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ROK XII

04.04.2005 CENA 1,30 z³
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Na XXXVIII sesji

O wspó³pracy z lokalnymi przedsiêbiorcami,
³agodzeniu skutków bezrobocia i statystykach
na rynku pracy mówi³a kierowniczka PUP
– filia w Chojnowie Bo¿ena Konopnicka.

PARTNERZY

Na czas i styl

Ä

Egelsbach i Chojnów podpisa³y akt
partnerski w przekonaniu,
¿e wniesie on znacz¹cy wk³ad
w porozumienie, pojednanie
i przyjaŸñ miêdzy
narodem polskim i niemieckim.

19 marca w hali Stadniny
Koni w Jaroszówce odby³y
siê, trzecie ju¿ w tym roku,
Regionalne Zawody Halowe
w Skokach przez
Przeszkody.

Chojnowskie rozmaitoœci
Pierwsze roboty
Ostra i d³ugotrwa³a zima spowodowa³a
znaczne zniszczenia dróg nie tylko asfaltowych, ale i gruntowych.
W Chojnowie rozpoczêto prace naprawcze,
wyrównuj¹c maszynami drogowymi kilka
miejskich ulic. Równiarka wjecha³a ju¿ na
ul. £u¿yck¹, Tuwima, Broniewskiego, Fabryczn¹ i Samorz¹dow¹. Ulice Tuwima,
Broniewskiego i Rzemieœlnicz¹ czêœciowo
utwardzono kamieniem drogowym.
Zarz¹d Dróg Powiatowych wiosenn¹ pracê
rozpocz¹³ od naprawy chodników. Pracownicy ZDP przycinaj¹ obecnie korzenie,
które wypieraj¹ p³ytki chodnikowe, deformuj¹c chodnik i stwarzaj¹c niebezpieczeñstwo dla pieszych.

O dowodach raz jeszcze
Terminy i procedura wymiany dowodów
osobistych wci¹¿ dla wielu naszych mieszkañców nie jest do koñca zrozumia³a. Nie
bardzo orientuj¹ siê kiedy i w jakim terminie s¹ zobligowani do wymiany dokumentów i czy terminarz wymian jest obligatoryjny?
Informujemy wiêc ponownie, ¿e dowody
osobiste, które wydano przed 1 stycznia
2001 r. podlegaj¹ wymianie do koñca 2007 r.
Wyznaczone terminy grupowane rocznikami maj¹ s³u¿yæ sprawniejszemu przeprowadzeniu wymiany dowodów i nie stanowi¹
nieprzekraczalnego terminu. Nie polecamy
jednak za³atwiania sprawy w ostatnim momencie. Przysporzy to niepotrzebnego stresu i rozdra¿nienia, kiedy bêdziemy zmuszeni staæ kilka godzin w kolejce do biura
wymiany dowodów.

prac przy budowie strefy ochronnej oczyszczalni œcieków.
Na terenie miasta pojawi siê kilkadziesi¹t
nowych, m³odych drzewek, uzupe³niane
tak¿e bêd¹ nasadzenia w miejscach, gdzie
posadzone w ubieg³ym roku drzewa zosta³y
zniszczone.
Wkrótce Chojnów pokryje siê bujn¹ zieleni¹. Pojawi¹ siê pierwsze p¹ki, krzewy
pokryj¹ liœcie, od¿yje trawa. Zadbajmy o to,
by nasze œrodowisko cieszy³o oko i podnosi³o estetykê miasta.
Funkcjonariusze chojnowskiej policji zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ reagowaæ na wszelkiego
rodzaju akty wandalizmu i bezmyœlnego
niszczenia zieleni.
Zanim wejdziemy na trawnik czy zechcemy
z³amaæ kwitn¹c¹ ga³¹zkê – zastanówmy siê
– konsekwencje bowiem mog¹ byæ dotkliwe.

***
Mieszkañcy ul. Wyspiañskiego poinformowali nas, ¿e nieopodal ich domostw,
w okolicach chojnowskiego stawu chojnowianie wyznaczyli sobie miejsce na

Od 16 marca w pomieszczeniach by³ej
Szko³y Podstawowej nr 2 przy pl. Zamkowym 2 Urz¹d Skarbowy z Legnicy uruchomi³ punkt przyjmowania zeznañ podatkowych. Od tego momentu, do koñca kwietnia, w ka¿d¹ œrodê w godz. 8.00 – 15.00
mieszkañcy Chojnowa mog¹ rozliczaæ siê
z fiskusem bez koniecznoœci planowania
wyjazdu do Legnicy.

wysypisko œmieci. Z rozmowy wynika, ¿e
przyje¿d¿aj¹ tu nie tylko mieszkañcy z innej czêœci miasta, ale i ci, którzy maj¹ wypielêgnowane posesje w okolicy. Ten proceder ma miejsce od kilku lat. Dra¿ni nie
tylko widok, ale i zapach. Dodatkowo denerwuj¹ca jest bezmyœlnoœæ i brak poczucia
dba³oœci o œrodowisko.
Zawiadomiliœmy ju¿ odpowiednie s³u¿by,
tylko czy to coœ zmieni? Jeœli nie bêdziemy
ostro reagowaæ na tego typu praktyki, sytuacja z pewnoœci¹ bêdzie siê powtarzaæ –
jeœli nie w tym, to w kolejnym ustronnym
miejscu.

Mandaty za zieleñ

Zmotoryzowany WTZ

Wraz z rozpoczêciem wiosny ruszy³y prace
przy miejskiej zieleni. W ubieg³ym roku
nasze miasto wzbogaci³o siê o oko³o 200
drzew ró¿nego gatunku. Tegoroczny sezon
nasadzeñ i pielêgnacji zieleni rozpoczêto od

Warsztat Terapii Zajêciowej ma swojego
busa.
9.osobowe auto zakupiono z œrodków
PFRON, brakuj¹ce 22 tys. z³ do³o¿y³o
miasto.

Rozlicz siê w Chojnowie
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- To dla nas nieodzowny element dzia³alnoœci
– mówi kierownik WTZ Andrzej Pyrz. –
Pozwoli naszym podopiecznym na swobodne
przemieszczanie siê, kontakt ze œrodowiskami
spoza Chojnowa i na planowanie wycieczek,
które, dla tych ludzi s¹ niezwykle edukacyjne
i stanowi¹ doskona³¹ terapiê.
Samochód jest w pe³ni przystosowany do
potrzeb ludzi niepe³nosprawnych, mieszkañcy Chojnowa rozpoznaj¹ go po oznakowaniu.

Areszt za psa
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
– to wykaz psich ras uznanych za agresywne, ujêtych w Rozporz¹dzeniu Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r. Posiadanie jednej z tych raz obliguje w³aœciciela do wyst¹pienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na posiadanie takiego czworonoga.
Blankiety wniosków wydaje Urz¹d Miejski,
tu te¿, po uiszczeniu przez wnioskodawcê
stosownej op³aty, uzyskuje siê zezwolenie.
Dotychczas urz¹d wyda³ 11 takich dokumentów, ale wydaje siê, ¿e piesków z „listy”
jest w naszym mieœcie wiêcej.
Brak stosownego dokumentu poci¹ga za
sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹ w postaci
grzywny, a nawet aresztu.

Jubel na jubileusz
Wychodz¹c naprzeciw bardzo m³odzie¿y
s³uchaj¹cej rocka, 9 kwietnia (sobota)
w sali kinowej MDK odbêdzie siê koncert
z okazji urodzin najstarszej obecnie
istniej¹cej grupy rockowej JUBEL. Oprócz
jubilatów zagraj¹ tak¿e: dinozaury polskiego punkrocka, jeleniogórski Leniwiec oraz
pocz¹tkuj¹cy muzycy kojarzeni te¿ raczej
z punk rockiem czyli chojnowski Glory
River.
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Chojnowskie rozmaitoœci
Cena biletów 5 z³. Granie rozpocznie siê od
godz. 18.00
Serdecznie zapraszamy!

Remontuj¹ gniazda
W NiedŸwiedzicach, nieoficjalnej bocianiej
stolicy w dorzeczu Skory, pojawi³y siê ju¿
pierwsze bociany. To znak, ¿e mamy ju¿
wiosnê. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e na razie

Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza
Interesuje mnie sprawa stypendiów dla
uczniów. Jakiœ czas temu z³o¿y³em podanie
i jestem ciekawy kiedy i w jakiej wysokoœci
stypendia bêd¹ wyp³acane.
- Wiêkszoœæ osób, które z³o¿y³o podania liczy
na wsparcie finansowe dla swoich dzieci
w postaci gotówki. Tymczasem ustawa mówi
o przydzielaniu stypendium przede wszystkim w formie rzeczowej. Dok³adniej
mówi¹c bêd¹ one realizowane poprzez zwrot
poniesionych wydatków na podstawie okazanych faktur czy rachunków za konkretny
zakup, np. podrêczników, dojazdów czy
dodatkowych zajêæ edukacyjnych.

Wysokoœæ stypendium i okres na jaki zostajnie przyznane, uzale¿nione bêdzie od wysokoœci dotacji przekazanej z bud¿etu pañstwa. Ta jeszcze nie wp³ynê³a i z moich informacji wynika, ¿e bêdzie bardzo skromna.
Podczas ostatniej sesji chojnowscy radni
uchwalili regulamin udzielania pomocy
materialnej dla uczniów zamieszka³ych na
terenie miasta Chojnowa. Stypendia bêdziemy przydzielaæ wed³ug niego, póki jednak
nie mamy wp³ywu œrodków z ministerstwa,
trudno dzieliæ „skórê na niedŸwiedziu”. Mam
tylko nadziejê, ¿e przy planowaniu kolejnych
dotacji, zostan¹ wziête pod uwagê potrzeby
i trudna sytuacja materialna wielu Polaków.

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.

s¹ to sami panowie. Prawdopodobnie, panie
pojawi¹ siê w momencie zakoñczenia prac
remontowych bocianich gniazd.
W zwi¹zku z ukoñczeniem “Akcja zima”
MOPS w Chojnowie serdecznie podziêkowaæ Panom:
- Stanis³awowi Kryszczukowi - Cukiernictwo - Piekarnictwo, Chojnów ul. Legnicka 54;
- Rochowi i Andrzejowi Kupczyk, s.c.
Piekarnia, Chojnów ul. Legnicka 64;
za wsparcie naszych dzia³añ na rzecz rodzin,
szczególnie jednoosobowych gospodarstw
domowych dotkniêtych ubóstwem, czêsto
pozbawionych mo¿liwoœci przygotowania
posi³ku w³asnym staraniem.
Z pomocy w postaci gor¹cego posi³ku i chleba
skorzysta³o 57 osób od listopada 2004 do
31 marca 2005.
W³aœciciele powy¿szych piekarni przekazali na rzecz potrzebuj¹cych 2954 bochenków chleba.
Dziêki zaanga¿owaniu Panów w procesie
aktywizacji spo³ecznej, naszemu doœwiadczeniu i kwalifikacjom, by³o mo¿liwe skuteczne
zrealizowanie tego projektu.

