Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ Rozwoju
Gospodarczego Miasta
Od kilku miesiêcy, sukcesywnie na terenie
miasta wymieniane s¹ oprawy oœwietlenia
ulicznego z rtêciowego na sodowe. Dotychczas wymieniono 45 opraw, na swoj¹ kolej
czeka jeszcze ponad 400. Ka¿da wymieniona ¿arówka daje oszczêdnoœci energii,
a co za tym idzie tak¿e oszczêdnoœci w op³atach. Nowe oprawy s¹ ju¿ na ul. Wolnoœci,
Krasickiego, Sienkiewicza, S³owackiego
i ul. Kiliñskiego.
W przygotowaniu jest specyfikacja przetargowa dotycz¹ca ul. Samorz¹dowej i na sporz¹dzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji kot³owni w Szkole
Podstawowej nr 3, Przedszkolu Miejskim nr 3
i Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
Miasto zaplanowa³o w tym roku wymianê
w tych placówkach starych kot³ów na opa³
sta³y na bardziej ekonomiczne kot³y gazowe.

Wydzia³ Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu
1) w dniach od 08.02.2005 r.
do 01.03.2005r.:
-wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców znajduj¹cych siê
w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej, ul. B.Chrobrego, ul. Kolejowa, ul. Koœciuszki, pl. Dworcowy, ul. Samorz¹dowa,
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 07 lutego 2005 r. Nr 10/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
22.03.2005 r.
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O czym na sesji
Na XXXVII sesji, która odbêdzie siê 23 lutego radni zapoznaj¹ siê m.in. z ocen¹ ³adu,
porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie Chojnowa, wys³uchaj¹ informacji o planowanych pracach Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2005 roku, zapoznaj¹ siê tak¿e z ocen¹
realizacji zadañ Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za
rok 2004r.
W trakcie obrad radni przeprowadz¹ wybory uzupe³niaj¹ce i wybior¹ jednego ³awnika
do S¹du Okrêgowego w Legnicy.
Sesja rozpoczyna siê o godz. 14.00
w Urzêdzie Miejskim, sala nr 11 – zainteresowanych mieszkañców zapraszamy.

Egelsbach - nasz partner
W ubieg³ym roku z pomoc¹ Honorowego
Obywatela Miasta Chojnowa Dietera
Schroedera rozpoczêto rozmowy z niemieckim miastem Egelsbach w sprawie nawi¹zania kontaktów i podpisania umowy partnerskiej miêdzy naszymi miastami. Kilka
dni temu w³adze miasta otrzyma³y pismo
od tamtejszego burmistrza Rudi Moritz’a
informuj¹ce, ¿e „zarz¹d gminy Egelsbach
podj¹³ jednog³oœnie decyzjê, aby oficjalnie
przypieczêtowaæ partnerstwo miêdzy miastami Chojnów i Egelsbach w oczekiwaniu,
¿e zaowocuje to intensywn¹ wymian¹ miêdzy naszymi obywatelami”.
Wyznaczono nawet datê spotkania oficjalnej wizyty, podczas której przedstawiciele
miast podpisz¹ stosowne dokumenty. Umowê nale¿y podpisaæ w obu miastach partnerskich, dlatego w³adze Chojnowa wyje¿d¿aj¹ do Egelsbach 17 marca, reprezentanci
niemieckiego miasta bêd¹ natomiast u nas
goœciæ podczas Dni Chojnowa.
„Jesteœmy pewni, ¿e nasze wzajemne stosunki przyczyni¹ siê do tego, aby budowaæ
dobros¹siedzkie stosunki w najlepszym tego
s³owa znaczeniu i znaleŸæ wspólny „europejski dom” – napisa³, w swoim liœcie skierowanym tak¿e do mieszkañców Chojnowa, burmistrz R. Moritz. „Egelsbach zgromadzi³ wieloletnie doœwiadczenia w ramach
wspó³pracy partnerskiej z francuskim miastem Pont-Saint-Esprit. Okaza³o siê, ¿e
poza oficjaln¹ wspó³prac¹ partnersk¹ rozwinê³y siê kontakty osobiste i na tej pod-

stawie realizowana jest europejska myœl:
dotrzeæ do ludzkich serc”.
W po³owie czerwca Chojnów bêdzie mia³
wiêc pierwsze w swojej historii miasto partnerskie. Mamy nadziejê, ¿e podobnie zakoñcz¹ siê tak¿e procedury prowadzone
z francuskim Commentry.

Zezwolenie na psa
„Gazeta Chojnowska” wielokrotnie porusza³a ju¿ temat bezpañskich, niebezpiecznych, wa³êsaj¹cych siê po ulicach i podwórkach psach. Pretekstem do kolejnych artyku³ów by³y g³ównie liczne skargi i monity
naszych Czytelników. Dziœ te¿, na proœbê
kilkunastu telefonicznych rozmówców, poruszamy temat czworonogów, ale w nieco
innej sprawie. Mieszkañcy obawiaj¹ siê
rosn¹cej w naszym mieœcie liczby psów
uznawanych za agresywne. W³aœciciele
tych ras na ogó³ twierdz¹, ¿e ich podopieczny jest psem dobrze u³o¿onym, ale ma³o kto
wie, ¿e mimo wszystko nale¿y wyst¹piæ
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na posiadanie takiego czworonoga. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. zawiera
dok³adny wykaz ras psów uznawanych za
agresywne. Wed³ug rozporz¹dzenia nale¿¹
do nich: amerykañski bit bull terrier; pies
z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); buldog amerykañski; dog argentyñski; pies
kanaryjski (Perro de Presa Canarino); tosa
inu; rottweiler; akbash dog; anatolian
karabash; moskiewski stró¿uj¹cy; owczarek
kaukaski.
Blankiety wniosków wydaje Urz¹d Miejski,
tu te¿, po uiszczeniu przez wnioskodawcê
stosownej op³aty, uzyskuje siê zezwolenie.
Dotychczas do urzêdu nie wp³yn¹³ ani jeden wniosek o pozwolenie, a ile piesków
z „listy” jest w naszym mieœcie, ka¿dy mo¿e
zaobserwowaæ. Brak stosownego dokumentu poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹
w postaci grzywny, a nawet aresztu.

Oficjalne potwierdzenie
O zakoñczeniu prac i uruchomieniu biofiltra w Przedsiêbiorstwie Utylizacji Odpadów Zwierzêcych „PROFET” nasza gazeta
ju¿ Pañstwa informowa³a. 15 lutego w³adze
miasta otrzyma³y oficjaln¹ informacjê od
zarz¹du spó³ki, ¿e prace nad budow¹ biofiltra zosta³y zakoñczone, a firma uzyska³a
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Chojnowskie rozmaitoœci
Po telefonicznym dy¿urze
- odpowiedzi burmistrza

pozwolenie na u¿ytkowanie instalacji wentylacji hali produkcyjnej
oraz biofiltra przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Legnicy.

W „Gazecie Chojnowskiej” czyta³em ostatnio o planach
budowy budynku socjalnego. Chcia³bym wiedzieæ coœ
wiêcej.

Bêd¹ badaæ Chojnów
Od 1 marca Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych w Warszawie
na zlecenie Ministra Œrodowiska
rozpoczyna na naszym terenie badania geologiczne. Prace prowadzone bêd¹ na podstawie projektu
realizacji prac geologicznych pt.
“Pó³szczegó³owe badania magnetyczne T na obszarze Sudetów”
i maj¹ charakter prac geologiczno poszukiwawczych o wa¿nym znaczeniu gospodarczym.
Badania bêd¹ prowadzone do koñca 2006 r.

