


Kasa czynna do 29 grudnia
Urz¹d Miejski zawiadamia, ¿e kasa Urzêdu
bêdzie czynna do 29 grudnia do godz. 14.30.
Po tym terminie wszelkie op³aty prosimy uisz-
czaæ w Banku Spó³dzielczym przy ul. Rynek 18.
Powy¿sze op³aty zwolnione s¹ od prowizji.
Serdecznie przepraszamy za tê niedogodnoœæ.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1.w dniach od 01.12.2005 r. do 22.12.2005 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców znajduj¹cych siê w bu-
dynkach po³o¿onych przy ulicy Kiliñskiego 9
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 01.12.2005 r. Nr 118/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1. 
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-mi
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 12.01.2006
r.

Biblioteka siê przenosi
Biblioteka przy ul. Œciegiennego 4 od 28 grud-
nia 2005 r. bêdzie nieczynna z powodu
przeprowadzki do nowej siedziby.
Przewidywany termin otwarcia nowej sie-
dziby biblioteki przy pl. Zamkowym 2 – 
30 stycznia 2006 r.
Czytelnicy mog¹ w tym okresie korzystaæ 
z Filii nr 1 przy ul. Sikorskiego 12, która
otwarta jest:
Poniedzia³ek – 10.00 – 18.00
Wtorek -9.00 – 16.00
Œroda – nieczynna
Czwartek – 10.00 – 18.00
Pi¹tek – 9.00 – 16.00
Sobota – 8.00 – 15.00

Zapraszamy!

Mo¿na zapisaæ dziecko
Spo³eczne Ognisko Muzyczne od 2 stycznia
2006r. przyjmuje dodatkowe zapisy na naukê
gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze i akor-
deonie.
Bli¿sze informacje pod nr tel. (076) 81-88-352,
Plac Zamkowy 2, Ip. 

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju 
w twoim domu...
Kolejny raz przed Œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia trafia do Polski Betlejemskie Œwiat³o
Pokoju. Tradycyjnie ZHP otrzymuje Betle-
jemskie Œwiat³o Pokoju od skautów S³owac-
kich w G³odówce.
Harcerze zanios¹ je do szkó³, szpitali, domów
opieki spo³ecznej, koœcio³ów, urzêdów i in-
stytucji. Przeka¿¹ je tak¿e na groby naszych
bliskich i rodzin. Niech w Wigilijn¹ Noc za-
p³onie Betlejemskie Œwiat³o Pokoju w ka¿-
dym domu.
W dniu 23.12.2005r. od godz.16.30-19.00
przed Domem Chemika harcerze, harcerki 
i instruktorzy hufca ZHP Chojnów bêd¹
rozdawaæ Betlejemskie Œwiat³o Pokoju.
Zapraszamy!

Pirotechniczne zakazy
Zgodnie z rozporz¹dzeniem wojewody dol-
noœl¹skiego wydanym 2 grudnia tego roku na
terenie województwa dolnoœl¹skiego zabra-
nia siê u¿ywania:
1. materia³ów lub mieszanin pirotechnicznych
przewidzianych do wytwarzania efektów œwietl-
nych, dŸwiêkowych, cieplnych, gazu, dymu
lub kombinacji tych efektów;
2. wyrobów zawieraj¹cych jeden lub kilka
materia³ów pirotechnicznych, przeznaczo-
nych do uzyskania efektów pirotechnicznych,
w tym widowiskowych, w miejscach publicz-
nych i w innych miejscach, je¿eli mo¿e to
spowodowaæ bezpoœrednie zagro¿enie bez-
pieczeñstwa dla ¿ycia i zdrowia ludzi, mienia
oraz œrodowiska.
Osoby naruszaj¹ce w/w zakazy podlegaj¹ karze
grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach
okreœlonych w przepisach prawa o wykroczeniach.

Przepisów tych nie stosuje siê, je¿eli u¿ycie
wymienionych przedmiotów nastêpuje na
zasadach i warunkach wynikaj¹cych z wy-
mogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o bezpieczeñstwie imprez masowych (tekst
jednolity: Dz. U z 2005 r. nr 108, poz. 909)
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³o-
szenia w œrodkach masowego przekazu 
i obowi¹zuje do dnia 29 stycznia 2006 r.

NAJPOPULARNIESZY  POLICJANT  
Komisariat Policji w Chojnowie og³asza
plebiscyt na „Najpopularniejszego Policjan-
ta roku 2005”

Regulamin plebiscytu:
1. G³osy mo¿na oddawaæ na oryginal-

nych kuponach zamieszonych na
stronach GCh w okresie od grudnia
do koñca stycznia 2006 r. G³osy oddane
na innych kuponach nie bêd¹ brane
pod uwagê.

2. G³osuj¹cy wpisuje na kuponie imiê i na-
zwisko jednego kandydata, a tak¿e
swoje dane (ka¿dy g³osuj¹cy weŸmie
udzia³ w losowaniu atrakcyjnej na-
grody).

3. G³osy oddajemy wy³¹cznie na funk-
cjonariusza z Komisariatu Policji 
w Chojnowie.

4. Kupony wysy³amy na adres redakcji
„Gazety Chojnowskiej” – Plac Zam-
kowy 1 lub dostarczamy osobiœcie –
siedziba Gazety mieœci siê w Urzêdzie
Miejskim, IIp., pokój nr 8.

5. Og³oszenie wyników plebiscytu w lutym
2006 r.
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Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza

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.

- Mieszkam w okolicy ul. Spacerowej. Co-

dziennie przechodzê t¹ drog¹, ale ostatnio,

przez prowadzone tu prace, rozkopy i b³oto

pokonanie tej trasy jest wrêcz niemo¿liwe.

Czy taki stan rzeczy d³ugo jeszcze potrwa?

Przebudowê sieci wodoci¹gowej i kanaliza-

cyjnej w ulicach Spacerowa, Zlotoryjska, Cicha

i M³ynarska wykonuje konsorcjum firm PHU

Mirom sp. z o.o. i PHU Mirom sp. jawna 

z Legnicy. W zakresie zadania jest przebudowa

sieci oraz odtworzenie nawierzchni ulic. Pro-

wadz¹c prace wykonawca niestarannie wy-

kona³ zasypanie wykopów po pracach instala-

cyjnych - pomin¹³ zagêszczanie gruntu oraz

nie wykona³ podbudowy z kruszywa pod

przysz³e uzupe³nienie nawierzchni. Pomimo

wielokrotnych interwencji inspektora nadzoru

i urzêdu nie przeprowadzono utwardzenia

miejsc po wykopach, co doprowadzi³o do

rozmiêkczenia gruntu gliniastego w czasie

deszczu i w konsekwencji bardzo utrudni³o

komunikacjê na ulicy Spacerowej i Cichej. 

Taka sytuacja jest nie do przyjêcia. Wyzna-

czy³em termin doprowadzenia ulic do stanu

komunikacyjnej u¿ywalnoœci pod groŸb¹

zlecenia tych prac innej firmie na koszt obec-

nego wykonawcy. W tej chwili droga jest ju¿

utwardzona i przejezdna. Natomiast nowa

nawierzchnia zostanie po³o¿ona na wiosnê 

w sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych.
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Styczeñ
Chojnów przyst¹pi³ do spo³ecznej, ogólno-

krajowej akcji „Przejrzysta Polska”.

Akcja ta ma na celu promowanie uczciwoœci 

i skutecznoœci w samorz¹dach.

Adresatem akcji s¹ samorz¹dy terytorialne,

które przy wspó³pracy z organizacjami poza-

rz¹dowymi i mieszkañcami chc¹ udoskonalaæ

praktykê sprawowania w³adzy i administro-

wania, d¹¿¹c do wyeliminowania korupcji 

i innych form patologii.

W ró¿nych interpretacjach, w ró¿nych for-

mach i na ró¿ne g³osy œpiewano podczas

Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek, który odby³ siê 

w Chojnowie 22 stycznia w Miejskim Domu

Kultury. Do naszego miasta przyjecha³o 16 zespo-

³ów pragn¹cych wyst¹piæ przed szerok¹ pub-

licznoœci¹. Na chojnowskiej scenie zaprezen-

towa³o siê tego dnia oko³o 300 wokalistów. 

Luty
Dok³adnie w 65. rocznicê pierwszej depor-

tacji Polaków na Sybir cz³onkowie Zwi¹zku

Sybiraków Ko³o w Chojnowie oraz w³adze

miasta wspólnie uczcili pamiêæ tych, którzy 

z zsy³ki nie wrócili, oddali czêœæ tym, którzy

przez lata na obcej ziemi przechodzili gehennê.

Rocznica 65. lecia deportacji zbieg³a siê z 60.

rocznic¹ zakoñczenia walk o gród nad Skor¹ 

i przy³¹czenia go do macierzy.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ budowy budynku wielorodzinnego 

o charakterze socjalnym przy ul. Z³otoryjskiej.

Marzec
3 marca kilkudziesiêcioosobowa grupa

inicjatywna z³o¿ona z mieszkañców Chojno-

wa powo³a³a komitet za³o¿ycielski, który

zaj¹³ siê formaln¹ stron¹ utworzenia w na-

szym mieœcie Chojnowskiego Stowarzyszenia

Przyjació³ Gmin (Miast) Partnerskich.

Bractwo Rycerskie œwiêtowa³o swoj¹

rocznicê powstania. Efekty kilkumiesiêcznej

pracy zaprezentowali przed kameraln¹ pub-

licznoœci¹. 