Dy¿ury aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
(kwiecieñ, maj, czerwiec)
Pod S³oñcem: 24.04.05, 1.05.05, 15.05.05, 5.06.05,
Salix: 22.05.05, 12.06.05
Melisa: 10.04.05, 3.05.05, 26.05.05, 19.06.05
Farmed: 17.04.05, 8.05.05, 29.05.05, 26.06.05
Sobota:
zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00)
- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00
Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:
9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a po³o¿onego w
budynku mieszkalno-u¿ytkowym przy ul. Koœciuszki 18 w Chojnowie, na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 66/14 o pow. 197 m2, wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste do dnia 23-03-2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 20427.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Pierwsza op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 %. W latach
nastêpnych nabywca uiszcza op³atê roczn¹ w wysokoœci 10 % ceny gruntu. Op³aty z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego zostan¹ podwy¿szone o podatek VAT 22 %.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako mieszkalno-u¿ytkowa, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 kwietnia 2005 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w wysokoœci 4.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 15 kwietnia 2005 r.
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.
Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 300 z³.
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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Lokal mo¿na ogl¹daæ od dnia 11 kwietnia 2005 r. w godz. 800 do 1400. Klucze dostêpne
s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30.
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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Na XXXVIII sesji
Wiod¹cym tematem marcowej sesji miejskiej rady by³a dzia³alnoœæ
Powiatowego Urzêdu Pracy – filia w Chojnowie. O wspó³pracy
z lokalnymi przedsiêbiorcami, ³agodzeniu skutków bezrobocia
i statystykach na rynku pracy mówi³a kierowniczka PUP – filia
w Chojnowie Bo¿ena Konopnicka
Od roku 2002 wystêpuje nieznaczny spadek
poziomu bezrobocia na terenie dzia³ania filii
w Chojnowie.
Na koniec grudnia 2004 roku bezrobocie kszta³towa³o siê na poziomie 3037 osób, w tym
z miasta zarejestrowanych by³o 1819 osób.
W analogicznym okresie roku ubieg³ego
ogólna liczna zarejestrowanych bezrobotnych
wynosi³a 3324 osoby (z terenu miasta 1991),
natomiast w roku 2002 zarejestrowanych
by³o 3514 osób bezrobotnych (2169 z terenu
miasta).
Dokonuj¹c analizy poziomu bezrobocia
w roku ubieg³ym nale¿y stwierdziæ, ¿e w ca³ym 2004 roku zarejestrowa³y siê ogó³em
z terenu miasta 1954 osoby. Z ewidencji wykreœlono 2127 osób, w tym z tytu³u podjêcia
pracy 947 osób, rozpoczêcia sta¿y oraz szkoleñ 374 osoby.
Bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy
stanowili 19,5 % ( tj. 294 osoby). Nap³yw
osób bezrobotnych rejestrowanych po raz
kolejny œwiadczy o zatrudnieniu krótkotrwa³ym, a to natomiast o z³ej kondycji finansowej zak³adów pracy.
Niepokoj¹cym zjawiskiem charakteryzuj¹cym nasz rejon jest malej¹ca liczba zarejestrowanych osób z prawem do zasi³ku. Z terenu
miasta prawo do zasi³ku posiada 316 osób,
czyli 17% ogó³u zarejestrowanych. Wynika
to ze zmian okreœlania stopy bezrobocia, któr¹
oblicza siê w skali powiatu.
Równie niepokoj¹ce jest pozostawanie bez
pracy powy¿ej 24 miesiêcy.
Osoby takie stanowi³y 32 % zarejestrowanych.
Utrzymuje siê przewaga liczby zarejestrowanych kobiet. Na koniec grudnia 2004 roku
stanowi³y one 55,6 % ogó³u bezrobotnych.
Nie mo¿na pomin¹æ w analizie osób bezrobotnych w przedziale wiekowym do 24 lat.
Stanowili oni 20 % zarejestrowanych. S¹ to
g³ównie osoby nie posiadaj¹ce sta¿u pracy,
zarejestrowane bezpoœrednio po ukoñczeniu
ró¿nych typów szkó³.
Jednak najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby
w przedziale wiekowym 25 - 34 lata, procentowy udzia³ wynosi 26,3 %.
Rozpatruj¹c strukturê ze wzglêdu na wykszta³cenie, nadal najwiêcej bezrobotnych posiada
wykszta³cenie zasadnicze zawodowe. Te osoby
stanowi¹ 33,4 % ogó³u zarejestrowanych.
Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba osób z wykszta³ceniem wy¿szym (4,5 %).
W porównaniu do roku 2003 poziom bezrobocia zmala³ o 172 osoby. Nie oznacza to
jednak polepszenia sytuacji na naszym terenie. Spadek ten nast¹pi³ g³ównie w wyniku
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reali-zacji programów rynku pracy.
Na 664 oferty pracy, którymi urz¹d dysponowa³ w 2004 roku 540 to oferty dotycz¹ce pracy subsydiowanej, tj. finansowanej ze œrodków Funduszu Pracy. Pracodawcy zainteresowani s¹ g³ównie zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach œrodków przeznaczonych na
aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.
W roku ubieg³ym Filia w Chojnowie dysponowa³a limitem œrodków Funduszu Pracy
przyznanych wg. algorytmu w wysokoœci
1.422.000,- z³, w ramach którego zaktywizowano 327 osób oraz œrodkami Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w wysokoœci 517.000,- z³,
w ramach którego zaktywizowano 461 osób.
£¹cznie limit w roku 2004 wyniós³ 1.939.000,- z³
i zaktywizowano 788 osób.
Najwiêcej œrodków Funduszu Pracy
wydatko-wano na prace interwencyjne
(33,6%) oraz sta¿e (29%).
Jednoczeœnie w³aœnie w tych formach zaktywizowano najwiêcej osób bezrobotnych.
W ramach prac interwencyjnych 135, natomiast
do odbycia sta¿u zosta³o skierowanych 79
osób.

W roku 2004 pozyskano dodatkowe œrodki
na realizacjê robót publicznych, w ramach,
któ-rych krótkotrwa³e zatrudnienie uzyska³o
40 osób.
W ramach porozumienia w sprawie realizacji
projektów finansowanych z EFS realizowano
program dla bezrobotnych do 24 roku ¿ycia.
Program ten zak³ada³ g³ównie organizacjê
sta¿y dla 178 osób oraz szkoleñ dla 252 osób
bezrobotnych - na dzia³ania te wydatkowano

kwotê 214.000,- z³.
Analizuj¹c przedstawione dane finansowe
mo¿na stwierdziæ, ¿e w roku 2004 PUP w Legnicy, w tym filia w Chojnowie, dysponuje limitem
œrodków przyznanych algorytmem w wysokoœci 1.385.000,- z³ oraz œrodkami na realizacjê
umów w ramach EFS w wysokoœci 326.000,- z³.
Do dnia dzisiejszego podpisano 49 umów,
w ramach których skierowano (95 osób) 11
umów o organizacjê prac interwencyjnych
(16 osób), sta¿e - 34 umowy (74 osoby), przygotowanie zawodowe 4 umowy (5 osób). Ponadto przyznano 11 dotacji na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz skierowano 12 osób na szkolenia pod
potwierdzenie zatrudnienia. W chwili obecnej
negocjowane s¹ warunki przyznania dotacji
na utworzenie 31 miejsc pracy dla pracodawcy.
Na dzieñ dzisiejszy Starosta powiatu wyst¹pi³
do Ministra Gospodarki i Pracy o dodatkowe
œrodki w wysokoœci 7.000.000,- z³, które
maj¹ byæ skierowane na aktywizacjê
m³odzie-¿y i osób d³ugotrwale bezrobotnych.
Dodatkowo przygotowane zosta³y programy
finansowe z EFS, które bêd¹ rozpatrywane
przez Woj. Urz¹d Pracy w Wa³brzychu
w miesi¹cu kwietniu.
W roku 2004 ze œrodków FP podpisano
umowy z 66 pracodawcami, natomiast ze
œrodków EFS z 56 pracodawcami.
Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie miasta Chojnowa. Do urzêdu wp³ynê³o blisko 600 podañ o stypendia gwaran-

