz¹t
sprz¹tanie po nich obowi¹zuj¹ w naszym kraju od ponad oœmiu lat. Nieliczni jednak do
nich siê stosuj¹. Torebki na odchody, ³opatki
do ich sprz¹tania, tzw. psie toalety, s¹ raczej
niedostêpne. Dok³adaj¹c do tego brak odpowiedzialnoœci, œwiadomoœci zagro¿eñ i spo³ecznego poczucia wspólnoty, mamy to co
mamy.
W³aœciciele psów musz¹ mieæ œwiadomoœæ,

¿e nie tylko dzieci i m³odzie¿ przebywaj¹ce
na placach zabaw, szkolnych boiskach i miejskich parkach s¹ nara¿one na zaka¿enie chorobami roznoszonymi przez zwierzêta. Ka¿dy
z nas ponosi to ryzyko, które przy zachowaniu kilku czynników (z czasem staj¹cych siê
po¿¹danymi nawykami) mo¿na skutecznie
zniwelowaæ.
red.
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Dostali szansê
Wkrótce min¹ dwa lata od czasu utworzenia Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Chojnowie. Czas ten znacznie wp³yn¹³ na zmianê ¿ycia osób niepe³nosprawnych uczêszczaj¹cych do tej placówki. Wczeœniej te osoby nie mia³y
szansy pe³nego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.
Utworzenie WTZ zmieni³o w bardzo du¿ym stopniu podejœcie spo³ecznoœci lokalnej do osób niepe³nosprawnych. Ci ostatni natomiast otrzymali szansê pe³nego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, stali siê bardziej
otwarci, nabyli wiêksz¹ pewnoœci siebie.
Jak wiele WTZ zmieni³o w ich ¿yciu œwiadcz¹ osobiste wypowiedzi:
„Zmieni³o siê bardzo du¿o w moim ¿yciu. Ca³e moje ¿ycie, ja sam siê
zmieni³em, moje k³opoty siê skoñczy³y. Brakowa³o mi kontaktów
z rówieœnikami. ¯ycie przesta³o byæ nudne..” - powiedzia³ Krzysztof. „Tutaj
spotka³am przyjació³” - mówi Agnieszka.
„Jestem szczêœliwa, bo mam kontakt z ludŸmi, bo siê tu wielu rzeczy
nauczy³am...” - mówi Magda.
Dwa lata dzia³alnoœci WTZ to przede wszystkim okres bardzo intensywnej
pracy i nauki, zdobywania nowych doœwiadczeñ oraz umiejêtnoœci.
Uczestnicy doskonal¹ swoje umiejêtnoœci w czterech pracowniach:
plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz stolarskoœlusarskiej. Korzystaj¹ tak¿e z rehabilitacji leczniczej.
„ Jesteœmy docenieni za pracê, któr¹ tu wykonujemy. Jest to wartoœæ,
której nikt nam wczeœniej nie dawa³” – mówi Krzysztof.
Podopieczni WTZ w trakcie dotychczasowej dzia³alnoœci brali udzia³
w ró¿nych, uroczystoœciach, w swojej placówce i poza ni¹. Oprócz
licznych imprez okolicznoœciowych, które odbywa³y siê w siedzibie
Warsztatu niepe³nosprawni mieli tak¿e okazjê promowaæ siê na aukcjach
œwi¹tecznych, festynach, imprezach charytatywnych na zewn¹trz.
Form¹ integracji uczestników WTZ z osobami niepe³nosprawnymi z innych
placówek by³y spotkania m.in.: Wiosna Niepe³nosprawnych w Mi³ogostowicach (V/2005), Paraolimpiada Osób Niepe³nosprawnych
w Legnicy (IX/2005), Legnicki Dzieñ Integracji (X/2005). By³a to
mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich umiejêtnoœci sportowych i artystycznych, a owocem tej rywalizacji s¹ liczne medale, dyplomy i nagrody.
Dziêki organizowanym przez Warsztat wycieczkom uczestnicy mieli
okazjê poznania nowych miejsc, a tym samym stali siê bogatsi o nowe,
niezapomniane prze¿ycia. Odwiedzili m.in.: ZOO we Wroc³awiu,
Poznañ, Gniezno, Kórnik, Rogalin, Leszno, Biskupin, Kraków,
Wadowice, Kalwariê Zebrzydowsk¹, Wieliczkê, Licheñ, Warszawê,
Czêstochowê, Chorzów. Byli tak¿e na turnusie rehabilitacyjnym
w Jaros³awcu.
Od m-ca marca br. WTZ jest w³aœcicielem busa do przewozu osób
niepe³nosprawnych, który placówka otrzyma³a dziêki nak³adom finansowym PFRON oraz pomocy ze strony w³adz miasta. Dziêki temu,
w ramach zajêæ rekreacyjno-terapeutycznych mo¿liwe s¹ np. wyjazdy
na basen do Aquaparku w Polkowicach. Od m-ca wrzeœnia br. uczestnicy WTZ korzystaj¹ tak¿e z zajêæ hipoterapii w Kwiatowie, a za
spraw¹ aktorów z Krakowa maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ bezpoœredniego
kontaktu ze sztuk¹.
W licznych zajêciach proponowanych przez Warsztat uczestniczy 20
osób niepe³nosprawnych. Jeszcze nie tak dawno zamkniêci w czterech
œcianach, ograniczeni w³asnymi u³omnoœciami, dziœ odkrywaj¹ uroki
codziennoœci, ucz¹ siê samodzielnoœci, nawi¹zuj¹ towarzyskie kontakty,
integruj¹ siê ze spo³eczeñstwem. Pobieraj¹ lekcje ¿ycia, edukuj¹c jednoczeœnie innych.
M.T., J.E.
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Razem odkryliœmy Ÿród³o i poznawaliœmy rzekê Skorê:
zakoñczenie programu edukacyjno-kulturalnego „W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory”
(2004-2005)
Czêsto pytano nas, sk¹d wzi¹³ siê pomys³ tego –
trwaj¹cego dwa lata – przedsiêwziêcia zorganizowanego wspólnie przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Chojnowie, Muzeum Regionalne w Chojnowie oraz Polskie Towarzystwo
Geograficzne – Oddzia³ we Wroc³awiu.
Bezpoœredni¹ inspiracj¹ by³o spotkanie w czerwcu 2004 r. w Urzêdzie Miejski w Chojnowie,
w którym uczestniczy³y w³adze miasta oraz
m.in. dyrektorzy instytucji kulturalnych i oœwiatowych. Ocenialiœmy na nim nie tylko zakoñczone w³aœnie Dni Chojnowa, ale tak¿e zastanawialiœmy siê, jakie imprezy warto by³oby
zorganizowaæ w przysz³oœci. Kilka dni póŸniej,
spotkaliœmy siê w bibliotece ju¿ tylko w trójkê
(Barbara Landzberg, Jerzy Janus i Jerzy
Kucharski). Postanowiliœmy wówczas przygotowaæ taki program, dziêki któremu moglibyœmy zarówno bli¿ej poznaæ Skorê, jak
te¿ przeprowadziæ przedsiêwziêcia, których
finalizacja odby³aby siê podczas obchodów
Dni Chojnowa, poszerzaj¹c tym samym ofertê imprez z okazji œwiêta miasta. W ci¹gu
kilku tygodni opracowaliœmy szczegó³owo merytorycznie i finansowo – wszystkie przedsiêwziêcia, które chcieliœmy zrealizowaæ
w ramach naszego programu. Nazwaliœmy go
„W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory”, poniewa¿
chcieliœmy podkreœliæ, ¿e to poszukiwanie
i poznawanie Skory – od ujœcia do Ÿród³a jest w tym programie najwa¿niejsze.
Naszym pomys³em chcieliœmy zainteresowaæ
jak najwiêcej osób – st¹d zdecydowaliœmy siê
zaprosiæ do uczestnictwa w programie mieszkañców doliny Skory, a równoczeœnie skonstruowaæ tak program, aby móg³ on byæ realizowany w szko³ach i innych instytucjach jako
ciekawa propozycja z zakresu edukacji regionalnej. Byliœmy te¿ przekonani, ¿e bêdzie to
dobra okazja nie tylko do poznawania naszego regionu, ale tak¿e wypromowania jego walorów turystycznych i rozwoju wspó³pracy miêdzy
lokalnymi samorz¹dami.
Aby przyst¹piæ do realizacji naszych zamierzeñ
brakowa³o nam jeszcze - tylko i a¿ - pieniêdzy.
Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e zasiêg regionalny i ró¿norodne przedsiêwziêcia programu
stwarzaj¹ szanse pozyskania funduszy. Ale
czy nam siê to uda i w jakim stopniu pokryje
koszty, tego wtedy nie wiedzieliœmy. Z proœb¹
o pomoc postanowiliœmy zwróciæ siê do w³adz
Chojnowa. Nasze plany przedstawiliœmy burmistrzowi Janowi Serkiesowi, który obieca³
znaleŸæ pieni¹dze na nasz program w bud¿ecie miasta. My natomiast zobowi¹zaliœmy siê,
¿e spróbujemy zdobyæ pieni¹dze równie¿
z innych Ÿróde³.
W ramach programu „W poszukiwaniu Ÿróde³
Skory” przeprowadziliœmy w okresie od stycznia
2004 r. do czerwca 2005 nastêpuj¹ce
dzia³ania (w kolejnoœci chronologicznej):
1. konkurs literacki na napisanie legendy
zwi¹zanej ze Skor¹,

