Chojnowskie rozmaitoœci
Mniejsza subwencja
Uchwalony podczas grudniowej sesji bud¿et miejski na 2005 r. zosta³ zmniejszony
o niemal 140 tys z³. Kwota ta dotyczy zmniejszenia subwencji oœwiatowej wp³ywaj¹cej
do miejskiej kasy z Ministerstwa Finansów.
Ju¿ w paŸdzierniku Ministerstwo okreœli³o
subwencjê w kwocie ni¿szej ni¿ w roku
ubieg³ym o ok. 300 tys. z³. W styczniu br.
w³adze miasta ponownie otrzyma³y informacjê o zmniejszeniu subwencji o 140 tys z³.
Od kilku lat odnotowuje siê tendencje zni¿kowe w tej kwestii – ka¿dego roku Pañstwo
daje mniej pieniêdzy, przerzucaj¹c ciê¿ar
utrzymania placówek oœwiatowych na samorz¹dy. W minionym roku subwencja opiewa³a na kwotê 6.850.366 z³, tegoroczna jest
o ponad 400 tys z³ mniejsza.

O parkingu przy przychodni
Problem parkowania przy Przychodni Rejonowej znany jest mieszkañcom od wielu
lat. Urz¹d Miejski zbada³ mo¿liwoœci
wybudowania miejsc parkingowych na posesji przychodni z dojazdem od ul.
Kazimierza Wielkiego. Wykonanie prac
planuje siê wraz z budow¹ ulicy K.
Wielkiego. Decy-zjê o rozpoczêciu budowy
wstrzymuje jednak fakt, ¿e ten rejon miasta
nie posiada sieci gazowej. Na spotkaniu
zorganizowa-nym przez burmistrza, w³aœciciele posesji poinformowani o procedurach
zwi¹zanych z budow¹ sieci gazowej, podjêli
d
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o skierowaniu wniosków do Wojewódzkich
Zak³adów Gazowniczych w Legnicy. Daje
to nadziejê na wykonanie inwestycji.
Kiedy rusz¹ prace na ul. K. Wielkiego i kiedy
przychodnia bêdzie mia³a parking, zale¿y
od zakoñczenia robót przy sieci gazowej.

Dostêp do informacji
W Wydziale Spraw Obywatelskich pokój
nr 5 - parter - zosta³o uruchomione stanowisko komputerowe, które umo¿liwia mieszkañcom miasta Chojnowa pozyskanie
informacji publicznych zawartych w
Biuletynie Informacji Publicznej, portalach
interneto-wych miasta Chojnowa oraz w
portalach urzêdów administracji publicznej.
Stano-wisko komputerowe jest miejscem o
chara-kterze publicznym, ogólnodostêpnym
dla mieszkañców miasta Chojnowa i
czynne jest w godzinach pracy urzêdu.
Pracownicy wydzia³u sprawuj¹ nadzór nad
funkcjono-waniem stanowiska.
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Uratuj ¿ycie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje w naszym mieœcie punkt
krwiodawstwa. 9 lutego zainteresowani mieszkañcy w wieku od 18 do 65 lat, po badaniu
lekarskim bêd¹ mogli oddaæ krew, która
z pewnoœci¹ pomo¿e w walce z chorob¹
drugiemu cz³owiekowi. Akcja rozpoczyna
siê w Przychodni Rejonowej o godzinie
10.00 i potrwa do godz. 12.00.

Gazela Biznesu dla Dolpapu
ZPWP Dolpap
sp. z o.o. otrzyma³ “Gazelê
Biznesu” w kategorii ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw, nagrodê przyznawan¹ przez Puls
Biznesu dla najbardziej dynamicznych firm.
Ocenie poddane by³y ostatnie trzy lata,
w których firma musia³a notowaæ przyrosty
przychodów w ka¿dym roku, osi¹gaæ zysk
w ka¿dym roku, mieœciæ siê w przedziale
przychodów miêdzy 3 mln a 300 mln z³otych rocznie.
Gazele Biznesu s¹ wspólnym projektem
realizowanym przez 9 dzienników ekonomicznych nale¿¹cych do Grupy Wydawniczej
Bonnier. Oprócz “Pulsu Biznesu” podobne
zestawienia sporz¹dzaj¹ jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Litwy, £otwy,
Rosji, Estonii i S³owenii.
Mimo ¿e szczegó³owe kryteria doboru firm
bior¹cych udzia³ w tych rankingach ró¿ni¹
siê zale¿nie od realiów gospodarczych poszczególnych krajów, ich idea wszêdzie jest
taka sama - promocja rozwijaj¹cych siê dynamicznie ma³ych i œrednich firm.
Przyznanie tej presti¿owej nagrody dowodzi, ¿e chojnowski Dolpap jest przedsiêbiorstwem które osi¹ga bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie siê rozwija oraz
jest rzetelnym partnerem biznesowym.
Gratulujemy.

Nowa rada
4 lutego w szko³ach ponadpodstawowych
na terenie Chojnowa przeprowadzono wybory do M³odzie¿owej Rady Miasta.
Wyj¹t-kiem
by³o
Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, gdzie nie zg³oszono
kandydatów do rady. W pla-cówce przy

Podatek za pieska
31 marca 2005 roku up³ywa termin p³atnoœci
podatku od posiadnia psów za 2005r.
W bie¿¹cym roku stawka podatku od jednego psa wynosi 21,00 z³.
Podatek nale¿y wp³acaæ w kasie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie lub na rachunek
bankowy:
Urz¹d Miejski w Chojnowie
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
13864400000001490620000020.
Podatnikami podatku od posiadania psów s¹
osoby fizyczne posiadaj¹ce psy.
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
1) z tytu³u posiadania psa bêd¹cego pomoc¹
dla osoby niepe³nosprawnej (niewidomej,
g³uchoniemej, niedo³ê¿nej),
2) z tytu³u posiadania psa od osób samotnych
w wieku powy¿ej 65 lat,
3) z tytu³u posiadania psów utrzymywanych
w celu pilnowania gospodarstw rolnych
(w przypadku, gdy w gospodarstwie s¹ nie
wiêcej ni¿ dwa psy).
Podatek od posiadania psów p³atny jest bez
wezwania do 31 marca danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wejœcia w posiadanie psa.
Podatek od posiadania psów pobiera siê
w po³owie stawek, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
Wojska

Polskiego

i

Witosa

oraz

w dwóch miejskich gimnazjach uczniowie
od rana oddawali g³osy na swoich kandydatów. W wyniku g³osowania wybrano
szesnastoosobow¹ radê, której listê nazwisk
podamy w najbli¿szym numerze G.Ch.
Pierwsze posiedzenie M³odzie¿owej Rady
Chojnowa zaplanowano na pocz¹tek marca.

Zrzeszenie
niezawodowych…
W Chojnowie rozpoczê³o dzia³alnoœæ Ko³o
Miejskie Zwi¹zku ¯o³nierzy Ludowego
Wojska Polskiego.
Pierwsze skojarzenia mog¹ wzbudziæ niepokój i rezerwê, nikt jednak z cz³onków legnickiego Zwi¹zku ¯o³nierzy Ludowego
Wojska Polskiego, ani chojnowskiego Ko³a,
nie zamierza wracaæ, nawo³ywaæ czy, jak to
siê wówczas mówi³o, siaæ ustrojow¹ propagandê.
Dzia³alnoœæ Zwi¹zku skupiaæ ma siê na konsolidacji œrodowiska ¿o³nierzy niezawodowych i niekombatantów, którzy s³u¿¹c pañstwu i narodowi budowali czy mo¿e odbu-
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Chojnowskie rozmaitoœci
dowywali Polskê. Nie byli politykami,
zos-tali powo³ani do
obowi¹zkowej s³u¿-by wojskowej i
w jej ramach siali, kosili, budowali
drogi, elektryfiko-wali wsie,
meliorowali, wspomagali szko³y,
remizy, domy kultury. Wielu
pamiêta tamte czasy, wielu z sentymentem je wspomina.
- Chcemy zachowaæ od zapomnienia pamiêæ o ludziach i ich oddaniu
- wyjaœnia prezes Oddzia³u Powiatowego w Legnicy Z¯LWP i inicjator powo³ania Ko³a w Chojnowie
mjr rez. Wojciech Morawiec. - Tych
ludzi s¹ setki, zrzeszeni znów mog¹
coœ zrobiæ dla swojego œrodowiska,
jednoczeœnie ratuj¹c wspomnienia.
Dzia³alnoœæ chojnowskiego ko³a
skupiaæ siê bêdzie na dzia³alnoœci
edukacyjnej i wspomaganiu najbli¿szego œrodowiska.
- Zale¿y nam, aby aktywnie uczest-

niczyæ w ¿yciu miasta - mówi prezes zarz¹du ko³a Gabriel Krische. - Wierzê, ¿e cz³onków ko³a bêdzie sukcesywnie przybywaæ, a im nas wiêcej, tym wiêcej bêdziemy mogli
zdzia³aæ.