Odby³a siê pierwsza sesja M³odzie¿owej

Rady Miejskiej, podczas której wybrani w demo-

kratycznych wyborach radni zostali zaprzysiê¿eni.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ budowy ulicy Samorz¹dowej wraz 

z odwodnieniem.

Kwiecieñ
2 kwietnia zmar³ Jan Pawe³ II. Œmieræ

Ojca Œwiêtego wstrz¹snê³a ca³ym œwiatem.

Ciê¿ko prze¿yli j¹ tak¿e chojnowianie, którzy

w ró¿ny sposób oddawali czeœæ i sk³adali ho³d

zmar³emu papie¿owi. Spo³ecznym wyrazem

¿alu i lokalnej solidarnoœci w bólu by³a msza

œwiêta, która 6 kwietnia zgromadzi³a t³umy

mieszkañców w centrum Chojnowa. Do Ksiêgi

Kondolencyjnej wpisa³y siê setki mieszkañ-

ców Chojnowa. 

18 kwietnia, na zaproszenie burmistrza 

w Chojnowie goœci³ ks. biskup Joseph Djida

ze Zgromadzenia Ojców OMA w Kamerunie.

Zaproszenie burmistrza by³o dla ks. biskupa

okazj¹ do osobistego podziêkowania uczniom

Gimnazjum nr 2 w Chojnowie za przes³ane

kilka miesiêcy temu dary dla mieszkañców

Kamerunu.

Ponad 130. zawodników w barwnych ko-

szulkach przejecha³o 21 kwietnia przez cen-

trum miasta pokonuj¹c trasê I etapu, jubileu-

szowego, 40. Miêdzynarodowego Wyœcigu

Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”. 

“Gazeta Chojnowska” ukaza³a siê po raz

szeœæsetny.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ wykonania remontu szatni KS „Choj-

nowianka”.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ adaptacji budynku administracji szkó³

przy Placu Zamkowym 2 na bibliotekê.

Maj
3 maja, przed po³udniem, przy obelisku na

ul. Chmielnej kombatanci wspólnie z przed-

stawicielami w³adz miasta i gminy z³o¿yli

wieñce w ho³dzie poleg³ym, walcz¹cym za

wolnoœæ i niepodleg³oœæ, potem w koœciele

pw. œw. Piotra i Paw³a wspólnie uczestniczyli

w mszy œw. W nieco innych klimatach naro-

dowe œwiêto obchodzili mieszkañcy Chojno-

wa w godzinach popo³udniowych. Rodzinny

Festyn Majowy zorganizowany przez Miejski

Dom Kultury zachêci³ chojnowian do œwi¹-

tecznego spaceru i relaksu na œwie¿ym powietrzu. 

60. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiato-

wej chojnowianie œwiêtowali 9 maja rozpo-

czynaj¹c uroczystoœci od spotkania pod obe-

liskiem. Okolicznoœciowa akademia przygo-

towana w sali domu kultury by³a okazj¹ do

wyró¿nienia kombatantów i obejrzenia aka-

demii przygotowanej przez chojnowsk¹

m³odzie¿.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ budowy oœwietlenia ulicznego w ci¹gu

ul. Kazimierza Wielkiego.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ przebudowy sieci wodoci¹gowej i kana-

lizacyjnej w ulicach Z³otoryjska, Spacerowa,

Cicha, M³ynarska.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

deszczowej i ogólnosp³awnej w ulicach Ciemna,

Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego.

Czerwiec
7. czerwca we wroc³awskiej klinice przy-

sz³y na œwiat pierwsze w historii naszego

miasta trojaczki.

10-12 czerwiec Dni Chojnowa. Œwiêto

miasta, które wros³o w jego pejza¿ ju¿ na sta-

³e. Obchodom przewodzi Festiwal Tkactwa 

i Rêkodzie³a Artystycznego, który w tym

roku mia³ swoj¹ trzeci¹ edycjê.

Atrakcj¹ tegorocznego œwiêta by³ mi.in.

zespó³ „Raz, dwa, trzy”, tañcz¹ce fontanny,

wystêp Angelo Wangelisa i grupy „The

Princess.

11 czerwca podpisano akt partnerstwa 

z miastem Egelsbach w Niemczech – naszym

pierwszym sformalizowanym partnerem 

w Unii Europejskiej.

Radni czterech kadencji spotkali siê w Do-

mu Chemika œwiêtuj¹c piêtnast¹ rocznicê

samorz¹du terytorialnego.

Rozpoczêto prace przy:

- budowie budynku wielorodzinnego o cha-

rakterze socjalnym przy ul. Z³otoryjskiej 13A, 

- budowie oœwietlenia ulicznego w ci¹gu ulicy

Kazimierza Wielkiego,

- remoncie szatni K.S. Chojnowianka.
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Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ budowy kot³owni opalanej gazem 

w budynku Miejskiego Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ budowy kot³owni opalanej gazem 

w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ budowy kot³owni opalanej gazem 

w budynku Szko³y Podstawowej nr 3.

Lipiec
Muzeum Regionalne zorganizowa³o, ju¿

po raz pi¹ty, Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki,

na której prezentowali swoje prace utalento-

wani mieszkañcy naszego miasta. W tego-

rocznym Przegl¹dzie udzia³ wziê³o osiemnas-

tu artystów.

28 lipca do Chojnowa przyjechali goœcie 

z Egelsbach reprezentuj¹cy tamtejsze stowa-

rzyszenie dzia³aj¹ce na rzecz partnerskich

miast. Nie by³a to ju¿ oficjalna delegacja w³adz,

ale spotkanie z reprezentantami mieszkañców.

Z okazji œwiêta policji Komenda Miejska

w Legnicy wspólnie z Miejskim Domem

Kultury, przy czynnym zaanga¿owaniu choj-

nowskich funkcjonariuszy, zorganizowa³a

policyjn¹ imprezê z wieloma atrakcjami.

Oddano do u¿ytku oœwietlenie uliczne 

w ci¹gu ulicy Kazimierza Wielkiego.

Sierpnieñ
Wakacje z MDK. Pod takim has³em 

13 sierpnia w Parku Piastowskim odby³a siê

impreza plenerowa zorganizowana przez

Miejski Dom Kultury.

Od 19 do 22 sierpnia br. w Commentry 

we Francji goœci³a oficjalna delegacja Chojnowa.

Powód tak dalekiego wyjazdu by³ wa¿ny -

zyskiwaliœmy kolejne miasto partnerskie 

w zjednoczonej Europie.

Rozpoczêto prace przy:

- budowie ul. Samorz¹dowej wraz z odwod-

nieniem,

- adaptacji budynku administracji szkó³ przy

Pl. Zamkowym 2 na Centrum Edukacyjne –

Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, 

- przebudowie sieci wodoci¹gowej i kanaliza-

cyjnej w ulicach: Piotrowickiej, Z³otoryjskiej,

Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej,

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej, desz

czowej i ogólnosp³awnej w ulicach: Ciemna,

Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego,

- budowie kot³owni wodnej opalanej gazem w bu-

dynku Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,

- budowie kot³owni wodnej opalanej gazem

w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3,

- budowie kot³owni wodnej opalanej gazem,

wraz z przy³¹czem gazowym w budynku Szko-

³y Podstawowej nr 3,

- studni g³êbinowej na stadionie K.S. Choj-

nowianka.

Oddano do u¿ytku kot³ownie wodne

opalane gazem w Miejskim Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej i Przedszkolu Miejskim nr 3.

Rozpoczêto procedurê przetargow¹ doty-

cz¹c¹ wykonania prac regeneracyjno-nasa-

dzeniowych na p³ycie boiska sportowego KS

„Chojnowianka”.

Zlecono wykonanie projektu na moderni-

zacjê bazy sportowej (boisko wielofunkcyjne

z oœwietleniem) przy Gimnazjum nr 2.

Wrzesieñ
9 wrzeœnia Pan Franciszek Lenkiewicz

skoñczy³ równo sto lat. Nie jest jednak najstar-

szym mieszkañcem Chojnowa. O trzy lata star-

sza od stulatka jest Pani Ludwika Jakóbowska.

2,3 i 10 wrzeœnia Miejski Dom Kultury

zorganizowa³ ostatnie w tym roku plenerowe

festyny, podczas których chojnowianie ¿e-

gnali lato.

25 wrzeœnia odby³y siê wybory parlamen-

tarne. W tegorocznych wyborach w Chojno-

wie uczestniczy³o 3910 wyborców (z ³¹cznej

liczby uprawnionych 11688).

Rozpoczêto prace przy regeneracji na-

wierzchni boiska pi³karskiego na stadionie

K.S. Chojnowianka.

Oddano do u¿ytku kot³owniê wodn¹

opalan¹ gazem w Szkole Podstawowej nr 3.

PaŸdziernik
“Jubilatka” – popularna w Chojnowie

restauracja obchodzi³a swoje 40.lecie 

W pierwszych dniach paŸdziernika „Ga-

zeta Wroc³awska” og³osi³a wyniki plebiscytu

„Mój ulubiony doktor 2005”. W powiecie

legnickim najlepszy wynik uzyska³ lekarz

chorób wewnêtrznych i medycyny rodzinnej

Jacek Chopkowicz z Chojnowa.

Dziesi¹tki kwiatów, ¿yczenia i gratulacje

towarzyszy³y imprezie, która odby³a siê 15

paŸdziernika w MDK z okazji 100.lecia pow-

stania Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 

i 30. rocznicy dzia³alnoœci chojnowskiego

oddzia³u tej formacji.