8

2. konkurs fotograficzny „Impresje znad
Skory” - I edycja (wystawa wybranych prac
w Muzeum Regionalnym),
3. wyprawy do Ÿróde³ Skory (autokarowo-piesze):
- wiosenne – z Chojnowa, przez Studnicê do
ujœcia Skory do Czarnej Wody, a nastêpnie
wzd³u¿ Skory przez NiedŸwiedzice, Goliszów
do Chojnowa;
- jesienne – z Chojnowa przez Z³otoryjê, Rz¹œnik do prze³êczy miêdzy Mniszkiem a S¹dreckimi Wzgórzami do Ÿród³a Skory, a nastêpnie
wzd³u¿ Skory przez Pielgrzymkê i Zagrodno do
Chojnowa;
Fot. Dorota Raniej SP4

Fot. Adrian Michalewicz SP3
4. konkurs fotograficzny „Z wyprawy do
Ÿróde³ Skory”,
5. konkurs literacki „Z wyprawy do Ÿróde³
Skory”,
6. zakup zbiorów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie w celu uzupe³nienia bazy
s³u¿¹cej do realizacji programu – 164 ksi¹¿ki,
7. konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji
do legendy zwi¹zanej ze Skor¹,
8. przegl¹d inscenizacji o tematyce zwi¹zanej
ze Skor¹,
9. opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego „Rowerem do Ÿród³a Skory” - ksi¹¿kê
napisa³ Jerzy Kucharski, jeden z organizatorów programu reprezentuj¹cy Polskie Towarzystwo Geograficzne – oddzia³ we Wroc³awiu,
10. konkurs fotograficzny „Impresje znad
Skory” - II edycja (wystawa wybranych prac
w Muzeum Regionalnym),
11. sesja popularnonaukowa „W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory”.
Ponadto, Jerzy Kucharski przeprowadzi³ -jako
dzia³anie towarzysz¹ce programowi – akcjê
sprz¹tania doliny Skory w ramach tegorocznych obchodów Œwiatowego Dnia Ziemi.
Z przyczyn organizacyjnych, kilka z tych przedsiêwziêæ skierowaliœmy wy³¹cznie do chojnowian, w pozosta³ych natomiast uczestniczyli równie¿ mieszkañcy regionu – z gmin:
Chojnów, Pielgrzymka oraz Zagrodno.
Nasze dzia³ania omawiane by³y – niekiedy
bardzo obszernie – na ³amach lokalnej prasy
i w radiu. W celu promocji regionu, nieodp³at-