Uwaga wêdkarze
Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów - Miasto
zaprasza zrzeszonych w Kole na ze-branie sprawozdawczo-wyborcze, które
odbêdzie siê 20 lutego 2005 r. o godz.
9.00 w auli Powiatowego Zespo³u
Szkó³ przy ul. Witosa (wejœcie od podwórza). Przy braku kworum ustala siê
drugi termin zebrania na godz. 9.30
w tym samym dniu, tj. 20 lutego
2005 r. w tym samym miejscu.
Ze wzglêdu na wa¿noœæ poruszanych spraw prosimy o liczne przybycie na zebranie.
Zarz¹d Ko³a PZW
Chojnów - Miasto

Listy do redakcji

60 rocznica wyzwolenia Chojnowa
10 lutego 2005 roku mija 60 lat od dnia wyzwolenia naszego miasta
z niemieckich r¹k. Po wiekach germañskiego panowania stara piastowska ziemia, w tym Chojnów, powróci³a do Macierzy. Jest to data
o znaczeniu historycznym, o którym nale¿y pamiêtaæ.
Wyzwolenie Chojnowa oraz jego okolic uzale¿nione by³o od przebiegu dzia³añ wojennych Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego
w czasie ofensywy zimowej w 1945 roku. W wyniku pomyœlnego
przebiegu operacji wiœlañsko-odrzañskiej i zdobycia przyczó³ków na
lewym brzegu Odry, stworzono sprzyjaj¹ce warunki do dalszego kontynuowania natarcia na linie nieprzyjaciela uniemo¿liwiaj¹ce Wermachtowi odbudowê jego zdolnoœci do skutecznej obrony. Pomyœlne
dzia³ania 3 Armii Pancernej Gwardii w centrum zgrupowania uderzeniowego frontu spowodowa³y lukê w niemieckiej grupie armii miêdzy
Legnic¹ a Chojnowem wynosz¹c¹ 40 km. Wykorzysta³ to 6 Korpus
Pancerny Armii Sowieckiej i nie napotykaj¹c oporu posuwa³ siê dalej
na zachód opanowuj¹c Chocianowiec i Chocianów zbli¿aj¹c siê do
Boles³awca. 7 Korpus Gwardii 10 lutego obszed³ od pó³nocy
Chojnów i poprzez Witków - autostrad¹ i Górny Kraœnik - uderzy³ od
pó³nocnego wschodu na Boles³awiec.
O szybkim zdobyciu miasta zadecydowa³o prawie jednoczesne
uderzenie od pó³nocy dwóch jednostek 9 Korpusu Zmechanizowanego gen. Iwana Suchowa.
W godzinach wieczornych Chojnów zosta³ “wyczyszczony” z nieprzyjaciela. W czasie tocz¹cych siê walk zniszczeniu uleg³o oko³o
30% ogólnej zabudowy.
W tym czasie 1 AWP w sk³adzie 1-go frontu Bia³oruskiego przekroczy³a granicê polsko-niemieck¹ z 1939 roku zapocz¹tkowuj¹c tym
samym historyczn¹ misjê przywracania do Macierzy ziemi zachodniopomorskiej.
Udzia³ wojska polskiego na froncie wschodnim nie by³ symboliczny,
stanowiliœmy licz¹c¹ siê si³ê operacyjn¹, która pozwoli³a na
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Po telefonicznym dy¿urze
- odpowiedzi burmistrza
Ulica Witosa od lat by³a nieremontowana. Czy miasto zamierza
coœ zrobiæ z t¹ nierówn¹ i coraz bardziej nieprzejezdn¹ drog¹?
- Zanim zaplanujemy remont ul. Witosa konieczny jest przegl¹d techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej pod jej nawierzchni¹.
Z³o¿yliœmy ju¿ stosowne pismo do Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i oczekujemy odpowiedzi. Je¿eli konieczny bêdzie remont sieci, a z pewnoœci¹
zaistnieje taka potrzeba, ze zrozumia³ych wzglêdów w³aœnie
te prace bêd¹ przeprowadzane w pierwszej kolejnoœci. Poza
tym remontu wymagaj¹ równie¿ chodniki przy tej trakcji. Po
regulacji krawê¿ników i po czêœciowej przebudowie nawierzchni chodników przyst¹pimy do modernizacji ulicy. W
zwi¹zku z tym termin jest uzale¿niony od zakresu prac modernizacyj-nych sieci wodno-kanalizacyjnej i dok³adnie trudno
go dziœ sprecyzowaæ.
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.

zwyciêskie rozstrzygniêcie wielkich bitew w decyduj¹cym koñcowym
okresie wojny.
Udzia³ ¿o³nierzy polskich w wyzwoleniu pó³nocnych i zachodnich
terenów by³ g³ówn¹ przes³ank¹ ich powrotu do Macierzy. Wszystkie
postanowienia i decyzje polityczne Wielkiej Koalicji dziêki temu faktowi mog³y zostaæ w pe³ni wcielone w ¿ycie. S¹ to pomniki zwyciêstwa polskiego orê¿a okupionego ¿o³niersk¹ krwi¹.
Niestety, s¹ pewne si³y polityczne w naszym spo³eczeñstwie, które te
fakty minimalizuj¹, zniekszta³caj¹, a najchêtniej wymaza³yby je
z naszej historii. Szczególnie w ostatnich latach historia najnowsza
traktowana jest nad wyraz instrumentalnie i wci¹gniêta w grê politycz-n¹. Jest przy tym pe³na przemilczeñ i nadu¿yæ interpretacyjnych.
Jeszcze wymowniejsze jest nieomal wyparcie siê z narodowej pamiêci
wysi³ku zbrojnego i ofiary krwi ¿o³nierza polskiego wyzwalaj¹cego
kraj id¹cego najkrótsz¹ drog¹ na Berlin, by spe³niæ testament poprzedników z wrzeœniowych pól bitwy.
Czy¿by tysi¹ce poleg³ych na tym wojennym szlaku Polaków nie
wywodzi³o siê, jak ci od genera³a Andersa, z syberyjskich zsy³ek, stalinowskich ³agrów i wiêzieñ? Czy¿by nie by³o wœród nich tysiêcy ¿o³nierzy AK i B. Ch., którzy wybrali ¿o³niersk¹ drogê na Berlin, zamiast beznadziejnej drugiej konspiracji? Czy wreszcie oni, a tak¿e
tysi¹ce partyzantów spod ró¿nych znaków ponosz¹ winê za wielk¹
politykê i wiaro³omstwo sprzymierzeñców, których konsekwencje
jeszcze do dziœ nêkaj¹ nasz naród (Teheran-Ja³ta).
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w nowych uwarunkowaniach historycznych
w jakich znalaz³a siê Polska, istnieje koniecznoœæ rzeczywistego
rozrachunku z przesz³oœci¹ i nowego spojrzenia na historiê najnowsz¹.
Nie mo¿e siê to staæ jednak kosztem prawdy historycznej opartej na
wiedzy naukowej. Dochodzenie do tej prawdy winno siê dokonywaæ
na drodze studiów bez uproszczeñ i przek³amañ, z uwzglêdnieniem
ca³ego bogactwa i z³o¿onoœci polskich dziejów, z myœl¹ o budowie
uniwersalnego kanonu œwiadomoœci historycznej i wspólnej tradycji
narodowej. W przeciwnym razie mo¿e utrwaliæ siê w m³odym pokoleniu zafa³szowany obraz dziejów ojczystych.
Prezes Zarz¹du Ko³a Gminnego
Zwi¹zku Kombatantów
Jan Borysionek
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Chwil¹ ciszy w ho³dzie ofiarom holokaustu radni rady
miejskiej Chojnowa rozpoczêli obrady XXXVI sesji.

Na XXXVI sesji

G

³ównymi tematami styczniowego posiedzenia by³a
informacja o przygotowaniach chojnowskiej s³u¿by zdrowia do dzia³ania na 2005 r. i informacja o pracy Miejskiej Komisji
Mieszkaniowej.
Zanim jednak radni przyst¹pili
do realizacji porz¹dku obrad, na
wniosek radnego Czes³awa Podhorodeckiego g³osowano nad zdjêciem z porz¹dku, punktu dotycz¹cego uchwa³y w sprawie odwo³ania
przewodnicz¹cego rady miejskiej. Wiêkszoœci¹ g³osów przyjêto
wniosek zdejmuj¹c tym samym
z porz¹dku obrad wspomniany
punkt.
O przygotowaniu Niepublicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej do
dzia³alnoœci w bie¿¹cym roku
mówi³ w³aœciciel tej przychodni
Marek Kwapisz. W placówce,
podobnie jak w roku ubieg³ym,
dostêpnych jest 11 specjalistów.
- Dziêki tak znacz¹cej liczbie gabinetów specjalistycznych, mieszkañcy nie musi szukaæ pomocy
w pobliskich miastach i nara¿aæ
siê na koszty podró¿y – wyjaœni³
M. Kwapisz. – W miarê potrzeb
bêdziemy rozwa¿aæ mo¿liwoœæ
poszerzenia naszych ofert, na
dzieñ dzisiejszy jednak nie ma
takiej koniecznoœci.
Podkreœli³ tak¿e dobrze uk³adaj¹c¹ siê wspó³pracê z Przychodni¹
Rejonow¹. Potwierdzi³ to w swoim wyst¹pieniu Boles³aw Jakubiak – kierownik tej placówki.