Walentynkowa
wycieczka
W og³oszonym przez „Gazetê Chojnowsk¹” i Zak³ad Cukierniczo-Piekarniczy Stanis³awa Kryszczuka
dziesi¹tym ju¿ Konkursie Walentykowym wziê³o udzia³ wyj¹tkowo
du¿o osób. Nasza zabawa polega
na tym, ¿e kupowane w szeœciu
skle-pach S. Kryszczuka walentynkowe wypieki oprócz typowych
dla s³od-koœci sk³adników zawieraj¹ tak¿e nagrody. Mniej lub
bardziej cenn¹ niespodziankê w
ciasteczku mo¿na znaleŸæ tylko 14
lutego w dzieñ œw. Walentego. O
wielkim szczêœciu mo¿e mówiæ
piêcioro klientów, którzy tego dnia
wygrali nagrody g³ówne –
wycieczkê do Pragi. Janina
Kuszmar, Justyna Zenka,
Krystyna Krakowska, Katarzyna
Rup i (jako rodzynek) Lech Jurczak
wkrótce wyjad¹ do stolicy Czech
i byæ mo¿e spotkaj¹ tam jeszcze
œw. Walentego…
Dziêkujemy wszystkim, którzy
zainteresowali siê nasz¹ walentynkow¹ propozycj¹ i serdecznie zapraszamy za rok.
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Ferie z Bark¹
15. lutego trzynaœcioro dzieci z Chojnowa wyjecha³o na tygodniowe
ferie w rejony Wielkopolski. Uczniowie – podopieczni chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy
Wzajemnej Barka wyjechali do
Chudobczyc – miejscowoœci oddalonej o 60 km od Poznania, gdzie
funkcjonuje barkowskie gospodarstwo. Dzieciom zapewniono wiele
atrakcji – spotkaj¹ siê tam z wolontariuszami z Hiszpanii i Niemiec,
odwiedz¹ Poznañ, i okoliczne atrakcje turystyczne.
- Chojnowski zarz¹d Barki w porozumieniu z zarz¹dem poznañskim
zorganizowa³ ten wyjazd w nagrodê za uczestnictwo w zajêciach
z jêzyka angielskiego i dobre wyniki
w na-uce – wyjaœnia przewodnicz¹cy stowarzyszenia Janusz
Fiebich. – To nagroda za
zaanga¿owanie i chêæ rozwijania
siê. W organizacjê wyjazdu
w³¹czy³y siê tak¿e inne instytucje,
Firma
„Zawisza
Travel”
z Legnicy zafundowa³a przejazd,
Urz¹d Miejski w Chojnowie wyposa¿y³ dzieci w artyku³y papiernicze
i piœmiennicze – bloki, kredki, farbki, mazaki, które z pewnoœci¹ wype³ni¹ czas podczas niepogody,
a Alfred Gruszka – w³aœciciel apteki „Salix” zabezpieczy³ pierwsz¹
pomoc w postaci podrêcznej apteczki. Dzieci maj¹ wiêc zapewnione
ferie, s¹ wyposa¿one i co wa¿ne
ubezpieczone polis¹ „Bezpieczny
turysta”, któr¹ na korzystnych warunkach zaoferowa³o nam PZU.
O wra¿eniach dzieci napiszemy po
ich powrocie.
Zarz¹d Barki serdecznie dziêkuje
Tadeuszowi Kie³bowiczowi – w³aœcicielowi piekarni w Bia³ej za ufundowanie s³odkich wypieków dla
dzieci.

- Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Z³otoryjskiej ujêta jest na ten rok w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Nikt chyba nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jest to jeden z priorytetów w naszym mieœcie,
dlatego przygotowaliœmy siê do realizacji tego zadania
zarówno pod wzglêdem technicznym jak i finansowym.
W Biuletynie Zamówieñ Publicznych og³oszono ju¿ przetarg
nieograniczony na budowê. Termin rozstrzygniêcia przetargu ustalono na 5 kwietnia. Jeœli nie bêdzie ¿adnych przeszkód na prze³omie kwietnia i maja rusz¹ roboty budowlane. Prace zaplanowano na okres 16 miesiêcy.
W pierwszej fazie, przez oko³o 2 miesiêcy harmonogram
przewiduje rprowadzenie robót ziemnych i wykonanie fundamentów. Kolejne 4 miesi¹ce to budowa œcian i stropów
nadziemia. Dach, stolarka okienna, instalacja wewnêtrzna
z przy³¹czami i roboty wykoñczeniowe planuje siê odebraæ
w czternastym miesi¹cu robót. Prace koñcowe, to elewacja
i zagospodarowanie terenu. Prawdopodobnie w okolicach
sierpnia przysz³ego roku budynek socjalny dla 26 rodzin
bêdzie gotowy do zasiedlenia.
W miejskim bud¿ecie s¹ zaplanowane na ten cel fundusze,
niemniej bêdziemy straæ siê o œrodki pozabud¿etowe.
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.

W zwi¹zku z planowanym otwarciem
“Punktu Pomocy Ofiarom Przestêpstw”
w Komisariacie Policji w Chojnowie
zapraszamy wszystkich chêtnych do pracy
na zasadach wolontariatu.
Do pracy w punkcie preferowane bêd¹ osoby
z wykszta³ceniem prawniczym lub pokrewnym
(najchêtniej studenci prawa).
Informacji udziela i nabór prowadzi z-ca komendanta
Komisariatu Policji w Chojnowie
podkom. mgr Adam Pyrz.
tel. - 8188305 w godzinach urzêdowania.
Administrator Cmentarza Komunalnego w Chojnowie
prosi o zg³aszenie siê mieszkañców Chojnowa i okolic
do biura cmentarza przy ul. Parkowej 1 celem potwierdzenia
rezerwacji i wykupu miejsca pochówku.
Rezerwacja i wykup miejsca na Cmentarzu Komunalnym
w Chojnowie jest wa¿na na 20 lat od daty zap³aty.
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10 luty 1940 roku jest dat¹ symboliczn¹ – wtedy w³aœnie wywieziono na Sybir
250 tysiêcy Polaków. Wiêkszoœæ z nich nigdy ju¿ nie zobaczy³a swojej ojczyzny.

Nie wolno zapominaæ
Dok³adnie w 65 rocznicê pierwszej deportacji 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.
Uroczystoœci rozpoczêto z³o¿eniem kwiatów pod tablic¹
pami¹tkow¹ przy ul. Chmielnej oraz modlitw¹ za zmar³ych i poleg³ych.
Spotkanie zakoñczono w Domu Chemika. Tu kilka s³ów
kierowanych do chojnowian,
którzy prze¿yli zsy³kê wyg³osi³ burmistrz miasta, on
te¿ udekorowa³ uhonorowanych przez Prezydenta RP Krzy¿em Zes³añca Sybiru. Te odznaczenia otrzyma³o troje cz³onków chojnowskiego Zwi¹zku:
Kazimiera Stanecka – za³o¿ycielka i pierwszy prezes Zwi¹zku,
Genowefa Czarna oraz Tadeusz Bisiorek.
Zwi¹zek Sybiraków w naszym mieœcie liczy obecnie 68 cz³onków.
Z ka¿dym rokiem ta spo³ecznoœæ maleje – w pierwszych miesi¹cach dzia³alnoœci lista liczy³a ponad sto osób. Dla nich spotkania
we w³asnym gronie, to ogromne prze¿ycie - tylko wœród swoich
czuj¹ siê rozumiani. To w jakich warunkach przysz³o im poznawaæ
œwiat wci¹¿ boli i przywo³uje dramatyczne wspomnienia. Jednoczeœnie te przykre doœwiadczenia zahartowa³y ich duchowo i fizycznie, da³y podwaliny do tworzenia silnych i wra¿liwych zarazem osobowoœci. To wyj¹tkowi ludzie. Ich opowieœci, nam wspó³czesnym wydaj¹ siê niesamowite, nikt z nas jednak nie jest w stanie
w równym stopniu dzieliæ ich ¿alu i cierpienia. Czy za kolejnych
65 lat, pamiêæ o ludziach i wydarzeniach tamtego okresu bêdzie
wci¹¿ tak ¿ywa?
***
Rocznica 65 lecia deportacji zbieg³a siê z 60 rocznic¹ zakoñczenia
walk o gród nad Skor¹ i przy³¹czenia go do macierzy, któr¹ przy
obelisku chojnowscy kombatanci i przedstawiciele w³adz miasta
uczcili z³o¿eniem ho³du poleg³ym w walkach.
To znacz¹ca dla miasta data, niewielu jednak o niej pamiêta.
W uroczystoœciach uczestnicz¹ na ogó³ ci, którzy w ró¿ny sposób
zwi¹zani s¹ z wydarzeniami sprzed 60 lat. Chojnowska spo³ecznoœæ
w ró¿ny sposób przyjmuje ten w¹tek naszej historii. Wielu j¹ bagatelizuje, wielu w inny sposób j¹ interpretuje. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci fakt, ¿e na naszej ziemi ludzie oddawali ¿ycie, walczyli o pokój, przelewali krew za spokój kolejnych pokoleñ. Im
wszystkim nale¿y siê czeœæ.
eg
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Druga rada

LISTA RADNYCH M£ODZIE¯OWEJ
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNOWIE
KADENCJA 2005-2007