nie przekazaliœmy wydawnictwo „Rowerem
do Ÿród³a Skory” m.in. do wybranych bibliotek
w ca³ej Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem ziemi legnickiej i z³otoryjskiej. Informacjê o programie zamieœciliœmy równie¿
w Internecie.
Zarówno w 2004 r., jak te¿ w 2005 r. uda³o
nam siê zrealizowaæ wszystkie zaplanowane
w ramach programu przedsiêwziêcia. Niemniej,
rzeczywistoœæ zmodyfikowa³a nieco przewidywany przez nas sposób i efekty ich realizacji.
Spotykaliœmy siê niekiedy i z pewnymi trudnoœciami, ale te¿ mi³ymi niespodziankami.
Bardzo pomog³o nam wsparcie finansowe
i organizacyjne udzielone przez w³adze gmin
doliny Skory (miasto i gminê Chojnów, gminê
Pielgrzymkê i gminê Zagrodno), dotacje
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu
(pokrycie ca³kowitych kosztów wydania przewodnika „Rowerem do Ÿród³a Skory”, dofinansowanie zakupu zbiorów i nagród w konkursach), wsparcie sponsorów.
Przeprowadzenie programu nie by³oby te¿
mo¿liwe bez wspó³pracy ze szko³ami i innymi instytucjami regionu doliny Skory (m.in.
Miejskim Domem Kultury w Chojnowie),
zaanga¿owania koordynatorów powo³anych
w ka¿dej gminie uczestnicz¹cej w programie
oraz w³¹czenia siê wolontariuszy – osób, które
spo³ecznie, jako cz³onkowie jury bra³y udzia³
w naszych konkursach.
Tym wszystkim, którzy okazali nam swoj¹
¿yczliwoœæ, bardzo dziêkujemy.
Bo tak naprawdê to dziêki Wam uda³o nam
siê razem odkrywaæ piêkno Skory i znaleŸæ
jej Ÿród³o. Z naszych wspólnych wêdrówek
pozosta³y nie tylko wspomnienia, ale i wiele
zdjêæ z konkursów fotograficznych, prace literackie i plastyczne, inscenizacje, przewodnik
turystyczny.
Mamy te¿ nadziejê, ¿e pozosta³o coœ jeszcze –
zainteresowanie bogactwem krajobrazowoprzyrodniczym i histori¹ dorzecza naszej Skory.
Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Muzeum Regionalne w Chojnowie
Polskie Towarzystwo Geograficzne
– Oddzia³ we Wroc³awiu
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Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych
Có¿ za rzecz przedziwna
Czytanie – jako ga³¹zka oliwna
lub migda³owy kwiat
(C. K. Norwid)
Biblioteka gromadzi bogactwa wielu pokoleñ. Wiedzê i moc prze¿yæ
mog¹ z niej czerpaæ niezliczone t³umy. Mo¿e nie wszyscy wiedz¹, ¿e
wielu s³awnych, ulubionych przez nas pisarzy by³o równie¿ s³awnymi bibliotekarzami:
-Adam Mickiewicz najwybitniejszy polski poeta , autor m. in. „Pana
Tadeusza” , „Gra¿yny”, wiersza „O Gdybym kiedy do¿y³ tej pociechy…”,
- Jakub i Wilhelm Grimm – uczeni niemieccy , autorzy znanych baœni,
-Stefan ¯eromski – powieœciopisarz, dramaturg, publicysta, autor
m.in. „Syzyfowych prac” , Przedwioœnia” , Ludzi bezdomnych”,
- Maria Kownacka – ulubiona pisarka dzieci, autorka m. in. Popularnego „Plastusiowego pamiêtnika”,
- Czes³aw Mi³osz- poeta eseista, pisarz polityczny, laureat Literackiej
Nagrody Nobla.
Ju¿ po raz drugi w Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II obchodzono
dzieñ Bibliotek Szkolnych. Tradycyjnie to miêdzynarodowe œwiêto
przypada w czwarty poniedzia³ek paŸdziernika. 24 paŸdziernika ,
wchodz¹c do biblioteki, nie sposób by³o nie zauwa¿yæ, ¿e jest jej œwiêto.
Udekorowana, z wystaw¹ ksi¹¿ek unikatów – „bia³ych kruków”, ze
s³odyczami wita³a ka¿dego odwiedzaj¹cego j¹ w tym dniu. Od wejœcia
g³ównego szko³y droga do biblioteki oznakowana by³a kolorowymi
strza³kami z szyfrogramem, po odczytaniu którego ³atwo by³o siê
zorientowaæ, dok¹d one prowadz¹ i co czeka zawsze w szkole na
ka¿dego czytelnika. No w³aœnie! Tym miejscem jest cicha i przytulna
biblioteka. Sara Chojnowska, Agnieszka Jedynak z radoœci¹ i zapa³em
przygotowa³y wewnêtrzny wystrój biblioteki. Do³¹czy³y siê Ma³gosia
Bobak, Ola Wieczorek, Monika B³¹d, Iza Ró¿añska, Ma³gosia

Piotrkowska, Paulina Matuszewska, Aneta Grozdanowska, Karolina
Kruczko. To przecie¿ aktywne uczennice z Ko³a Mi³oœników Ksi¹¿ki.
W tym roku w naszym gimnazjum nikomu nie pozwolono zapomnieæ
o bibliotece. Trójka uczniów, równie¿ z Ko³a Mi³oœników Ksi¹¿ki,
sk³ada³a ¿yczenia, czêstowa³a s³odyczami ka¿dego nauczyciela i pracowników gimnazjum. Wszystkich te¿ zaprasza³a do losowania laurek
„MYŒLI ROZMAITE” Czes³awa Banacha. Joasia Mazurkiewicz,
Anna Krakowska i Piotrek Wiêd³ocha potraktowali œwiêto „z klas¹”.
Przyszli w tym dniu w galowych strojach, bo to oni pe³nili rolê
reprezentantów biblioteki.
Biblioteka postanowi³a dotrzeæ te¿ do wspomnieñ nauczycieli zwi¹zanych z bohaterami ich ulubionych ksi¹¿ek, a powinnoœæ przeprowadzenia wywiadu z nauczycielami równie¿ powierzono wymienionej trójce.
Tutaj dziêkujemy wszystkim nauczycielom za przyjazne w³¹czenie siê
w obchody œwiêta biblioteki. A uczniowie bêd¹ pracowali do 15 grudnia nad projektowaniem „LOGO” biblioteki Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II. Konkurs og³oszony.
M³odzie¿ bêdzie wspiera³ nasz chojnowski mistrz sztuki pan Ireneusz
Józefczuk. Natomiast nad form¹ elektroniczn¹ „LOGO” czuwa³
bêdzie nauczyciel informatyki pan Dariusz Wo³oszyn.
Do zobaczenia za rok!!!
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Szaleñstwo i edukacja
Miesi¹c temu uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie
wraz ze swoimi opiekunami,
P. Ma³gorzat¹ RzeŸnik-Wójtowicz,
p. Ew¹ Kamiñsk¹ oraz p. Barbar¹
Homêtowsk¹ wyjechali do
Niemiec.
Pierwszego dnia wycieczki m³odzie¿ zwiedza³a przepiêkny
Berlin, poznaj¹c przy tym jego
kulturê i historiê. Zachwyt wzbudza³a m.in Brama Brandenburska,
niemiecki parlament - Reichstag.
Uczniowie mieli równie¿ okazjê
goœciæ w berliñskim Muzeum
Techniki, w którym wraz z nauczycielami wykonywali ró¿ne doœwiadczenia fizyczne.
Drugiego dnia m³odzi licealiœci
nie zapomn¹ do koñca ¿ycia.
Uczniowie i nauczyciele szaleli
i bawili siê w Heide Parkuogromnym parku rozrywki

w pó³nocnych Niemczech. Niesamowite emocje wzbudzi³ najwiêkszy obiekt - Colossos. Po
zejœciu z tej rozpêdzonej kolejki
(130km/h) nogi same siê ugina³y,
a w oczach by³y ³zy i strach.
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Innym by³o ma³o wra¿eñ, wiêc
po kilka razy biegali na równie
straszn¹ wie¿ê. W Soltau spêdzili
ca³y dzieñ, a wracaj¹c do autokaru
opowiadaniom nie by³o koñca.