Rejonowa Przychodnia w Chojnowie w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej ma pod opiek¹ oko³o
16 500 mieszkañców naszego rejonu. Podstawowa opieka zdrowotna to us³ugi lekarzy POZ, pediatrów, pielêgniarek pracuj¹cych
w szko³ach. W chwili obecnej
w przychodni funkcjonuje 8 poradni specjalistycznych.
- Kontrakty na rok 2005 s¹ nie-
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znacznie wy¿sze ni¿ te obowi¹zuj¹ce w roku 2004, jednak gdy
chodzi o rehabilitacje zdecydowanie za ma³e – powiedzia³ B.
Jakubiak. – Dodatkowo na naszej
sytuacji finansowej w dalszym
ci¹gu bardzo bêd¹ ci¹¿yæ d³ugi
lat poprzednich. Na przyk³ad w wyniku ugody podpisanej z ZUS-em
i Szpitalem Wojewódzkim w Legnicy musimy w roku 2005 sp³aciæ
ok. 160 tys z³. Z koñcem czerwca
2005 roku up³ywa termin ugody
z pracownikami w sprawie tzw.
“ustawy 203” za lata 2001-2003
i jest to kwota ok. 220 tys z³. Jak
widaæ rok 2005 dalej bêdzie rokiem
kiedy, z koniecznoœci, inwestycje
bêd¹ musia³y poczekaæ.

ryjnej pomocy, a jedynie udzielaj¹ pomocy w systemie wyjazdowym. Oznacza to, ¿e nie udziela siê tam, jak kiedyœ w punktach
pogotowia, porad medycznych
czy pomocy doraŸnej.
Dyrektor Narodowego Funduszu
Zdrowia Adam Zdaniuk przedstawi³ radnym g³ówne za³o¿enia
ustawy o œwiadczeniach opieki

Na sesji goœci³ tak¿e z-ca dyrektora ds. lecznictwa Pogotowia
Ratunkowego w Legnicy Waldemar Engel.
- Chojnów by³ pierwszym miaszdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, która wesz³a
w ¿ycie 1 paŸdziernika minionego roku.
Dowiadujemy siê z niej m.in., ¿e
pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zak³adach opieki zdrowotnej.
Na jego wniosek, b¹dŸ na wniosek
osoby upowa¿nionej przez pacjenta
lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna
byæ przekazana w postaci wyci¹gu,
tem w naszym rejonie, gdzie uru- odpisu lub kopii, sporz¹dzanych na
chomiono system Zintegrowane- koszt osoby wystêpuj¹cej o ni¹.
go Ratownictwa Medycznego – Œwiadczenia opieki zdrowotnej
powiedzia³ na wstêpie W. Engel. w szpitalach i ambulatoriach udzie–W jego ramach w Stra¿nicy lane s¹ wed³ug kolejnoœci zg³oStra¿y Po¿arnej dzia³a zespó³ szenia z uwzglêdnieniem zasady
wyjazdowy, który obs³ugiwany sprawiedliwego, równego, niejest przez ambulans i karetkê dyskryminuj¹cego i przejrzystransportow¹ realizuj¹c¹ zada- tego dostêpu do œwiadczeñ opienia codziennie przez 12 godzin. ki zdrowotnej oraz zgodnie z
medycznymi
Zg³oszenie wezwania dokonuje kryteriami
siê na numer alarmowy 999, okreœlonymi przez ministra
który obs³uguje dyspozytorka Filii zdrowia. Œwiadcze-niodawca
pisemnie
Pogotowia Ratunkowego w Leg- informuje
nicy przy ul. Brackiej 11 (w przy- o terminie udzielenia œwiadczesz³oœci odbiór wezwañ bêdzie nia oraz uzasadnia przyczyny
w Centrum Powiadamiania Ratun- wyboru tego terminu. W razie
kowego w Legnicy). Czas dotarcia zmiany stanu zdrowia, wskazuj¹ambulansu ratowniczego na miejs- cej na potrzebê wczeœniejszego
ce zg³oszenia od momentu jego ni¿ w ustalonym terminie udzieotrzymania wynosi³: na terenie lenia œwiadczenia, pacjent informiasta Chojnowa w 93% - 8 minut, muje o tym œwiadczeniodawcê,
w gminie poza terenem miasta który - jeœli to wynika z kryteriów medycznych - koryguje odw 78% - 15 minut.
Zespo³y Filii Pogotowia Ratun- powiednio termin udzielenia œwiakowego w Chojnowie nie realizu- dczenia.
j¹ zadañ stacjonarnej ambulato- Nowa ustawa okreœla tak¿e spec-

jalistów, do których nie jest wymagane skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu. Skierowanie nie jest wymagane do ginekologa i po³o¿nika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa,
okulisty, psychiatry.
O tym czym zajmowa³a siê
w 2004 r. i jakie za³o¿enia przyjê³a na rok bie¿¹cy Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa mówi³a Maria
Steæ przewodnicz¹ca komisji.
W roku 2004 komisja odby³a 15
spotkañ w Urzêdzie Miejskim, na
których omówiono 370 spraw
mieszkaniowych. W tym okresie
w terenie sprawdzono 91 wniosków o przydzia³ mieszkania i
121 podañ z³o¿onych w latach
1995 - 2004 o przydzia³ lokalu do
remontu we w³asnym zakresie. Z
tego do realizacji pozostawiono
35 podañ.
Opracowano wstêpny projekt
listy przydzia³u lokali socjalnych, komunalnych i zamiennych na rok 2005, który obejmuje 31 osób.
- W ostatnim okresie, jako
zadanie pilne, realizuje siê
wyprowadzenie mieszkañców
z budynku (baraku) przy ul.
Z³otoryjskiej – wyjaœnia M. Steæ.
–Do koñca pierwszego kwarta³u
planujemy wykwaterowaæ z tego
obiektu wszystkie osoby tam
zamieszka³e.
Przewodnicz¹ca komisji podkreœli³a tak¿e fakt, jak bardzo zaniedbane s¹ mieszkania pozyskiwane
z ruchu ludnoœci. Najczêœciej s¹
to mieszkania zawilgocone, zagrzybione i zdewastowane przez
poprzednich najemców. Potrzeby
mieszkaniowe miasta, wg oceny
komisji, aktualnie wynosz¹ oko³o
78 mieszkañ. Istnieje pilna potrzeba budowy mieszkañ socjalnych w Chojnowie. Budowa jednego z takich budynków rozpocznie siê ju¿ w tym roku w miejscu
obecnego tzw. baraku przy ul.
Sprawozdanie z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 29 grudnia 2004 r.
do dnia 26 stycznia 2005 r.