towane przez Narodowy Program Stypendialny. Przyjêta przez radnych uchwa³a pozwoli na rzetelny i sprawiedliwy podzia³ skromnych œrodków przekazanych przez ministerstwo,a s¹ one rzeczywiœcie niewielki, nikt
bowiem nie spodziewa³ siê, ¿e potrzebuj¹cych, spe³niaj¹cych wymogi bêdzie w kraju
tak wielu.
eg
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Sprawozdanie 3/05 z pracy Burmistrza
Miasta Chojnowa w okresie
od 23 lutego 2005 r. do 30 marca 2005r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.
1. Wyst¹piono do PUP – Filia w Chojnowie z wnioskiem dotycz¹cym
organizacji prac interwencyjnych
dla ok. 25 osób bezrobotnych
2. Trwa postêpowanie przetargowe
(przetarg nieograniczony) na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej inwestycji - budowa
kot³owni gazowych w budynkach
SP Nr 3, Przedszkola Miejskiego
Nr 3 i MOPS. Wp³ynê³o 12 ofert.
3. Trwa postêpowanie przetargowe
(przetarg nieograniczony) na
nadzór inwestorski nad inwestycj¹
pn. „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi
przy ul. Z³otoryjskiej”. Wp³ynê³o 8
ofert. W zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ przekwaterowywani s¹ lokatorzy z budynku przy ul. Z³otoryjskiej 13a. W marcu przydzielono
lokale mieszkalne 3 rodzinom, w miesi¹cu kwietniu zostan¹ przydzielone mieszkania dla 3 osób.
4. Og³oszono przetarg nieograniczony
na zakup rusztowania elewacyjnego.
5. Uzyskano pozwolenie na budowê
dla inwestycji pn. „Adaptacja budynku administracyjnego szkó³ na
miejsk¹ bibliotekê publiczn¹”. Przygotowano wniosek do Ministerstwa
Kultury o dofinansowanie powy¿szego zadania.
6. Opracowano projekt listy przydzia³u lokali mieszkalnych, zamiennych
i socjalnych (36 osób).
7. Wyrównano drogi o nawierzchni
szutrowej.
8. Przyjêto na podstawie protoko³ów
odbioru 5 mieszkañ przekazanych
do remontu w³asnego przy ul. Kolejowej.
9. Wykonano inwentaryzacjê obiektu
gospodarczego na stadionie miejskim. Sporz¹dzono kosztorys prac
remontowych do przetargu.
10. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Legnicy w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Chojnowa.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
i Ochrony Œrodowiska m.in. :
1. Sprzedano na rzecz najemców 7 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95%, 92% bonifikaty na ³¹czn¹
kwotê 16.394 z³ (brutto),
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy ul.Legnickiej
69a za kwotê 17.343 z³ (brutto),
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej grunt pod gara¿em przy
ul. Legnickiej na rzecz u¿ytkowni-
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ka wieczystego za kwotê 1.036 z³
(brutto),
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie Chojnowskiej” og³oszenie o przetargu
na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego po³o¿onego przy ul.Koœciuszki 18,
5. Gmina nie skorzysta³a z prawa pierwokupu w odniesieniu do:
- nieruchomoœci przeznaczonej pod zabudowê jednorodzinn¹, po³o¿onej przy
ul. Broniewskiego zbywanej na rzecz
osoby fizycznej za cenê 70.000 z³ (brutto),
- nieruchomoœci stanowi¹cej drogê zak³adow¹ za cenê netto 8.236 z³ zbywanej na rzecz Przedsiêbiorstwa
Wielobran-¿owego “APIS” Spó³ka
Jawna,
- nieruchomoœci stanowi¹cej drogê dojazdow¹ za kwotê 1.549 z³ (brutto) zbywanej przez “KAZ-DOLZAMET’ S.A.
w upad³oœci na rzecz osoby fizycznej,
6. Wydano 2 decyzje na podzia³:
- dzia³ki po³o¿onej przy ul. Wojska Polskiego w celu sprzeda¿y gara¿u na rzecz
najemcy,
- dzia³ki po³o¿onej przy ul.Witosa w zwi¹zku z przeznaczeniem nieruchomoœci do
sprzeda¿y w drodze przetargu,
7. Wydano 2 postanowienia w sprawie
zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które
mog¹ powstaæ w wyniku dzia³alnoœci:
- Firmy “KASTOR” Tomasz Janiszewski,
Leszno Górne wykonuj¹cej prace remontowo-budowlane na terenie miasta Chojnowa (materia³y izolacyjne, konstrukcyjne zawieraj¹ce azbest),
- Przedsiêbiorstwa Robót In¿ynieryjnoDrogowych w Lubinie “KAMADEX”
Sp.z o.o. z siedzib¹ w Mieroszowicach
na odzysk odpadów z remontów i przebudowy dróg (asfaltobeton),
8. Wydano 2 decyzje na usuniêcie drzew:
- dla osoby fizycznej przy ul Okrzei 1 jesion z obowi¹zkiem nasadzenia
- dla CHZGKiM w Chojnowie - 1 topola z obowi¹zkiem nasadzenia,
9. Zawarto umowê dzier¿awn¹ na
miejsce parkingowe na terenie by³ego “Hosmetu”.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in. :
Dodatki mieszkaniowe :
- przyjêto 164 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- rozpatrzono i wydano - 149 decyzji, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê 15.449,53 z³ (138 decyzji pozytywnych, 11
negatywnych).
Za miesi¹c marzec wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 85.304,37 z³.
Wydano 8 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty
dodatku mieszkaniowego.
Dowody osobiste: przyjêto 210 wniosków,
wydano 208 dowodów osobistych.
Paszporty: przyjêto 15 wniosków o wydanie
paszportu, wydano 9 paszportów

Z zakresu Wydzia³u Organizacyjnego,
Oœwiaty i Zdrowia m.in. :
1. Wydano zarz¹dzenia w sprawie:
- wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola
Miejskiego Nr 1 i 3, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 i 2, Dyrektorów Szkó³ Nr 3 i 4,
- powo³ania p. Stanis³awa Horodeckiego
na stanowisko Dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Chojnowie
wy³onione-go w drodze konkursu oraz
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa i
ustalenia wynagrodzenia,
- planu finansowego form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2005,
- szczegó³owego podzia³u dochodów
i wydatków bud¿etu Miasta Chojnowa
dotycz¹cego zmiany bud¿etu dokonanej
Uchwa³¹ Rady Miejskiej Chojnowa Nr
XXXV/171/04 z dnia 29 grudnia 2004r.,
- og³oszenia o przeznaczeniu do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców gara¿u stanowi¹cego mienie komunalne, usytuowanego na dzia³ce nr 13/9 obr. 6,
- zmiany w bud¿ecie miasta Chojnowa
z tytu³u zmiany dotacji celowej na rok
2005, dokonania przeniesieñ miêdzy
rozdzia³ami i paragrafami wydatków,
oraz czêœciowego rozdysponowania rezerw
bud¿etowych bud¿etu miasta Chojnowa
na rok 2005,
- sporz¹dzenia wzoru wykazu podatników bêd¹cych przedsiêbiorcami, którym
umorzono zaleg³oœci podatkowe z tytu³u
podatków i op³at lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leœnego, którym
umorzono zaleg³oœci podatkowe w kwocie
wy¿szej ni¿ 100 z³, a tak¿e w sprawie
ustalenia czêstotliwoœci podawania do
wiadomoœci w/w wykazu,
- przeznaczenia do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców lokali
mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Kolejowej, ul.
Grunwaldzkiej bêd¹cych w³asnoœci¹
Gminy Miejskiej Chojnów,
- og³oszenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
- zmiany treœci za³¹cznika Nr 2 do zarz¹dzenia Nr 55/2003 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 7 lipca 2003r. – dot. VAT
2. Przyjêto ³¹cznie 523 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego.
3. Opracowano projekt uchwa³y Rady
Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych
na terenie miasta Chojnowa.
4. Podpisano akt partnerski miêdzy
miastem Chojnów a Egelsbach
5. W wyniku przetargu nieograniczonego zakupiono samochód bus
marki Volkswagen 9-cio osobowy
dla Warsztatu Terapii Zajêciowej
(ze œrodków PFRON kwota dofinansowania - 68.000,00 z³, œrodki gminy
miejskiej Chojnów - 22.000,00 z³).
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Partnerzy
18 marca delegacja w³adz Chojnowa wyjecha³a do Egelsbach
w Niemczech celem podpisania partnerskiej umowy.
Egelsbach to pierwsze w historii grodu nad Skor¹ oficjalne miasto
partnerskie. W staraniach o nawi¹zanie kontaktów i podpisanie
umowy pomóg³ Dieter Schroeder, Honorowy Obywatel Miasta
Chojnowa, mieszkaniec Egelsbach.
We wrzeœniu ubieg³ego roku Chojnów goœci³ burmistrza Egelsbach
i jego wspó³pracowników, wówczas przeprowadzono pierwsze
rozmowy, zainicjowano procedury.
Egelsbach to miejscowoœæ niewiele mniejsza od Chojnowa, liczy
niespe³na 10 tys. mieszkañców. Po³o¿ona jest w trójk¹cie miast
Frankfurt-Offenbach-Darmstadt.
Powsta³o jako osada z dwiema uliczkami, której punkt centralny stanowi³ gotycki koœció³. Wzd³u¿ obu ulic wybudowano budynki mieszkalno-gospodarcze z muru pruskiego. Niektóre z nich zachowa³y siê
do dziœ i s¹ chronione jako zabytki.

Dla mnie jest to Partnerstwo Miast, które dzisiaj potwierdzimy oficjalnie dokumentem, jest przede wszystkim pocz¹tkiem przyjaŸni pomiêdzy
mieszkañcami Chojnowa i mieszkañcami naszej gminy.
We wrzeœniu zesz³ego roku z³o¿y³em wizytê na zaproszenie burmistrza
Serkiesa w jego mieœcie, w towarzystwie ma³ej oficjalnej delegacji, aby
nawi¹zaæ pierwsze kontakty i aby po prostu siê poznaæ, tak daleko, na
ile jest to w ogóle mo¿liwe w ramach, krótkich odwiedzin. Bez opisywania naszych wszystkich tamtejszych prze¿yæ, bez nawi¹zywania do
nich, ¿e nawet na jedn¹ sekundê nie byliœmy w stanie odpocz¹æ, albo

O naszym partnerstwie bardzo ciep³o mówi³ podczas spotkania burmistrz Rudi Moritz. Wspomina³ wizytê w Chojnowie i ¿yczliwoœæ
z jak¹ spotka³ siê nie tylko ze strony w³adz, ale i mieszkañców.
O szczeroœci Polaków, koniecznoœci tworzenia nowych klimatów
i budowaniu wspólnej Europy mówi³ w swoim przemówieniu:

nawet tylko zapaœæ w krótki sen, chcia³bym przynajmniej utrwaliæ
w pamiêci zdanie, które opisuje ju¿ wra¿enia pierwszego wieczoru:
Mieszkañcy Chojnowa najlepiej wiedz¹ jak œwiêtowaæ.
Pragn¹ oni, aby wszyscy szczerze œwiêtowali, odnosz¹c siê w taki
sposób do nich i do partnerstwa.
To jest oznak¹, z jak¹ otwartoœci¹ i bez uprzedzeñ zostaliœmy przyjêci,
niezale¿nie od tego czy byli to oficjalni przedstawiciele miasta lub
ludzie spotkani na ulicy. Przyjmowano nas zawsze z otwartymi sercami,
nawet je¿eli pytaliœmy w mieœcie o drogê. Na pytania odpowiadano nam
zawsze w sposób otwarty i mi³y. Zawsze proponowano nam pomoc.(…)
Polskê i Niemcy ³¹cz¹ szczególne stosunki oraz nie zawsze szczêœliwa
przesz³oœæ. Jesteœmy œwiadomi tego po obu stronach, jesteœmy równie¿
tego œwiadomi, ¿e nigdy wiêcej nie mo¿e siê powtórzyæ coœ podobnego. Ja
proszê mieszkañców Chojnowa, tak samo jak mieszkañców Egelsbach,
¿eby nie daæ siê zwariowaæ przez tak zwan¹ wielk¹ politykê, gdzie
dosyæ jest i by³o niszczone. Sposób myœlenia we w³asnych szeregach,
tam u Pañstwa i tutaj u nas, musi byæ skierowane w przysz³oœæ. Przesz³oœæ
musi staæ siê histori¹. My chcemy i musimy patrzeæ do przodu. I to dla
pomyœlnoœci ludzi po obu stronach, w celu powstania przyjaŸni, bo mam
takie ¿yczenie, aby to przysz³e partnerstwo pomiêdzy Chojnowem
i Egelsbach nosi³o znamiê tego, co zosta³o wyra¿one w dokumencie
o partnerstwie, który zaraz podpiszemy.
Egelsbach i Chojnów podpisuj¹ ten akt partnerski w przekonaniu, ¿e
wniesie on znacz¹cy wk³ad w porozumienie, pojednanie i przyjaŸñ
miêdzy narodem polskim i niemieckim.