4 lutego w chojnowskich szko³ach ponadpodstawowych uczniowie
oddawali g³osy na swoich przedstawicieli do tworz¹cej siê M³odzie¿owej Rady Miasta. W wyniku g³osowania wy³oniono z ka¿dej
placówki (poza Liceum Ogólnokszta³c¹cym, gdzie nie zg³oszono
kandydatów) czterech uczniów, którzy stanowi¹ obecnie 16.osobow¹
radê.
M³odzie¿ chce czynnie wspó³uczestniczyæ w ¿yciu miasta anga¿uj¹c
siê spo³ecznie m.in. w promocjê kultury, w dzia³alnoœæ na rzecz
wspó³pracy œrodowisk m³odzie¿owych z organizacjami spo³ecznymi
i politycznymi, pragn¹ reprezentowaæ interesy chojnowskiej m³odzie¿y wobec instytucji rz¹dowych, samorz¹dowych i pozarz¹dowych.
M³odzie¿owa rada ma te¿ pe³niæ rolê ³¹cznika miêdzy uczniami
a w³adzami samorz¹dowymi i oœwiatowymi, jej celem jest zapewnienie mo¿liwoœci uczestnictwa m³odzie¿y w procesie podejmowania
przez w³adze samorz¹dowe miasta Chojnowa decyzji bezpoœrednio
wp³ywaj¹cych na jakoœæ ich ¿ycia.
Pierwsze posiedzenie M³odzie¿owej Rady Miejskiej zaplanowano na
pocz¹tek marca. Bêdziemy œledziæ poczynania m³odych, lokalnych
polityków i trzymamy kciuki…

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie:
1. Serkies Justyna
2. Skalska Anna
3. Matuszewska Paulina
4. Siwka Aleksandra

-

137 g³osów
131 g³osów
127 g³osów
114 g³osów

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie:
1. Sienkiewicz Katarzyna Kinga
2. Szymañski £ukasz Mateusz
3. Ciechocki Kacper Miko³aj
4. Burzmiñska Paulina Julita

-

245 g³osów
175 g³osów
161 g³osów
147 g³osów

Powiatowy Zespó³ Szkó³, ul. Wojska Polskiego 16:
1. Chrz¹szcz Adam
86 g³osów
2. Górnicka Kamila
83 g³osów
3. Zieliñska Marzena
81 g³osów
4. Bovenkamp Mateusz
78 g³osów
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie, ul. Witosa 1:
1. BudŸka Artur
118 g³osów
2. Zarêba Agnieszka
103 g³osów
3. Wiktorowicz £ukasz
89 g³osów
4. Wróblewska Urszula
86 g³osów

eg

Wspomnienia o Chojnowie
Chojnowskie muzeum przenosi swoich
goœci w niezwyk³¹ podró¿ w czasie.
Po miesi¹cach przygotowañ uda³o siê zorganizowaæ wystawê archiwalnych kart
pocztowych z wizerunkiem naszego miasta. To pierwsza od wielu lat taka ekspozycja. Organizatorzy zgromadzili ponad 400
pocztówek przedstawiaj¹cych czêsto nieistniej¹ce ju¿ zak¹tki Chojnowa. Karty pochodz¹ z lat 1890 - 1940.
Uroczysta inauguracja wystawy odby³a siê
11 lutego. Dyrektor chojnowskiego muzeum Jerzy Janus dziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê do powstania ekspozycji, g³ównie panom Kazimierzowi Makowcowi, Andrzejowi Rudkowi i Piotrowi
Klucznikowi, to z ich prywatnych kolekcji
pochodz¹ widokówki.

Bogaty zbiór prezentowanych kart podzielony zosta³ na osiemnaœcie grup tematycznych, co u³atwi ogl¹danie tej ogromnej
liczby eksponatów. Na widokówkach zarejestrowano nie tylko zmieniaj¹c¹ siê architekturê miasta, ale tak¿e jego mieszkañców. Starszych chojnowian wystawa sk³oni
do wspomnieñ, a m³odszym pozwoli spojrzeæ
na miasto oczami fotografów sprzed lat.
Ekspozycjê mo¿na ogl¹daæ do koñca marca.
Muzeum zaprasza od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 8 – 16,
a w weekendy od 11-16
(w soboty wstêp wolny).
Tê wystawê trzeba obejrzeæ.
Magdalena Ksi¹¿êk

Apel
do mieszkañców!
Wymieniasz meble lub sprzêt AGD,
masz zbêdn¹ odzie¿, chcesz wspomóc
potrzebuj¹c¹ rodzinê?
Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym
czego Ci zbywa.
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
„Barka” wspólnie z redakcj¹
“G.Ch.” prosi o wsparcie dzia³añ
na rzecz chojnowskich rodzin.
Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy
do osób potrzebuj¹cych.
Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹
formê pomocy, ofiarodawcom
podziêkujemy na ³amach
Gazety Chojnowskiej.
Dary bêd¹ przyjmowane
w ka¿dy pi¹tek
w godz. 18.00 - 19.00
w sto³ówce przy ul. Drzyma³y 4
(dawna sto³ówka MPGKiM).
Kontakt pod numerem tel. 818-66-84.

UWAGA!
Pilnie potrzebny jest wózek spacerowy,
ubranka dla niemowlaka i lodówka.
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„Niewielki Chojnów na Dolnym Œl¹sku ju¿ drugi rok z rzêdu bije rekordy kinowej frekwencji. Gdy w 2003 roku sprzedano tam 581.485 biletów i dla
z³aknionych filmowych wra¿eñ mieszkañców przez ca³y rok przy wype³nionej sali organizowano 6 seansów dziennie, to rok 2004 zamkn¹³ siê jeszcze
lepszym wynikiem – 649.104 bilety sprzedane na 7 seansów dziennie! Przez 365 dni w roku! Socjologowie...”

Cud mniemany, czyli...
a teraz idziemy na jednego
Nie trafiliœcie Pañstwo w prasie na
powy¿sz¹ wzmiankê? A mo¿e ktoœ czyta³ taki
anons: „Zdumiewa przywi¹zanie chojnowian
do mercedesów klasy A. W roku 2003 mieszkañcy kupili tam wprost z salonów 87 aut tej
marki, a w roku 2004 a¿ 97! Przewiduje siê,
¿e w ci¹gu najbli¿szych kilku lat, o ile tylko
uda siê utrzymaæ to tempo, ka¿da chojnowska
rodzina dorobi siê mercedesa. Szefowie koncernu ju¿ rozwa¿aj¹...” Tego te¿ nie czytaliœcie? Prawda – w ¿adnej z gazet nie by³o
takich informacji, choæ – nie s¹ wcale a¿ tak
bardzo nieprawdopodobne.
W roku 2003 w Chojnowie (dane ze
wszystkich punktów zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ alkoholu w mieœcie) wydaliœmy na „pro-

centy” kosmiczn¹ kwotê 6.977.819 z³ i 89 gr.
W roku minionym okazaliœmy siê jeszcze lepsi – „pocieszycielka strapionych” wyjê³a
z naszych portfeli 7.789.252 z³ i 11 gr.!
Mówi¹c inaczej – w roku 2004 ka¿dy chojnowianin (przyj¹³em, ¿e jest nas 15 tys.), od
oseska po starca, wypi³ po 173 butelki piwa
(liczy³em je drogo, bo po 3 z³ za butelkê) lub
– jak kto woli – uraczy³ siê 25 butelkami
wódki (tê liczy³em po 20 z³). Innymi s³owy –
albo co drugi dzieñ w roku piwko, albo raz na
dwa tygodnie flaszka (przepraszam za te
kolokwializmy).
Uwa¿a siê powszechnie, ¿e jesteœmy biedn¹ spo³ecznoœci¹, ¿e utrzymuj¹cy siê
od wielu lat wysoki stopieñ bezrobocia, ba-

lansuj¹cy wokó³ 30%, nie pozwala nam rozwin¹æ skrzyde³ i jest g³ównym hamulcem
pozytywnych przemian w Chojnowie. Sam
do niedawna w to wierzy³em. Do niedawna,
to znaczy do chwili, w której zapozna³em siê
z prezentowanymi wy¿ej cyframi. Drodzy
Pañstwo – „nie wylewamy za ko³nierz”
wiêcej, ni¿ wynosz¹ ca³oroczne bud¿ety kilku
okolicznych gmin! Biedniœmy?
OdpowiedŸ na to i wiele innych, zrodzonych byæ mo¿e w trakcie lektury, pytañ
pozostawiam Czytelnikom. Podpowiem tylko
jedno. Jeœli ktoœ dojdzie do wniosku, ¿e z rozpaczy nad tymi ogromnymi liczbami najlepiej
napiæ siê wódki, niech ma œwiadomoœæ, ¿e
prezentowane na pocz¹tku dwie wymyœlone
informacje prasowe w jego wypadku ju¿ zawsze pozostan¹ jedynie w sferze marzeñ. To co
– idziemy na jednego?
S. Horodecki