Z³otoryjskiej.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.
1. Z³o¿ono wnioski do PFOŒiGW
i WFOŒiGW o dofinansowanie
przebudowy sieci kanalizacyjnej
w ulicach: Z³otoryjskiej, Space-
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rowej, M³ynarskiej, Cichej, Ciemnej, Rynek,
Konarskiego.
2. Ponowiono wnioski z³o¿one w 2004 r. do
PFOŒiGW o dofinansowanie:
a. rewaloryzacji zieleni na cmentarzu komunalnym w Chojnowie,
b. zakupu samochodu do wywozu nieczystoœci sta³ych,
c. wykonania strefy ochronnej na terenie
oczyszczalni œcieków w Goliszowie.
3. Rozstrzygniêto przetarg na wykonanie programu konserwacji kamieniarskiego wystroju
fasady renesansowego Domu Schrama w Chojnowie (Dom Chemika).
4. W trakcie opracowywania - wniosek w sprawie zapewnienia dostaw gazu na potrzeby
kot³owni w SP Nr 3.
5. Dokonano rozliczenia materia³ów zakupionych i zu¿ytych przy budowie nawierzchni
chodników w 2004 r.
6. Opracowywane s¹ specyfikacje istotnych
warunków zamówienia dla inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku bie¿¹cym
(ul. Samorz¹dowa, budynek socjalny, oœwietlenie ul. Kazimierza Wielkiego).
7. Z dniem 31.12.04 r. dokonano zwolnieñ
i rozliczeñ kadrowych osób zatrudnionych
przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Pracownicy wykonywali prace na rzecz Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie (roboty publiczne
dla 25 osób na okres 1,5 miesi¹ca).
8. Przygotowywana jest specyfikacja przetargowa
na zakup materia³ów i us³ug na roboty publiczne.
9. Wstêpnie uzgodniono z projektantami modernizowanej drogi krajowej A 94 warunki
objazdów na czas wykonywania inwestycji.
10. Rozliczono dotacjê w wysokoœci 302.000 z³
z WFOŒiGW na termomodernizacjê SP Nr 4
w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.01.2005 r.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
i Ochrony Œrodowiska m.in. :
1. Przyjêto za wierzytelnoœci zg³oszone i ujête
na liœcie wierzytelnoœci od Syndyka Masy
Upad³oœci „Kaz-Dolzamet” S.A. z siedzib¹
w Chojnowie udzia³ – 312/1000 w nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej przy ul.
Drzyma³y 6-16. 30 grudnia 2004 r. budynek
mieszkalny przekazano protoko³em zdawczoodbiorczym w administrowanie Chojnowskiemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
2. Gmina naby³a od firmy „Kaz-Dolzamet” S.A.
w upad³oœci prawo u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci o powierzchni 380 m2, po³o¿onej przy ul. Drzyma³y, stanowi¹cej drogê dojazdow¹ do gara¿y komunalnych za kwotê 1.590 z³.
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
poprawê warunków zagospodarowania przyleglej nieruchomoœci, dzia³kê po³o¿on¹ przy
ul. Parkowej za kwotê 11.306 z³, przeznaczon¹ pod us³ugi komercyjne z preferencj¹ dla
us³ug turystycznych-motel. Dzia³ka nie mog³a byæ sprzedana jako odrêbna nieruchomoœæ.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w „Gazecie Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:
a. lokalu u¿ytkowego przy ul. Koœciuszki 18,
b. nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1
po³o¿onej przy ul. Parkowej (pod zabudowê
stacj¹ paliw),
c. lokalu u¿ytkowego przy ul. Legnickiej 69a.
5. Wydano decyzje na podzia³ dzia³ek:
a. przy ul. Gen. St. Maczka na wniosek w³aœciciela w celu sprzeda¿y nieruchomoœci,
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b. przy ul. Witosa 5 w celu wydzielenia dzia³ki,
która w po³¹czeniu z budynkiem wydzielonym
po obrysie bêdzie stanowi³a dzia³kê budowlan¹.
6. Zawarto umowê dzier¿awn¹ na miejsce
parkingowe na terenie by³ego „Hosmetu”.
7. Wydano postanowienia w sprawie programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:
a. Firmy „E-PIK” Us³ugi Ekologiczne
Poznañ (unieszkodliwianie eternitu),
b. Firmy „Agro-Œwit” ul. Fabryczna 1 (zbiórka opakowañ).
8. Przeprowadzono inwentaryzacjê sprzêtu
w magazynie OC tut. urzêdu.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
Dodatki mieszkaniowe.
Przyjêto 154 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono i wydano - 119 decyzji , przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê - 13.660,96 z³, (117 decyzji
pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
W miesi¹cu styczniu wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 86.310,10 z³.
Wydano 9 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty
dodatku mieszkaniowego.
Dowody osobiste.
1. Wydano 207 dowodów osobistych.
2. Wszczêto postêpowanie administracyjne
w sprawie o wymeldowanie z pobytu sta³ego
zameldowania.
Uchwa³a Nr XXXVI/176/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami) oraz
art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982r.
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231
z póŸn. zmianami) Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2005r., zwany
dalej "Programem".
§ 2.
Celem Programu jest w szczególnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ
spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób
uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych.
§ 3.
Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Programu oraz sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy i umiejêtnoœci wa¿ne dla zdrowia i trzeŸwoœci, w szczególnoœci wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
b) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjnoinformacyjnych i warsztatowych dotycz¹cych problemów uzale¿nienia od alkoholu, narkotyków,
nikotyny oraz problemów przemocy i agresji,
c) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej
oraz realizowanie w niej programów opiekuñczo-profilaktycznych i edukacyjnych, organizowanie i finansowanie form spêdzania czasu wolnego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zawieraj¹cych elementy profilaktyki uzale¿nieñ (m.in. kolonie, obozy, imprezy plenerowe, wycieczki, zajêcia

sportowe, konkursy, pó³kolonie),
d) finansowanie terapii dla m³odzie¿y gimnazjalnej.
2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez:
a) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii
mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez
podmioty zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych,
b) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy terapeutyczne i profilaktyczne.
3. Zwiêkszanie dostêpnoœci terapeutycznej i informacji dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe
i problemy przemocy domowej, pomocy psychospo³ecznej i prawnej poprzez:
a) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie,
b) finansowanie pomocy prawnej,
c) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy,
d) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
e) finansowanie terapii grupowej dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych
f) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjnoedukacyjnych,
g) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki
alkoholowej,
h) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych do
s¹du w sprawach o orzeczenie obowi¹zku poddania
siê leczeniu odwykowemu.
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15
ustawy poprzez zg³aszanie policji i prokuraturze
wszelkich stwierdzonych naruszeñ prawa.
5. Finansowanie zakupu materia³ów i sprzêtu
niezbêdnego do realizacji celów Programu.
6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego na
sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu.
§ 4.
1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
a) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów
pro-filaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, rekreacyj-nych, sportowych, kulturalnych itp.,
b) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we
wspó³pracy z:
a) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kulturalnymi,
b) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,
c) organizacjami sportowymi,
d) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
e) punktem konsultacyjnym,
f) organizacjami spo³ecznymi.
§ 5.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych:
1.Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ustala siê
jako 10% najni¿szego wynagrodzenia pracowników, okreœlonego przez Ustawê z dnia 10 paŸdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679), zarówno za udzia³ w posiedzeniu Komisji jak i w posiedzeniu zespo³u
zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie
"Listy wynagrodzeñ" sporz¹dzonej przez Pe³nomocnika Burmistrza ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, z zastrze¿eniem, ¿e za posiedzenie Komisji i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest
podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 6.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.
§ 8.
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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“Zamiast œpiewaæ babci sto lat
tañczê z babci¹ rock and rolla”
W takich i im podobnych rytmach najm³odsi mieszkañcy grodu nad
Skor¹ œwiêtowali Dzieñ Babci i Dziadka.
Chojnowski Miejski Dom Kultury w imieniu wszystkich wnuków
i wnucz¹t zaprosi³ 23 stycznia babunie i dziaduniów na barwne widowisko z okazji ich œwiêta.

Pañstwo Genowefa i Tadeusz Roliñscy
byli najstarszymi (sta¿em) i najzasobniejszymi (we wnuki) “dziadkami” na sali

Pañstwo Szymañscy to najm³odsi
“Œwie¿o upieczenio dziadkowie”
Scena tego dnia rozbrzmiewa³a œpiewem i tañcem, m³odzi artyœci dali
z siebie wszystko - wszak
to wystêpy dla najukochañszych, najbardziej
cierpliwych, najbardziej
wyrozumia³ych i najbardziej pob³a¿liwych opiekunów, jakich zna
ka¿da szerokoœæ geograficzna.
Maluchy z dwóch chojnowskich przedszkoli przygotowa³y siê na ten,
w wielu przypadkach, debiutancki popis perfekcyjnie. Smaczku
prezentacjom dodawa³o sponZa dobroæ, mi³oœæ, troskê o wnuki,
taniczne i nieskrêpowane zaogromne dziêki sk³adamy.
chowanie m³odych artysJakie by by³o bez babci ¿ycie,
tów. Nie stremowa³a ich
cieszymy siê, ¿e Ciê mamy.
nawet kurtyna, która pierwszy raz od kilku, a mo¿e nawet kilkunastu lat nie chcia³a siê ods³oniæ
– przepali³ siê silnik, kurtyna posz³a wiêc na boki za pomoc¹ si³y naturalnych miêœni.
Uczniowie nauczania pocz¹tkowego Szko³y Podstawowej nr 4 przenieœli wszystkich w œwiat tradycyjnych, nieco zapomnianych i coraz
bardziej niedocenianych, bajek. Kolorowa inscenizacja przypomnia³a
tym starszym i tym m³odszym jak wa¿na jest znajomoœæ, nawet wyimaginowanych treœci i jak wa¿ne jest z nimi obcowanie.
Dzisiaj nowoczesna babcia
Nie chce chodziæ w ciep³ych kapciach
Nie chce robiæ ju¿ na drutach,
W internecie bajek szuka.
Wieczorami tañczy sambê
I wyjada ca³¹ mambê.

Wspólna podró¿ w œwiat bajek...
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Na scenie wyst¹pi³ tak¿e chojnowski
Karambol dzia³aj¹cy przy MDK
Prowadz¹cy imprezê, dyrektor MDK Stanis³aw Horodecki zadba³
tak¿e o aktywny udzia³ seniorów. W trakcie kilku plebiscytów poznaliœmy „dziadków” najstarszych i najm³odszych sta¿em, oraz tych
z najwiêkszym dorobkiem czyli z najwiêksz¹ liczb¹ wnucz¹t. Babcie
„naj” nagrodzono smakowitymi babkami, a „naj” dziadków pachn¹cymi piernikami.
- To wspania³a uroczystoœæ - mówi jedna z babæ.
- Dzieci na scenie s¹ takie
wdziêczne, ¿e ³zy wzruszenia same nap³ywaj¹ do
oczu, a ta w kucyku, to moja wnusia - œpiewa³a i tañczy³a, bêdzie z
niej artystka…
Podobne opinie wyraDawno temu babcia z dziadkiem
¿ali wszyscy zapytani
w piaskownicy siê k³ócili o ³opatkê.
o wra¿enia.
Impreza pod nazw¹
Dziœ na spacer id¹ sobie,
„DZI-WNU czyli Dziada gdy wróc¹, ja im kawê dobr¹ zrobiê.
kom Wnuki”, to pierwsze tego typu pokoleniowe spotkanie. Dzieci, a g³ównie „dziadkowie”, maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie kontynuowane ka¿dego roku.
eg
Babcia, to starsza dziewczynka,
co kiedyœ mia³a usta jak malinka.
Mamê i tatê dawno wychowa³a,
za to w prezencie wnuki dosta³a.