Szanowni Pañstwo!
Kochani Goœcie z Chojnowa!
Rozwój Unii Europejskiej, wst¹pienie Polski w ubieg³ym roku jest dla
Mówczyñ i Mówców dzisiejszego wieczoru na pewno, co jest zrozumia³e, najwa¿niejszym tematem.

Podobne uroczystoœci czekaj¹ nas w czerwcu, kiedy przedstawiciele
Egelsbach odwiedz¹ Chojnów. W ramach obchodów œwiêta miasta,
akt podpisania partnerskiej umowy odbêdzie siê tak¿e w grodzie nad
Skor¹.
eg

Egelsbach siê rozwin¹³: jedna po drugiej zosta³y ukoñczone liczne
budowy, rozwin¹³ siê przemys³ i rzemios³o, ale zosta³ zachowany
urbanistyczny urok - w pozytywnym sensie - ma³omiasteczkowej
zabudowy. Miasto szczyci siê turystycznym lotniskiem i nowoczesn¹
baz¹ sportow¹.
- Zostaliœmy bardzo serdecznie przyjêci przez mieszkañców i w³adze
Egelsbach – mówi burmistrz J. Serkies. – Uroczystoœæ podpisania
umowy przebiega³a w podnios³ej i przyjaznej atmosferze. Wzruszy³y
nas bia³o-czerwone elementy i chojnowskie symbole grodu nad Skor¹
dekoruj¹ce salê, w której odbywa³y siê uroczystoœci. Klimat budowa³y
tak¿e wystêpy mêskiego chóru i kwartetu smyczkowego, którym przys³uchiwa³o siê ponad 150 uczestników imprezy.
Nasz¹ wspó³pracê rozpoczniemy od wymiany dzieci i m³odzie¿y, wzajemnego poznawania kultury, zwyczajów i jêzyka. Z czasem bêdziemy j¹
rozwijaæ równie¿ na innych p³aszczyznach. Nasi partnerzy maj¹ w tej
kwestii wieloletnie doœwiadczenie z niewielkim miastem francuskim.
Ich wiedza bêdzie dla nas z pewnoœci¹ pomocna, liczymy tak¿e na
aktywn¹ dzia³alnoœæ organizuj¹cego siê obecnie Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Gmin (Miast) Partnerskich.
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Skora Skora
Prezentujemy kolejny fragment przewodnika
„Rowerem do Ÿród³a Skory”.
Punkt pomiarów stanów wody w rzece Skorze
w Zagrodnie – 27,2 km
W pobli¿u Urzêdu Gminy Zagrodno znajduje siê most nad
Skor¹. Na prawobrze¿nym przyczó³ku tego mostu jest punkt pomiarowy stanów wody w rzece. Najbardziej charakterystycznym elementem tego punktu jest ³ata wodowskazowa. Codziennie dokonywane s¹ pomiary stanu wody. Stoj¹c nad brzegiem Skory mo¿na ulec
wra¿eniu, ¿e rzeka ta jest spokojna i toczy tak ma³o wody, ¿e kaczki
czêœciej w niej brodz¹ ni¿ p³ywaj¹. Jest to tylko z³udzenie. Skora
potrafi byæ nieobliczalna. W ci¹gu zaledwie paru godzin jej poziom
wody mo¿e podnieœæ siê o parê metrów. W zbiorach chojnowskiego
muzeum zachowa³o siê zdjêcie z powodzi w 1930 roku. Na jego podstawie mo¿na by³o obliczyæ wysokoœæ fali powodziowej, która
dochodzi³a do 4 m. Jednak nie czêsto zdarzaj¹ siê takie powodzie.
W 1997 r. mia³a miejsce powódŸ, która swoimi skutkami nie
dorównywa³a tej z dorzecza Nysy K³odzkiej i Odry. Mimo to, przyczyni³a siê ona do interesuj¹cych obserwacji hydrologicznych.
W owym czasie by³em koordynatorem akcji przeciwpowodziowej
w Chojnowie. Zaobserwowa³em, ¿e fala powodziowa potrzebuje
oko³o 8 godzin, aby pokonaæ odleg³oœæ miêdzy Zagrodnem
a Chojnowem. Sta³o siê to dlatego, ¿e na Skorze przemieszcza³y siê
dwie fale powodziowe w odstêpie oko³o 20 godzin. To w³aœnie dane
z Zagrodna pozwoli³y na wyliczenie prêdkoœci przemieszczania siê
fali powodziowej. Dziêki temu dzisiaj trochê inaczej patrzy siê na
zagro¿enie ze strony Skory. Wyniki pomiarów stanów wody
w Zagrodnie z 1997 r. pozwalaj¹ oceniæ potencjalne zagro¿enie
ze strony wezbranych wód rzeki w Chojnowie.

Gimnazjalisto!
Je¿eli zastanawiasz siê nad wyborem szko³y- do³¹cz do nas, a bêdziesz
mia³ szansê równie¿ to prze¿yæ!!!

Wizyta uczniów PZS z Chojnowa we W³oszech
Dziêki uprzejmoœci w³oskiej szko³y Instituto Tecnico Agrario
State w Bergamo, 6 marca 2005r. grupa uczniów z Technikum
Rolniczo-Hodowlanego, Technikum Ekonomicznego i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego przy PZS w Chojnowie mia³a okazjê wyjechaæ
do W³och w ramach programu Socrates-Comenius.
By³ to ju¿ drugi wyjazd naszej m³odzie¿y do zaprzyjaŸnionej szko³y
w Bergamo, podczas którego uczniowie mogli poznaæ historiê, kulturê
i gospodarkê Lotaryngii.
Nasz¹ wizytê rozpoczêliœmy od spotkania z dyrekcj¹ szko³y,
podczas której przedstawiono nam kierunki jej kszta³cenia i szkoln¹
bazê dydaktyczn¹. Szczególnie zainteresowa³a nas nowoczeœnie
prowadzona produkcja kwiatów.
Gospodarze zaprosili nas tak¿e do gospodarstw hodowlanych i ogrodniczych oraz zak³adów specjalizuj¹cych siê w produkcji regionalnych
serów, wêdlin i przetworów warzywnych.
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17.03.05 r.
Dwa oblicza naszej pozornie spokojnej Skory

23.03.05 r.
W 1977 r. Skora w Zagrodnie przekroczy³a o 218 cm stan
alarmowy, który na ³acie wodowskazowej zaznaczony jest kolorem
czerwonym i wynosi tu 150 cm. Stan ostrzegawczy oznaczony jest
kolorem niebieskim i wynosi 120 cm. Podczas ostatniego wezbrania,
17 marca 2005 r. stan alarmowy zosta³ przekroczony zaledwie o 121 cm.

Mieliœmy te¿ okazjê zapoznaæ siê z produkcj¹ luksusowych jachtów.
Program wycieczki obejmowa³ tak¿e zwiedzanie miast:
Bergamo, Mediolanu i Wenecji, co przybli¿y³o polskim uczniom kulturê, sztukê i historiê W³och. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o integracji
m³odzie¿y polskiej i w³oskiej, która mimo barier jêzykowych doskonale radzi³a sobie z porozumiewaniem siê w j. angielskim.
Po tygodniowym pobycie w Bergamo, 14 marca 2005r., uczniowie
wraz z opiekunami p. Ew¹ Kamiñsk¹, p. Mariol¹ Gwiazd¹, p. Monik¹
Dec i t³umaczk¹ p. Wand¹ Waszkinel pe³ni wra¿eñ wrócili do domu.
W wizycie uczestniczyli:
1. Burzmiñska Ewa
2. Drza³ Beata
3. Himniek Agnieszka
4. Krakowski Sebastian
5. Krzywda Miros³aw
6. Kuzemczak Jerzy
7. Machaj Rafa³
8. Micha³kiewicz Pawe³
9. Orlicki Grzegorz
10. Wilk Wojciech
11. Wiœniewska Dorota
12. Zimirska Urszula

kl. I
kl. III
kl. I
kl. III
kl. II
kl. III
kl. III
kl. II
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Technikum Ekonomiczne
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Technikum Ekonomiczne
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Technikum Rolniczo- Hodowlane
Technikum Rolniczo- Hodowlane
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Technikum Rolniczo- Hodowlane
Technikum Rolniczo- Hodowlane
Technikum Ekonomiczne
Technikum Ekonomiczne
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ZNP ma 100 lat
Rok 2005 jest szczególnym rokiem dla cz³onków Zwi¹zku.
Obchodzimy w tym roku jubileusz 100-lecia powstania Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. Narodziny nauczycielskiego ruchu
zawodowego by³o naturaln¹ konsekwencj¹ procesu, który zrodzi³
siê i narasta³ na ziemiach polskich w XIX wieku.
W 1905 roku powsta³y pierwsze organizacje
nauczycielskie, od których wywodzi swój rodowód dzisiejszy Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego. Oto kilka dat:
01.10.1905 r. w Pilaszkowie pod
£owiczem na tajnym zjeŸdzie nauczycieli z ziem zaboru rosyjskiego
utworzony zosta³ Zwi¹zek Nauczycieli Ludowych.
28.12.1905 r. w Krakowie na zjeŸdzie nauczycieli ludowych powsta³
Krajowy Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego w Galicji. Oba te nurty
zjednoczy³y siê w odrodzonej Polsce w 1919 r. W 1930 r. z po³¹czenia zwi¹zków zrzeszaj¹cych
nauczycieli szkó³ podstawowych
i œrednich – powsta³ istniej¹cy do
dziœ ZWI•ZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO.
Siêgaj¹c do historii Zwi¹zku – dziœ na
pocz¹tku nowego wieku i tysi¹clecia, powinniœmy zastanowiæ siê co z historii tradycji naszej organizacji pozosta³o ¿ywe i zachowa³o
moc inspiruj¹c¹?
Od pocz¹tku ruchu nauczycielskiego jego
najbardziej specyficzn¹ cech¹ by³o powi¹zanie dwóch w¹tków:
wype³nienie patriotycznych i spo³ecznych obowi¹zków,
walka o godnoœæ i rangê zawodu.
I tak:
1. W warunkach niewoli narodowej
organizowaniu siê nauczycielstwa
towarzyszy³o przeœwiadczenie, ¿e
jego zadaniem jest budowanie œwiadomoœci narodowej, o¿ywienie polskiego ¿ycia oœwiatowego, pielêgnowanie jêzyka i kultury narodowej.
2. U progu niepodleg³oœci nauczycielstwo polskie wystêpowa³o jako
grupa œwiadoma nie tylko swoich
powinnoœci, ale tak¿e roli jak¹ powinna oœwiata odgrywaæ w odrodzonej Polsce.
3. Okres 20-lecia miêdzywojennego
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4.