Chojnowski
Hyde Park

Konkurs
Program edukacyjny
“W poszukiwaniu Ÿróde³
Skory” dobiega koñca. Przed
nami rozstrzygniêcie konkursu plastycznego, fotograficznego, inscenizacji
legend o Skorze i sesja popularno - naukowa.
Czytelnikom Gazety Chojnowskiej proponujê konkurs “Gdzie zosta³o zrobione to zdjêcie?” Wœród
osób, które odgadn¹ prawid³owo szeœæ nazw miejscowoœci, w których zosta³y
zrobione zdjêcia, rozlosowana bêdzie nagroda Encyklopedia Psów Esther
Verhoef - Verhallen.
Termin nadsy³ania odpowiedzi mija 4 marca.
Odpowiedzi mo¿na przesy³aæ lub dostarczyæ do redakcji Gazety Chojnowskiej.
Jerzy Kucharski
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“Dla muzycznych smakoszy”
Doœæ niespodziewanie artyku³em “Muzyczny g³ód”, jaki ukaza³ siê w ostatnim numerze Gazety Chojnowskiej,
wywo³aliœmy pewien temat. Mowa
oczywiœcie o imprezach muzycznych
w naszym mieœcie, których jest jak
na lekarstwo. Mo¿e jednak coœ siê
wkrótce zmieni. Sk¹d ta pewnoœæ?
Od pewnego ju¿ czasu, daje siê zauwa¿yæ pewn¹ aktywnoœæ w organizowaniu wieczorów muzycznych w restauracji “Milenium”. Ostatnio w pi¹tek, 11-go lutego, goœci³ tu Gabriel
Fleszar.
To by³a jego trzecia wizyta w Chojnowie, a druga w tej¿e restauracji.
Ktoœ zapewne pomyœli, ¿e ten artysta,
przyjecha³, ¿eby promowaæ swój
trzeci studyjny album i tu mo¿na
by³o siê pomyliæ.
W kilkugodzinnym, akustycznym wystêpie publicznoœc us³ysza³a coœ na-

prawdê wyj¹tkowego. Dla muzycznych smakoszy Gabriel wraz z kolegami przygotowa³ œwiatowe szlagiery i wielkie polskie przebojenp. bardzo
du¿¹ porcjê utworów grupy D¯EM.
Gdzieœ mimochodem przelecia³ kawa³ek DAAB-u, zgrabnie po³¹czony
z najwiêkszym hitem Gabriela “Kropl¹ deszczu”. Prawdziwym przebojem
by³o “Child in time” - DEEP PURPLE.
Mo¿na by tak wymieniaæ przez kilka
linijek tego tekstu. Jedno jest pewne:
oby wiêcej takich imprez. A Gabriel
Fleszar powoli przygotowuje siê do
nagrania kolejnej p³yty. To by³a najciekawsza wiadomoœæ tego wieczoru. A potem zaczê³y siê ferie oraz
adwent i nast¹pi przerwa w imprezach co najmniej na miesi¹c...
Piotr Misikiewicz

Mamy zdoln¹ m³odzie¿
Kto s³ysza³ o festiwalu piosenki w naszym
mieœcie?
Wystarczy zapytaæ gimnazjalistów z „dwójki”,
a ci bez zastanowienia powiedz¹, ¿e chodzi
o konkurs pod nazw¹ „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”.
Ten oryginalny i zabawny festiwal odby³ siê
ju¿ po raz trzeci. To jedna z wiêkszych imprez artystycznych Gimnazjum nr 2. Bior¹ w niej
udzia³ reprezentanci poszczególnych klas w wystêpach solowych b¹dŸ grupowych. Dobór repertuaru jest dowolny, wstêpnej klasyfikacji
wokalistów dokonuje grono pedagogiczne na
etapie eliminacji szkolnych. Wystêpy w Miejskim Domu Kultury, to fina³ i gala tych
najlepszych.
I rzeczywiœcie by³o czego pos³uchaæ, by³o te¿
na co popatrzeæ. Ka¿da z prezentowanych
klas solidnie do wystêpów siê przygotowa³a.
Zadbano nie tylko o wokal, ale i oprawê
choreograficzn¹, zadziwiono tak¿e charakteryzacj¹ i kostiumami. M³odzie¿y nie brakuje
pomys³ów, a gdzie, jak nie na scenie, najlepiej
popisaæ siê swoim artyzmem.
O popularnoœci festiwalu z pewnoœci¹ œwiadczy frekwencja na sali. Publicznoœæ to nie
tylko obecni uczniowie tej szko³y, ale tak¿e
absolwenci i wielu sympatyków tej imprezy.
Komisja oceniaj¹ca wystêpy klasyfikowa³a
wykonawców w dwóch kategoriach – solo
i zespo³owo. Pierwsz¹ indywidualn¹ nagrodê
otrzyma³a reprezentantka kl. I f Aleksandra
Rzyczkowska, drugie miejsce jej kole¿anka
Anna Œwiat³oñ. Trzeci¹ pozycjê zajê³a
Paula Potoczna przedstawicielka kl. Id.
Myde³ko Fa w wykonaniu klasy IIb zosta³o
najwy¿ej ocenione w kategorii zespo³owej.
Drug¹ lokatê zajê³a klasa II a, która odebra³a
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tak¿e nagrodê publicznoœci. Miejsce trzecie
otrzyma³ kwartet z kl. Ie.

Ambitni tu¿ po zakoñczeniu trzeciego Festiwalu Piosenki „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e” ju¿
przygotowuj¹ siê do kolejnej edycji. I s³usznie, bo poziom artystyczny roœnie z roku na
rok…
eg
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Karnawa³owi przebierañcy
Doroœli maj¹ Rio de Janerio, Wenecjê i liczne bale karnawa³owe,
a najm³odsi…? Oni te¿ maj¹ gdzie wyszumieæ siê w karnawale.
Ka¿dego roku tu¿ przed zimowymi feriami uczniowie najm³odszych
klas Szko³y Podstawowej nr 4 spotykaj¹ siê na du¿ej balowej sali i wspólnie ho³duj¹ szalonej zabawie. Oczywiœcie obowi¹zkiem jest tu strój
nie z tego œwiata i epoki. Tak wiêc na sali w barwnym korowodzie
falowa³y ksiê¿niczki, cyganeczki, wró¿ki, panny m³ode czy te¿ squo.
Wœród panów dominowa³y silne charaktery – oczywiœcie Zorro, kilku
szeryfów, muszkieterzy i karatecy. By³y te¿ postacie z bajek te sympatyczne i budz¹ce grozê, króliczki, pieski, kotki, pszczó³ki i wiele innych
pieczo³owicie przygotowywane przez babcie, ciocie i mamusie.

Szalone tañce
przeplata³y siê z
konkursami, w
których mo¿-na
by³o wyka-zaæ
siê spraw-noœci¹ fizyczn¹ lub
zdolnoœciami
artystycznymi.
By³o weso³o,
g³oœno i kolorowo - jak na karnawa³ przysta³o.
eg