Zachwyceni wycieczk¹ ju¿ dziœ namawiaj¹ wychowawczyniê na
kolejn¹ porcjê szaleñstwa i ponowny wyjazd, deklaruj¹c jednoczeœnie
chêæ nauki jêzyka niemieckiego.
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„EUREKO, JA TO WIEM”
Emitowany od kilku tygodni w telewizji „Polsat” teleturniej dla gimnazjalistów zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ wœród m³odzie¿y.
Regu³y tej rywalizacji przypominaj¹ nieco zasady w ogl¹danym przez
widzów TVN w ubieg³ym roku programie „Dzieciaki z klas¹”.
W jednym z pierwszych nagrywanych w ³ódzkim studio odcinków
„Eureko, ja to wiem” udzia³ wziê³o dwoje uczniów chojnowskiego
Gimnazjum nr 2.
Dominika Kubisz i Bartosz Potoczny (uczniowie klasy III) swoje zg³oszenie wys³ali internetem, jak tylko o turnieju us³yszeli w telewizyjnych spotach. Wtedy nie wiedzieli jeszcze z jakimi trudnoœciami
i jak du¿¹ konkurencj¹ wi¹¿¹ siê kolejne etapy tej rywalizacji.
Zaproszenie do eliminacji przysz³o szybko i niespodziewanie. Podobnie jak termin pierwszego sprawdzianu, podczas którego nasi gimnazjaliœci musieli zmierzyæ siê z 1600 innych zakwalifikowanych do tej
tury. Kolejny etap, to sprawdzian wiedzy setki najlepszych. Potem
obok siebie staje ju¿ tylko dwunastu gimnazjalistów z najwy¿szymi
wynikami i przed kamerami walczy o kolejny awans.
W tej ekranowej dwunastce swoje miejsce znalaz³a nasza Dominika,
która sukcesywnie pnie siê w górê i dochodzi II etapu III rundy – jest
w pi¹tce najlepszych.
Dominika Kubisz w tej rundzie przegrywa 1 punktem z rówieœnikami
tylko dlatego, ¿e pierwsza odpowiedŸ siê liczy. Mimo pora¿ki jest to
wielkie osi¹gniêcie Dominiki. O dojœciu do tak wysokiej pozycji
decydowa³y refleks i wiedza. Chojnowianka wykaza³a siê jednym i
drugim, mo¿emy wiêc wszyscy jej pogratulowaæ.
Program „Eureko, ja to wiem” jest emitowany w ka¿d¹ niedzielê
w programie Polsat o godz. 17.10.
23.10.2005 r. odby³a siê pierwsza edycja programu, w której uczestnikami byli gimnazjaliœci z województwa œl¹skiego. Kiedy
zobaczymy Dominikê Kubisz?

W oczekiwaniu na jej telewizyjny debiut, warto œledziæ poczynania
innych zawodników – dla odbiorcy to nie tylko rozrywka, ale i niekonwencjonalna lekcja wiedzy wszelakiej.
eg, E.Rz.
Gimnazjalisto, b¹dŸ odwa¿ny i bierz udzia³ w kolejnych teleturniejach
o ile s¹ dla ciebie przeznaczone. Poka¿ siê od dobrej strony. Na pewno jest
wielu z was, którzy nie ukazuj¹ swoich zdolnoœci, drzemi¹ gdzieœ w ukryciu.
Dziêkujê Dominice i Bartkowi za odwagê i chêæ walki. Gratulujê
osi¹gniêæ, nowych doznañ, aby w przysz³oœci by³o ich jak najwiêcej.
Wychowawczyni kl. IIIe Barbara Karasek dziêkuje rodzicom Bartka
Potocznego, którzy osobiœcie wspierali swoj¹ obecnoœci¹ syna. Dziêkujê
w imieniu swoim i rodziców Dominiki dyrektorowi Gimnazjum nr 2
Mi³os³awowi Gêbali za to, ¿e mimo tak du¿ej odleg³oœci umo¿liwi³
udzia³ Dominiki w teleturnieju i programie.
Wychowawca klasy III
Ewa Rz¹sa

Zgodnie z art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z póŸn. zm. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz z § 28 regulaminu
dostaczania wody i odprowadzania œcieków ChZGKiM w Chojnowie zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Chojnowie Nr LIV/258/2002 z dnia 25 wrzeœnia 2002 r.
informujê mieszkañców o wynikach badañ fizyko-chemicznych i bakteriologicznych dostarczonej do spo¿ycia wody.
Burmistrza Miasta Chojnowa
Jan Serkies
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¯ycie na dwóch kó³kach
Kolorowe postacie ch³opców i dziewcz¹t na
ro-werach górskich na sta³e ju¿ wpisa³y siê w
choj-nowski pejza¿. Jak min¹³ im sezon 2005,
jakie maj¹ plany na przysz³y rok? Zapytaliœmy
o to zawodników sekcji Kolarskiej przy LZS
„P³o-mieñ” Michów.
- Czy zakoñczony sezon kolarski zaliczysz do
udanych? Zdecydowanie tak- odpowiada Bartek
Haniecki. - Dwukrotnie wygrywa³em zawody
w Legnicy, podczas Mistrzostw Dolnego Œl¹ska
w prze³ajach zaj¹³em III miejsce, na Mistrzostwach Miêdzywojewódzkich VI miejsce. W klasyfikacji generalnej Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku
Kolarskiego sezon zakoñczy³em w pierwszej
dziesi¹tce.
- Sezon 2005 by³ dla Ciebie podobno bardzo

