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Chojnowian

Powiedz stary, gdzieœ ty by³... - to pytanie mogliby zadaæ

wszyscy absolwenci, którzy spotkali siê po latach na

uroczystych obchodach.

- rozmowa z burmistrzem Janem

Serkiesem

Kiedy obejmowa³em urz¹d
burmistrza, procent inwestycyjny 
w ogólnym bud¿ecie wynosi³
niespe³na 2%. Dziœ jest to 
ponad 21%.

Jeszcze cztery lata temu firma znajdowa³a siê w niewielkim

mieszkaniu. Dziœ zatrudnienie ma tu ponad 90 pracowników, a

powierzchnia zak³adu obejmuje 6 hektarów.
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17.XI. premier podpisa³ rozporz¹dzenie w sprawie

ustanowienia w Chojnowie podstrefy Legnickiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej.
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17 paŸdziernika premier Jaros³aw

Kaczyñski podpisa³ rozporz¹dzenie 

w sprawie ustanowienia w Chojnowie

podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej. Tym samym zakoñczy-

³a siê d³ugotrwa³a procedura, któr¹

w³adze miasta rozpoczê³y w ubieg³ym

roku. W Chojnowie mamy ju¿ wiêc

podstrefê, mamy te¿ strategicznego

inwestora, który w nied³ugim czasie

rozpocznie budowê nowego zak³adu.

Z prac wydzia³ów
Budowa budynku socjalnego zosta³a zakoñ-

czona. Obiekt  ma barwn¹ elewacjê, zagospo-

darowany teren zieleni wokó³ domu, polbru-

kowe chodniki i plac zabaw dla najm³od-

szych. Tak estetycznie zaprojektowany budy-

nek wygra³ ranking gmin i dziêki temu miastu

przyznano dotacjê w wysokoœci 630 tys. z³.

Obecnie trwaj¹ czynnoœci odbiorowe.

Zakoñczono budowê ulicy Kazimierza Wiel-

kiego oraz asfaltowanie ci¹gu pieszo-jezdne-

go pomiêdzy ulicami £okietka i Gen. Maczka,

a tak¿e odcinka ulicy Spacerowej pomiêdzy

alej¹ parkow¹ a Placem Zamkowym – wyko-

nawcy zg³osili obiekt do odbioru koñcowego. 

Przy ul. Chrobrego trwaj¹ prace przygoto-

wawcze pod wy³o¿enie chodnika polbrukiem.

Nowym chodnikiem ciesz¹ siê ju¿ mieszkañ-

cy okolic ul. Maczka i £okietka, a tak¿e miesz-

kañcy osiedla Wyspiañskiego, którzy drogê

do centrum mog¹ pokonaæ przez ci¹g pieszy

wykonany z betonowych p³yt.

Trwa remont k³adki na rzece Skorze ³¹cz¹cej

ulice Grodzk¹ i Paderewskiego. Obecnie trwaj¹

przygotowania do u³o¿enia nowej nawierzchni.

W ulicy ¯eromskiego wymieniono sieæ wo-

doci¹gow¹, co zakoñczy³o etap robót podziem-

nych – remont nawierzchni jezdni i chod-

ników przeprowadzony zostanie wiosn¹ przy-

sz³ego roku.

Trwaj¹ prace przy wykonywaniu podbudowy

pod nawierzchniê nowego boiska wielofunk-

cyjnego z trawy syntetycznej przy ul. Ma³a-

chowskiego (na terenie KS Chojnowianka).

Dotacjê na to zadanie, w wysokoœci 200 tys. z³,

przekaza³ minister sportu. 

W najbli¿szym czasie rozpocznie siê budowa

oœwietlenia przy ulicach: Wyspiañskiego,

Orzeszkowej, Matejki, Tuwima i Konopnickiej.