5.

przyniós³ liczebny wzrost i organizacyjny rozwój Zwi¹zku. W tym
okresie Zwi¹zek organizowa³ ró¿ne
formy kszta³cenia i doskonalenia
nauczycieli. Miêdzy innymi powo³a³ pierwsz¹ wy¿sz¹ uczelniê – Instytut Pedagogiczny. Rozwinê³a siê
dzia³alnoœæ wydawnicza Zwi¹zku.
W okresie okupacji hitlerowskiej
dzia³a³a Tajna Organizacja Nauczycielska (tzw. TON). W warunkach
terroru i represji tysi¹ce nauczycieli
prowadzi³o lekcje z dzieæmi w ra-

mach tajnego nauczania, p³ac¹c za
to czêsto najwy¿sz¹ cenê – ¿ycie.
Na naszym terenie nauczycielk¹
TON-u jest Krystyna Sakalukemerytowana nauczycielka Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Chojnowie.
Po wyzwoleniu nauczyciele, którzy
prze¿yli wojnê i okupacjê nie
bacz¹c na polityczne uwarunkowania podjêli pracê pedagogiczn¹ jako
swój podstawowy obowi¹zek.
Tworzyli szko³y i placówki, anga¿owali siê w pracê oœwiatow¹
w œrodowisku. Jednoczeœnie Zwi¹zek podj¹³ trudn¹ walkê o zapewnienie nauczycielom niezbêdnych

warunków egzystencji i stopniow¹
poprawê ich sytuacji materialnej.
Dziœ - w okresie wa¿nym i trudnym
dla oœwiaty w Polsce – Zwi¹zek przypomina,
¿e edukacja to fundament przysz³oœci, ¿e
wysoki poziom kszta³cenia to dobro, które
powinno byæ dostêpne dla wszystkich dzieci
oraz niezbêdny warunek rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego kraju i spo³eczeñstwa,
¿e zawód nauczycielski zas³uguje na szacunek i ochronê.
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
jest jednym z najstarszych zwi¹zków w Polsce, posiada ci¹g³oœæ historyczn¹ i osobow¹.
100 lat po zjeŸdzie w Pilaszkowie budynek
w którym odby³ siê ten zjazd zosta³ dziêki
¿yczliwoœci w³adz gminy £owicz, przyjêty
przez Zwi¹zek, wyremontowany i przeznaczony na siedzibê Muzeum ZNP.
Dziœ w Muzeum ZNP mo¿na ogl¹daæ wiele
dokumentów i eksponatów zwi¹zanych z ca³¹
100-letnia histori¹ Zwi¹zku, od zarania jego
dziejów, siêgaj¹c roku 1905 i lat wczeœniejszych, poprzez Tajn¹ Organizacjê Nauczycielk¹, a¿ po czasy wspó³czesne. Aktualnie
Muzeum ZNP sta³o siê miejscem spotkañ
zwi¹zkowców z ca³ej Polski, nie tylko z okazji kolejnych jubileuszy ZNP.
A jak Oddzia³ ZNP w Chojnowie
przygotowuje siê do obchodów Jubileuszu
100-lecia?
Inauguracjê obchodów 100-lecia
odbyliœmy w dniach 08-09.01.2005 r. w Szklarskiej Porêbie. 23 osobowa grupa dzia³aczy
zwi¹zkowych wyjecha³a w góry by podziwiaæ piêkno krajobrazu Sudetów oraz w
godzinach wieczornych wziê³a udzia³ w
INAUGURACJI OBCHODÓW.
Szczegó³y w kolejnym numerze.
Opracowa³a
Prezes Oddzia³u ZNP
w Chojnowie
Stanis³awa Janczyn
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Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chojnowie
ul. Wojska Polskiego 18 tel. 81-88-056
og³asza nabór dzieci na rok szkolny 2005/2006.

¯adnego po¿ytku
– tylko szkody
Ka¿dego roku wraz z nadejœciem wiosny rozpoczyna siê
sezon na wypalanie traw.
Na ³¹kach, nieu¿ytkach, w przydro¿nych rowach i na
mie-dzach pojawiaj¹ siê niszcz¹ce p³omienie wzniecane
rêk¹ bezmyœlnych podpalaczy.
¯e ziemia siê wyja³awia, a nie u¿yŸnia i ¿e nie jest to ¿aden
sposób odnawiania gleby wielokrotnie wypowiadali siê
naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy.

 Pal¹ siê ¿ywcem
Wypalanie traw przynosi niepowetowane straty w œrodowisku
przyrodniczym. Wysoka temperatura powstaj¹ca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie siê górnych warstw gleby,
z czym wi¹¿e siê dezaktywizacja

biologiczna. Gin¹ liczne drobnoustroje glebowe uczestnicz¹ce
w procesie rozk³adu i mineralizacji materii organicznej. Wiele zwierz¹t, nie maj¹c mo¿liwoœci ucieczki pali siê ¿ywcem. Zniszczeniu
ulegaj¹ tzw. naturalne miodowniki
dla pszczó³. Gin¹ owady i ich
formy przetrwalnikowe, ptaki, ich
gniazda i lêgi, ¿aby, œlimaki,
a tak¿e mieszkañcy podziemnych
nor: krety, nornice oraz inne zwierzêta. Podpalanie wyschniêtych
traw to najgorszy pomys³ na “zagospodarowanie” terenu. Jego
skutkiem jest spadek plonowania
traw a¿ o 30%.
Wypalanie traw pozbawia glebê
mo¿liwoœci wzbogacania w materiê
organiczn¹ i oczyszczania z herbicydów i pestycydów, do atmosfery emitowane s¹ szkodliwe dymy.
Jest to zjawisko niebezpieczne
zarówno dla ludzi, jak i œrodowiska naturalnego.

 Gin¹ te¿ ludzie
Wypalanie traw czêsto koñczy siê
niekontrolowanym rozprzestrzenianiem ognia. Chocia¿ po zimie gleba jest wilgotna, to wyschniête
trawy w po³¹czeniu ze zmiennymi
wiatrami powoduj¹, ¿e ogieñ
dociera nieraz, wbrew intencjom
podpa-laczy, do zabudowañ
gospodarskich i obszarów leœnych.
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Corocznie w trakcie takich po¿arów ginie od kilku do kilkunastu
osób. Gêsty dym œciel¹cy siê na
dro-gach ogranicza widocznoœæ,
staj¹c siê przyczyn¹ kolizji i
wypadków samochodowych.

 Prawo tego zabrania
Wypalanie traw jest prawnie zabronione przez art. 45 ustawy
z dnia 16 paŸdziernika 1991 r.,
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114
poz. 492). Zabrania on wypalania
roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach
przydro¿nych, szlakach kolejowych
lub w strefie oczeretów i trzcin.
Naruszenie tego przepisu stanowi
wykroczenie przewidziane w art. 59
ustawy o ochronie przyrody, zagro¿one kar¹ aresztu lub grzywny.
Dla przypisana sprawcy odpowiedzialnoœci wystarczy udowodnienie, ¿e wypalanie pozosta³oœci roœlinnych nast¹pi³o w jednym z
powy¿-szych miejsc.
Odpowiedzialnoœæ za to wykroczenie nastêpuje niezale¿nie od
tego, czy sprawcy mo¿na zarzuciæ
nieostro¿ne obchodzenie siê z ogniem, czy nie. Jest to bowiem wykroczenie “przyrodnicze”, a nie
“po¿arowe”. Je¿eli jednak
nastêps-twem zachowania siê
sprawcy by³o spowodowanie
po¿aru, sprawca odpowie tak¿e za
p r z e s t ê p s t w o :
z art. 163 k.k. - je¿eli wypalanie
roœlinnoœci poci¹gnê³o za sob¹ groŸny po¿ar, a z art. 164 k.k., je¿eli
wypalanie roœlinnoœci poci¹gnê³o
za sob¹ bezpoœrednie niebezpieczeñstwo takiego po¿aru.
Przekonanie o s³usznoœci i dobrodziejstwie wypalania wci¹¿ pokutuje. Ile trzeba lat ¿eby zrozumieæ, ¿e to dzia³anie przynosi tylko
szkodê – ¿adnego po¿ytku.
Zanim obecne dzieci, które s¹
bardziej œwiadome ekologicznych
zagro¿eñ, dorosn¹ mo¿e okazaæ
siê, ¿e jest ju¿ za póŸno…
opr. eg

Zapisy trwaj¹ od 1 marca do 30 kwietnia b.r.
Prosimy rodziców o zg³aszanie MEN i S w formie atrakcyjnych
siê po odbiór kart przyjêcia dziec- zabaw zapewniaj¹cych wszechka w godzinach od 8.00 do 16.00. stronny rozwój dzieci,
Przyjmujemy dzieci w wieku od - opiekê pielêgniarki i logope3 do 6 lat do trzech grup wieko- dy,
wych z ca³odziennym wy¿ywie- - bogat¹ gamê zajêæ dodatkowych
niem oraz do trzech oddzia³ów tzw. bezp³atnych:
“zerówkowych”. Przedszkole jest
* gimnastyka korekcyjna,
czynne od godziny 5.30 do 17.00.
* rytmika,
W naszej placówce znajduj¹ siê
* warsztaty plastyczne,
du¿e przestronne, dobrze wyposa* tañce: wspó³czesny i ludowy,
¿one sale dostosowane do wieku oraz p³atnych:
dzieci. Posiadamy du¿y ogród
* jêzyk angielski,
z placem zabaw.
* comiesiêczne spotkania teatralne.
Oferujemy:
Wspó³pracujemy z rodzicami dzieci
- wykwalifikowan¹ kadrê peda- urz¹dzaj¹c wspólne festyny,
gogiczn¹,
uroczystoœci przedszkolne oraz
- nauczycielki stosuj¹ce nowo- inne zajêcia. Posiadamy te¿ w³asczesne metody pracy,
n¹ stronê internetow¹
- szeroki wachlarz wycieczek http://www.przedszkole1.terrai imprez,
mail.pl, z której mo¿na równie¿
- zajêcia odbywaj¹ siê wed³ug pobraæ wzór karty zg³oszenia
programu zatwierdzonego przez dziecka.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3
(z grup¹ ¿³obkow¹)
ul. Krasickiego 1, tel. 81 88 490
organizuje zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2005/2006
Przyjmujemy dzieci do grup:
– ¿³obkowej (dzieci od 1roku do 2 lat)
– przedszkolnych z wy¿ywieniem (3 – 6 latki)
– przedszkolnych na 5 godzin
tzw. grupy “0”
Zapisy do koñca kwietnia 2005r.
Nasze Przedszkole nale¿y do
“KLUBU CZYTAJ•CYCH
PRZEDSZKOLI” w ramach akcji
“Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Serdecznie zapraszamy przysz³ych
przedszkolaków do odwiedzenia

naszego przedszkola ka¿dego dnia.
Ponadto DNI OTWARTE:
· 6 kwietnia 2005 r.,
· 20 kwietnia 2005 r.
w godz. 15.00 – 18.00
Rodziców 6 – latków (dzieci
urodzonych
1999r)
zapisanych do naszego przedszkola informujemy, ¿e
zebranie organiza-cyjne dotycz¹ce nauki w “zerów-kach”
odbêdzie siê 15.06.05 r. o
godz. 15.30 w Przedszkolu
Miejskim Nr 3.