trudny - zapytaliœmy Paw³a Jêdrzejczaka - Tak
pocz¹tek sezonu to dla mnie udany start na
zawodach w Jeleniej Górze (IV miejsce) i…
zaraz potem niestety powa¿na kontuzja - z³amana rêka i dwie operacje œledziony. Pomimo
tego, po powrocie do zdrowia bez lêku znów
usiad³em na rower i zacz¹³em treningi. Mama
trochê siê martwi³a i protestowa³a, ale wie, ¿e
kolarstwo jest dla mnie bardzo wa¿ne.
- Jesteœ najm³odszym zawodnikiem Sekcji, czy
takie doœwiadczenia jak Paw³a nie zniechêci³y
Ciê do treningów?
- Absolutnie nie - odpowiada Kamil Korba. Podczas swoich pierwszych zawodów w Lubawce odnios³em takie wra¿enie, ale nie zniechêci³o mnie to, ani do startów, ani do treningów,
i ju¿ w pierwszym roku startów wygra³em
zawody w Legnicy, w W¹wozie Myœliborskim
zaj¹³em III miejsce. W sumie cieszê siê, ¿e
Karol, kolega z klatki przekona³ mnie do
kolarstwa górskiego.
- Marcin, a czy Ty masz za sob¹ jakieœ kontuzje?
- Kolarstwo górskie nie jest tak niebezpiecznemówi Marcin Jurczenko - oczywiœcie upadków
czy skaleczeñ nie mo¿na unikn¹æ, ale podczas
startów i treningów najbardziej „w koœæ” dostaje rower. Ja w tym sezonie wymieni³em
w swoim rowerze amortyzator, ko³o, hamulce,
piasty- z mojego starego roweru zosta³a tylko
rama i przednie ko³o.
Trasy na których siê œcigacie s¹ wymagaj¹ce dla
zawodnika i roweru. A któr¹ z dolnoœl¹skich tras
MTB lubisz najbardziej?
- Zdecydowanie tê w Szczawnie Zdroju. Jest
ona bardzo „zakrêcona”, wije siê wieloma zakolami, jest na niej wiele zjazdów i trudnych podjazdów. Od zawodnika wymaga nienagannej
techniki i œwietnej kondycji - odpowiada Damian
Grzech. - Ale i nasza trasa w Chojnowie cieszy siê
wœród zawodników dobr¹ opini¹- dodaje.
- Wracaj¹c do tematu rowerów- dobry rower to
spory wydatek- prawda?
- O tak... - odpowiadaj¹ kolarze - to wydatek
rzêdu kilku tysiêcy z³otych.
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- Ca³e wakacje pracowa³em w sadzie i zarobione pieni¹dze przeznaczy³em na modernizacjê swojego roweru - dodaje Marcin Paluch.
O to jak uprawianie sportu pogodziæ ze szko³¹
zapytaliœmy Mariusza Szumilasa.
Treningi 5 do 7 razy w tygodniu, ale mo¿na to
pogodziæ. Ja sam z nauk¹ nie mam ¿adnych
problemów, chocia¿ nieraz nasze mamy nas
szanta¿uj¹ - „nie bêdziesz siê uczy³ - koniec z
kolarstwem”- dodaje z uœmiechem. Czasami
zawody kolarskie to nie tylko wyœcig, ale i niezapomniane prze¿ycie - w lipcu bra³em udzia³ w
Wyœcigu o Puchar Œnie¿ki i mam wielk¹ satysfakcjê - wjecha³em rowerem na sam szczyt.
- A jakie s¹ Wasze plany na zimê i nastêpny
sezon kolarski?
- Listopad to dla kolarzy tradycyjnie miesi¹c odpoczynku, a od grudnia wracamy do treningówmówi Karol Ku³acz. - Pracy czeka nas du¿o ja, Pawe³ i Bartek przechodzimy do starszych
kategorii, wiêc œcigaæ siê bêdziemy ze starszymi od siebie zawodnikami. Osobiœcie mam
jeden cel: wiosn¹ pokonaæ swojego rywala
z Jeleniej Góry.
- Wszyscy musimy zim¹ du¿o pracowaæ. Konkurencja nie œpi, a i nam siê marz¹ kolejne sukcesy. I oczywiœcie spora dawka emocji i adrenaliny- dodaje Bartek Haniecki.
W chwili obecnej, w Sekcji Kolarskiej trenuje
8 zawodników, 2 kolejnych przygotowuje siê
do rozpoczêcia treningów
Czas zimy to dla kolarzy g³ównie praca na si³owni i sali sportowej i za nieodp³atne ich u¿yczenie
dziêkujemy dyrektorowi Gimnazjum nr 2 panu
Miros³awowi Gêbali.
Sezon 2005 klub zakoñczy³ na 10 miejscu, (najwy¿szym z b. województwa legnickiego), w Challenge’u Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Kolarskiego.
Wielkim sukcesem organizacyjnym i sportowym by³y organizowane przez klub zawody
Kolarskie Grand Prix Ziemi Chojnowskiej.
Podsumowuj¹c zakoñczony sezon, nie mo¿emy pomin¹æ osób i instytucji nam ¿yczliwych.
Cieszymy siê, i¿ s¹ ludzie rozumiej¹cy potrzebê
wspierania sportu dzieci i m³odzie¿y. I za to
wszystko chcemy serdecznie podziêkowaæ
Panu Senatorowi Tadeuszowi Maækale, Panu
Burmistrzowi Chojnowa Janowi Serkiesowi,
Panu Waldemarowi Wasilkowskiemu - prezesowi firmy Polers, rodzicom zawodników.
A tak¿e po raz kolejny wszystkim firmom i instytucjom, które pomog³y nam w zorganizowaniu zawodów kolarskich w Chojnowie.
Zapraszamy dzieci (ch³opców i dziewczêta) rocznik 1995-1993 do rozpoczêcia treningów w naszym
klubie. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z redakcj¹ Gazety Chojnowskiej.
K.S.

Zwi¹zkowa
rywalizacja
18.10.2005 na sali sportowej SP 4
w Chojnowie, z okazji 100-lecia ZNP
oraz 30-lecia oddzia³u ZNP w Chojnowie
odby³ siê mecz w pi³kê siatkow¹ pomiêdzy zwi¹zkowcami ZNP i NSZZ Solidarnoœæ w Chojnowie.
Po zaciêtej walce i wielu dramatycznych
momentach, kiedy to szala zwyciêstwa
przechyla³a siê raz na jedn¹ stronê, raz na
drug¹, zwyciê¿yli zwi¹zkowcy NSZZ
Solidarnoœæ, wynikiem 3:2. By³ to rewan¿ za mecz z okazji 25-lecia NSZZ
Solidarnoœæ, który odby³ siê we wrzeœniu
2005 roku, a w którym zwyciêstwo 3:2
odnieœli zwi¹zkowcy ZNP.
Mam nadziejê, ¿e takie spotkania bêd¹
kontynuowane, równie¿ w innych dyscyplinach sportowych. Mo¿e siê to przyczyniæ do dalszej integracji obydwu zwi¹zków w dzia³alnoœci na rzecz oœwiaty i nauczycieli naszego miasta.
Sk³adamy podziêkowanie Panu dyrektorowi Szko³y Podstawowej Nr 4 Andrzejowi
Przybyszowi za udostêpnienie sali.
Ryszard Kopacki

Otwarty Turniej
Grand Prix Lubina
Rozegrany 15.10.05 turniej szachowy by³
imprez¹ udan¹ dla dru¿yny MDK „Dany”
Chojnów. Ca³a nasza pi¹tka uczestników
znalaz³a siê w czo³owej dziesi¹tce zawodników. Pierwsze miejsce zdoby³ ogólny
faworyt Jacek Hajduk, który przed ostatni¹
rund¹ zapewni³ sobie pierwsze miejsce.
W turnieju startowa³o 20 zawodników,
czas gry 15 min dla zawodnika, dystans
7 rund.