23 paŸdziernika, w drugiej turze wyborów

prezydenckich chojnowianie wybierali kan-

dydata na fotel prezydencki.

Oddano do u¿ytku sieæ kanalizacji sani-

tarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej w ulicach:

Ciemna, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego.

Listopad
Z³o¿eniem ho³du poleg³ym pod obelis-

kiem, msz¹ œwiêt¹, uroczyst¹ akademi¹ i kon-

certem mieszkañcy Chojnowa uœwietnili 87.

rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.

27 listopada w okrêgu wyborczym nr 5

odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady

Miejskiej Chojnowa. Elektorat tego rejonu

wybra³ na radnego Mariusza Kowalczyka. 

Zlecono wykonanie projektu na budowê

instalacji gazowej wraz z monta¿em kot³a

gazowego dwufunkcyjnego w œwietlicy Szko-

³y Podstawowej nr 3.

Grudzieñ
Oddano do u¿ytku - szatniê, studniê g³êbi-

now¹ i nawierzchniê boiska na terenie KS

„Chojnowianka”,

- ulicê Samorz¹dow¹, 

- budynek Centrum Edukacyjnego – Miejska

Biblioteka Publiczna przy Pl. Zamkowym 2.

Zlecono wykonanie projektu na przebu-

dowê przy³¹cza kanalizacyjno-sanitarnego do

Przychodni Rejonowej. 
opr. eg
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Ma³gorzata Domañska

Dla mnie wymarzone œwiê-

ta to ciep³a i rodzinna at-

mosfera. Œwiêta spêdzone

w rodzinnym gronie oraz

przy wigilijnym stole, na

którym nie zabraknie tra-

dycyjnych potraw.

Wymarzonym prezentem

jest to, aby moja rodzina

by³a zdrowa i ¿eby moim

dzieciom niczego nie za-

brak³o w nadchodz¹cym

roku.

Eugenia i Józef

Soboniak

Dla nas Œwiêta Bo¿ego

Narodzenia powinny byæ

przede wszystkim spokoj-

ne i spêdzone w gronie

ca³ej rodziny. Wed³ug nas

œwiêta powinny byæ wype³-

nione refleksj¹, modlitw¹

i wspólnym kolêdowaniem.

To tradycja, któr¹ nale¿y

pielêgnowaæ i nie trzeba 

o tym marzyæ tylko razem

z najbli¿szymi w³aœnie taki

nastrój wprowadzaæ pod-

czas tych wyj¹tkowych

œwi¹t.

Najlepszym prezentem

dla nas s¹ spokojne, zdro-

we, pogodne œwiêta i b³o-

gos³awieñstwo Bo¿e

przez ca³y rok. 

Stanis³aw Haniecki

Najchêtniej spêdzi³bym

œwiêta w górach wraz z mo-

j¹ rodzin¹. Wolny œwi¹-

teczny czas poœwiêci³bym

na naukê jazdy na nartach,

relaks i aktywny wypo-

czynek. Œwi¹teczna bie-

siada jest mi³a, ale tylko

do momentu pierwszych

symptomów przejedzenia.

Idealny prezent? Samo-

chód. Naturalnie nie spo-

dziewam siê takiego gestu

ze strony mojego otocze-

nia, ale chcia³bym ¿eby

po prostu by³o mnie staæ

na kupno auta, o którym

marzê.

Tomasz Pawlus

Œwiêta chcia³bym spêdziæ

z najbli¿szymi i moj¹ dziew-

czyn¹ przy suto zastawio-

nym stole. Wigilijne po-

trawy i choinka, to ele-

menty, które najbardziej

kojarz¹ mi siê z tymi dnia-

mi, i bez których nie wy-

obra¿am sobie œwi¹t. Mi-

³o jest tak¿e w tym czasie

odwiedziæ dalsz¹ rodzinê,

z któr¹ w ci¹gu roku nie

widujemy siê czêsto. 

Pomys³ na wymarzony

prezent? OdpowiedŸ jest

tylko jedna – BMW 7.

Agnieszka Pluta

Wed³ug mnie œwiêta po-

winny byæ spokojne, ra-

dosne i w rodzinnym gro-

nie. Nie wyobra¿am sobie

tradycyjnej wigilijnej ko-

lacji bez karpia. A pod

œwi¹teczn¹ choink¹ chcia-

³abym kiedyœ znaleŸæ

piêknego perskiego kota.

£.S., eg

fot. K.B.
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MMaarrzzyymmyy  oo  œœwwiiêêttaacchh  

Czêsto zadajemy sobie pytanie: dlaczego nie

sprawdzaj¹ siê przys³owia ludowe dotycz¹ce

pogody?

OdpowiedŸ jest banalnie prosta. Winny jest

temu kalendarz.

Problemem rachuby czasu zajmowali siê ju¿

staro¿ytni mieszkañcy Niziny Chiñskiej, Me-

zopotamii, doliny Nilu i dalekiej Ameryki.

Ka¿dy z nich liczy³ czas po swojemu. Nasz

kalendarz pojawi³ siê w staro¿ytnym Rzymie

za spraw¹ Gajusza Juliusza Cezara. W 45 r.

p.n.e. za namow¹ aleksandryjskiego astrono-

ma Sosigenesa Juliusz Cezar przeprowadzi³

reformê kalendarza rzymskiego. Reforma po-

lega³a na wprowadzeniu 12 miesiêcy i roku

przestêpnego. Rok zwyczajny liczy³ 365 dni,

natomiast rok przestêpny - 366. W roku prze-

stêpnym luty mia³ 29 dni, a w zwyczajnym - 28. 

Pozornie nic rewelacyjnego. Zatem sk¹d te

k³opoty?

W owym czasie równonoc wiosenna przypa-

da³a 24 marca. To ona sta³a siê powodem póŸ-

niejszych problemów. Ró¿nica czasu miêdzy

rokiem gwiazdowym a zwrotnikowym spra-

wia, ¿e co 129 lat zjawisko równonocny cofa

siê o jeden dzieñ. W ten oto sposób w roku

325, podczas Soboru Nicejskiego, równonoc

przypada³a ju¿ 21 marca. Muszê wspomnieæ,

¿e podczas tego soboru ustanowiono termin

obchodzenie Wielkanocy. Œwiêta te mia³y byæ

obchodzone w pierwsz¹ niedzielê

przypadaj¹c¹ po pierwszej pe³ni Ksiê¿yca,

która mia³a miejsce po równonocny wiosen-

nej, czyli po 21 marca.

Lata mija³y, a równonoc wiosenna przesu-

wa³a siê w kalendarzu. W Europie dosz³o do

bardzo ciekawej sytuacji. Z przyczyn astrono-

micznych obchodzono dwukrotnie Wielka-

noc. Jedni wyznaczali termin Wielkanocy na

podstawie terminu przypadania równonocny

wiosennej, drudzy na podstawie pe³ni Ksiê-

¿yca, która przypada³a po 21 marca.

W 1582 r. równonoc wiosenna przypada³a 

11 marca. W³aœnie wtedy papie¿ Grzegorz XIII

postanowi³ ponownie zreformowaæ kalendarz.

Reforma Grzegorza XIII polega³a na wyciêciu

z kalendarza 10 dni. Po 4 paŸdziernika 1582 r.

nast¹pi³ 15 paŸdziernik. Ponadto lata 1700,

1800 i 1900 mia³y byæ latami zwy-k³ymi.

Kalendarz ten nazwano gregoriañskim w

odró¿nieniu od kalendarza juliañskiego.

Ostatnim krajem, który wprowadzi³ reformê

kalendarza w Europie by³a Grecja. Mia³o to

miejsce w 1923 r.

Dlatego te¿ Rewolucja PaŸdziernikowa by³a

obchodzona w listopadzie, a nie w paŸdzier-

niku, gdy¿ mia³a ona miejsce przed reform¹

kalendarza. 

Jaki to ma zwi¹zek z naszymi przys³owiami?

Chyba Pañstwo siê domyœlacie. Nasze stare

przys³owia zwi¹zane by³y z rachub¹ czasu

wed³ug kalendarza juliañskiego, a nie gregori-

añskiego.

Chc¹ Pañstwo dowodów? Proszê.

“Na œwiêt¹ £ucê, dzieñ siê z noc¹ t³uce”.

Imieniny £ucji przypadaj¹ 13 grudnia. Zja-

wisko przesilenia zimowego przypada nato-

miast 22 grudnia. Jednak w starym kalendarzu

£ucji przypada³o na 23 grudnia. Dobrze

wiemy, ¿e od 23 grudnia powoli zaczyna nam

przybywaæ dnia, a ubywaæ nocy. St¹d te¿

nasze problemy z przepowiadaniem pogody.

PS. Pogoda jest zawsze. Jaka? Taka jaka jest. 

Ze swej strony ¿yczê Pañstwu w przysz³ym

roku samych pogodnych i radosnych dni. 

Jerzy Kucharski

Chojnowski Hyde Park

K³opoty z kalendarzem

Grudniowe œwiêta, obok tych wiosennych, s¹ najpiêkniejszymi i najbardziej

rodzinnymi œwiêtami w naszym katolickim kalendarzu. Ich klimat, nastrój,

a nawet zapach czujemy na d³ugo przed Wigili¹. Z niecierpliwoœci¹ czeka-

my na œwi¹teczne potrawy, spotkanie z bliskimi i prezenty. 

Czy jednak skrycie mamy jakieœ wiêksze oczekiwania? O jakich œwiêtach

marz¹ chojnowianie? A jaki jest ich wymarzony prezent?
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Miko³ajów  dwóch
Takiego zestawienia chojnowskie dzieci jeszcze nie widzia³y. Miko³ajkow¹ zabawê

zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ dwaj Miko³aje – tradycyjny w czerwonym kubraku 

i niebieski w randze nadkomisarza.