Urz¹d sfinalizowa³ ju¿ zakup samochodu do

bezpy³owego wywozu nieczystoœci sta³ych

(pot. œmieciarki). Nowoczesny i ekologiczny,

odpowiadaj¹cy standardom europejskim

samochód ju¿ jeŸdzi po naszych ulicach. Na

zakup samochodu urz¹d pozyska³ dofinanso-

wanie w formie preferencyjnej po¿yczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 

Wymieñ dowód
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miej-

skiego w Chojnowie informuje mieszkañców

Chojnowa o obowi¹zku wymiany do 31 grud-

nia 2007r. dowodów osobistych wydanych 

w formie ksi¹¿eczkowej na dowody osobiste

nowego wzoru. Wszystkie dowody wydane

przed 1 stycznia 2001 r. bêd¹ niewa¿ne od 

1 stycznia 2008 r. Jednoczeœnie przypomi-

namy, ¿e ka¿da osoba bêd¹ca obywatelem

polskim i zamieszka³a w Rzeczpospolitej

Polskiej, która ukoñczy³a 18. rok ¿ycia, jest

obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty. Pro-

simy osoby, które nie dokona³y tego obowi¹z-

ku o zg³aszanie siê do urzêdu, pokój nr 1 

w godzinach pracy urzêdu tj. codziennie

oprócz wtorków od godz. 7.30 do 15.30, we

wtorki od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmia-

nami/ Wydzia³  Gospodarki Gruntami i Ochro-

ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie informuje o wywieszeniu na tablicy

og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 06.10.2006 r. do 27.10.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do

sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ki nr 278/66,

278/75, 278/76, 278/77, 278/100, 278/101 

i 278/102 po³o¿one w obrêbie 6 miasta Choj-

nowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta

Chojnowa z dnia 6 paŸdziernika 2006 r.

Nr 108/2006).

Nowe ulice
W œrodê miejscy radni przeg³osowali uchwa³ê,

w myœl której dwie nowo zaprojektowane

ulice otrzymaj¹ swoje nazwy. Ulice znajduj¹

siê w rejonie ul. Kwiatowej (obok Lidla)

nikogo wiêc nie zdziwi, ¿e bêd¹ nosi³y nazwy

Ró¿ana i Tulipanowa. 

Chcemy Plac Dworcowy
Urz¹d chce przej¹æ pod swój zarz¹d teren

Placu Dworcowego, który obecnie podlega

Wojewódzkiemu Zarz¹dowi Dróg. W zwi¹zku

z tym w³adze miasta skierowa³y pismo do

Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Dróg we Wroc³awiu

z propozycj¹ przeniesienia utrzymania tego

miejsca na samorz¹d chojnowski.

- Bardzo zale¿y nam na przejêciu tego terenu na

w³asnoœæ – wyjaœnia burmistrz Jan Serkies. –

Pozwoli to na prowadzenie inwestycji i zmia-

nê estetyki np. chodników. W tej chwili mamy

zwi¹zane rêce, a obecny zarz¹dca nie planuje

w najbli¿szym czasie ¿adnych remontów. Mamy

nadziejê, ¿e nasza proœba zostanie rozpa-

trzona pozytywnie.

Kontrola w firmie
12 wrzeœnia Urz¹d Miejski w Chojnowie wy-

stosowa³ proœbê do Wojewódzkiego Inspek-

toratu Ochrony Œrodowiska Delegatura w Leg-

nicy o przeprowadzenie stosownej kontroli 

w zak³adzie „Kraskór” przy ul. Grodzkiej. 

W wyniku rozmów z mieszkañcami poblis-

kich osiedli ustalono, ¿e z zak³adu wydobywa

siê odór odczuwalny szczególnie w dni wolne

od pracy w godzinach nocnych. D³awi¹cy,

przykry zapach jest bardzo uci¹¿liwy. Z na-

szych informacji wynika, ¿e obecnie trwaj¹

kontrole w firmie, o efektach których z pew-

noœci¹ poinformujemy.