Tañce, œpiew i wzruszenie - to by³y
niezapomiane chwile
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Muzyczny g³ód
DEYA VU, a co to jest?
oni teraz graj¹ - fussion jazz.
Powoli z zimowego snu budzi siê koncertowy ¿ywot naszego miasta. Po XIII Finale
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
podczas którego w naszym MDK zagra³o
kilka chojnowskich zespo³ów w ostatni
styczniowy pi¹tek, w kawiarni “Jubilatka” mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie.
Zaprezentowa³ siê zespó³ - DEYA VU.
Ró¿ne by³y ich koleje losu.
Kiedyœ kojarzony z blues-rockiem. Obecnie muzyczne perypetie sprawi³y, ¿e zespó³ zakotwiczy³ w Boles³awcu. Nowe
miejsce, nowi ludzie w sk³adzie. To zaowocowa³o te¿ zmian¹ gatunku muzyki. Fussion-jazz, to dla laików jazz podlany solidnym rzemios³em rockowym. Dwóch chojnowian (notabene) za³o¿ycieli tej kapeli:
Dariusz Sobañski - gitara i Ireneusz Matys
- gitara basowa, kieruj¹ Deya Vu do bardzo wysublimowanego s³uchacza. A jaki
jest rodzaj s³uchacza w Chojnowie? W pi¹tek 28.01. br “Jubilatka” pêka³a w szwach.
To tylko œwiadczy o swoistym g³odzie muzycznym w naszym narodzie. Mo¿na
tylko ¿a³owaæ, ¿e sama impreza trwa³a raptem
nieca³e dwie godziny. Zimowe wróble
przesiaduj¹ce na redakcyjnych parapetach, æwierkaj¹ o tym, ¿e chojnowska
m³odzie¿ jeszcze raz chcia³aby prze¿yæ
solidne Deja Vu z “Deya Vu” . Czy jednak tak siê stanie? Muzyczny g³ód jest
jednak wielki jak przysta³o na ma³y
Chojnów. Byæ mo¿e podobne imprezy
rusz¹ w innym miejscu grodu nad
Skor¹... Nie pozostaje nam wiêc nic
innego, jak uzbroiæ siê w cierpliwoœæ.
Piotr Misikiewicz

Podziêkowania
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CCC

CCC

Maturzyœci z Powiatowego Zespo³u
Szkó³, przy ul. Wojska Polskiego, sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Panu
Stanis³awowi Kryszczukowi oraz Andrzejowi Kupczykowi za przekazanie nieodp³atnie chleba i pomoc w organizacji
“stódniówki”, która odby³a siê 22 stycznia br. w sali “Domu Chemika”.
Rodzzice i uczzniowie klass V LH i III LP

Serdeczne podziêkowania od Agnieszki
prababci Jamiry, babci Krysi z Jadwisina
i babci Krysi z Chojnowa oraz dziadka
Józka za organizacjê i piêkny wystêp
dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dziêkujemy pani Irenie Rzepiak
wychowawczyni klasy i Helenie Malak.

11

Z mam¹, tat¹ i vipami
To ju¿ czternasta edycja sportowych spotkañ doros³ych z mniej doros³ymi.
Rodzinny turniej sportowy organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego Macieja Cieœlê, Ryszarda Kopackiego i Tomasza B³aszczaka sta³ siê
tradycj¹ w Szkole Podstawowej nr 4. Ka¿dego roku, trzecie klasy staj¹
w szranki rywalizacji, w której obok kolegów i kole¿anek z klasy o palmê
pierwszeñstwa walcz¹ te¿ ich rodzice.
Tak naprawdê nie chodzi tutaj o klasyfikacjê, tej zreszt¹ nie ma, g³ównym
za³o¿eniem imprezy jest integracja i uœwiadomienie dwóm pokoleniom, ¿e
sport, to nie tylko zdrowie, ale i wspania³a rozrywka. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
uczestnicy przekonali siê o tym podczas turnieju. Zabawa by³a przednia –
mamunie i tatusiowie dawali z siebie wszystko staj¹c przed niecodziennymi
wyzwaniami. Bieg w kartonie, wyœcig na hulajnogach, konkurencja z jajami
czy wreszcie „tata stra¿ak”, bawi³y, uczy³y zdrowej rywalizacji i z pewnoœci¹
wspaniale wype³ni³y nietypowe rodzinne spotkanie.
Trzy bojowe dru¿yny wspierali, na zmianê, bardzo zaanga¿owani w rywalizacjê pos³anka Bronis³awa Kowalska, burmistrz Jan Serkies, komendant komisariatu Adam Grabas i z-ca dowódcy jednostki stra¿y po¿arnej Andrzej
Rogalski. Okaza³o siê, ¿e z kondycj¹ vipów nie jest tak Ÿle, rodzice te¿
dowiedli, ¿e codzienna bieganina, to wbrew powszechnej opinii, fizyczna
zaprawa utrzymuj¹ca sprawnoœæ.

Sportu nigdy doœæ. Wspólna, rodzinna zabawa, to
to czego nam brakuje, a o tym jak wiele korzyœci
przynosz¹ tego typu zajêcia przekonujemy siê zbyt
rzadko.
eg
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ pose³ Bronis³awie Kowalskiej, burmistrzowi Janowi Serkiesowi,
Stanis³awowi Kryszczukowi, w³aœcicielowi Zak³adu Wulkanizacyjnego oraz Stra¿y Po¿arnej za
uczstnictwo i pomoc w organizacji turnieju, a tak¿e Miros³awowi
Podlaszczukowi i Jerzemu Krakowskiemu za obs³ugê techniczn¹.

Œwiêto dla nieœmia³ych

- to ju¿ za kilka dni
Przypadaj¹ce 14 lutego Walentynki - œwiêto
zakochanych, kochanych i kochaj¹cych, obchodzone jest w Polsce od kilkunastu lat.
Wa-lentynki przywêdrowa³y do nas z Europy
Zachodniej, gdzie znane by³y ju¿ od XV
wieku.
Wymiana podarunków b¹dŸ rêcznie pisanych
kartek rozpowszechni³a siê szczególnie w wieku XVII.
Œw. Walenty by³ postaci¹ historyczn¹ ( III
w.) Wbrew rozkazom Claudiusza II, cesarza
rzymskiego, potajemnie udziela³ œlubów, za
co zosta³ skazany i stracony. Przed œmierci¹
(14 II 1270) przez dozorcê wiêziennego zd¹¿y³ przekazaæ córce zapiskê: “Od twojego
Walentego”…
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Walenty wystêpuje te¿ powszechnie jako
patron... umys³owo chorych. Prawdê mówi¹c,
jeœliby siê dobrze zastanowiæ - czy¿ mi³oœæ
nie jest “chorob¹ umys³u”?..
Niekiedy oprócz kartek, zakochani, ale te¿
np. serdeczni przyjaciele i w ogóle ¿yczliwi
sobie ludzie obdarowuj¹ siê te¿ drobnymi
prezentami. Zgodnie z tradycj¹ kartki i ¿yczenia winny byæ anonimowe, podpisane
jedynie: “Twój Walenty” b¹dŸ “Twoja Walentynka”, choæ mog¹ nosiæ dyskretne cechy
rozpoznawcze.
Dominuj¹cym kolorem Walentynek pozostaje
czerwieñ, kojarzona z sercem - siedliskiem
wszelkich uczuæ. Od dawna, jako wyraz „s³odkich” uczuæ, kochanym osobom ofiarowane

Fot. E.G., Pawe³ Gawek

Przerwy, podczas których zawodnicy ³apali oddech, wype³nia³y wystêpy
artystyczne. Zespo³y taneczne - „Reepley” prowadzony przez p. Beatê Kornick¹-Miller i p. Renatê Rychliñsk¹, oraz „Rytm” pañ Marii Winiarskiej i
Bar-bary Wiatrowicz, pokaza³y do jakich wyników dochodzi siê prowadz¹c
systematyczne treningi, a szkolny chór pod kierunkiem Zenona Chmielewskiego pokaza³ kunszt (te¿
wytrenowanego) wokalu.