„Pegazik” wystartowa³
Ruszy³a kolejna edycja konkursu recytatorskiego „Pegazik”.
O randze tej imprezy wiedz¹ wszyscy recytatorzy naszego miasta.
Od kilku lat „wierszokleci” szkó³ podstawowych i gimnazjalnych walcz¹ o palmê
pierwszeñstwa pocz¹wszy od etapu szkolnego, poprzez miejski, powiatowy, a¿ po dolnoœl¹ski fina³ w K³odzku.
W chojnowskich szko³ach rozpoczê³y siê ju¿ eliminacje do etapu
miejskiego. Znamy wyniki szkolnych zmagañ uczniów SP 4.
11 lutego w sali teatralnej zaprezentowa³o siê kilkudziesiêciu
uczniów klas IV-VI. Repertuar
by³ zró¿nicowany zarówno pod
wzglêdem tematycznym jak
i skali trudnoœci. M³odzi ludzie
zdecydowanie unikaj¹ prozy wiêkszoœæ recytowa³a mniej lub
bardziej znane wiersze popular-
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nych autorów. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci fakt, ¿e nie jest ³atwo dobraæ oryginalny tekst, coraz
trudniej te¿ sprostaæ konkurencji.
Byæ mo¿e w³aœnie z tych powodów liczba uczestników tegorocznej edycji szkolnego „Pegazika”
by³a zdecydowanie ni¿sza ni¿
w latach poprzednich. Na placu
boju pozostali najambitniejsi i prawdopodobnie najzdolniejsi. Z tego
tytu³u konkursowe jury mia³o bardzo trudne zadanie oceniaj¹c

poszczególnych wykonawców.
Dowodem na to by³ werdykt – przyznano dwa równorzêdne miejsca
pierwsze i dwa miejsca drugie.
Bernarda Sypieñ, która w tym
roku by³a organizatork¹ szkolnego konkursu potwierdzi³a, ¿e taka
sytuacja jeszcze siê nie zdarzy³a.
Podczas gdy sêdziowie debatowali nad wynikami, publicznoœæ
zabawiali soliœci przygotowani
przez Zenona Chmielewskiego
i szkolna grupa teatralna prowadzona przez Barbarê S³otwiñsk¹.
Tego dnia najwa¿niejsza jednak
by³a klasyfikacja. Podniecenie i niepewnoœæ ros³y z ka¿d¹ minut¹.
Wreszcie odczytano werdykt, rozdano nagrody, puœci³y nerwy, pokaza³y siê ³zy… A zaraz potem

mobilizacja – trzeba przecie¿
dopracowaæ szczegó³y i poprawiæ
dykcjê do kolejnej tury zmagañ.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
przechodz¹ do etapu miejskiego,
gdzie spotkaj¹ siê z laureatami
konkursu z pozosta³ych chojnowskich szkó³.
eg
I miejsce
Karolina Bukowska kl. IVa,
Wojtek B¹kowski kl. Vd
II miejsce
Pamela Markiewicz kl. VIe,
Jakub Mormul kl. Va
III miejsce
Martyna Humenna kl Vb
Wyró¿nienia
Karolina Serkiem kl. IVa,
Julia Janiszewska kl. IVb,
Jakub Stasiewcz kl. VIe
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To ju¿ pi¹ty raz
tym, ¿e Chojnów ma najbardziej roztañczon¹ m³odzie¿ w regionie pisaliœmy wielokrotnie. Nasze zespo³y
taneczne daj¹ lokalnym patriotom wiele
powód do du-my zdobywaj¹c mnóstwo
nagród na wszel-kiego rodzaju przegl¹dach,
turniejach, kon-kursach. Ta taneczna passa z
pewnoœci¹ ci¹g-n¹æ siê bêdzie jeszcze przez
kolejnych kilka lat, w szko³ach bowiem roœnie
nam taki poten-cja³, ¿e mo¿emy byæ spokojni
o sukcesy w tej dziedzinie.

O

Taki wniosek nasun¹³ mi siê po obejrzeniu pi¹tego ju¿ Szkolnego Turnieju Tanecznego
w SP 4.
Oko³o 10 zespo³ów klasowych, kilkanaœcie utworzonych na tê okolicznoœæ duetów oraz soliœci zadziwili i publicznoœæ i sk³ad sêdziowski.
M³odzi tancerze we wszystkich kategoriach
wykazali pe³ne zaanga¿owanie i przygotowanie techniczne. Uk³ady choreograficzne, kostiumy i wykonanie, w wielu przypadkach
dowodzi³y znajomoœci tematu i ogromnych
tanecznych talentów. Regulamin turnieju zabrania³ tancerzom wykorzystywania strojów
wypo¿yczonych np. od dzia³aj¹cych w mieœcie zespo³ów. To jednak, jak siê okaza³o, nie
by³o dla uczestników ¿adn¹ przeszkod¹. Uczniowie i w tym wzglêdzie wykazali siê pomys³owoœci¹ – kostiumy by³y szyte na miarê,
wyszukiwane w domowych garderobach, kombinowane z bibu³¹ i innymi dodatkami, a wszystko dope³nione oryginalnymi makija¿ami i fan-

tazyjnymi fryzurami. S³owem, szkolny turniej tañca by³ wspania³ym schow i nieprzeciêtn¹ zabaw¹.
Jury oceniaj¹ce uk³ady, stroje, wykonanie
i ogólny wyraz artystyczny nie mia³o zatem
³atwego zadania. Na og³oszenie wyników
wszyscy czekali z niecierpliwoœci¹ komentuj¹c poszczególne wystêpy i wystawiaj¹c w³asne noty. A jak zadecydowali sêdziowie?
Kategoria zespo³y
I miejsce Heyah – kl. VIa
II miejsce Odlotowe agentki – kl. VId
III miejsce Crazy girls – Vb
wyró¿nienia – Stars kl. Vc, Spiders kl. Va,
Kiss kl. VIf
Kategoria duety
I miejsce Ewa Rudyk, Maja Grzeœkowiak
II miejsce ¯aneta Kot, India Nowak
III miejsce Maja Dowgia³³o, Monika Korol
wyró¿nienia – Pamela Wiktorowicz
i ¯aneta Wiœniowska, Kasia Balas
i Dominika Rudzik
Kategoria solo
I miejsce Majka Grzeœkowiak
II miejsce ¯aneta Kot
III miejsce India Nowak
wyró¿nienia - Kamila Semczuk, Angela
Niwiñska
Organizacj¹ turnieju zaj¹³ siê szkolny samorz¹d
wspomagany przez Annê Denisiak i Renatê
Rychliñsk¹.
eg

Choæ karnawa³ w Rio de Janeiro
w rozkwicie, u nas czas zabaw skoñczy³ siê 5 lutego. W ten mroŸny,
sobotni wieczór ostatni¹ szansê
by poszaleæ na parkiecie, przed
40. dniowym postem, wykorzystali uczestnicy balu zorganizowanego przez Ma³gorzatê Cz³onkê
dyrektor Dolnoœl¹skiego Oœrodka
Pielêgnacyjnego „Niebieski Parasol”. By unikn¹æ mafijnych porachunków, „goœcie z Sycylii”, bawili siê poza miastem, w Piotrowicach. Tu trzeba zaznaczyæ, ¿e

organizowane przez „Parasol”
zabawy odbywaj¹ siê za ka¿dym
razem w innej oryginalnej tematyce, a bywalcy tych balów przeœcigaj¹ siê w wyszukiwaniu odpowiednich strojów. W tê sobotê
¿aden „mafiozo” nie kry³ broni
(plastikowej) wystaj¹cej spod
marynarki. Towarzysz¹ce im damy w wykwintnych sukniach czu³y
siê bezpiecznie nawet na parkiecie, bo gminni sportowcy w myœl
zasady „fair play” odprowadzali
je zawsze do stolików, które ugina³y siê od smakowitych potraw
i przek¹sek. Wraz z charytatywnym balem „Niebieskiego Parasola” odby³a siê uroczysta gala
I Plebiscytu na Sportowca i Trenera gminy Chojnów. Pomys³odawc¹ plebiscytu by³ Janusz Cygan sekretarz Urzêdu Gminy
w Chojnowie. Tytu³ najlepszego
sportowca przypad³ Danielowi Gruszeckiemu – pi³karzowi Soko³a
Krzywa i siatkarzowi zespo³u ze
Starego £omu. Kolejne lokaty
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fot. Monika Maciejewska

Dobroczynne balowanie...

zajêli: Dariusz Niemczyk, Anna
Kuniej, Rafa³ Gruszecki i „Malutcy” z Rokitek. Trenerem roku zosta³ Dariusz Ginda – Czarni Rokitki. Wyró¿niono tak¿e Bogdana Kozakowskiego z Soko³a Krzywa
i Krzysztofa Furtakowskiego
z Iskry Krzywa. Swoj¹ obecnoœci¹
bal zaszczyci³y w³adze powiatu
i gminy. Tañczono do samego rana, a uczestnicy na pewno nie
¿a³owali, ¿e nie s¹ w stolicy gor¹cej samby, bo zespó³ muzyczny

„Gambit” z Jawora serwowa³ najpopularniejsze przeboje. Uzbierane pieni¹dze podczas charytatywnej imprezy zostan¹ przeznaczone na potrzeby Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjnego
„Niebieski Parasol”. Mieszkañców Chojnowa ju¿ dziœ zapraszamy
na kolejn¹ wyj¹tkow¹ imprezê
z „Parasolem” prawdopodobnie
w „noc œwiêtojañsk¹” w góralskiej oprawie.
Danuta Rozmus
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr 1?
Miesi¹c styczeñ obfitowa³ w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w kilka ciekawych wydarzeñ. Niew¹tpliwie
mi³ym prze¿yciem dla dzieci by³o
spotkanie z ukochanymi babciami i dziadkami w dniu ich œwiêta.
Do uroczystoœci przygotowywaliœmy siê z kilkutygodniowym
wyprzedzeniem. Zarówno przedszkolaki jak ich wychowawcy wykazali du¿e zaanga¿owanie w opracowanie programów artystycznych, przygotowanie ciekawych
upominków oraz “s³odkiego” poczêstunku dla zaproszonych goœci.