Reguluj¹ Skorê
Liczne pisma i interwencje w Dolnoœl¹skim

Zarz¹dzie Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we

Wroc³awiu Odzia³ w Legnicy, bêd¹cym

zarz¹dc¹ rzeki Skory, doprowadzi³y do wyko-

nania prac zabezpieczaj¹cych odcinek rzeki

przep³ywaj¹cej przez teren miasta.

W ramach tych prac usuniêto namu³ z dna rzeki

na wysokoœci ul. Brzozowej. Trwaj¹ prace na-

prawcze uszkodzonej skarpy na wysokoœci bu-

dynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2.

Koncertowy prezent
Po licznych uroczystoœciach w placówkach

oœwiatowych z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej, pracownicy administracji i obs³ugi

chojnowskich szkó³ i przedszkoli oraz emery-

towani pracownicy oœwiaty zostali zaproszeni

przez burmistrza na okolicznoœciowe spot-

kanie w Domu Chemika. Prezentem od w³adz

miasta by³ koncert kwartetu „Violinette”, który

licznej publicznoœci zaprezentowa³ standardy

muzyki rozrywkowej znanych autorów. Spot-

kanie by³o tak¿e okazj¹ do wrêczenia wyró¿-

nionym nauczycielom Z³otych Odznak ZNP.

Stanis³awa Janczyn – Honorowy Prezes ZNP

Oddzia³ w Chojnowie wrêczy³a je Pani Dorocie

Czech-Tielman, Pani Karolinie Ostrowskiej,

Pani Alinie Bijak, Pani El¿biecie Fa³at i Pani

Alicji Urbanek. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/636

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee         rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii

3

Kolejna nagroda dla samorz¹du
W marcu tego roku Urz¹d Miejski w Chojno-

wie otrzyma³ certyfikat „Przejrzysta Polska”

– dokument potwierdzaj¹cy rzetelnoœæ, uczci-

woœæ i sprawnoœæ funkcjonowania. Dziœ bur-

mistrz Jan Serkies uczestniczy w konferencji

podsumowuj¹cej ca³¹ akcjê. Spotkanie zorga-

nizowane przez Fundacjê Rozwoju Demokra-

cji Lokalnej – Centrum Dolnoœl¹skie ma na

celu omówienie przebiegu programu. Bur-

mistrz odbierze tak¿e kolejne wyró¿nienie zwi¹-

zane z t¹ akcj¹ – za pracê w³o¿on¹ w realiza-

cjê zadañ fakultatywnych.

Zadowoleni i wdziêczni
Uczestnicy dwutygodniowego pobytu w sa-

natorium w Ustce - cz³onkowie chojnow-

skiego stowarzyszenia diabetyków, serdecz-

nie dziêkuj¹ burmistrzowi Janowi Serkie-

sowi, przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej

Tadeuszowi Bobykowi oraz sekretarz miasta

Brygidzie Mytkowskiej za pomoc w organi-

zacji wyjazdu. 

- Tych kilkanaœcie dni odpoczynku bêdzie z pew-

noœci¹ owocowaæ przez ca³y najbli¿szy rok –

mówi¹ diabetycy. – Wspania³a pogoda,

mnóstwo atrakcji – poznawanie uroków Ustki,

zwiedzanie okolicznych miast, spotkania towa-

rzyskie, spacery nad brzegiem Ba³tyku, to wszys-

tko wp³ynê³o na nas bardzo pozytywnie i na-

³adowa³o nasze akumulatory. Wspólny wy-

jazd nie tylko podreperowa³ zdrowie, ale tak¿e

zintegrowa³ nasze œrodowisko i przyczyni³ siê

do nawi¹zania nowych znajomoœci. To wszys-

tko nie mia³oby miejsca gdyby nie wsparcie

samorz¹dowych w³adz, dlatego jeszcze raz

dziêkujemy.