WIOSNA W PRZEDSZKOLU NR 3
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3 po raz kolejny powita³y
wiosnê. Przesz³y ulicami miasta
barwnym korowodem. Po¿egnanie zimy - powitanie wiosny odby³o siê w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci œpiewa³y piosenki,
gra³y na instrumentach, okrzykom radoœci nie by³o koñca!
Przedszkolaki wytrwale szuka³y
pierwszych zwiastunów wiosny,
znalaz³y krokusy, przebiœniegi,
pierwsze p¹ki na drzewach. Po
powrocie do przedszkola wszyscy z ochot¹ oddali siê twórczoœci plastycznej i przelali swoje wra¿enia na papier. Mo¿na je zo-

baczyæ na wystawie w Urzêdzie
Miejskim na I piêtrze.
Serdecznie zapraszamy rodziców
oraz mieszkañców Chojnowa do
obejrzenia wystawy.
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W krêgu starych mistrzów
W innym, ni¿ klasa szkolna, miejscu i w nieco innej atmosferze
uczniowie chojnowskich szkó³ œrednich mog¹ poznaæ twórczoœæ
wspó³czesnych polskich pisarzy. Odbywaj¹ce siê od 2003 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej “Chojnowskie Spotkania z Literatur¹” s¹
bowiem niew¹tpliwie dobr¹ okazj¹ do uzupe³nienia szkolnej literackiej
edukacji. Przypomnijmy, ¿e spotkania te prowadzi Tadeusz Sznerch,
legnicki polonista i literaturoznawca, a cyklicznie organizuje je wspólnie z bibliotek¹ Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie.
16 marca tematem omawianym - jak zwykle w sposób przystêpny
i ciekawy, by³a twórczoœæ Tadeusza Ró¿ewicza, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wierszy z lat ostatnich. Podczas pó³toragodzinnego
wyk³adu, uczestnicy spotkania mogli przez analizê wielu prezentowanych wierszy, bli¿ej poznaæ dolnoœl¹skiego pisarza. W opinii
wyk³adowcy, Tadeusz Ró¿ewicz jest jednym z najwybitniejszych
twórców, zas³uguj¹cym nie tylko na najwa¿niejsze polskie wyró¿nienie literackie - Nagrodê NIKE - ale i literackiego Nobla. Z pewnoœci¹,
Tadeusz Sznerch o s³usznoœci swojej tezy przekona³ wielu, a byæ
mo¿e wszystkich s³uchaczy. Pomog³a mu w tym bibliotekarka Anna
Kopyra czytaj¹c wybrane utwory.

„Pod ósemk¹” i „AJA” na scenie
22 marca w MDK odby³ siê miejski etap Przegl¹du Form Teatralnych „F-ART”. Tym razem w szranki stanê³y dwie grupy teatralne
ze szkó³ podstawowych. Spektakl „w ramach wyobraŸni” zaprezentowa³a grupa AJA z SP 3, natomiast przedstawienie „Ju¿ od
pocz¹tku” wystawi³a grupa teatralna „Pod ósemk¹” z SP 4.
Jury w sk³adzie Barbara Homêtowska polonistka PZS, przewodnicz¹ca jury, Hanna Œwiêtnicka i Anna Ludwicka studentki PWST
we Wroc³awiu zadecydowa³o, ¿e Chojnów w finale dolnoœl¹skim
reprezentowaæ bêdzie „Ju¿ od pocz¹tku” przygotowane i wyre¿yserowane przez Barbarê S³otwiñsk¹. Grupa teatralna ”AJA” Anny
Pauch zosta³a nagrodzona drugim miejscem.
S.H.

Na nastêpnym spotkaniu, które zaplanowane jest w maju, bêdzie kontynuowany cykl wyk³adów pod nazw¹ “W krêgu starych mistrzów”.
Po Mi³oszu i Ró¿ewiczu, przyszed³ czas na Zbigniewa Herberta.
Organizatorzy ju¿ dzisiaj serdecznie na nie zapraszaj¹.
(B.L.)

Prawdziwy teatr
17 marca w MDK goœci³ wa³brzyski Teatr Lalki i Aktora z przedstawieniem „Tygrys Pietrek”. Barwne widowisko – historia ma³ego
tygrysa Pietrka, który za sw¹ bojaŸñ przed œwiatem zosta³ ukarany
pozbawieniem prêgów – przyku³o uwagê ponad 150 dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Goliszowie i Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Zawodowy teatr, w którym na równych prawach pojawiali siê
aktorzy i animowane przez nich postaci zwierzêcego œwiata, by³ pierwsz¹
od wielu lat prób¹ przywracania mo¿liwoœci kontaktu „ze scen¹”
w Chojnowie. S¹dz¹c po reakcjach widowni – udan¹.
S.H.

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 tel. 818-66-84.

UWAGA!
Pilnie potrzebna jest kuchenka gazowa.
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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
ROK ANDERSENA
Wystaw¹ „Rok Andersena” zainaugurowaliœmy
obchody Miêdzynarodowego Roku Hansa
Christiana Andersena, og³oszonego w zwi¹zku
z przypadaj¹c¹ w 2005 r. dwusetn¹ rocznic¹
urodzin wybitnego bajkopisarza - serdecznie
na ni¹ zapraszamy.
Przy okazji wypo¿yczyæ mo¿na równie¿ jego
ksi¹¿ki, których mamy naprawdê du¿o.
Nikogo przekonywaæ nie trzeba, ¿e ich czytanie
to wielka przyjemnoœæ, i dla dzieci, i dla
doros³ych. A na pewno siêgn¹æ po nie ju¿ powinni
wszyscy ci, którzy uczestniczyæ bêd¹ w naszych
wakacyjnych konkursach czytelniczych.
MAJ BEZ KAR
Jest to jedyna okazja dla wszystkich naszych
d³u¿ników – czytelników, którzy nie zwrócili
ksi¹¿ek w ustalonym terminie. Mo¿na je oddaæ
w maju i nie zap³aciæ kary.
Dlaczego maj wybraliœmy miesi¹cem darowania kar? Bo jest on tradycyjnie zwi¹zany
z ksi¹¿k¹, m.in. 8 maja obchodzimy Dzieñ
Bibliotekarza i Bibliotek.
NOWOŒCI BIBLIOTECZNE

noœæ danych statystycznych.
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Anthony Wilson: „S£YNNE PODRÓ¯E”
Ksi¹¿ka z serii Nauka na Luzie – zawiera
mnóstwo niezwyk³ych ciekawostek o wielkich podró¿nikach, odkrywcach i ich dokonaniach oraz testy z interesuj¹cymi pytaniami.
Dzia³ dla Doros³ych:
Dla mi³oœników geografii, przydaæ siê mog¹ tegorocznym maturzystom – udostêpniane w czytelni:
„ZIEMIA” (Geografia Powszechna t.1.)
Wydawnictwo MUZA SA przygotowa³o zaktualizowane t³umaczenie III wydania hiszpañskiej Geografii powszechnej, wydawanej
przez Instytut Gallacha. Do³o¿ono wszelkich
starañ, by dzie³o to, niezale¿nie od rygoru naukowego, by³o dla czytelnika przyjazne i u¿yteczne. Postarano siê, by wszystkie opisy by³y nie
tylko znakomite pod wzglêdem formalnym,
ale tak¿e przejrzyste i ³atwe w odbiorze, pozbawione nadmiernej liczby terminów naukowych,
zawi³ych cytatów i szybko trac¹cych aktual-

„REPETYTORIUM Z GEOGRAFII
GOSPODARCZEJ” /praca zbiorowa pod
red. Ireny Fierli Adresowane/ kierowana jest
przede wszystkim do m³odzie¿y szkó³ œrednich, której pozwoli na usystematyzowanie,
a tak¿e na pewne pog³êbienie wiedzy. Treœci¹
ksi¹¿ki s¹ zagadnienia ekonomicznogeograficzne œwiata i Polski. Dobór informacji zosta³
podporz¹dkowany m.in. koniecznoœci uwypuklenia ró¿nic wystê-puj¹cych miêdzy krajami czy wewn¹trz nich w zakresie struktury i
roz-mieszczenia ludnoœci, poziomu rozwoju
przemys³u, rolnictwa, transportu, handlu
zagra-nicznego.
„S£OWNIK GEOGRAFA” (z serii S³ownik Szkolny)
Bogaty zestaw definicji z dziedziny geografii,
informacje na temat kontynentów, pañstw,
miast, regionów. Autorzy postarali siê o najnowsze dane statystyczne, wykonali te¿ przydatne zestawienia, np. wulkany na œwiecie,
najwy¿sze szczyty itp.
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ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21

KINO
ZATOICHI”
15 i 16 kwietnia 2005 - godz.18.00 -”Z
Bilety: 11 z³
Re¿.: Takeshi Kitano
Obsada: Takeshi Kitano,Tadanobu Asano,
Edamame Tsumami, Yui Natsukawa,
Yuuko Daike.
116 minut
Nowa wersja popularnej japoñskiej serii
o XIX-wiecznym niewidomym mistrzu

miecza, który staje w obronie biednych.
Nagroda za re¿seriê w Wenecji.
Japonia, XIX wiek. Zatoichi to niewidomy
tu³acz, który zarabia na ¿ycie uprawiaj¹c
hazard i dorabiaj¹c jako masa¿ysta. Ale za
t¹ fasad¹ kryje siê Zatoichi-mistrz miecza,
obdarzony b³yskawicznym refleksem i ciêciami zapieraj¹cymi sw¹ precyzj¹ dech
w piersiach.