Efektem wspólnej pracy by³o
mi³e rodzinne spotkanie, w trakcie którego dziadkowie mogli nacieszyæ siê wnuczêtami. Wystêpy
milusiñskich i w³asnorêcznie wykonane upominki przyjête zosta³y
z du¿¹ radoœci¹, zaœ wspólny poczêstunek uœwietni³ spotkanie.
Organizowanie tego typu imprez
to nie tylko podtrzymywanie tradycji, ale tak¿e zacieœnienie wzajemnych kontaktów oraz wzmacnianie wiêzi emocjonalnej z bliskimi cz³onkami rodziny.
Kolejnym wydarzeniem miesi¹-

ca by³ bal karnawa³owy. Zgodnie
z coroczn¹ tradycj¹ w tanecznej
imprezie wziê³y udzia³ wszystkie
przedszkolaki i personel przedszkola. W trakcie karnawa³owego “szaleñstwa” uczestnikom balu
towarzyszy³ zespó³ muzyczny.
Przy dŸwiêkach znanych melodii
i w towarzystwie wodzireja wszyscy bawili siê wyœmienicie. Taneczne pl¹sy przeplatane by³y ró¿nymi zabawami i konkursami. Zabawie towarzyszy³ niezwyk³y klimat. W balowej scenerii spotkaæ
mo¿na by³o bajkowe postacie

w przepiêknych strojach. Ten dzieñ
pozostanie w pamiêci dzieci zapewne bardzo d³ugo.
El¿bieta Marczak

Razem wie siê wiêcej
Wspó³czesna biblioteka szkolna staje siê centrum informacyjnym, pracowni¹ interdyscyplinarn¹ i jednoczeœnie jest miejscem, gdzie
uczniowie otrzymuj¹ wsparcie psychiczne i kszta³tuje siê ich osobowoœæ. Sytuacja ta wymaga od bibliotekarzy zdobywania nowych
umiejêtnoœci co motywuje nas do ci¹g³ych poszukiwañ i dalszego
samokszta³cenia.
Wykorzystuj¹c przeœwiadczenie, i¿ „razem wie siê wiêcej” – powo³aliœmy w 2001 r. Zespó³ Samokszta³ceniowy Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkó³ Chojnowskich. W jego sk³ad weszli nauczyciele
bibliotekarze wszystkich szczebli nauczania: E. Rusiecka, A. Wójcik,
A. Filipowicz, M. Lis, A. Dra¿ba, J. Stachowicz, R. Hermanowicz,
J. Matys, L. Olszewska. Wspólnie opracowywane harmonogramy prac
i spotkañ zawieraj¹ tematy, które wspomagaj¹ pracê biblioteki szkolnej i wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom jego cz³onków.
Jednym z g³ównych tematów, którym zainteresowani s¹ wszyscy bibliotekarze jest komputeryzacja bibliotek szkolnych. Powstanie Zespo³u
Samokszta³ceniowego da³o mo¿liwoœæ uczestniczenia w prezentacjach
ró¿nych wersji bibliotecznego programu komputerowego MOL jak
równie¿ rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê trudnoœci i wymiany doœwiadczeñ. Obecnie wszystkie biblioteki szkolne w Chojnowie pracuj¹
w oparciu o ten program, wykorzystuj¹c jego du¿e mo¿liwoœci.
Wœród bibliotekarzy wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u s¹ cz³onkowie
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Ich udzia³ w pracach
Zespo³u zaowocowa³ popularyzacj¹ wiedzy o biblioterapii i jej wykorzystaniu w pracy z czytelnikiem.
W bibliotekach odbywaj¹ siê zajêcia o charakterze biblioterapeutycznym poœwiêcone: przyjaŸni, mi³oœci, rodzinie, narkomanii i twórczoœci
w³asnej uczniów.
Wzajemne kontakty zawodowe i towarzyskie wyp³ywaj¹ce z pracy
Zespo³u sprzyjaj¹ podejmowaniu coraz ciekawszych, wspólnych inicjatyw.
Na uwagê zas³uguj¹ ubieg³oroczne obchody Miêdzynarodowego
Œwiêta Bibliotek Szkolnych, którym towarzyszy³y licznie odwiedzane wystawy osobliwoœci ksiêgozbiorów, g³oœne czytanie przez nauczycieli wybranych fragmentów literatury, konkursy literackie,
plebiscyt na najciekawsz¹ ksi¹¿kê dla m³odzie¿y i okolicznoœciowe
wystawki.
Nasze spotkania s¹ te¿ okazj¹ do wspólnego œwiêtowania. Szczególnie
mi³e wspomnienia pozosta³y po spotkaniu bo¿onarodzeniowym prze-
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biegaj¹cym pod has³em „Bo¿e Narodzenie w literaturze i sztuce”.
Spotkanie ubogaca³y przyk³ady malarstwa sakralnego i czytane przez
uczniów Technikum Ekonomicznego Alicjê Gembarowsk¹, Wioletê
Rudnick¹ i S³awomira Rystaua fragmenty z literatury piêknej.
Charakter poznawczy maj¹ te¿ wspólnie organizowane wyjazdy edukacyjne, na których cz³onkowie Zespo³u mieli okazjê pod¹¿aæ szlakiem czeskiej pisarki Boûeny N mcowèj, zwiedziæ bibliotekê klasztoru w Broumovie, w której na szczególn¹ uwagê zas³uguje pierwodruk ³aciñskiej Biblii z 1478 roku oraz kopia Ca³unu Turyñskiego
z roku 1651. W Görliz zapoznali siê z jednym z najbardziej znanych
ksiêgozbiorów historycznych Górno³u¿yckiej Biblioteki Naukowej.
Jesieni¹ 2004 roku podziwiali Œlê¿añskie Sanktuarium Matki Bo¿ej
Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, którego kustoszem jest by³y wikariusz
naszej parafii ksi¹dz Ryszard Staszak. Gospodarz Sanktuarium
serdecznie zaprasza rodziny, dzieci i m³odzie¿ do Samodzielnego Oœrodka
Duszpasterskiego w Sulistrowicach (ul. Jagielloñska 1a, tel. 071 316 3163,
kom. 0605689592).
Dzia³alnoœæ Zespo³u jest mo¿liwa dziêki du¿emu zaanga¿owaniu bibliotekarzy. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê p. Reginie Wiêc³aw by³emu metodykowi do spraw bibliotek szkolnych, która integruje chojnowskie œrodowisko bibliotekarskie i inicjuje ciekawe przedsiêwziêcia.
Z perspektywy minionych lat okazuje siê, ¿e pomys³ powo³ania Zespo³u Samokszta³ceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Chojnowskich by³ trafny. Tworz¹ce siê wiêzi kole¿eñskie sprzyjaj¹ wypracowywaniu obszarów wspólnego dzia³ania, bo kto przestaje rozwijaæ
siê, zdaniem Antoine de Saint-Exupery’ego, umiera.
Lucyna Olszewska
Jadwiga Matys
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Funkcjonariusze
na rzecz dzieci
Niecodzienn¹ inicjatyw¹ wykazali siê policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie. Podczas przerwy zimowej chojnowscy dzielnicowi zorganizowali Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Dzielnicowego skierowany do dzieci szkó³
podstawowych. Ka¿dy z trzech
dzielnicowych zaj¹³ siê organizacj¹ turnieju w swoim rejonie. Pierwsze rozgrywki rozpoczê³y siê 14 lutego w Szkole Podstawowej nr 3. Do boju
stanê³o tu 15 zawodników,
którzy systemem ka¿dy z ka¿dym walczyli o niecodzienne
trofeum. Najlepszy okaza³ siê
Bogdan Osadkowski, drug¹
lokatê zaj¹³ Dawid Drygaj³o,
br¹z wywalczy³ £ukasz Romanek. Puchar – g³ówn¹
nagrodê rywalizacji wrêcza³
fundator sier¿. sztab. Henryk
Rokita.