Klasyfikacja koñcowa
1. Jacek Hajduk - 6 pkt - Chojnów
2. Kuba Hajnrych - 5,5 pkt - Lubin
3. Piotr Maœlanka - 5 pkt - Chojnów
4. Jerzy Pud³o - 4,5 pkt - Chojnów
5. Marcin Hajnrych - 4 pkt - Lubin
6. Marcin Supersam - 4 pkt - Lubin
7. Andrzej Pi¹tek - 3,5 pkt - Chojnów
8. Marian Barabasz - 3,5 pkt - Chojnów
9. Marcin Walada - 3,5 pkt - Lubin
10. Konrad Skoba - 3,5 pkt - Lubin
Sekcja szachowa zaprasza wszystkich
sympatyków gry w szachy na zajêcia
w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek, godz. 17.00
Miejski Dom Kultury, I piêtro.
J.P.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - ul. Œciegiennego 4, tel. 818-83-46;
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93
ZAPRASZAMY
wszystkich czytelników do korzystania
z informacji zawartych w kartotekach:
kronika wydarzeñ Chojnowa (prowadzonej
od 1986 r. na podstawie artyku³ów z Gazety
Chojnowskiej), regionalna, zagadnieniowa,
osobowa pisarzy oraz inscenizacji. Kartoteki
s¹ dostêpne w czytelni Dzia³u dla Doros³ych.

Adam Wolañski - „S£OWNIK TERMINÓW MUZYKI ROZRYWKOWEJ”

„NOWA MATURA – JÊZYK POLSKI:
analiza i interpretacja tekstów”
W ksi¹¿ce przedstawiono:
- zasady nowej matury z jêzyka polskiego,
- przejrzyste kryteria oceniania,
- literaturê polska i powszechn¹,
- 87 przyk³adów analiz i interpretacji,
- modele odpowiedzi krok po kroku,
- wnioski.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Filia nr 1:
Dzia³ dla Doros³ych:
Karl E.Dembach - „MOBBING W SZKOLE:
jak zapobiegaæ przemocy grupowej”
Ksi¹¿ka dotyczy powszechnego problemu
w szko³ach, jakim jest przemoc grupowa.
Autor ukazuje mechanizmy powstawania
tego zjawiska, analizuje przyk³ady sytuacji
szkolnych i proponuje praktyczne sposoby
interwencji.
Jacek Uryga - „NOWA MATURA – MATEMATYKA: rozwi¹zywanie zadañ”
W ksi¹¿ce przedstawiono:
- zasady nowej matury z matematyki,
- kryteria oceniania,
- ró¿ne dzia³y matematyki,
- kilkaset przyk³adów zadañ,
- metody rozwi¹zywania przyk³adowych
zadañ krok po kroku,
- wzory, definicje, rysunki.

"Nie tylko na srebrnym ekranie"
Zgodnie z obietnic¹ dan¹ w jednym z ostatnich numerów Gazety, w artykule "Najpiêkniejsza latem", gdzie by³a mowa o 17.letniej
Kasi Ha³aburdzie, która zosta³a tegoroczn¹
Miss Lata Ziemi Legnickiej, dziœ ci¹g dalszy
o poczynaniach naszej uroczej chojnowianki.
Oprócz poznania tajników bycia modelk¹,
przysz³a te¿ pora na ma³e przygody na planie
filmowym.
W Legnicy ostatnimi czasy, w tym temacie,
dzieje siê sporo ciekawych rzeczy.
To miasto urzeka swoj¹ architektur¹ i specyficznym klimatem.
Obecnie realizowany jest tam film pt. "Przebacz",
w re¿yserii Marka Stachurskiego. Obraz ten
bêdzie z gatunku obyczajowych z w¹tkiem
kryminalnym.
W rolach g³ównych graj¹ m.in.: Gabriela
Kownacka i Aleksandra Nieœpielak. Kasia
Ha³aburda co prawda zagra³a epizod roli
kelnerki, a jej mama by³a jednym z wielu
statystów, ale prze¿ycie by³o naprawdê
niezwyk³e. Ten film bêdzie mo¿na obejrzeæ
wiosn¹ przysz³ego roku.
A my bêdziemy dalej wnikliwie obserwowaæ karierê naszej miss, nie tylko na srebrnym ekranie.
P.M.
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Pierwszy s³ownik o charakterze jêzykowym,
który zawiera s³ownictwo z jednej tylko dziedziny – muzyki rozrywkowej. Oprócz definicji terminów s³ownik zawiera informacje
o ich pochodzeniu, wymowie, odmianie
i kontekstach u¿ycia.
Udostêpniana w czytelni.
Z serii Nowa Matura, Nowe Mo¿liwoœci:
Nauka bez tajemnic (udostêpniane w czytelni):

Psychoza
Codziennie docieraj¹ do nas
nowe informacje na temat
ptasiej grypy. To powoduje
z kolei okreœlone reakcje na
widok martwego ptaka. A wyobraŸnia jak wiadomo podsyca tylko strach. Da³o siê to
zauwa¿yæ ostatnimi czasy na
chojnowskim rynku, na
którym swoje ptasie sejmiki,
odbywaj¹ go³êbie. Przyczyn
"zejœcia" ptaka mo¿e byæ
kilka. Dwie z nich s¹ jednak
jak najbardziej realne. Po
pierwsze koty. Jest ich mnóstwo. Zamieszkuj¹ piwnice
okolicznych kamienic. Oprócz
szczurów i myszy, ten fruwaj¹cy przysmak jest nie lada
gratk¹ dla tych sierœciuchów.
Drugi przypadek dotyczy
pustu³ek, których gniazdo
znajduje siê na kopule "du¿ego koœcio³a". Pustu³ka jest
ptakiem drapie¿nym. A taki
go³¹bek dzia³a na niego jak
krew na rekina.
Nie ulegajmy wiêc psychozie.
Prawa przyrody s¹ dooko³a
nas. Nawet w mieœcie.
P.M.