11 grudnia w siedzibie Chojnowskiego Sto-

warzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” naj-

m³odsi mieszkañcy naszego miasta z niecier-

pliwoœci¹ oczekiwali przybycia œw. Miko³aja,

który z lekkim opóŸnieniem, ale za to w pod-

wójnym wydaniu zawita³ do podopiecznych

„Barki” i chojnowskiej grupy terapeutycznej.

O przybyciu oczekiwanego goœcia powiado-

mi³y policyjne koguty – Miko³ajów dwóch

przyjecha³o bowiem radiowozem. Radoœæ by³a

ogromna kiedy na salê wszed³ sêdziwy, bia³o-

brody jegomoœæ w czerwieni, a tu¿ za nim nieco

m³odszy w b³êkicie.

Chojnowska „Barka” zorganizowa³a dzieciom

Miko³aja po raz drugi. Do akcji w³¹czaj¹ siê

liczni sponsorzy i wolontariusze – w tym roku

do³¹czy³a tak¿e nasza policja, która deleguj¹c

niebieskiego Miko³aja, z pewnoœci¹ uatrakcyj-

ni³a imprezê.

Ale atrakcji by³o wiêcej. Muzycznie zabawê

oprawi³ zespó³ - Jan Buñkowski i Kazimierz

D¹browa. Przy melodiach znanych maluchom

by³y pl¹sy, wspólne kó³eczka, lokomotywa,

tañczono kaczuchy… Krótki okolicznoœciowy 

program przygotowa³y tak¿e dziewczêta z „bar-

kowej” grupy artystycznej „Aplauz” i naj-

m³odsi z grupy terapeutycznej. 

Bez w¹tpienia najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y jednak

prezenty. Paczki zafundowane przez „Biedron-

kê” i Ma³gorzatê Sajnóg dosta³o ponad szeœæ-

dziesiêcioro dzieci.

Niespodzianki otrzymali tak¿e sponsorzy –

œwi¹teczny stroik i rózga wrêczone przez Miko-

³ajów by³y symbolicznym podziêkowaniem za

pomoc w organizacji miko³ajkowej imprezy

dla chojnowskich dzieci.
eg

Chojnowskie Stowarzyszenie Pomocy Wzaje-

mnej „Barka” serdecznie dziêkuje wszystkim,

dziêki wsparciu których zabawa miko³ajko-

wa by³a tak efektowana.

A przyczynili siê do tego:

dyskont spo¿ywczy „Biedronka” w osobach

Piotr Stryjowski, Beata Ni¿añska, Edyta Kurc,

wicestarosta legnicki Jaros³aw Humenny,

sklep odzie¿y u¿ywanej „Tara”, hurtownia

dodatków krawieckich Ma³gorzata i Andrzej

Sajnóg, Jan Buñkowski i Kazimierz D¹browa,

Andrzej Kupczyk, ks. Krzysztof, Janina

Aleksander, Gabriel Krische oraz KP Choj-

nów – komisarz Adam Grabas, m³. asp.

Andrzej Barna, st. asp. Dariusz Cichoñ.

Spotkania op³atkowe w Chojnowie maj¹ swoj¹ tradycjê. Po-

cz¹wszy od pierwszych spotkañ sprzed kilkunastu lat organizo-

wanych przez chojnowsk¹ parafiê pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a wspólnie 

z ludŸmi dzia³aj¹cymi w organizacjach chrzeœcijañskich o charakterze

œwieckim na terenie miasta, po te, które maj¹ miejsce obecnie w na-

szym mieœcie.

Kolêd¹ „Wœród nocnej ciszy” rozpoczê³o siê 7 bm. o godzinie 16.00

pierwsze tegoroczne spotkanie op³atkowe. Jego organizatorem

by³ zarz¹d chojnowskiego Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów

Narz¹du Ruchu. Miejscem spotkania by³a siedziba Warsztatu

Terapii Zajêciowej w Chojnowie przy ul. Kolejowej 9. W spot-

kaniu uczestniczyli cz³onkowie tutejszego ko³a DZINR. Oko³o 50

osób zebra³o siê w salce siedziby Warsztatu. Na spotkanie przybyli

zaproszeni przedstawiciele w³adz miasta: burmistrz Jan Serkies i

wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Maciej Cieœla. Obecni byli

tak¿e: Ewa Wiszniewska – kierownik Miejskiego Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie oraz kierownik War-sztatu

Andrzej Pyrz. Chojnowskie parafie reprezentowa³ ks. Krzysztof 

– wikary i, prawdopodobnie, przysz³y duszpasterz niepe³no-

sprawnych.

Z krótkim powitaniem wyst¹pi³a przewodnicz¹ca ko³a Teresa

Kamiñska oraz wiceprzewodnicz¹cy Zdzis³aw Jarosz, zaproszeni

goœcie z³o¿yli zebranym œwi¹teczne ¿yczenia, a ksi¹dz Krzysztof

nawi¹za³ w swoim wyst¹pieniu do zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Na-

rodzenia. Zebrani odmówili modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaœ

Maryja”, odœpiewali te¿ wiod¹c¹ kolêdê „Wœród nocnej ciszy”...

Op³atek sta³ siê dziœ tradycj¹ podkreœlan¹ przez szko³y czy zak³ady

pracy i dzia³aj¹ce na terenie miasta instytucje. Te organizowane

w tym roku przez DZINR inicjuj¹ okres poprzedzaj¹cy Bo¿e

Narodzenie. W tym roku mia³y one miejsce wyj¹tkowo szybko.

A przed nami jeszcze kolejne...

J.J.

W przystrojonym w girlandy, ³añ-

cuchy i papierowe Miko³aje przed-

szkolu ju¿ od rana wyczuwa³o siê

nastrój radosnego oczekiwania na

Œwiêtego Miko³aja.

Dzieci w ma³ych grupkach prze-

konywa³y sceptycznych kolegów,

¿e Miko³aj, który w nocy by³ w ich

domach przyjdzie równie¿ do

przedszkola.

No i przyszed³ z koszami pe³nymi

paczek. Dzieci radoœnie przywita³y

goœcia w czerwonym ubraniu pio-

senkami i pl¹sami. Nie brakowa³o 

dociekliwych pytañ w sprawie œnie-

gu, sañ, reniferów i prezentów pod

œwi¹teczn¹, bo¿onarodzeniow¹

choink¹.

Z radoœci¹ nasi milusiñscy przyjêli

równie¿ zaproszenie do Miejskiego

Domu Kultury na film „Bolek i Lolek

na Dzikim Zachodzie”. Za to za-

proszenie serdecznie dziêkuj¹ przed-

szkolacy ze swoimi paniami Panu

dyrektorowi S. Horodeckiemu.

L.Hamala-Jamry

„WŒRÓD  NOCNEJ  CISZY...”„WŒRÓD  NOCNEJ  CISZY...” Miko³ajki  w  Przedszkolu  Nr  3
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Wnaszym ma³ym

mia-steczku mieszka

wie-le twórczych osób. O

nie-których wiemy, o

innych nie, poniewa¿

skromnoœæ lub brak wiary

we w³asny talent nie

pozwalaj¹ im za-prezen-

towaæ swoich dzie³.

Utalentowan¹ chojnowian-

k¹ jest niew¹tpliwie pani

Stefania Mincger, od wie-

lu ju¿ lat pisz¹ca wiersze 

i wierszyki dla dzieci i do-

ros³ych. Szersze grono od-

biorców mia³o okazjê do

poznania Jej twórczoœci

dwukrotnie: w czerwcu br.

na naszej dorocznej im-

prezie - Pasowaniu na

Czytelnika oraz 30 listo-

pada w Miejskiej Biblio-

tece Publicznej. Podczas

tego ostatniego spotkania

utworów pani Stefanii s³u-

cha³y dzieci z chojnow-

skich przedszkoli. Sympa-

tyczna publicznoœæ ¿ywo

reagowa³a na s³owa wier-

szy czytanych przez ni¿ej

podpisane bibliotekarki.

Utwory naszego goœcia to

proste rymowanki, ukazu-

j¹ce œwiat dzieciêcej wyo-

braŸni – pe³en barw, cie-

kawych spostrze¿eñ i hu-

moru.

We³niste ob³oczki

Na niebieskiej ³¹ce,

¯egna³y wieczorem

Zachodz¹ce s³oñce.

Figlarne s³oneczko

Ob³oczkom na psotê

Rzuci³o garœæ promyków

I sta³y siê z³ote.

Niektóre z wierszy pani

Stefania pisze dzieciom

ku przestrodze, wskazuj¹c

w nich na to, jak siê po-

winny zachowaæ, by same

by³y bezpieczne, ale i nie

czyni³y szkody ¿ywym

stworzeniom.

Ktoœ posadzi³ drzewko.

Piêknie sobie ros³o,

Zielonymi listkami

Cieszy³o nas wiosn¹.

Przechodzi³ z³y ch³opiec,

Z³ama³ drzewko m³ode,

Zrobi³ z niego wêdkê

I poszed³ nad wodê.

Przechodz¹cym ludziom 

Smutno siê zrobi³o.

Czy wiecie dlaczego?

Bo drzewka nie by³o.