Kolejny turniej odby³ siê
w œwietlicy przy ul. Drzyma³y.
Tu zawodników by³o zdecydowanie wiêcej. 30 graczy
w ró¿nym wieku i reprezentuj¹cy ró¿ny poziom z determinacj¹ rywalizowa³o o tytu³ najlepszego. Okaza³o siê, ¿e wœród
zawodników s¹ tak¿e uczestnicy wczeœniejszych rozgrywek. W tym turnieju potwierdzili, ¿e poprzednia wygrana
nie by³a dzie³em przypadku.
Puchar Dzielnicowego pono-

wnie otrzyma³ Bogdan Osadkowski, gratulacje za miejsce
drugie kolejny raz odebra³
Dawid Drygaj³o. Miejsce trzecie zdoby³ Fabian Go³aszkiewicz. W tym turnieju walczono o Puchar Dzielnicowego fundowanego przez sier¿.
sztab. Andrzej ¯aka.
Asp. Romuald Kozio³ prowadzi³ swój turniej na terenie gminy. W Goliszowie przy stole
tenisowym stanê³y tak¿e dziewczêta. Najlepsza z nich spotka³a siê w rozgrywce fina³owej z najlepszym graczem
z grupy ch³opców. Wbrew
pozorom walka by³a bardzo
wyrównana. O zwyciêstwie
zadecydowa³ trzeci set po
remisowym wyniku dwóch
poprzednich. Turniej wygra³
zdobywaj¹c tym samym Puchar Dzielnicowego Maciej
Lewandowski. Jego rywalka
Ilona Potyszka podzieli³a siê
drug¹ nagrod¹ z Damianem
Gruz¹, na najni¿szym podium
stanêli wspólnie Renata Kurowska i Ireneusz Kamieñski.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i razem
z nimi czekamy na kolejne
sportowe koncepcje naszych
dzielnicowych.
***
To nie jedyna inicjatywa funkcjonariuszy. W korytarzach
komisariatu mo¿na ogl¹daæ
wystawê prac pod nazw¹
„Policjant w oczach dziecka”,
która jest efektem og³oszonego przez policjantów konkursu plastycznego. Na propozycjê funkcjonariuszy odpowiedzia³o ponad 100 m³odych plastyków z chojnowskich szkó³ podstawowych.
Szacowne jury w osobach komisarza Adama Grubasa –
komendanta KP, jego zastêpcy podkomisarza Adama Pyrza
i aspiranta Dariusza Cichonia
oceni³o ju¿ prace i przyzna³o
nagrody. Nie chc¹c uprzedzaæ
faktów wyniki podamy po
oficjalnym og³oszeniu wyników i uroczystym wrêczeniu
nagród. Galê konkursu zaplanowano po feriach – bêdziemy tam na pewno.
eg
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O Puchar Burmistrza
5 lutego rozegrano ostatni¹ fazê rozgrywek Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
sezonu 2004/2005. Udzia³ w rozgrywkach wziê³o 16 dru¿yn (170 zawodników). Po rozgrywkach grupowych (tabele poni¿ej) odby³a siê faza pucharowa, do której zakwalifikowa³y siê zespo³y plasuj¹ce siê na miejscach 1-4
w swoich grupach.
GRUPA “A”
14
14
14
14
14
14
14
14

42:0
31:11
31:11
22:20
16:26
15:27
7:35
1:41

77-17
73-31
60-39
51-43
38-58
39-44
26-64
23-91

GRUPA “B”
1/ “ISKRA” NIEDèWIEDZICE
14
2/ PHU BOBIK
14
3/ ENERGIA
14
4/ “KONRAD” KONRADÓWKA
14
5/ PALESTYNA
14
6/ METAL CYNK
14
7/ “ORZE£” ZAGRODNO
14
8/ LO CHOJNÓW
14

34:8
33:9
20:22
20:22
19:23
17:25
15:27
4:38

66-19
61-29
42-49
32-44
50-63
40-39
26-37
32-67

1/ SCORPIONS
2/ KRÓLEWSCY
3/ HULIGANI
4/ “WITAMINA POWER”
5/ “JARZ•BY”
6/ “SKORA JADWISIN”
7/ BIA£A
8/ FC “ZAG£OBIANKA”

MECZE FAZY PUCHAROWEJ
SCORPIONS - KONRAD KONRADÓWKA
ISKRA NIEDèWIEDZICE - WITAMINA POWER
KRÓLEWSCY - ENERGIA
PHU BOBIK - HULIGANI
PÓ£FINA£Y
KRÓLEWSCY - WITAMINA POWER
SCORPIONS - PHU BOBIK
FINA£Y
o miejsca 3/4 PHU BOBIK - WITAMINA POWER
o miejsca 1/2 SCORPIONS - KRÓLEWSCY

10:1 (5:1)
2:3(1:1)
5:3(2:1)
5:0 vo
5:3(1:1)
7:4(4:1)
7:2(2:1)
3:5(3:1)

KOLEJNOŒÆ W SEZONIE 2004/2005
1. KRÓLWSCY
2. FC SCORPIONS
3. PHU BOBIK
4. WITAMINA POWER
Miejsca 5-8 - KONRAD KONRADÓWKA, ENERGIA, ISKRA
NIEDèWIEDZICE, CHULIGANI
Miejsca 9-16 – PALESTYNA, METAL CYNK, JARZ•BY, SKORA JADWISIN, ORZE£ ZAGRODO, BIA£A, LO CHOJNÓW, FC ZAG£OBIANKA
KLASYFIKACJA NAJSKUTECZNIEJSZYCH ZAWODNIKÓW
1. Zeler A. (KRÓLEWSCY) 40 bramek
2. Serkies Ch. (SCORPIONS) 37 bramek
3. Skoczeñ R. (NIEDèWIEDZICE) 21 bramek
4. Ferenc A. (PHU BOBIK) 21 bramek
Najwiêksze objawienie ligi: Micha³ Rubik (Palestyna).
Zespo³y zajmuj¹ce miejsca 1-3 otrzyma³y z r¹k burmistrza J. Serkiesa
pami¹tkowe puchary oraz dyplo-my i nagrody w postaci pi³ek. Zawodnicy
wyró¿nieni indywidualnie (najskutecz-niejsi zawodnicy oraz najwiêksze
objawienie) otrzymali nagrody rzeczowe.
Wsparcia organizacyjnego udzielili: - burmistrz Chojnowa Jan Serkies,
dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie Józef Fiszer, sêdziowie
pi³karscy - Przemys³aw Tomaszewski, Grzegorz Woronek, spiker zawodów
- Andrzej £ysiak.
Podziêkowania organizatorzy kieruj¹ pod adresem sponsorów, którzy ufundowali nagrody rzeczowe: Jan Kryszczuk, Miros³aw Kurczak, Prezes Firmy
PHU Narzêdziowiec, Janusz Cygan - Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe,
Edward Jakubiec, Henryk Kuliniak.
Rozgrywki Chojnowskiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej w sezonie 2004/2005
zorganizowali i poprowadzili spo³ecznie: Miros³aw Pluta; Piotr Hawrylewicz; Robert Lewandowski; Bogus³aw Chudy i Andrzej Matuszewski.
AM
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w Chojnowie, po kapitalnym remoncie, 3 kondygnacje,
5 pokoi, salon, dwie ³azienki, dwie toalety,
kuchnia, w jadalni kominek. Wiadomoœæ: tel.
(076) 818-10-97.

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.

Dom wolno stoj¹cy w Chojnowie, po kapitalnym remoncie, do zamieszkania, na
dzia³ce 475m2, ogrzewanie gazowe+kominek z nawiewem ciep³ego powietrza. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

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.

Sprzedam dom – 3 pokoje, kuchnia, salon
z kominkiem, 2 ³azienki, taras, gara¿. Wiadomoœæ: tel. 0888-784-089.

PRACA
Praca w Niemczech na stanowisku pomoc
domowa - opiekunka. Wymagane kwalifikacje: znajomoœæ jêzyka niemieckiego, doœwiadczenie w pracy ze starszymi, chorymi ludŸmi, doœwiadczenie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mi³a aparycja. Wiadomoœæ:
tel. 0693-707-952.

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 w nowym budownictwie, IIp., 62 m2. Wiadomoœæ: tel. 0608-203-467.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie, IIp., komfortowo wykoñczone,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, 37,5 m2 . Wiadomoœæ: tel. 0696-033-766.
Kupiê mieszkanie w starym budownictwie, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-11-74.