s¹ równie¿ czekoladki.
W walentynki czasami ciê¿ko jest nam
wyraziæ jak bardzo kogoœ kochamy, czêsto
nie wiemy te¿ jak to zrobiæ lub jesteœmy zbyt
nieœmiali, aby nawi¹zaæ bezpoœredni kontakt.
W XXI wieku, w dobie dynamicznie rozwijaj¹cej siê techniki wszyscy Ci, którzy nie maj¹
odwagi podejœæ i powiedzieæ magiczne “Kocham” mog¹ skorzystaæ z dobrodziejstw jakie
niesie ze sob¹ telefonia komórkowa czy internet.
opr. Adrian Sarczyñski
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Diecezjalne kolêdowanie
W ró¿nych interpretacjach, w ró¿nych formach i na ró¿ne g³osy œpiewano kolêdy i pastora³ki podczas przegl¹du, który odby³ siê w Chojnowie 22 stycznia w Miejskim Domu Kultury. Organizatorem Przegl¹du
Kolêd i Pastora³ek by³ Moderator Diecezjalny Eucharystycznego Ruchu
M³odych reprezentowany przez ks. Marka Osmulskiego.
Do grodu nad Skor¹ przyjecha³o 16 zespo³ów pragn¹cych wyst¹piæ przed
szerok¹ publicznoœci¹. Na chojnowskiej scenie zaprezentowa³o siê
tego dnia oko³o 300 wokalistów. Zadbano nie tylko o aran¿acje, ale
i w wielu przypadkach, o oryginaln¹ oprawê muzyczn¹ i kostiumy.
Zgodnie z form¹ przegl¹dów, wystêpy poszczególnych grup nie by³y
poddawane klasyfikacji. Nie by³o wiêc pucharów i podium. Mimo, to

prezentacjom przygl¹da³o siê jury, które wytypowa³o trzy zespo³y do
koncertu laureatów. Wszyscy uczestnicy natomiast otrzymali prezenty
od burmistrza miasta.
Wystêpy najlepszych odby³y siê tu¿ po Przegl¹dzie w koœciele pw.
Najœwiêtszej Marii Panny Niepokalanego Poczêcia, gdzie koncertowano dla mieszkañców Chojnowa. Tu te¿, proboszcz parafii ks.
W³adys³aw Bystrek uhonorowa³ jeden z zespo³ów wrêczaj¹c wokalistom ikonê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
eg

Wszystkim, którzy w ró¿nej formie pomogli przy organizacji
Przegl¹du, uczestnicy i organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania.

Mo¿na staraæ siê o dofinansowanie
Program STUDENT
Od 1 stycznia 2002 roku Pañstwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepe³nosprawnych realizuje program “STUDENT - pomoc osobom niepe³nosprawnym
w zdobyciu wykszta³cenia na poziomie wy¿szym”.
W ramach programu, ze œrodków PFRON, udzielana
jest pomoc finansowa dla osób niepe³nosprawnych na
pokrycie kosztów nauki w szkole wy¿szej.
O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu
mog¹ ubiegaæ siê osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci (lub
orzeczeniem równowa¿nym), które s¹:
- studentami studiów magisterskich, studiów wy¿szych
zawodowych lub uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich prowadzonych przez szko³y wy¿sze,
- studentami studiów podyplomowych lub studiów
doktoranckich prowadzonych przez szko³y wy¿sze
lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
- s³uchaczy kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych,
- uczniami szkó³ policealnych,
- studentami uczelni zagranicznych lub
odbywaj¹cymi sta¿ zawodowy za granic¹ w ramach
programów Unii Europejskiej, ucz¹cymi siê w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie¿ za poœrednictwem Internetu.
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W programie nie mog¹ uczestniczyæ osoby o œrednich
miesiêcznych dochodach brutto przekraczaj¹cych:
- 120 % najni¿szego wynagrodzenia przypadaj¹cego
na jednego cz³onka rodziny pozostajace we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 150 % najni¿szego wynagrodzenia - w przypadku osób
samotnych lub osób samodzielnie gospodaruj¹cych.
Szczegó³y oraz wzór wniosku umieszczone s¹ na stronie
internetowej PFRON - http://www.pefron.org.pl

Stypendium dla uczniów
Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy
siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich
dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci gdy
w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ,
brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e
gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie
losowe.
Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium
szkolne nie mo¿e przekroczyæ 316 z³. netto.
Z³o¿enie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
Termin sk³adania wniosków: do 28 lutego 2005r.
Wiêcej informacji udzielaj¹ dyrektorzy szkó³, Urz¹d
Miejski i Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Chojnowie.

"ZIMA, ZIMA
BIA£A"
Zawita³a do nas d³ugo oczekiwana zima. Swoj¹ radoœæ
dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3 wyrazi³y w pracach plastycznych, wykonanych ró¿nymi technikami.
Wykorzysta³y pastele, akwarele, farby plakatowe, plastelinê i inne materia³y. Prace
dzieci mo¿na ogl¹daæ na
wystawie w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie (na I piêtrze).

Opiekunami wystawy s¹:
E. Ferenc i E. Jedynak nauczycielki Przedszkola Miejskiego Nr 3.
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„Dla ludzi naprawdê wielkich
nie ma wiêkszej radoœci od tej,
gdy drugim mog¹ sprawiæ radoœæ”.
Zgodnie z tradycj¹ naszej szko³y w okresie przedœwi¹tecznym
odwiedziliœmy Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci w Œwiebodzicach
prowadzony przez zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.
Akcjê „Miko³ajki w Œwiebodzicach” przeprowadza³a klasa II Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego pod opiek¹ Pani Ewy
Piechny oraz Samorz¹d Uczniowski Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie wraz z opiekunem Ann¹ Ostropolsk¹.
Uczniowie II T¯ przeprowadzili zbiórkê darów wœród chojnowskich
przedsiêbiorców i ludzi dobrej woli. Cz³onkowie Samorz¹dów
Uczniowskich szkó³ przy ul. Witosa, PoŸniaków i Wojska Polskiego
przeprowadzili zbiórkê darów wœród swoich kolegów i kole¿anek.
Ka¿dy z nich dzieli³ siê tym czym móg³, by sprawiæ radoœæ wychowankom sióstr. W œrodê 15 grudnia 2004 pe³ni radoœci i prezentów
wyruszyliœmy naszym szkolnym autobusem do Œwiebodzic by odwiedziæ tych, którzy mieszkaj¹ w domu opieki.
Mieszkañcy tego domu to ch³opcy w wieku od 2 do 30 lat, którzy s¹
dotkniêci ciê¿k¹ chorob¹. Wiêkszoœæ dzieci jest pozbawiona mi³oœci
rodziców, tylko nieliczni maj¹ mo¿liwoœæ wyjechania na wakacje do
domu rodzinnego. Odwiedzaj¹c kolejno poszczególne grupy, ogarnia³o nas wielkie wzruszenie gdy¿ dzieci pomimo swojej choroby
by³y bardzo radosne, i wita³y nas z uœmiechem. Najwa¿niejsz¹ postaci¹ podczas naszych odwiedzin okaza³ siê œw. Miko³aj, który
wzbudzi³ w mieszkañcach zaufanie i radoœæ. Dzieci z chêci¹ siada³y
mu na kolana, a w zamian za otrzymany prezent recytowa³y i œpiewa³y. Niektórzy natomiast mogli odwdziêczyæ siê jedynie uœmiechem
lub te¿ gestem. Wielu z radoœci przytula³o siê do naszego
œw. Miko³aja.
W ramach naszej wizyty klasa II T¯ przygotowa³a i zaprezentowa³a
dzieciom bajkê pt. „Czerwony Kapturek”.
Wielu z nas odwiedza dom opieki po raz kolejny, niektórzy od
pocz¹tku nauki w szkole.
Radoœæ dzieci by³a mo¿liwa dziêki hojnoœci wielu ludzi dobrej woli.
W tym miejscu serdecznie wszystkim dziêkujemy za wsparcie materialne i finansowe akcji „Miko³ajki w Œwiebodzicach”.
Wœród darczyñców nale¿y wymieniæ: Bank Spó³dzielczy w Chojnowie; Zak³ad Mleczarski „Mlekosmak” Sp. z o.o; Sklep Prze-

mys³owy- Z. Bijak; Sklep Wielobran¿owy- Przemys³owy, B. Wiêcek; Sklep „Lidia” - L. Trawka; ZWS „KOBO” - M. Kostyszyn;
P.P.U.H. Jan Kryszczuk; „ABC” Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy Z. Mosiewicz i L. Grel; ,,Przedsiêbiorstwo Handlowo –Us³ugowe Ma³gorzata Sajnóg; Sklep „Smyk” - M. Darmoros; Sklep „Jeans”
Dwojak - Anna; Piekarnia – S. Kryszczuk; „Enter” -. G . Bromboszcz,
„MEGA” S.C H. Laskowska J. Laskowski; BAR Popularny S.C. Maria
Bu³at, Waldemar Czapski; Zak³ad Produkcji Wyrobów Papierowych
„DOLPAP” spó³ka z o.o.; Sklep Ogólnospo¿ywczy, - T. Wowczuk; Sklep
Spo¿ywczo-Przemys³owy- W. Bieniek; „Góral” – M. Wrona;
Przedsiêbiorstwo Handlowo –Us³ugowe „ Netoperek” -E.
Wiœniewska; „Metal – Cynk” Sp. z o.o.; Us³ugi Fryzjerskie i poœrednictwo ubezpieczeniowe -A. Micha³kiewicz; „MOLNDALS INDUSTRIPRODUKTER POLSKA SPz o.o.; Apteka „ Pod S³oñcem”- A. Wiszniewska;
„MM” Modna Moda – Anna Stasiewicz; Sklep i Kiosk Wielobran¿owy
„Mars” - P. Ficek; Sklep Spo¿ywczy - G. Poznar; Barbara Mrozek;
PZPUH „WOLPYT” Tadeusz Wolski; Sklep Odzie¿owy „Filip”; Handel
Artyku³ami Przemys³owymi – Lombard Ryszard Tarapacz; Sklep
Wielobran¿owy „Arka” - W. Szymañska; Mechanika maszyn biurowych, sprzeda¿ maszyn, artyku³ów papierniczych - W. Szyde³ko;
Optyk, - B. Sa³uga; P.P.H. „Malwina”; „FOTO – ROMA”; „AGFA –
STARPRIT” - G. Krische; Sklep „Szot”- Z. Szot; Obuwie Firma
Handlowa- Bochniarz Szot; Sklep Spo¿ywczo-Warzywniczy – E. Micha³owicz, „Sklep Wielobran¿owy” – G. Domerecki; Karol Bijak.
Wszystkim darczyñcom jeszcze raz w imieniu dzieci dziêkujemy.
Organizatorzy