Dzieci nie tylko wys³ucha-

³y wierszy, ale mog³y rów-

nie¿ porozmawiaæ z pani¹

Stefani¹ i chêtnie z tego

skorzysta³y. Chojnowska

poetka opowiedzia³a o za-

bawnych zdarzeniach ze

swojego dzieciñstwa, 

a dzieci zrewan¿owa³y siê

opowieœciami o marze-

niach, zwierz¹tkach i m³od-

szym rodzeñstwie oraz

zaœpiewaniem przedszkol-

nych piosenek. Tak siê

z³o¿y³o, ¿e obie piosenki

mówi³y o Œw. Miko³aju, 

o prezentach. I oto marze-

nia dzieci zaczê³y siê spe³-

niaæ - nasz goœæ obdaro-

wa³ ka¿de dziecko s³odk¹

czekolad¹. Radoœæ dzieci

by³a wielka. 

Nie by³o to nasze ostatnie

spotkanie z pani¹ Stefani¹

Mincger, gdy¿ przymierza-

my siê do kolejnej prezen-

tacji jej utworów w przy-

sz³oœci. A mo¿e wœród

mieszkañców Chojnowa,

znajdzie siê ktoœ, kto ze-

chce wydaæ te utwory 

w formie ksi¹¿kowej?

Czekamy na propozycje.

Tymczasem posiadamy

kilka egzemplarzy zbiorku

wierszy pani Stefanii,

opracowanej przez ni¹

w³asnym sumptem. Mo¿-

na je wypo¿yczyæ - zapra-

szamy do Oddzia³u dla

Dzieci i M³odzie¿y.

Ma³gorzata Krzywda

i Marzena Luty

…  i  wyró¿nienie  dla
Pani  Haliny  Chyb

Podczas tego mi³ego

spotkania przekazaliœ-

my uroczyœcie pani Halinie

Chyb – w³aœcicielce ksiê-

garni ALFA - list z podziê-

kowaniem od Legnickiej

Biblioteki Publicznej spra-

wuj¹cej opiekê meryto-

ryczn¹ nad bibliotekami

publicznymi powiatu leg-

nickiego. To wyró¿nienie

przyznane zosta³o pani

Halinie za wieloletni¹, fi-

nansow¹ pomoc dla na-

szej biblioteki. Gratulu-

jemy i jeszcze raz za to

wspieranie nas bardzo

dziêkujemy. Przypomnij-

my, ¿e dotychczas takie

wyró¿nienie za wspó³-

pracê z nasz¹ bibliotek¹

otrzymali: pani Regina

Wiêc³aw, pan Tadeusz

Bisiorek i Pan Jerzy Ku-

charski.

Barbara Landzberg

Dyrektor Miejskiej

Biblioteki Publicznej 

w Chojnowie

Wierszopisanie  pani  Stefanii  …
Miesi¹c listopad i pocz¹tek grudnia obfitowa³ w ró¿ne
wa¿ne dla naszej spo³ecznoœci uroczystoœci i konkursy.
W listopadzie panowa³a ju¿ u nas atmosfera œwi¹tecz-
na poniewa¿ obchodziliœmy Œwiêto Patrona Szko³y
czyli imieniny Janusza Korczaka. Z tej okazji jak ju¿
tradycja ka¿e odby³ siê w dniach 21-23XI Szkolny
Przegl¹d Teatrzyków, w którym wziê³o udzia³ a¿ 20 klas.
Klasy m³odsze przedstawia³y swoje programy w go-
dzinach przedpo³udniowych natomiast klasy starsze
po po³udniu przez trzy dni. Dziêki temu wiêcej rodzi-
ców mog³o podziwiaæ wystêpy swoich pociech.
I miejsce wœród klas m³odszych zajê³a klasa IIa z przed-
stawieniem pt. “Bajeczki ma³peczki” pod kierunkiem
wychowawczyni pani Teresy Halikowskiej. Wœród
klas starszych I miejsce zdoby³a klasa VIc z inscenizacj¹
pod tytu³em “ IdŸ i b¹dŸ cz³owiekiem” pod kierunkiem
pani Barbary S³otwiñskiej. Tytu³ najlepszej aktorki
zdoby³a Martyna Humenna z klasy VIb, natomiast naj-
lepszym aktorem drugoplanowym zosta³ Wojciech
B¹kowski z klasy VId. Przedstawienie “IdŸ i b¹dŸ
cz³owiekiem” zosta³o równie¿ zakwalifikowane do
fina³u IV Dolnoœl¹skich Spotkañ Teatrów Dzieciêcych
organizowanych przez Kuratorium Dolnoœl¹skie we
Wroc³awiu. Jest to du¿y sukces klasy teatralnej ponie-
wa¿ do fina³u zakwalifikowa³o siê tylko 6 przedstawieñ
spoœród 20 zg³oszonych, a nasza szko³a po raz pierwszy
wziê³a udzia³ w tym konkursie.
W dniach 17-19.XI.05. delegacja naszej szko³y uczest-
niczy³a w Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej
ph: “Prawo dziecka do zdrowia” zorganizowanej w Kon-
stancinie k/Warszawy przez Polskie Stowarzyszenie
im. Janusza Korczaka. Po konferencji zosta³o zawar-
tych wiele postulatów zwi¹zanych z polepszeniem 
i równym dostêpem do prawid³owej opieki medy-
cznej dla wszystkich dzieci. Uczestnicy konferencji
wy-st¹pili do premiera, aby Pañstwo do³o¿y³o wszel-
kich starañ w celu zapewnienia dzieciom w³aœciwych
warunków rozwoju. Wyst¹pili równie¿ z propozycj¹
utworzenia ponadinstytucjonalnego centrum ds. roz-
woju dziecka. 
W naszej szkole w zakresie promocji zdrowia 7.XII.05.
rodzice uczniów klas pierwszych spotkali siê z pani¹
doktor Iwon¹ Foremny, która przedstawi³a problem
wad postawy u dzieci. Rodzice dowiedzieli siê jak
rozpoznaæ wady postawy u swojego dziecka oraz jak
postêpowaæ w przypadku ich wykrycia. Wszyscy ro-
dzice otrzymali równie¿ zestawy æwiczeñ opracowane
przez nauczycieli w-f.
W dniach 8-9.XII nasza szko³a uczestniczy³a równie¿ 
w ogólnopolskiej wigilii szkó³ korczakowskich w Krakowie.
W tym okresie osi¹galiœmy równie¿ sukcesy sporto-
we. Na X Festiwalu Pi³ki Rêcznej w Chocianowie 
I miejsce zaj¹³ zespó³ klas VI dziewcz¹t z naszej
szko³y i III miejsce zespó³ dziewcz¹t z klas V.
10.XII.05. odby³ siê w naszej szkole Miko³ajkowy Tur-
niej Pi³ki Rêcznej z udzia³em dru¿yn z SP4 Chojnów,
Polkowic, Chocianowa i Œrody Œl¹skiej. W tym tur-
nieju najlepszymi dru¿ynami okaza³y siê nasze dziew-
czêta, które zdoby³y I i II miejsce. Organizatorem za-
wodów by³ pan Bronis³aw Konarski, który przygoto-
wa³ równie¿ zespo³y reprezentuj¹ce nasz¹ szko³ê.
Wszystkie nasze dzia³ania opieraj¹ siê na wspó³udziale
rodziców naszych uczniów i sponsorów, na których
zawsze mo¿emy liczyæ.W imieniu ca³ej spo³ecznoœci
szko³y z ca³ego serca DZIÊKUJEMY. Wasze wsparcie
jest bardzo wa¿nym czynnikiem w pracy szko³y i rozwo-
ju naszych uczniów.
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t i Nowego Roku ¿yczy-
my Wam du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci oraz
realizacji nowych celów.

El¿bieta Borysewicz 

WWWWIIIIEEEEŒŒŒŒCCCCIIII     ZZZZ    CCCCHHHHOOOOJJJJNNNNOOOOWWWWSSSSKKKKIIIIEEEEJJJJ    ““““CCCCZZZZWWWWÓÓÓÓRRRRKKKKIIII””””
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Komenda Hufca ZHP 
w Chojnowie 

w terminiach 
14-20 stycznia 2006 r. - turnius I
20-26 stycznia 2006 r. - turnus II

Informacje w Komendzie Hufca
Chojnów Plac Zamkowy 1a

tel. (076) 81-88-642
kom. 0509-397-772

Od roku 2004 zwiêkszy³y siê mo¿liwoœci Urzêdu Pracy w zakresie

pozyskiwania dodatkowych œrodków na rzecz ograniczania skutków

bezrobocia.

Otrzymywane do tej pory œrodki Funduszu Pracy wzmocnione zosta³y

œrodkami Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W roku 2005 Filia

PUP realizowa³a dodatkowe programy dla osób d³ugotrwale bezrobot-

nych oraz m³odzie¿y do 25-go roku ¿ycia.

Z powy¿szych œrodków zaktywizowano ogó³em 770 osób bezrobot-

nych w ramach ustawowych instrumentów rynku pracy.

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e z œrodków Funduszu Pracy

najwiêcej zaktywizowano bezrobotnych w ramach prac interwen-

cyjnych oraz sta¿y, natomiast œrodki Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego zosta³y zaanga¿owane g³ównie na szkolenia oraz sta¿e.

W roku 2006 planujemy w dalszym ci¹gu kontynuacjê programów

realizowanych w roku bie¿¹cym, a ponadto czêœæ uzyskanych œrod-

ków planujemy przeznaczyæ na aktywizacjê kobiet oraz osób w wieku

powy¿ej 50- go roku ¿ycia. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e aktywizowane osoby

bezrobotne dodatkowo skorzysta³y z us³ug doradcy zawodowego oraz

warsztatów aktywnego poszukiwania pracy jak równie¿ z pomocy 

w redagowaniu i napisaniu swojej oferty do pracodawcy.