INNE
Sprzedam gara¿ przy ul. W. Polskiego,
cena 9 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 818-70-52
lub 0602-453-620.
Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej. Wiadomoœæ: tel. 818-74-63 lub 0601-798-771.
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Z³otoryjskiej. Wiadomoœæ: tel. 818-63-30.
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.

PROVIDENT
POLSKA

Zostañ
przedstawicielem
Provident Polska
- Pierwsze pieni¹dze zarobisz
ju¿ po tygodniu.
- Nawi¹¿esz wspó³pracê
z du¿¹ firm¹, zapewniaj¹c¹
stabilne zatrudnienie.
- Sam ustalisz godziny swojej
pracy.
- Otrzymasz bezp³atne materia³y reklamowe.
- Nie musisz mieæ doœwiadczenia - zapewniamy
bezp³atny pakiet szkoleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany wspo³prac¹,
zadzwoñ pod numer
telefonu

0600400035

"CALLA"
Ryszard SzymaÒski
OFERUJEMY:
Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych

z Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)

z Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516

Do wynajêcia mieszkanie 2.pokojowe
+loggia, balkon, telefon, IIp., nowe budownictwo w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. (076) 877-37-01 lub 0694-612-022.

Sprzedam dzia³kê o pow. 72 ary w Konradówce, obok nowe zabudowania, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0605-331-167.

z Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie 3.pokojowe, w³asnoœciowe, dwupoziomowe (parter, Ip.), ogrzewanie piecowe na 2 lub 3 pokoje w nowym budownictwie. Wiadomoœæ:
tel. 818-71-09 po godz. 18.00.

Sprzedam dzia³kê roln¹ 0,5 ha, przekszta³con¹ na budowlan¹ w Michowie przy trasie g³ównej Legnica-Boles³awiec. Wiadomoœæ:
tel. 819-25-05 lub 0606-314-911.

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

(ca³odobowy)
(ca³odobowy)

Firma "Bartek"
oferuje
tynki, posadzki
maszynowe
À niskie ceny
À solidne wykonanie

Kontakt - 0502-382-856
12
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Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
poszukuje chêtnych osób, które podejm¹ siê
spo³ecznego nauczania jêzyka niemieckiego.
Lekcje dla dzieci maj¹ pomóc najm³odszym

w nauce i wzbogaciæ ich umiejêtnoœci. Bêdziemy wdziêczni
za zainteresowanie i pomoc.
Kontakt pod numerem telefonu (076) 819-64-80.

Firma „Alken”,

producent opakowañ i tektury
falistej
poszukuje pracowników
na stanowiska:

¾ elektryk-automatyk
¾ mechanik
¾ operator maszyn papierniczych
¾ przedstawiciel handlowy
GAZETA CHOJNOWSKA NR 4/596

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

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

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
13

OBWIESZCZENIE
w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 roku
na terenie województwa dolnoœl¹skiego
Na podstawie 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej
z dnia 9 czerwca 2004 roku, w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. Nr 150, poz. 1592),
w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia
10 listopada 2004 roku w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2053) podajê do wiadomoœci, ¿e pobór na terenie województwa dolnoœl¹skiego zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 7 lutego 2005
roku do dnia 29 kwietnia 2005 roku.
1. Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do powiatowych komisji lekarskich podlegaj¹ mê¿czyŸni urodzeni w 1986 roku oraz mê¿czyŸni urodzeni w latach
1981-1985, którzy dotychczas nie stawili siê do poboru.
2. Do poboru wzywa siê tak¿e mê¿czyzn, którzy ukoñczyli 17 lat ¿ycia i zg³osili siê ochotniczo do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej.
3. Do stwawienia siê przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa siê:
- poborowych urodzonych w latach 1977-1985 uznanych ze wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej s³u¿by
wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem poboru,
-poborowych, którzy z³o¿yli wnioski o ponowne ustalenie zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
4. Do stawienia siê przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa siê poborowych urodzonych w latach 1977-1985, którzy z³o¿yli wnioski o odroczenie zasadniczej s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na koniecznoœæ sprawowania bezpoœredniej opieki nad cz³onkiem rodziny.
5. Do poboru wzywa siê kobiety urodzone w latach 1981-1987, które w roku szkolnym 2004\2005 koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych
i weterynaryjnych.
6. Pobór dla osób wy¿ej wymienionych, maj¹cych pobyt sta³y lub pobyt czasowy ponad dwa miesi¹ce na terenie MIASTA CHOJNOWA
przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska i Powiatowa Komisja Poborowa w LEGNICY, ul. POMORSKA 19 w okresie od dnia 24.02.2005
do dnia 02.03.2005 roku.
7. Poborowy zg³aszaj¹cy siê do poboru po raz pierwszy, obowi¹zany jest przedstawiæ powiatowej komisji lekarskiej:
I. a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,
b) posiadane dokumenty lekarskie dotycz¹ce stanu zdrowia, w tym wynik badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ stawienia siê do poboru,
c) w przypadku ma³oletniego ochotnika - oœwiadczenie rodziców (opiekunów) o niezg³aszaniu sprzeciwu co do odbycia przez niego s³u¿by
wojskowej.
II. Poborowy zg³aszaj¹cy siê do poboru przed powiatow¹ komisj¹ lekarsk¹ kolejny raz, przedstawia tej komisji dowód osobisty i ksi¹¿eczkê
wojskow¹ oraz dokumenty lekarskie dotycz¹ce zmian w stanie zdrowia w tym wyniki badañ specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od
poprzedniego poboru.
8. Dla potrzeb ewidencji wojskowej poborowy, zg³aszaj¹cy siê do poboru po raz pierwszy przedstawia:
I. a) aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia g³owy),
b) dokumenty stwierdzaj¹ce wykszta³cenie lub pobieranie nauki,
c) potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji.
II. Poborowy, zg³aszaj¹cy siê do poboru przed powiatow¹ komisj¹ poborow¹ przedstawia tej komisji dowód osobisty i ksi¹¿eczkê wojskow¹.
9. Spe³nienie obowi¹zku stawienia siê do poboru oznacza zg³oszenie siê poborowego w okreœlonym terminie i miejscu przed powiatow¹
komisjê lekarsk¹ i powiatow¹ komisjê poborow¹.
10. Poborowy, który z wa¿nych przyczyn nie mo¿e stawiæ siê do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowi¹zany jest zawiadomiæ o
tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad dwa
miesi¹ce, najpóŸniej w dniu, w którym by³ obowi¹zany stawiæ siê do poboru, do³¹czaj¹c jednoczeœnie dokumenty potwierdzaj¹ce przyczyny
niestawiennictwa.
Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezw³ocznie zg³osiæ siê do w³aœciwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta),
o wyznaczenie mu terminu i miejsca stawienia siê do poboru.
11. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi zg³oszenia siê do poboru albo wezwane do powiatowej komisji lekarskiej lub powiatowej komisji
poborowej, obowi¹zani s¹ zg³osiæ siê do tych komisji przez opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu sta³ego lub pobytu czasowego
trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce, je¿eli maj¹ zamiar zmieniæ miejsce pobytu w okresie od dnia rozpoczêcia poboru do dnia wyznaczonego do
zg³oszenia siê w powiatowej komisji lekarskiej lub powiatowej komisji poborowej.
12. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru osób wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4 i 5
Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia tych osób podlegaj¹cych poborowi od obowi¹zku stawienia siê w terminie i miejscu
wskazanym w obwieszczeniu.
13. W razie nie stawienia siê poborowego przed komisj¹ lekarsk¹ bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na
wniosek przewodnicz¹cego komisji nak³ada grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê do komisji
lekarskiej, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art.27 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku,
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).
W razie nie stawienia siê poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) na wniosek przewodnicz¹cego
komisji poborowej nak³ada grzywnê w celu przymuszenia, albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art. 32 ust. 6 cytowanej wy¿ej ustawy.
14. Osoby wy¿ej wymienione, które nie zg³osz¹ siê do poboru w terminie okreœlonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu,
albo nie przedstawi¹ komisjom nakazanych dokumentów (pkt 7 i 8) oraz odmówi¹ poddaniu siê badaniom lekarskim, na podstawie art. 224, pkt 1 i 3
ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku, o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) podlegaj¹
grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.
Wroc³aw, dnia 24 stycznia 2005 roku.
Wojewoda Dolnoœl¹ski
Stanis³aw £opatowski
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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 edukacyjno-informacyjnych 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 alkoholo-wych 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 informacyjno-edukacyjnych,
g) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki alkoholowej,
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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 profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, rekreacyjnych, 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 2005r.
§ 8.
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie i w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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