Muzeum Regionalne
zaprasza...
Muzeum Regionalne serdecznie zaprasza do obejrzenia
wystawy pn. „Chojnów na dawnych kartach pocztowych”.
Ponad 400 kart ze zbiorów muzeum i osób prywatnych z³o¿y³o
siê na niepowtarzaln¹ ekspozycjê, któr¹ koniecznie trzeba
zobaczyæ.

Muzeum zaprasza od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 8 – 16
w weekendy od 11-16
(w soboty wstêp wolny).
GAZETA CHOJNOWSKA NR 7/599
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Otwieraj¹ Puchar Miast
Za oknem wiosna w pe³ni, dla
chojnowskich mi³oœników dwóch
kó³ek, zawodników Sekcji Kolarskiej LZS “P³omieñ” Michów
zacz¹³ siê pracowity sezon kolarski. Tradycj¹ ju¿ sta³o siê i¿
klub P³omieñ Michów organizuje wiosn¹ zawody w kolarstwie
górskim. Nie inaczej bêdzie
w tym roku. 7 maja 2005 (sobota)
na terenach Parku Piastowskiego w Chojnowie odbêdzie siê
II Grand Prix Ziemi Chojnowskiej w Kolarstwie Górskim,
pod patronem Burmistrza Miasta
Chojnowa oraz Pos³a na Sejm
RP Tadeusza Maæka³y. Tegoroczna edycja tych zawodów

otwiera Dolnoœl¹ski Puchar
Miast - cykl imprez kolarskich
odbywaj¹cych siê na terenie Dolnego Œl¹ska, dlatego te¿ organizatorzy spodziewaj¹ siê przyjaz-

du oko³o 20 ekip z terenu ca³ego
województwa, a tak¿e z Zielonej Góry.
Z trudami wymagaj¹cej sporych
umiejêtnoœci technicznych i dobrej kondycji trasy w Parku
Piastowskim zmagaæ siê bêd¹
zawodnicy i zawodniczki wszystkich kategorii m³odzie¿owych,
kategorii elita i kategorii masters. Do udzia³u w zawodach
zapraszamy tak¿e dzieci nie
zrzeszone w klubach kolarskich
- bêdziecie mogli sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci z najlepszymi
zawodnikami Dolnego Œl¹ska.
Wsparcie organizacyjne i logistyczne przy organizacji II Grand
Prix zapewnia organizatorom
Urz¹d Miasta w Chojnowie, a tak¿e
Miedziowe Centrum Kolarstwa
w Polkowicach.
Zapraszamy do wspó³pracy przy
organizacji zawodów tak¿e wszystkie chojnowskie organizacje
i firmy, mieszkañców zaœ miasta
i okolic zachêcamy do odwiedzenia Parku Piastowskiego
w maju podczas zawodów.
Wiêcej informacji Redakcja
“Gazety Chojnowskiej” lub
0505-46-96-14.
(sz)

Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp
) 25.03 na terenie podleg³ym
KP Chojnów dosz³o do 9 kolizji
drogowych oraz dwóch wypadków. Kieruj¹cy nie zachowali
nale¿ytej ostro¿noœci podczas
panuj¹cej mg³y wskutek czego
dosz³o do naje¿d¿ania na ty³ drugiego pojazdu. W wyniku tych
zdarzeñ zablokowany by³ ruch
na trasie A-4 i przeprowadzono
objazdy. Tym razem skoñczy³o
siê na lekkich obra¿eniach cia³a
i rozbitych samochodach.

) Tego samego dnia w Chojnowie na jednej z pijalni piw
mieszkaniec Chojnowa zosta³
pobity przez n/n sprawcê w
wyniku czego dozna³ obra¿eñ
cia³a w postaci z³amania koœci
oczodo³u, nosa, szczêki i zosta³
przewieziony do szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Policja
ustali³a sprawcê tego czynu.
)

26.03 Komisariat Policji w
Chojnowie zosta³ powiadomiony o uszkodzeniu drzwi do sklepu w Witowie. W nocy z 25/26.03
nieznani sprawcy przy pomocy
nieustalonego narzêdzia uszko-
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dzili metalowe drzwi sklepu
powoduj¹c straty w wysokoœci
2000 z³ na szkodê w³aœciciela
sklepu.

) W nocy z 29/30.03 nieznani
sprawcy po uprzednim wy³amaniu dwóch zamków w drzwiach
wejœciowych, a nastêpnie odciêciu przewodów alarmu w³amali
siê do sklepu spo¿ywczego w Budziwojowie sk¹d skradli papierosy ró¿nych marek oraz artyku³y spo¿ywcze o ³¹cznej wartoœci
2000 z³ na szkodê w³aœciciela
sklepu.
) 30.03 o godz. 16.35 funkcjonariusze Referatu Prewencji
Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali na gor¹cym
uczyn-ku trzech sprawców
kradzie¿y z³omu na terenie
budowy trasy A-4. Sprawcy
przy pomocy ³a-dowacza rolniczego przerzucali z³om z kontenera na przyczepê rolnicz¹.
Straty wstêpnie oszacowano na
kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 300 z³
na
szkodê
firmy
z Legnicy.

Na czas i dok³adnoœæ
19 marca w hali Stadniny Koni
w Jaroszówce odby³y siê trzecie
ju¿ w tym roku Regionalne Zawody Halowe w Skokach przez
Przeszkody.
Konkurencje odby³y siê w kilku
kategoriach. Zawodnicy najmniej
doœwiadczeni, pocz¹tkuj¹cy walczyli o palmê pierwszeñstwa
w klasie LL dok³adnoœci. W tym

konkursie o koñcowym wyniku
decyduje iloœæ punktów, nie czas
przejazdu chyba, ¿e zawodnik nie
zmieœci siê w normie i otrzyma
punkty karne za przekroczenie
czasu. Z bezb³êdnym przejazdem
równorzêdne I miejsce zajêli:
Stefan Lewandowski na Skipie,
Judyta Bronowicka na koniu Magowski, Grzegorz Gajda na Oviedo, Katarzyna St¹por na koniu
Sopot, Wojciech Wilgos na koniu
Stratford, Ksawery Œniegucki na
koniu Kaja i Joanna £uczaj na koniu Laluna Ewita.
Podobne regu³y obowi¹zywa³y
w konkursie kl. L Nr 2A. Ró¿ni³y
je tylko wysokoœæ przeszkód
i wy¿sze tempo. Ten z czystym
dorobkiem punktowym ukoñczyli: Laluna Ewita pod Joann¹
£uczaj, Dartmur pod Paw³em
Laryszem, Sopot pod Katarzyn¹
Owczarek i Westa pod Agnieszk¹
Langer.

Konkurs kl. L nr 2 to rywalizacja
z ocen¹ za styl jeŸdŸca. Arbiter
stylu ocenia jego przejazd i ka¿de
nieprawid³owe zachowanie jest
karane ujemnymi punktami. To
jedna z trudniejszych kategorii.
Tu bowiem ocenie poddawane s¹

nie tylko umiejêtnoœci skokowe
konia, ale i prawid³owoœæ zachowañ jeŸdŸca. Aleksandra Apanasewicz zajê³a I miejsce na koniu
Milky Way i III na Elton Ewita,
a II Judyta Bronowicka na Salazarze.
Konkurs Nr 3 dok³adnoœci z rozgrywk¹ kl. P dotyczy³ zawodników, którzy przejechali I przebieg
bez punktów karnych, wówczas
jechali rozgrywkê na czas na mniejszej iloœci przeszkód i o zajêtym
miejscu, przy tej samej iloœci punktów, decydowa³ czas przejazdu.
Zawody odbywa³y siê pod patronatem dyrektora Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. O jego
te¿ puchar walczyli zawodnicy
w konkursie nr 3, a zdobyli je
w kolejnoœci: Jaros³aw Porêba na
Melisanie, Aleksandra Apanasewicz na Elton Ewita i Wies³aw
Nowak na koniu Walor.

Wœród zawodników dominowali
reprezentanci JKS i KJ OSK
Jaroszówka.
Stron¹ organizacyjn¹ zajêli siê
uczniowie i nauczyciele klas hodowli koni. Obs³uga by³a widoczna i rozpoznawalna, „naznaczona” by³a bowiem oryginalnymi kapeluszami z nazw¹ szko³y.
Najbli¿sze zawody w Jaroszówce

to Ogólnopolskie Zawody WKKW
23-24 kwietna, na które organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.
Zainteresowanych odsy³amy na
stronê internetow¹: http://kjoskjaroszowka.w.interia.pl
eg
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
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.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie, w bloku, IIp., komfortowo
wykoñczone, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
37,5 m2. Wiadomoœæ: tel. 0696-033-766.
Sprzedam mieszkanie w bloku z gara¿em pod blokiem, 2 pokoje, kuchnia, balkon, IVp., pow. 51 m2, atrakcyjna lokalizacja,
cena - mieszkanie 46 tys. z³, gara¿ - 10 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 818-76-19 lub 0609-485-827.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 64 m2,
Ip., 3 pokoje, ³azienka, kuchnia, balkon,
s³oneczne, ciep³e. Wiadomoœæ: tel. 819-64-45.
Sprzedam kawalerkê - parter, w centrum,
32 m2, nadaje siê na gabinet lekarski, stomatologiczny, kosmetyczny, biuro, miesz-kanie.
Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Budziwojowie k/Chojnowa o pow. 43 m2, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój oraz
pomieszczenia gospodarcze. Wiado-moœæ:
tel. 0692-616-490 lub 819-10-74.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie 5. pokojowe w Go³ocinie, pow. 86,6 m2, 2 ³azienki, 2 piwnice, 2 budynki gospodarcze,
ogródki dzia³kowe i grunt orny 500 m, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 819-61-91
po godz. 20.00.
Sprzedam lub zamieniê za obiekt poza
miastem mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie w pe³ni wyposa¿one o pow. 55 m2,
Ip. Wiadomoœæ: tel. 819-27-96 (wieczorem).
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
w centrum Chojnowa, 55 m2, w starym budownictwie, Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, na
wiêksze w starym budownictwie o podobnych
warunkach. Wiadomoœæ: tel. 819-10-04.
Kupiê mieszkanie 2 lub 3 pokojowe
w starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel.
0609-767-853 po godz. 17.00.
Poszukujê mieszkania, kawalerki w starym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0505-983-206.
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Poszukujê mieszkania lub pokoju do wynajêcia w starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 819-13-54 lub 0880-714-361.
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlow¹,
us³ugow¹ lub biurow¹. Wiadomoœæ: tel. 818-74-13
po godz. 20.00 lub w sklepie ul. K. Wielkiego 1.