Zajêcia te prowadzone by³y w formie wyk³adów oraz prezentacji mul-

timedialnej dziêki sprzêtowi, który dodatkowo zosta³ zakupiony 

w bie¿¹cym roku. W zwi¹zku z niewielk¹ iloœci¹ ofert pracy z terenu

dzia³ania Filii oraz koniecznoœci¹ wyszukiwania ofert poza terenem

miasta i gminy Chojnów dziêki wspó³pracy z samorz¹dem Miasta do

dyspozycji osób bezrobotnych udostêpniono w Klubie Pracy komputer

z mo¿liwoœci¹ korzystania z Internetu, co umo¿liwia wyszukiwanie

ofert pracy poza terenem, dodatkowo udostêpniony jest bezp³atny telefon,

który umo¿liwia przeprowadzenie rozmowy z pracodawcami. Chc¹c

umo¿liwiæ osobom bezrobotnym szerszy zasiêg wyszukiwania ofert

pracy planujemy w przysz³ym roku zakupienie infokiosku, który jest

urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym dostêp do internetowej bazy ofert pracy

za granic¹ oraz znajduj¹cych siê ofert w krajowej bazie.

Korzystaj¹c z okazji chcia³abym zaprosiæ osoby bezrobotne do

korzystania ze wszystkich dostêpnych w urzêdzie us³ug, nie tylko

dotycz¹cych instrumentów rynku pracy, ale œwiadczonych dodatkowo

przez Klub Pracy. Pracodawców zapraszam do wspó³pracy oraz do

korzystania z dostêpnych form finansowania zatrudnienia osób bezro-

botnych, co przyczyni siê do ograniczenia skutków bezrobocia.

Bo¿ena Konopnicka

dyrektor filii PUP w Chojnowie

Od 14.12.2005 rok w Oœrodku Szkoleniowo-Wy-

poczynkowym w Piotrowicach rozpoczynaj¹ siê

szkolenia dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 

w zakresie ochrony œrodowiska wspó³finanso-

wane ze œrodków Unii Europejskiej. Szkolenia s¹

oferowane w ramach projektu „Ogólnopolski pro-

gram szkoleñ w zakresie ochrony œrodowiska”. 

W ca³ej Polsce w wyniku projektu zostanie prze-

szkolonych 14 700 osób z 6 780 ma³ych i œred-

nich przedsiêbiorstw.

Jest to pierwszy du¿y projekt w Polsce skierowa-

ny do sektora MŒP poœwiêcony szkoleniom w za-

kresie ochrony œrodowiska. Celem projektu jest

pomoc przedsiêbiorstwom w dostosowaniu do

wymogów prawnych oraz europejskich standardów

w dziedzinie ochrony œrodowiska.

Tematyka szkoleñ obejmuje regulacje prawne 

w zakresie ochrony œrodowiska, fundusze struktu-

ralne Unii Europejskiej, korzystanie z pomocy

doradczej oraz zarz¹dzanie œrodowiskowe. W ra-

mach zagadnieñ prawnych jest dostêpnych 5 te-

matów szkoleñ: pozwolenia zintegrowane, op³aty

za korzystanie ze œrodowiska, gospodarka odpa-

dami, oceny oddzia³ywania na œrodowisko oraz

emisja gazów i py³ów.

Szkolenia s¹ prowadzone przez kadrê doœwiadczo-

nych wyk³adowców znaj¹cych dobrze specyfikê

ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Wszyscy uczes-

tnicy szkolenia otrzymuj¹ certyfikat uczestnictwa

i obszerny zestaw materia³ów szkoleniowych.

Projekt jest wspólfinansowany ze œrodków Unii

Europejskiej, a uczestnicy pokrywaj¹ tylko czêœæ

kosztów udzia³u w szkoleniu. Op³ata za udzia³ 

w szkoleniu jednodniowym wynosi 50 z³.

Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agen-

cji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w ramach Dzia-

³ania 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój

Zasobów Ludzkich”. Wykonawc¹ projektu jest

konsorcjum ABC Poland Sp. z o.o., Eko-Konsult

Biuro Projektowo-Doradcze, Fundacja na rzecz

Ekorozwoju i Uniwersytet Gdañski.

Zapisy na szkolenia przyjmowane s¹ za poœred-

nictwem:

„Ekojad” Centrum Doradztwa Gospodarczego

Anna Jadach

tel. 0768181005, fax 0768187365 

lub za poœrednictwem strony

www.ekoszkolenia.pl 

www.szkolenie@ekojad.pl

Kontakt:   Miros³aw Jadach

mirek@ekojad.pl 

tel. 0768181005

DZIA£ANIA  FILII  PUP  W  CHOJNOWIE 
NA  RZECZ AKTYWIZACJI  OSÓB  BEZROBOTNYCH

OOcchhrroonnaa  œœrrooddoowwiisskkaa  ddllaa  mmaa³³yycchh  ii  œœrreeddnniicchh  pprrzzeeddssiiêêbbiioorrssttww

organizuje zimowisko 
w Wojcieszowie 

9



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 24/616

Zdrowych i weso³ych 
Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia oraz
Szczêœliwego 2006 Roku

wszystkim swoim Klientom
¿yczy

Bank Spó³dzielczy

w Chojnowie

Spokojnych, zdrowych i radosnych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia wraz z podziêkowa-
niami za przekazanie piêknej choinki na
rzecz Domu Chemika pprreezzeess
BBaannkkuu  SSppóó³³ddzziieellcczzeeggoo
BBoogguuss³³aawwiiee  MMrroozziikk sk³ada
Wies³awa Majewska.

Niech te Œwiêta tak wspania³e
bêd¹ ca³e jakby z bajek, 
niechaj gwiazdka z nieba leci, 
niech Miko³aj tuli dzieci, 
bia³y puch niech z góry spada, 
niechaj piesek w nocy gada, 
niech choinka pachnie piêknie 
no i radoœæ bêdzie wszêdzie! 
Zdrowych i radosnych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz samych szczêœliwych
zdarzeñ w nadchodz¹cym Nowym Roku
ccaa³³eejj  rrooddzziinnccee,,  wwsszzyyssttkkiimm  zznnaajjoommyymm  
ii  pprrzzyyjjaacciioo³³oomm ¿yczy babcia i mama, 
a tak¿e Mirka, W³odek, Eliza i Piotr
¯eberkiewicze z P³ocka.

Uciszenia serca wœród zgie³ku
œwiata, pogody wœród trosk 
i niepokoju, nadziei wœród 
przeciwnoœci, mi³oœci zwyciê-
¿aj¹cej gniew i zniechêcenie 
w czasie Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i w Nowym
2006 Roku wszystkim
pracownikom  oœwiaty  
miasta  i  gminy  oraz  
ich  rodzinom ¿yczy
Stanis³awa Janczyn 
Prezes Oddzia³u ZNP.

Zdrowych, pogodnych 
i rodzinnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
w 2006 roku bbyy³³yymm,,  oobbeeccnnyymm  
ii  pprrzzyysszz³³yymm  KKlliieennttoomm  ¿yczy drukarnia
familijna UNIFOT - Gizela, Izabela 
i Andrzej Bobikowi.

Drogiej MMaaggddaalleenniiee  KKaattyyññsskkiieejj  
ii  PPiioottrroowwii  PPlluuttaa z okazji œlubu
“Wœród kwiatów zieleni,
I s³oñca p³omieni,
¯yjcie d³ugo i szczêœliwie,
Nowozaœlubieni”
¿yczy ca³y wczeœniejszy wydzia³
Gospodarki Miejskiej.
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Harcerskie spotkanie za Odr¹BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej,

po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz

osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹-

zañ. Termin zagospodarowania nieruchomoœci:

rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fun-

damentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie

zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie

surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.

Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania

decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów 

z produkcji rolniczej.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 stycznia 2006

r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,

59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej

wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 13 stycznia

2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojno-

wie Nr 55864400000001490620000040 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-

poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-

nistrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposo-

bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,

poz. 2108/.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-

szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-

niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych 

tj. nie mniej ni¿ 350 z³.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na po-

czet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca

wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj.

nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty

odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta-

³ym osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-

targu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-

targ, od zawarcia umowy w ustalonym termi-

nie spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³as-

noœci ponosi w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 

z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 

pod numerem 81-86-680.

„Kulturalna inicjatywa”
W najstarszym lokalu w Chojnowie, jakim niew¹tpliwie jest kawiarnia „Jubilatka”

od nowego roku bêd¹ siê dziaæ rzeczy ciekawe.

Oprócz wieczorków bluesrockowych, które przyci¹gaj¹ rzesze m³odzie¿y pojawi

siê nowa propozycja, która jest na tyle uniwersalna, ¿e powinna zaciekawiæ praktycz-

nie wszystkich.

W ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca zespó³ „Kociuby” przygotowuje nam powrót

starych dobrych szlagierów i przebojów. Na pewno bêdzie mo¿na przy tym pobaw-

iæ siê i odreagowaæ trudy mijaj¹cego miesi¹ca.

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu: (076) 81 88 561. Zapraszamy!

Mijaj¹cy ro(c)k by³ niew¹tpliwie udany dla

chojnowskiej formacji Polish Fiction. Zespó³

ten dzia³aj¹cy przy naszym MDK pokaza³

siê ju¿ kilka razy na chojnowskich impre-

zach. Powoli wiêc te¿ przychodzi czas na

koncertowe wyjazdy.