Gary Small - „BIBLIA PAMIÊCI”
Gary Small, dyrektor Centrum Badañ nad
Starzeniem i Pamiêci¹ Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, jest autorem
ponad 400 publikacji naukowych.
Nie rodzimy siê z doskona³¹ pamiêci¹, lecz
mo¿emy j¹ wykszta³ciæ, a „Biblia pamiêci”
wskazuje nam , jak do tego przyst¹piæ. Przedstawia innowacyjne æwiczenia pamiêci i program zachowania sprawnego umys³u do póŸnej staroœci. Wyjaœnia, jak nastêpuje proces
starzenia siê mózgu i jak mo¿emy go znakomicie spowolniæ. Opieraj¹c siê na najnowszych badaniach, autor ksi¹¿ki wskazuje,
jak mo¿na szybko zwiêkszyæ sprawnoœæ
umys³ow¹ dziêki odpowiednim æwiczeniom,
od¿ywianiu, za¿ywaniu odpowiednich leków
i minimalizowaniu stresu.

MAMY POWÓD DO DUMY
W Polsce, na pomorskiej ziemi
uhonorowano Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II.
W XXI Ogólnopolskim Konkursie Literackim Twórczoœci Dzieci
i M³odzie¿y Gimnazjalnej, gdzie
jurorem by³a s³ynna polska pisarka Wanda Chotomska, uczennica
naszej szko³y Martyna Kowal
otrzyma³a wyró¿nienie za wiersz
o bibliotece. Utwór Martyny zamieszczony jest w wyborze wierszy i opowiadañ pt. "Promyki
w walizkach zamkniête".
Na zdjêciu dyrektor gimnazjum
mgr Andrzej B³aszczak sk³ada

gratulacje i wrêcza Martynie
nagrodê ksi¹¿kow¹. Martynko
zachêcamy gor¹co do dalszych
prób literackich.

Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny
„Niebieski Parasol”
serdecznie zaprasza na bal charytatywny,
który odbêdzie siê 26 listopada o godz. 20.00
w Miejskim Domu Kultury.
Zwyczajem Oœrodka bal bêdzie mia³ swój tematyczny
klimat – tym razem „Andrzejki z taborem”
czyli zabawa w stylu cygañskim.

Zg³oszenia i bli¿sze informacje pod numerem tel. 8188256.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 64 m2,
3.pokojowe, komfortowe przy ul.
Sikorskiego z gara¿em lub bez. Wiadomoœæ:
tel. 819-10-36.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 52,60 m2, parter, 2 pokoje, kuchnia, wc z ³azienk¹ lub zamieniê na mniejsze,
mo¿e byæ kawalerka.
Wiadomoœæ: tel. 818-81-24.
Sprzedam mieszkanie o pow. 63 m2, IVp.,
ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 818-76-16.
Pilnie wynajmê kawalerkê w Chojnowie
lub okolicy - najchêtniej umeblowan¹.

Wiadomoœæ: tel. 0660-760-207.
AUTO-MOTO

Wiadomoœæ: tel. 0888-176-182, Chojnów.
INNE

Sprzedam OPLA VECTRÊ 1,8, 1992 r.,
centralny zamek, alarm, szyberdach, 10 lat w Chojnowie, czarny, cena 4100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 819-10-36 lub 0608-083-567.

Posiadam gara¿ do wynajêcia przy ul. Zielonej. Wiadomoœæ: tel. 819-14-60.

Kupiê do poloneza caro ko³a z oponami
w bardzo dobrym stanie, przednie oœwietlenie.
Wiadomoœæ: tel. 0608-801-627.
MITSUBISHI Colt. 1986 r., 170 tys km,
1200 ccm, benzyna, br¹zowy metalic, wersja
wzbogacona, katalizator, centralny zamek, el.
szyby, el. lusterka, 5.drzwiowy, cena 1300 z³.

Sprzedam gara¿ przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ: tel. 818-60-70 po godz. 20.00.
Sprzedam gara¿ w³asnoœciowy z gruntami.
Lokalizacja - za "Biedronk¹" - wjazd od ul.
Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 818-12-19 lub
0604-439-221.
Sprzedam buraki pastewne. Wiadomoœæ:
tel. 818-68-79 lub 819-63-58.

OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa w zakresie jednostki bilansowej 97 ZP

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy £u¿yckiej w zakresie jednostki bilansowej
2TDL1/2(Z1/2)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz uchwa³y Rady Miejskiej
Chojnowa Nr XXVI/117/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie
jednostki bilansowej 97 ZP obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr 247/2 przy
ul. Grodzkiej, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach
od 18.11.2005 r. do 19.12.2005 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie: 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy nr 1, w pokoju nr 10,
w godzinach od 8
do 15
.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmianami odbêdzie
siê w dniu 05.12.2005 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie: 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy nr 1, w pokoju nr 10,
o godzinie 10
.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta Chojnowa na
adres: 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy nr 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30.12.2005 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami) oraz uchwa³y Rady Miejskiej Chojnowa Nr
XXVI/117/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. zawiadamiam o wy-³o¿eniu
do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy £u¿yckiej w zakresie jednostki
bilansowej 2TDL1/2(Z1/2) obejmuj¹cego obszar czêœci dzia³ki nr 15/1
przy ul. £u¿yckiej, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w
dniach od 18.11.2005 r. do 19.12.2005 r. w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie: 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy nr 1, w pokoju nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmianami odbêdzie siê
w dniu 05.12.2005 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie: 59225 Chojnów, Plac Zamkowy nr 1, w pokoju nr 10, o godzinie 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta Chojnowa na
adres: 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy nr 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30.12.2005 r.

OKAZJA - NOWOŒÆ

"CALLA"
Ryszard Szymañski

Sprzedam choinki (œwierk) z bry³¹
ziemi, doskona³e do gruntu przed
zim¹ lub donicy na œwiêta, wiosn¹
do ogrodu.
Bardzo du¿y wybór.
Wysokoœæ od 1,2 do 2,5 m.
Sprzeda¿ od 1.10.2005 r.
Cena niezmienna od 5 lat - 10 z³/szt.