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.

KREDYTY
Bez porêczycieli,
szybko i wygodnie,
ju¿ przy dochodach
600 z³ miesiêcznie
Chojnów ul. P.Skargi 2
tel. 8196726
CYKLINOWANIE
BEZPY£OWE POD£ÓG

PRACA
Zatrudniê ksiêgow¹ ze znajomoœci¹ j. niemieckiego do prowadzenia zak³adu odzie¿owego. Wiadomoœæ: tel. 0889-722-835.

INNE
Sprzedam psa rasy husky, suka, 9.tygodniowa. Wiadomoœæ: tel. 0661-658-957.
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one w
Chojnowie o powierzchni od 844 m 2 do
1333 m2, atrakcyjna lokalizacja w po³udniowej czêœci miasta.
Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.
Sprzedam dzia³kê niezabudowan¹
o pow. 195m2 w Chojnowie przy ul. D³ugosza obok ul. Legnickiej. Dzia³ka przeznaczona pod zabudowê kamienicy i sklepów.
Wiadomoœæ: tel. 81-91-278, kom 0694-102-630.
Sprzedam dzia³kê o pow. 72 ary w Konradówce, obok nowe zabudowania, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0605-331-167.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczowie (nowe zabudowania) o pow. 12 a,
wszystkie pozwolenia aktualne, pr¹d, projekt.
Wiadomoœæ: tel. 0606-279-633.
Chorujesz? Utraci³eœ wszelk¹ nadziejê,
a chcesz ¿yæ i wyzdrowieæ? Nie masz pieniêdzy na lekarstwa? Obejrzyj program ITV
na 11513H27500,3/4 satelitarny, cyfrowy.
Jeœli nie u siebie, to u s¹siada czy znajomego. Nadaje w ka¿d¹ niedzielê o godz. 19.00.
Zapoznaj siê te¿ z ksi¹¿k¹ „Samoleczenie
metod¹ B.S.M.”. Informacje tel. 818-15-79
Micha³ S³adkiewicz.

SZYBKO I SOLIDNIE!
Firma dysponuje nowoczesnymi

maszynami niemieckiej
firmy Lagler:
HUMMEL, ELAN.
Wieloletnie doœwiadczenie.

tel. 076/81-8
88-0
019,
kom. 605-2
226-2
206

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

Kontakt - 0502-382-856

"CALLA"
Ryszard Szymañski
OFERUJEMY:
Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych

z Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)

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

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

TELEFON DY¯URNY
CA£ODOBOWY
0606-779-172, 8187-176
13

W ubieg³ym numerze „Gazety Chojnowskiej” zamieœciliœmy Uchwa³ê Rady Miejskiej Chojnowa z dn. 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003-2007. Publikacja nie
zawiera³a za³¹czników do Uchwa³y – zamieszczamy je w bie¿¹cym numerze.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
“M³odoœæ”
59-225 Chojnów
ul. Paderewskiego 12
tel. 8188-308, fax 8188-681

og³asza przetarg
nieograniczony na:
Pierwszeñstwo przyjêcia w poczet
cz³onków celem ustanowienia spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa
do lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Œciegiennego 9/3 II piêtro, o pow. u¿ytkowej 60,03 m2 sk³adaj¹cego siê z 3
pokoi, przedpokoju, kuchni, ³azienki, wc, garderoby. Wartoœæ wk³adu
budowlanego wynosi 55.400 z³
/s³ownie: piêædziesi¹t piêæ tysiêcy
czterysta z³otych 00/100 /.
Przetarg odbêdzie siê w dniu
14.04.2005 r. o godz. 14.
Specyfikacjê istotnych warunków
przetargu w cenie 15 z³ z VAT mo¿na
odebraæ w siedzibie Spó³dzielni,
pokój nr. 8 I piêtro.
Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega sobie
prawo uniewa¿nienia przetargu bez
podania przyczyn.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
“M³odoœæ”
59-225 Chojnów
ul. Paderewskiego 12
tel. 8188-308, fax 8188-681

og³asza przetarg
nieograniczony na:

BANKOWE KREDYTY - HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE
Kredyty hipoteczne do 30 lat,
oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych
kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia
komornicze, windykacja,
- na wykup mieszkania ze spó³dzielni
mieszkaniowej,

- na budowê i rozbudowê domu,
- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym
lub wtórnym,
- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK,
lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

Doradca Bankowo-Finansowy
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y US) TEL.076/ 844-39-25, 841-53-66
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- wykonanie remontu dachu budynku
przy ul. £okietka 3A;D w Chojnowie.
Wadium w kwocie 1.000 z³ nale¿y
wp³aciæ w kasie Spó³dzielni w terminie do dnia 15.04.05 r. do godz.13.
Specyfikacjê istotnych warunków
zamówienia w cenie 20 z³ z VAT
mo¿na odebraæ w siedzibie Spó³dzielni
pokój nr 8 I piêtro. Ofertê w zamkniêtej kopercie z napisem “Remont dachu” nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Spó³dzielni pokój nr 2, do dnia 15.04.05 r.
do godz 13. Przetarg odbêdzie siê
w dniu 15.04.2005 r. o godz. 14.
Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru oferenta
oraz uniewa¿nienie przetargu, bez
podania przyczyn.
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Uchwa³a Nr XXXVIII/185/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie okreœlenia dochodów gromadzonych przez szko³y
podstawowe i gimnazja na rachunek dochodów w³asnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.,
Nr 23, Poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ), oraz art. 18a ust.3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,Nr 93
poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 po. 2135, Nr 273
poz. 2703) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rachunek dochodów w³asnych tworz¹ prowadzone przez Miasto Chojnów:
1/ Szko³a Podstawowa Nr 3,
2/ Szko³a Podstawowa Nr 4,
3/ Gimnazjum Nr 1,
4/ Gimnazjum Nr 2.
§ 2.
Ustala siê Ÿród³a dochodów w³asnych szkó³, o których mowa w § 1, którymi s¹:
1) dochody z wynajmu pomieszczeñ jednostek,
2) œwiadczenia na rzecz osób fizycznych nie bêd¹cych uczniami i na
rzecz osób prawnych,
3) us³ugi ksero
4) wp³aty rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadpodstawowych
us³ug edukacyjnych w szkole,
5) inne.
§ 3.
Dochody w³asne przeznacza siê na:
1) koszty zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug przez osoby fizyczne i prawne,
2) koszty finansowania lub dofinansowania:
a) zakupu œrodków czystoœci, artyku³ów biurowych, pomocy
naukowych i dydaktycznych oraz sprzêtu szkolnego i sportowego,
b) napraw, usuwanie usterek i remontów obiektu szkolnego sportowego,
c) napraw, usuwanie usterek i remontów obiektu szkolnego,
d) inwestycji,
e) zajêæ o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla uczniów,
f) nagród w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach,
g) pokrycia kosztów przejazdu uczniów na zawody, konkursy i olimpiady,
§ 4.
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XXIV/112/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
26 maja 2004 r sprawie utworzenia œrodka specjalnego pod nazw¹ „us³ugi”
w jednostkach bud¿etowych prowadzonych przez Miasto Chojnów
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu
w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr XXXVIII/186/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie okreœlenia dochodów gromadzonych
przez œwietlice szkolne na rachunek dochodów w³asnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U z 2001 r, Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz.U z 2004r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz.1203), oraz art. 18 a ust.3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz.
890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273
poz.2703 ) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rachunek dochodów w³asnych tworz¹ prowadzone przez Miasto
Chojnów:
1/ Szko³a Podstawowa Nr 3,
2/ Szko³a Podstawowa Nr 4,
3/ Gimnazjum Nr 1.
§ 2.
Ustala siê Ÿród³a dochodów w³asnych szkó³, o których mowa
w § 1 którymi s¹:
1/ op³aty rodziców lub prawnych opiekunów uczniów korzystaj¹cych z
¿ywienia w sto³ówkach szko³y w wysokoœci kosztów zakupu,
2/ wp³aty za wy¿ywienie uczniów z rodzin znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej od zak³adów pracy, organizacji
spo³ecznych, oœrodków pomocy spo³ecznej, stowarzyszeñ i osób
fizycznych oraz dofinansowania z bud¿etu szkó³,
3/ wp³aty nauczycieli i innych osób korzystaj¹cych z ¿ywienia
w sto³ówkach szkolnych.
§ 3.
Dochody w³asne przeznacza siê na:
1/ zakup ¿ywnoœci do przygotowania posi³ków w sto³ówce szko³y
oraz zakup œrodków czystoœci, w jednostkach wymienionych w § 1.
2/ zakup wyposa¿enia do sto³ówek szkolnych, drobne naprawy
sprzêtu kuchennego,
3/ op³aty za prowadzenie rachunku bankowego.
§ 4.
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIV/112/04 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie utworzenia œrodka specjalnego
pod nazw¹ “¿ywienie” w jednostkach bud¿etowych prowadzonych przez Miasto Chojnów.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu
w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Gimnazjalisto - je¿eli zastanawiasz siê nad
wyborem szko³y - do³¹cz do nas, a bêdziesz
mia³ szansê równie¿ to prze¿yæ!!!!

P. prof. M. Dec i uczniowie Mirek, Pawe³
z LO oraz Dorota z Technikum Ekonomicznego
podziwiaj¹ kaktusy uprawiane
przez ich kolegów z Bergamo

Nawet takie “œcis³e umys³y” jak Mirek i Pawe³ z klasy
matematycznej LO nie mog³y siê oprzeæ piêknu orchidei...

O, to i wielkie cedry mo¿na sadziæ
mechanicznie dziwi¹ siê Grzesiek, Wojtek
z Technikum Rolniczo-Hodowlanego

Pe³na egzotyka - pod palmami
na œniegu Grzesiek, Wojtek i Rafa³
z Technikum Rolno-Hodowlanego
oraz Sebastian z Technikum
Ekonomicznego

Rafa³ Grzesiek, Jurek z Technikum
Rolno-Hodowlanego i Sebastian
z Technikum Ekonomicznego na tle
bazyliki Œwiêtego Marka w Wenecji