I tak 10. grudnia taka okazja trafi³a siê 

w G³ogowie. W klubie muzycznym „May

Day” mia³a miejsce impreza pod nazw¹

„Stop przemocy wobec kobiet”. Wspó³orga-

nizator imprezy - Amnesty International

Polska - przygotowa³ sporo materia³ów na

ten temat. Dane dotycz¹ce naszego kraju s¹

zatrwa¿aj¹ce. Od strony muzycznej pano-

wa³ rockowy kogiel-mogiel. I trzeba przyz-

naæ, ¿e smakowa³ wyœmienicie. Wroc³aw-

ska postpunkowa Sakra rozkrêci³a ca³¹ salê

na „dzieñdobrywieczór”.

Potem metalowo zrobi³o siê za spraw¹ Stig-

murdera. Nie³atwe wiêc zadanie czeka³o

Polish Fiction.

Jednak ich rock alternatywny podtrzyma³

dalej wspania³¹ atmosferê. A charyzmatycz-

ny wokalista- Micha³ Œwierczek- zosta³ ulu-

bieñcem publicznoœci.

Na koniec trochê rockowo-funkowych kli-

matów zapoda³ lubiñski Mektub.

W nadchodz¹cym nowym roku chojnowski

zespó³ ju¿ czeka kilka ciekawych propozycji

koncertowych. O wszystkim bêdziemy na

bie¿¹co informowaæ czytelników.

Piotr Misikiewicz

Od 9 do 13 listopada delegacja

Hufca ZHP Chojnów przebywa³a w

Niem-czech w Harcerskim Oœrodku

DPSG Geugenbach w Diecezji Freiburg.

Wyjazd zorganizowany przez Chor¹giew 

z przedstawicielami Harcerskiej Organizacji

Niemieckiej mia³ na celu nawi¹zanie wspó³-

pracy miêdzy naszymi organizacjami. 

W czasie spotkania przedstawiliœmy plan

dzia³ania naszej organizacji. Szczegó³owo

omówiono organizacjê wypoczynku letniego

i zimowego w naszym Hufcu oraz przed-

stawiono osi¹gniêcia naszych dru¿yn spe-

cjalnoœciowych: 6 Rowerowej Dru¿yny Har-

cerskiej „Szprychy”, 25 Dru¿yny Harcer-

skiej „Absurd”, Poczty Harcerskiej oraz har-

cerskiego klubu modelarskiego „Arsena³”.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê orga-

nizacja wypoczynku letniego - forma wyjaz-

dowej stanicy oraz organizacja kolonii. 

Dziêki przychylnoœci wydzia³ów Promocji

Miasta Chojnów i Gminy Chojnów mogliœ-

my przybli¿yæ wizerunek naszego miasta 

i okolicy partnerom niemieckim, przekazu-

j¹c im upominki i suweniry. Oprócz warsz-

tatów i spotkañ w grupach, odwiedziliœmy 

miasta Karlsruhe i Freiburg. We Freiburgu w

kurii przyj¹³ nas biskup Diecezji Reiner

Klug, który przedstawi³ program wspó³pracy

z ró¿nymi harcerskimi organizacjami nie-

mieckimi i polskimi.

Po wizycie w kurii zwiedziliœmy piêkn¹ go-

tyck¹ katedrê.

W czasie czterodniowego pobytu poznano

bratnie organizacje skautowe, które chêtnie

nawi¹zuj¹ wspó³pracê z naszymi harcerskimi

dru¿ynami.

phm Teresa Reichert

„Kogiel Mogiel”
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Rozpoczê³a siê 3 edycja Halowej Ligi Pi³ki No¿nej

o Puchar Burmistrza Miasta, która sta³a siê ju¿

tradycj¹. Do rozgrywek zg³osi³o siê 12 zespo³ów,

które zosta³y podzielone na 2 grupy szeœciozespo-

³owe. Zawody prowadzone s¹ systemem ka¿dy 

z ka¿dym, mecz i rewan¿. Poziom Ligi jest bardzo

zró¿nicowany i cieszy siê du¿ym zainteresowaniem

kibiców. Po pierwszej rundzie w grupie „A” na 

1 miejscu znajduje siê zespó³ „Palestyna”, który

zdoby³ komplet 15 pkt. 

W grupie „B” przewodzi zespó³ „FC Skorpions”, który

w meczu na szczycie zremisowa³ z „Bobikiem” 

i wyprzedza go wiêksz¹ liczb¹ strzelonych bramek.

Oto najciekawsze wyniki meczów oraz tabele:

Gr. A

Pkt Bramki

1.Palestyna 15 30:9

2.NiedŸwiedzice 12 25:12

3.Witamina Power 7 15:17

4.Królewscy 6 16:19

5.Konradówka 4 4:16

6.Raptors 0 9:27

Gr. B

Pkt Bramki

1.Fc Skorpions 13 31:2

2.Bobik 13 27:4

3.Laguna 7 19:5

4.Baca 4 7:23

5.OZ Sk³ad 3 13:20

6.Drewniaki 3 5:38

Gr. A

Palestyna – Królewscy 6:3

NiedŸwiedzice – Witamina Power 6:1

Konradówka – Raptors 2:1

Palestyna – NiedŸwiedzice 7:2

Konradówka – Witamina Power 0:0

Witamina Power – Królewscy 4:1

Królewscy – Konradówka 6:0

Gr. B

Skorpions – Bobik 0:0

Baca – OZ Sk³ad 3:2

Bobik – Laguna 4:2

Drewniaki – Baca 2:1

Bobik – OZ Sk³ad 3:2

Skorpions – OZ Sk³ad 6:0

W klasyfikacji „Króla Strzelców” w grupie A prze-

wodzi R. Skoczeñ (NiedŸwiedzice) z 10 bramkami,

natomiast w grupie B najwiêcej bramek, tj. 11 strzeli³

Marcin Piotrowski z zespo³u Skorpions.

Piotr Seheniewicz

Z jednej strony powiat z³otoryjski, 

z drugiej lubiñski. Stoj¹ naprzeciw siebie,

by na sygna³ ruszyæ do boju. Walka

ma toczyæ siê o trofeum nie byle jakie

– z³oty puchar legnickiego starosty.

W minion¹ sobotê na parkiecie hali

Powiatowego Zespo³u Szkó³ rywalizo-

wali miêdzy sob¹ przedstawiciele oœcien-

nych samorz¹dów walcz¹c o najwy¿sze

miejsce na podium i tytu³ najlepszej

dru¿yny.

Do drugiej edycji Otwartego Turnieju

Pi³ki Siatkowej Pracowników i Dzia-

³aczy Samorz¹dowych zg³osi³y siê

cztery dru¿yny. Wœród nich znalaz³ siê

tak¿e team damski, który nie ustêpowa³

zawodnikom p³ci przeciwnej. 

Impreza organizowana przez Staro-

stwo Powiatowe, Powiatowe Zrzesze-

nie LZS w Legnicy i Powiatowy

Zespó³ Szkó³ w Chojnowie kierowana

jest do radnych, pracowników urzê-

dów i pracowników jednostek pod-

leg³ych samorz¹dom. W tym roku

wziê³o w niej udzia³ ponad 40 zawod-

ników, którzy konkurowali o trofea

dru¿ynowe i indywidualne – miano

zawodnika najwszechstronniejszego,

najlepszego w ataku i najlepszego 

w obronie.

Kilkugodzinny turniej zakoñczy³ siê wy-

gran¹ dru¿yny reprezentuj¹cej powiat

z³otoryjski. Na drugiej pozycji znaleŸli

siê przedstawiciele powiatu lubiñskie-

go. Medalowe miejsce trzecie zajê³a

damska dru¿yna powiatu z³otoryjskie-

go o wdziêcznej nazwie „Kaczawianki”.

Pora¿kê niestety poniós³ zespó³ sta-

rostwa powiatowego w Legnicy, na

szczêœcie organizacyjnie pora¿ki nie by³o.

eg

4 grudnia odby³ siê coroczny turniej w Lubinie – bar-

bórkowa impreza ciesz¹ca siê wieloletni¹ tradycj¹.

Do turnieju zg³osi³o siê 40 zawodników, w tym 

5 zawodników z naszej sekcji.

Czas gry wynosi³ 15 min dla zawodnika, 9 rund.

Po emocjonuj¹cej walce w czo³owej grupie zwyciê-

¿y³ nasz zawodnik Jacek Hajduk. G³ówny faworyt

Seweryn Stok³osa z Lubina zaj¹³ trzecie miejsce. 

1. Jacek Najduk - MDK „Dany” Chojnów8 pkt

2. Wies³aw Baran -Œcinawa 7 pkt

3. Seweryn Stok³osa - Lubin 6,5 pkt

4. Jakub Hajnrych - Lubin 6 pkt

5. Jerzy Pud³o - MDK „Dany” Chojnów 6 pkt

6. Marian Barabasz - MDK „Dany” Chojnów 6 pkt

7. Zbigniew Jach - Polkowice 6 pkt

8. Robert Malec - Lubin 6 pkt

9. Andrzej Kowalewski - Lubin 6 pkt

10. Piotr Goluch - Lubin 5,5 pkt

11. Wies³aw Radzicki - MDK „Dany” Chojnów 5,5 pkt

21. Andrzej Pi¹tek - MDK „Dany” Chojnów 4,5 pkt

Sekcja szachowa zaprasza na zajêcia szachowe

w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek, godz. 17.00

Miejski Dom Kultury, I piêtro

J.P.