OFERUJEMY:
Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
z Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)
z Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516
(ca³odobowy)
z Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510
(ca³odobowy)

Zamówienia pod nr telefonów
0608-556-221
81-91-724 po godz. 18.00.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/613

TELEFON DY¯URNY
CA£ODOBOWY
0606-779-172, 8187-176

Firma APIS sp. z o.o.
w Chojnowie
ul. Okrzei 6

****
odda nieodp³atnie ¿u¿el i gruz.
Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
- transport we w³asnym zakresie.

Wiadomoœæ: tel. 818-80-50.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
Og³asza przetarg nieograniczony na najem lokalu
u¿ytkowego po³o¿onego w Chojnowie:
- Lokal u¿ytkowy - gara¿ przy ul Ma³achowskiego 1 o pow.
u¿ytkowej - 22.90 m2
Cena wywo³awcza - 3,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
post¹pienie w licytacji - 0,50 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 16.11.2005 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, sala nr 11 II piêtro.
Wadium w kwocie - 100,00 z³. nale¿y wp³aciæ w kasie
Urzêdu Miejskiego - do godz. 9.45 dnia 16.11.2005 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniu - 15.11.2005 r. w godzinach
8.00 do 14.00 - klucze znajduj¹ siê w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
przy ul. Drzyma³y nr 30.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
bez podania przyczyny.

Urz¹d Miejski
59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1
e-meil -urzad.miejski@chojnow.net.pl
tel. 076 81-88-285. fax 076 81-87-515

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza przetarg nieograniczony na:
budowê oœwietlenia ulicznego
- Witosa, Pl. Dworcowy - podwórze
Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV):
- g³ówny przedmiot: 45316110-9
1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na
pobieraæ od dnia 28.10.2005r. w siedzibie Zamawiaj¹cego,
tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
II piêtro pokój nr 13B lub za poœrednictwem poczty.
Cena specyfikacji - 12,00 z³.
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych
i czêœciowych.
3. Termin realizacji zamówienia 17.12.2005 r.
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy
spe³niaj¹cy warunki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmn.) oraz spe³niaj¹cy jednoczeœnie warumki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Wymagane jest dokonanie wp³aty wadium w wysokoœci
400,00 z³.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena - znaczenie - 100%
7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat). Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu
14.11.2005 r. o godz. 9.00
8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 14.11.2005 r. o godz.
10.00 w siedzibie Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala
posiedzeñ).
9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do dnia 13.12.2005 r.
10. Osoba upowa¿niona do kontaktów: Artur Krakowski,
tel. 076 81 86 681.
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Urz¹d Miejski
59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1
e-meil-urzad.miejski@chojnow.net.pl
tel. 076 81-88-285, fax 076 81-87-515

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza przetarg nieograniczony na:
druk “Gazety Chojnowskiej”
w okresie od 02.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV)
- g³ówny przedmiot: 78180000-2
1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ
w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów - I piêtro, pokój nr 8B lub za poœrednictwem poczty.
Cena specyfikacji - 6,00 z³ + koszt przesy³ki.
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.
3. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy
warunki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.).
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena brutto
(wg Za³¹cznika nr 2)
- znaczenie - 90%;
- Dyspozycyjnoœæ Wykonawcy (wg Za³¹cznika nr 3)
- znaczenie - 10%
6. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6
(sekretariat).
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 23.11.2005r. o godz. 9.00.
7. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 23.11.2005r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiaj¹cego - II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)
8. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do 22.12.2005 r.
9. Osoba uprawniona do kontaktów:
Redaktor Naczelna Gazety Emilia Grzeœkowiak.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póŸ. zm.)
zawiadamiam, o wszczêciu postêpowania administracyjnego na wniosek
Pana Grzegorza Rafa³a Lewickiego, reprezentuj¹cego Polsk¹ Telefoniê
Cyfrow¹ Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie Al. Jerozolimskie 181,
o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie stacji bazowej telefonii
cyfrowej sieci ERA Chojnów 48065.01 Zachód na dzia³ce nr 22/4
w obr.4 m. Chojnowa przy ul. Kolejowej 25.
Poniewa¿ w powy¿szej sprawie liczba stron postêpowania przekracza 20
to zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŸ.zm.) stosuje siê
przepisy art. 49 k.p.a.
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, i¿ w terminie 21 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia istnieje mo¿liwoœæ sk³adania uwag
i wniosków w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój nr 12 II piêtro, tel. 8186 680
wew. 110 od godz. 730 do 1530).
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
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UCHWA£A Nr XLVIII/224/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty
od op³aty za przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1, ust. 2,
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U.Nr 175, poz. 1459),
art. 67 ust. 1, art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci nieruchomoœci w przypadku nieruchomoœci zabudowanych na
cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
oraz nieruchomoœci rolnych, pod
warunkiem jej jednorazowej zap³aty,
w wysokoœci:
1) 70 % - je¿eli u¿ytkowanie wieczyste
trwa³o 10 lat i krócej,
2) 80 % - je¿eli u¿ytkowanie wieczyste
trwa³o d³u¿ej ni¿ 10 lat i krócej ni¿ 20 lat,
3) 90 % - je¿eli u¿ytkowanie wieczyste
trwa³o 20 lat i d³u¿ej.
§ 2.
Koszty opracowania dokumentacji
oraz wpisu do ksiêgi wieczystej w ca³oœci ponosi osoba, która wyst¹pi³a
z wnioskiem o przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci nieruchomoœci.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr XLVII/219/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2005
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51, ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póŸn. zm.) i art. 128 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pó¿. zm.),
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastepuje:
§ 1.
Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok
2005 poprzez:
zwiêkszenie dochodów o kwotê - 6.250 z³
zwiêkszenie wydatków o kwotê - 6.250 z³
§ 2.
Plan dochodów po zmianach wynosi 23.436.350 z³
Plan wydatków po zmianach wynosi 26.346.463 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 3.430.113 z³
Plan rozchodów po zmianach wynosi 520.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie i og³oszeniu w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr XLVIII/225/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.58, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) i art. 128
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.),
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastepuje:
§ 1.
Zaci¹ga siê po¿yczkê w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu w wysokoœci:
- 335.000 z³ ze sp³at¹ w latach 2006-2015 w ratach
miesiêcznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt.”Przebudowa sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowickiej, Z³otoryjskiej, Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej oraz
sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemna, Rynek”.

§ 2.
Form¹ zabezpieczenia sp³aty po¿yczki bêdzie weksel
in blanco.
§ 3.
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Chojnowa do podpisania umowy o zaci¹gniêciu po¿yczki, o której mowa w § 1.
2. èród³em sp³aty po¿yczki, o której mowa w § 1 bêd¹
dochody w³asne.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozpla-katowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie i og³oszeniu w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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