Dla grzecznych dzieci
250 paczek przywióz³ do Chojnowa œw. Miko³aj,
który przyby³ do grodu nad Skor¹ na zaproszenie
pose³ Bronis³awy Kowalskiej. 22 stycznia w SP 4
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na brzuchatego jegomoœcia czeka³y dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 3 i 4, które chyba jako
wyj¹tkowo grzeczne, zosta³y obda-rowane
miko³ajkowymi prezentami po raz drugi. Pose³
Kowalska zdradzi³a nam nieco wczeœniej, co
Miko³aj powk³ada³ do paczek. Ka¿de dziecko dosta³o maskotkê, przybory szkolne i mnóstwo s³odyczy - ciekawe sk¹d p. Bronis³awa mia³a tak tajne
informacje?
Miko³ajowe spotkanie mia³o wspania³¹ oprawê
artystyczn¹. Uczniowie SP4, jako gospodarze, dla
wszystkich dzieci, Miko³aja i pani pose³ dali koncert, w któ-rym ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie

. By³y tañce disco prezentowane przez
Rytm i Reeplay, znane melodie w wykonaniu
zespo³u muzycznego Konsonans i kolêdy, które
œpiewa³ szkolny chór.
250 paczek dla chojnowskich dzieci, to czêœæ
z 1500, jakie pose³ Kowalska podarowa³a wspólnie
z Miko³ajem, dzieciom z ca³ego regionu.
eg
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Uwaga!
Og³aszamy konkurs fotograficzny kierowany do wszystkich,
którzy lubi¹, potrafi¹ lub nie, maj¹ sprzêt i ochotê
- chc¹ siê zabawiæ w fotografowanie - zachêcamy!

Regulamin konkursu fotograficznego “Impresje
znad Skory” zwi¹zany z programem
“ W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory”
ORGANIZATORZY:
1. Muzeum Regionalne w Chojnowie
2. Biblioteka Miejska w Chojnowie
3. Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddzia³ we Wroc³awiu
TEMATYKA I CELE KONKURSU:
1. Tematem jest rzeka Skora i jej dolina pokazana w ró¿nych aspektach (przyroda, zabytki, urz¹dzenia
techniczne zwi¹zane z rzek¹).
2. Celem jest zachêcenie jak najwiêkszej grupy osób i m³odzie¿y do udzia³u w poznawaniu swoich
“ma³ych ojczyzn”. Odkrywanie uroków przyrody, poznawanie zabytków, kszta³towanie
wra¿liwoœci na piêkno, uwra¿liwianie na problematykê zwi¹zan¹ z ochron¹ œrodowiska,
rozwijanie zami³owania do pieszych wêdrówek, rozwijanie w³asnych zainteresowañ i zdolnoœci
twórczych.
DZIEDZINA OBJÊTA KONKURSEM:
1. Fotografia barwna lub czarno-bia³a.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu mog¹ byæ uczniowie gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, jak
równie¿ osoby zajmuj¹ce siê zawodowo i amatorsko fotografi¹.
2. Ka¿dy mo¿e z³o¿yæ 4 zdjêcia, z których komisja zastrzega sobie prawo wyboru.
3. Zdjêcia przekazane na konkurs powinny byæ dzie³em w³asnym autora.
4. Format zdjêæ nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 15x21 cm.
5. Ka¿de zdjêcie musi posiadaæ metryczkê i nastêpuj¹ce dane:
imiê i nazwisko autora, wiek, tytu³ pracy, czas powstania, adres, w przypadku uczniów tak¿e
nazwê i adres szko³y.
SK£ADANIE PRAC KONKURSOWYCH:
1. Ostateczny termin sk³adania prac up³ywa 30 IV 2005 r.
2. Prace nale¿y sk³adaæ lub przesy³aæ na adres Muzeum Regionalnego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów.
3. W przypadku przesy³ania prac przez pocztê przesy³ka powinna byæ sztywno opakowana.
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU:
1. Oceny zdjêæ dokona jury powo³ane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny
i niepodwa¿alny.
2. Zdobywcy nagród i wyró¿nieñ zostan¹ powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
ZASTRZE¯ENIA:
1. Zdjêcia nie spe³niaj¹ce wymogów regulaminowych nie bêd¹ oceniane.
2. Jury ma prawo wyboru jednego lub wiêcej z nades³anych zdjêæ.
3. Prace zg³oszone do konkursu nie bêd¹ odsy³ane.
4. Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za uszkodzenia w czasie przesy³ki.
5. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo nieodp³atnej publikacji zdjêæ.
NAGRODY:
1. Przewiduje siê nagrodzenie 3. najlepszych prac oraz przyznanie wyró¿nieñ.
2. Wysokoœæ i rodzaj nagród okreœl¹ organizatorzy.

Biuro Organizacyjne konkursu: Muzeum Regionalne
w Chojnowie
pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów, tel. 076/8188-353
czynnne oprócz sobót i niedziel od 8:00 - 15:00.
Uczestnicy konkursu zostan¹ poinformowani przez organizatorów
o terminie wystawy pokonkursowej.
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Œcie¿ka przyrodnicza
w Chojnowie
W roku szkolnym 2003/2004 Szko³a Podstawowa nr 3 przyst¹pi³a do
konkursu „Szko³y dla Ekorozwoju na Dolnym Œl¹sku – Zadbajmy
o wspóln¹ przestrzeñ”. Do przyst¹pienia do konkursu sk³oni³ nas brak
oznakowanych zielonych miejsc na terenie miasta i gminy oraz niezagospodarowany teren przy Szkole Podstawowej nr 3.
Zarówno w mieœcie jak i w pobliskich
wioskach znajduj¹ siê skupiska zieleni
oraz pomniki przyrody. Pomi-mo tak
du¿ej iloœci terenów zielo-nych, miasto i gmina nie posiadaj¹
oznakowanych takich miejsc. Jednym z miejsc, gdzie brakowa³o terenów zielonych by³a Szko³a Postawowa nr 3. Bogus³awa Kruk i El¿bieta Rusiecka napisa³y projekt pt.
„Zielone miejsca dla mieszkañców Chojnowa”. Szko³a wygra³a
konkurs i otrzyma³a dotacjê od Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska. W
wyniku prac nad realizacj¹ projektu
powsta³a œcie¿ka przyrodnicza na
terenie miasta i gminy oraz ostoja
przyrody na terenie przyszkolnym.
Œcie¿ka przyrodnicza „Zielone miejsca
dla mieszkañców Chojnowa
i okolic” ma d³ugoœæ oko³o 8.2 km.
Przystanek nr 1 – Ostoja przyrody przy SP nr3
Przystanek nr 2 – Staw Miejski
Przystanek nr 3 – Pomnik przyrody „Grzeœ” – buk pospolity
Przystanek nr 4 – Park Piotrowicki
Przystanek nr 5 – Pomnik przyrody „Konrad” – d¹b szypu³kowy
Przystanek nr 6 – Wodospad na rzece Skorze
Przystanek nr 7 – Park Piastowski
Przystanek nr 8 – Park Œródmiejski
Przystanek nr 9 – Pomnik przyrody „Jacuœ” – klon jawor
Przystanek nr 10 – grupa Pomnik przyrody „Kolczatki”
Ps. Na ³amach prasy realizatorki projektu, nauczyciele, dyrekcja szko³y
oraz uczniowie pragn¹ podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê
do utworzenia œcie¿ki przyrodniczej w naszym mieœcie oraz do
stworzenia ogrodu przyszkolnego.
Partnerzy uczestnicz¹cy w projekcie: Rada Rodziców, Urz¹d Miasta,
Urz¹d Gminy, Drewbud Marian Skrzypczak, „Szyldy – Napisy – Reklamy”
Zbigniew Halikowski, Zak³ad Stolarski – Jerzy Kuliniak, Transport
Specjalistyczny „Bobik”, „Foder” ¯wirownia – Go³aczów, Krzysztof
Kañczuga – Transport, Sk³ad Budowlany – Ma³gorzata Bartnik, PHU
„Trans – Piotr” Piotr Osiadacz, Kopalnia Kruszyw Rokitki spó³ka z o.o. –
Pawe³ Kozubski kierownik kopalni, Zak³ad Produkcyjno-Handlowo Us³ugowy – Jerzy M¹czniewski, Metal Cynk – Chojnów, „Kamieniarz”Bo¿ena Modliñska – Kopalnia Piaskowca Czaple 76, pan Miros³aw
Pieni¹¿ek – PKP, Sklep Wielobran¿owy „Arka” – Wioletta Szymañska,
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pan dyrektor
Andrzej Rudek, Firma Us³ugowo – Handlowa Julina Romaniak,
DREWBUD Marian Skrzypczak, AGRO-ŒWIT – Edward Œwita³a – Sylwia
Œwita³a, a przede wszystkim chcemy podziêkowaæ ludziom, którzy uczestniczyli przy wykonaniu ogrodu przyszkolnego.
B.K., E.R.
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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