W miesi¹cach grudzieñ-styczeñ w piêciu za-
przyjaŸnionych szko³ach: Chojnowa, Chocia-
nowa, Œrody Œl¹skiej, Polkowic, Grêbocic od-
bywaj¹ siê turnieje pi³ki rêcznej dziewcz¹t. Maj¹
one na celu podniesienie umiejêtnoœci gry dru¿yn
w pi³kê rêczn¹, nawi¹zanie przyjaŸni miêdzy
dziewczêtami, rywalizacjê miêdzy dru¿ynami 
i gry fair play.
Chojnów reprezentowany jest przez dziewczêta
Szko³y Podstawowej Nr 4 (kl. V- VI)
Dotychczas uzyskane wyniki:
Turniej w Chocianowie (3.XII.05)
1 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 4 I zespó³
2 miejsce UKS Chocianów
3 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 4 II zespó³
4 miejsce UKS SP-2 Polkowice
Turniej w Chojnowie (10.XII.05)
1 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 4 I zespó³
2 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 4 II zespó³
3 miejsce UKS Chocianów
4 miejsce UKS SP-2 Polkowice
Najlepsza zawodniczka turnieju- Justyna
Himniak, najlepsza bramkarka- Justyna Jamry,
„Król strzelców”- G³ogocka Malwina- 27
bramek. Wszystkie wyró¿nione zawodniczki to
reprezentantki Chojnowa.
Dru¿yny Szko³y Podstawowej Nr 4 wyst¹pi³y
w sk³adzie:
Zespó³ Nr 1: Malwina G³ogocka, Justyna
Himniak, ¯aneta Kot, Ewa Turkosz, Natalia
KuŸniarz, Natalia Halikowska, Magda Koœmider,
Olga Dul, Martyna Humenna, Marta Burzmiñska,
Ewa Grabowska, Katarzyna Wêgierska.

Zespó³ Nr 2: Justyna Jamry, Weronika Franczak,
Ola Zawadzka, Karolina Serkies, Sylwia Bodes,
Klaudia ¯elichowska, Ewa Pa³upska, Kinga
Michalska, Ola Roztoczyñska, Karolina Matu-
szewska, Ola Siuda, Martyna Michnej.

Kolejny turniej (17.XII.05) w Grêbocicach
Sponsorzy:
- Tadeusz Bijak - Foto KODAK, Zygmunt Mi³uch
- radny, Stanis³aw Roztoczyñski, Krzysztof
Baszczyn - Sadownictwo Bia³a, Stanis³aw Krysz-
czuk - Cukiernictwo.

opiekun Klubu Pi³ki Rêcznej 
przy SP-4 Chojnów 

Bronis³aw Konarski

Halowa Liga Pi³ki No¿nej RRyywwaalliizzaaccjjaa
ssaammoorrzz¹¹ddóóww

Turniej  miast

Szachowa Barbórka

12



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 24/616

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam poniemiecki dom mieszkalny z za-
budowaniami oraz dzia³k¹ ok. 2 ha na wzgórzu,
piêkne widoki, w miejscowoœci Radziechów 11,
cena 40 tys z³. (do uzgodnienia). 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-86-13 po godz. 17.00
lub 0604-795-402.

Dom na wsi, do remontu kapitalnego, pow.
100 m2, 5 pokoi, kuchnia, ³azienka, piwnica,
posesja + dzia³ka rolna o pow. 3,22 ha z laskiem,
stawem i ³¹k¹ – 100.000 z³. Witków, gm. Choj-
nów. Wiadomoœæ: tel. (076) 856-05-62.

Sprzedam dom o pow. 200 m2 na dzia³ce
475 m2 z mo¿liwoœci¹ dzier¿awy do 1000 m2,
po kapitalnym remoncie do zamieszkania. Gara¿
wolnostoj¹cy. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
przy ul. Tkackiej o pow. 98 m2, po kapitalnym
remoncie, z kompletnym wyposa¿eniem. Wia-
domoœæ: tel. 0604-919-663. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w sta-
rym budownictwie, na parterze, o pow. 112,8 m2, 
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój. Wia-
domoœæ: tel. 0600-403-757 po godz. 15.00.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, 35 m2

w Chojnowie ul. D¹browskiego 32. Wiado-
moœæ: tel. (075) 771-51-50.

Kupiê mieszkanie 2. lub 3.pokojowe w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-15-76.

Zamieniê mieszkanie lokatorskie o pow. 76m2

na 2 mniejsze w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0609-749-511.

Zamieniê mieszkanie kwaterunkowe we
Wroc³awiu, pokój z kuchni¹, ³azienka, wc, cen-
tralne ogrzewanie, o pow. 22 m2, na mieszka-
nie o podobnym metra¿u w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 0501-546-235.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.poko-
jowe przy ul. Samorz¹dowej. 
Wiadomoœæ: tel. 0665-707-020. 

Poszukujê do wynajêcia 2.pokojowego miesz-
kania. Wiadomoœæ: tel. 0695-758-206.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
przy ul. Legnickiej o pow. 130 m2 pod zabudowê
mieszkalno-us³ugow¹. Wiadomoœæ: tel. 0601-196-796.

OG£OSZENIA
DROBNE

"CALLA"
Ryszard  Szymañski

OFERUJEMY:
Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych

Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)

Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 
(ca³odobowy)

Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510
(ca³odobowy)

TTEELLEEFFOONN    DDYY¯̄UURRNNYY
CCAA££OODDOOBBOOWWYY

00660066--777799-- 117722 ,,     88118877-- 117766

MERATEH S.A. dzia³aj¹c w sieci salonów AGD i RTV
Avans poszukuje kandydatów do pracy w salonie 
w CHOJNOWIE

na stanowisko:

KIEROWNIKA SALONU
Od przysz³ego kierownika oczekujemy:

- doœwiadczenia w pracy na podobnym stanowisku
- znajomoœci zasad zarz¹dzania personelem oraz zdolnoœci interpersonalnych
- dyspozycyjnoœci
- wysokiej kultury osobistej i komunikatywnoœci
- wykszta³cenia minimum œredniego
- zainteresowania bran¿¹ i zagadnieniami AGD i RTV
- gotowoœci do podnoszenia kwalifikacji i wysokiej motywacji do pracy
- uregulowanego stosunku do s³u¿by wojskowej
- nieposzlakowanej opinii z poprzednich miejsc pracy
- niekaralnoœci

W zamian oferujemy:

· zatrudnienie na umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy
· mo¿liwoœæ dalszego rozwoju zawodowego
· szkolenia produktowe oraz z zakresu technik sprzeda¿y

zg³oszenia (list motywacyjny oraz cv ze zdjêciem) nale¿y przesy³aæ poczt¹ w terminie 7
dni od daty publikacji og³oszenia na adres:

Domator Sp. z o.o.
ul. Spó³dzielców 5, 62-510 Konin 

b¹dŸ w formie elektronicznej na adres: praca-domator@avans.pl
UWAGA! w pole „temat” proszê wpisaæ: „kierownik- CHOJNÓW”

kontakt: dzia³ personalny tel.(63) 245-66-26 wew.313
Domator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty

Nades³anych ofert nie zwracamy.

FHU "DANA" Danuta Marciniszyn
Chojnów ul. Zielona 2 

(teren tartaku) 
wjazd od ul. Zielonej i Drzyma³y

Czynne od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00 - 17.00
Tel. 076 819-25-01, 

888-175-239, 695-698-826.

UWAGA !!!
* Konkurencyjne ceny wêgla i z³omu - 

mo¿liwoœæ negocjacji cen!
* Rabat do 5% ceny wêgla!
* Uwzglêdniamy reklamacje odnoœnie 

jakoœci wêgla!
* Transport i roz³adunek do piwnic 

w cenie zakupu!
* Us³ugi lombardowe 

W sprzeda¿y posiadamy te¿ 
EKO-GROSZEK 

do pieców z podajnikami i zasobnikami.

SSkk³³aadd    ooppaa³³uu ,,     
sskkuupp    zz ³³oommuu

Emerytura 
to nie ruletka

Nie daj siê
wylosowaæ!

PrzyjdŸ do 
Commercial Union

· Jesteœmy od 6 lat 
w czo³ówce OFE·Nie znikniemy z rynku·Mamy najni¿sze 
koszty zarz¹dzania

Agent 
El¿bieta Makowiec

Tel. (076) 81-88-323
0606-143-805
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Promocja œwi¹teczna i noworoczna:
wêgiel kamienny od 350 z³/tona
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Uchwa³a Nr L/234/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 r.

nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 

6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2088 z póŸn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala,

co nastêpuje:

§ 1.

Ustala siê liczbê przeznaczonych do  wydania w 2006 r. nowych

licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ w iloœci

3 licencji.

§ 2.

Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia

w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, z moc¹

od 1 stycznia 2006 r. i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³o-

szeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie oraz og³oszeniu w Ga-

zecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz  Bobyk

Uchwa³a  Nr L/236/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 30 listopada  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 póŸ. zm.)

i art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-

nych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸ. zm.), Rada Miejska

Chojnowa uchwala, co nastepuje: 

§ 1.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2005 poprzez:

zmniejszenie  dochodów o kwotê -    87.863 z³

zmniejszenie  wydatków o kwotê -  242.863 z³ 

zmniejszenie  przychodów ( po¿yczka z WFOŒiGW)    -  155.000 z³

§ 2.

Plan dochodów po zmianach wynosi 24.115.680 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi 26.904.793 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 3.309.113 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
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