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Ferie z bibliotek¹
zapraszamy do udzia³u w konkursach i zajêciach
„Walentynkowe konkursy czytelnicze”:
1. Dla uczniów szkó³ podstawowych
– kl. II-IV
2. Dla uczniów gimnazjów – kl. I-III
- termin sk³adania prac – 22.02.05 r.
- og³oszenie wyników konkursów,
wrêczenie zwyciêzcom cennych nagród ksi¹¿kowych
–25.02.2005 r., godz. 900
(ul. Œciegiennego 4)
Zajêcia plastyczne:
„Drobiazgi na uroczyste
okazje” ( z masy solnej)
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y (ul. Œciegiennego 4)
17.02 i 21.02, godz. 1200 - 1400
Zabawy literacko-plastyczne:
„Nasze ulubione wiersze”
Filia nr 1 (ul. Sikorskiego 12) 15.02
i 22.02, godz. 1100 -1300

Szczegó³owe informacje
w bibliotece

MIEJSKI DOM
KULTURY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21

KINO
14 luty-godz.18.00 -”Zakochany
bez pamiêci”
bilety :12 z³
re¿.:Michel Gondry
wystêpuj¹: Jim Carrey,
Kate Winslet, Kristen
Dunst, Elijah Wood.
Joel nie mo¿e pogodziæ siê
z odejœciem ukochanej Clementine. Staje na granicy
szalñstwa, kiedy znajduje
w skrzynce zawiadomienie z kliniki Lacuna Inc:
”Clementine podda³a siê
operacji usuniêcia wspomnieñ zwi¹zanych z Joelem
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i nie ¿yczy sobie jakichkolwiek kontaktów z jego
strony”. W akcie desperacji
Joel równie¿ pragnie wymazaæ z pamiêci wszelkie
œlady po Clementine. Nawi¹zuje kontakt z wynalazc¹ techniki oczyszczania pamiêci dr Hawardem
Mierzwiakiem. Jednak coœ
w najglêbszych zakamarkach umys³u nie pozwala
w pe³ni poddaæ siê skomplikowanej procedurze...

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ
na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów - 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie
budynku w stanie surowym zamkniêtym - 4 lata od daty nabycia. Przetarg,
oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 9 marca 2005 r.
o godz. 11 00 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 4 marca
2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie
tut. Urzêdu. Ustala siê wysokoœæ
post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Wylicytowana cena zostanie podwy¿szona o podatek VAT 22 %. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Do sprzedania piêtrowy dom wolno stoj¹cy na
wsi,do remontu, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: Goliszów, tel. (076) 818-19-86.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie na parterze, dwupoziomowe,
o pow. 62 m2, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-16-02 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe, IIIp., pow. 47 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, piwnica. Wiadomoœæ: tel. 818-88-08
lub 0603-580-161.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. £okietka, pow. 65 m2. Wiadomoœæ: tel. 818-60-38
po godz. 21.00 lub 0602-118-526.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka, wysoki
standard, po remoncie, Chojnów ul. Kiliñskiego,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 818-70-52
lub 0602-453-620.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Budziwojowie k/Chojnowa, o pow. 43 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój oraz pomieszczenia gospodarcze. Wiadomoœæ: tel. 819-10-74
lub 0692-616-490.
Kupiê mieszkanie w starym budownictwie,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-11-74.

Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie, nowe budownictwo. Wiadomoœæ:
tel. (071) 765-22-69 lub 0505-703-511.
Do wynajêcia mieszkanie 2.pokojowe+loggia, balkon, telefon, IIp., nowe budownictwo
w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. (076)
877-37-01 lub 0694-612-022.
Wynajmê kawalerkê (dwupokojowa) w nowym
budownictwie w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 0509-656-281.
M³ode ma³¿eñstwo z dzieckiem pilnie poszukuje mieszkania do wynajêcia w starym lub nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0661855-601 lub 0605-184-819.
Lokal u¿ytkowy, 16 m2 w Chojnowie, po remoncie wynajmê lub sprzedam. Wiadomoœæ:
tel. 818-16-81 lub 0502-283-027.
AUTO-MOTO
Sprzedam POLONEZA Caro 1600, pierwszy
w³aœciciel, przebieg 87 tys km, stan tech.
dobry, gara¿owany, nowe opony, przegl¹d
techn. do 7.05., PZU op³acone. Wiadomoœæ:
tel.0692-678-142.
Sprzedam RENAULT Clio RT, poj. 1,4, rok
prod. 1991, 3.drzwiowy, kolor czarna per³a,
centralny zamek w pilocie, elektr. szyby i
lusterka, szyberdach, welur, siedzenia kube³kowe, sportowa kierownica, halogeny, sportowy wygl¹d, cena 6700 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0698-353-048.

Firma „Alken”,

producent opakowañ i tektury
falistej
poszukuje pracowników
na stanowiska:

¾ elektryk-automatyk
¾ mechanik
¾ operator maszyn papierniczych
¾ przedstawiciel handlowy

List motywacyjny i ¿yciorys
prosimy kierowaæ
na adres siedziby firmy -

Rokitki 79 A
59-225 Chojnów.
tel. kontaktowy
(076) 819-66-22

US£UGI
Kursy prawa jazdy. Informacje - zapisy Szko³a
Jazdy Dariusz Mazur. Wiadomoœæ: tel. 818-72-22,
818-18-07, 0601-993-801 lub 0508-269-511.
PRACA
Praca w Niemczech na stanowisku pomoc
domowa opiekunka. Wymagane kwalifikacje: znajomoœæ jêzyka niemieckiego, doœwiadczenie w pracy ze starszymi, ewentualnymi
chorymi ludŸmi, doœwiadczenie w prowadzeniu gospo-darstwa domowego, mi³a aparycja.
Wiado-moœæ: tel. 0693-707-952.
INNE
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one w Chojnowie o powierzchni od 844 m2 do 1333 m2,
atrakcyjna lokalizacja w po³udniowej czêœci
miasta. Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
przy ul. Legnickiej, pow. 160 m2 wraz z projektem na budynek mieszkalno-us³ugowy. Wiadomoœæ: tel. 0604-993-209.
Sprzedam dzia³kê o pow. 72 ary w Konradówce, obok nowe zabudowania, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0605-331-167.
Sprzedam gara¿ przy ul. W. Polskiego, cena
9 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 818-70-52 lub
0602-453-620.
Sprzedam meble stylowe – holenderskie,
du¿y wybór. Wiadomoœæ: tel. 819-14-56 lub
0698-072-189.

Nowo otwarty
sk³ad opa³u
i skup z³omu
zaprasza:
* Niskie ceny!
* Transport i roz³adunek
do piwnicy - gratis!

* Przed zakupem próba wêgla!
* Mo¿liwoœæ negocjacji cen!
* Wymiana z³omu na wêgiel!
Chojnów ul. Zielona 2

od 7.30 do 17.00
(wjazd od ul. Drzyma³y i Zielonej)

tel. 819-25-01,
888-175-239
GAZETA CHOJNOWSKA NR 3/595
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci zabudowanych budynkami gospodarczymi, po³o¿onych przy ul. Koœciuszki w Chojnowie (teren by³ego „Hosmetu”), dla
których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 14656:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. W planie zagospodarowania przestrzennego
wymienione nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod us³ugi z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 9 marca 2005 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Sprzeda¿
nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 4 marca 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr
13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.
Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 7-8 marca 2005 r. w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.

Syndyk Dolnoœl¹skich Zak³adów Wyrobów Papierowych S.A.
w Chojnowie sprzeda z wolnej rêki:
1. prawo wieczystego u¿ytkowana gruntu o pow. 283 m2
przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹,
dzia³ki po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Okrzei 6.
Cena nie ni¿sza ni¿ 1 300 z³.
2. prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu o pow. 6 205 m2
przeznaczonego pod zabudowê mieszkaln¹. Dzia³ka otoczona
lasem, po³o¿ona jest w Nowej Ziemi k/Z³otoryi na stoku,
przy drodze na trasie Legnica - Jelenia Góra.
Cena nie ni¿sza ni¿ 10 000 z³.

Informacje u syndyka
tel. 87 83 492
lub kom. 0501 735 641
14

Cyklinowanie pod³óg
- bezpy³owo! 220V
Uk³adanie pod³óg,
toczenie w drewnie
Posiadam nowoczesne maszyny
produkcji niemieckiej Lagier:
Hummel, Elan.
Wieloletnie doœwiadczenie
Szybko! Solidnie!

Artur Wróbel
tel. 076/ 81-88-019,
kom. 605-226-206.
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