O plakatach wyborczych
Przypominamy komitetom wyborczym i kan-

dydatom tegorocznych wyborów samorz¹do-

wych o przestrzeganiu prawa dotycz¹cego umiesz-

czania plakatów i innych form reklamy w miej-

scach publicznych. Ka¿dy p³ot, œciana czy wi-

tryna ma swojego w³aœciciela i tylko za jego

zgod¹ mo¿na naklejaæ w tych miejscach pla-

katy. W mieœcie s¹ wyznaczone miejsca na

tego typu ekspozycje – tablice i s³upy.

Przypominamy tak¿e, ¿e komitety zobowi¹-

zane s¹ do usuniêcia wszystkich plakatów, po

zakoñczeniu kampanii.

,,Jeœli chcesz ¿yæ dla siebie,

musisz ¿yæ dla innych”

Serdecznie dziêkujemy!

Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa

Polskiego w Chojnowie sk³ada gor¹ce podziê-

kowanie wszystkim pracownikom Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Chojnowie za ¿yczli-

woœæ, zrozumienie i pomoc w trakcie organi-

zacji uroczystoœci zwi¹zkowej.

Dziêki nim nasze spotkanie odby³o siê 

w mi³ej, piêknie wyposa¿onej i udekorowanej

sali imprez.

W imieniu Zarz¹du Odzia³u ZNP

Ewa Wiêcek

OG£OSZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wybranych terenów Pó³nocnej Jednostki Produkcyjnej w Chojnowie

Zgodnie z art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) oraz § 4 Uchwa³y Rady Miejskiej Chojnowa Nr LVI/265/06 

z dnia 26 kwietnia 2006r., zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów Pó³nocnej Jednostki Produkcyjnej 

w Chojnowie wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 27 paŸdziernika do 20

listopada 2006r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego Chojnowa, sala nr 10 w godzinach urzêdowania.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 10 listopada

2006r., w siedzibie Urzêdu Miejskiego Chojnowa, sala nr 10, o godzinie 10.00. Zgodnie z art.18 ust.1

ustawy, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu, mo¿e wnieœæ uwagi.

Uwagi na piœmie nale¿y sk³adaæ do Burmistrza Miasta Chojnowa z podaniem imienia i nazwiska lub

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci której dotyczy, w nieprzekraczal-

nym terminie do 4 grudnia 2006r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 16 paŸdziernika 2006 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaje siê do wiadomoœci

wyborców Informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach

obwodowych komisji wyborczych dla wyborów zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.:

G³osowanie odbywaæ siê bêdzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 listopada 2006 r. 

w godzinach od 6.00 do 20.00. W przypadku ponownego g³osowania w wyborach Burmistrza Miasta

Chojnowa, II tura g³osowania odbêdzie siê w dniu 26 listopada 2006 r. w godzinach od 6.00 do 20.00.

Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie przy 

ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.
Burmistrz Miasta Chojnowa

/…/ Jan Serkies



Jak ocenia Pan ostatnie cztery lata?

- Bez w¹tpienia by³ to czas wytê¿onej pracy.

Od pocz¹tku postawiliœmy na zmianê wize-

runku miasta i jego estetyki. Trzeba jednak

byæ œwiadomym, ¿e nawet cztery lata intensyw-

nej pracy nie naprawi¹ wieloletnich zaniedbañ. 

Chojnów przez wiele lat by³ na jednej z ostat-

nich pozycji rankingowych dotycz¹cych œrod-

ków przeznaczanych na inwestycje. Kiedy

obejmowa³em urz¹d burmistrza, procent in-

westycyjny w ogólnym bud¿ecie wynosi³ nie-

spe³na 2. Dziœ jest to ponad 21%, a miasto nie

jest zad³u¿one. Sytuacja finansowa pomimo

wielu p³atnoœci za wykonane inwestycje jest

bardzo dobra. Z pewnoœci¹ wiele mo¿liwoœci

otworzy³a nam akcesja do Unii Europejskiej.

Du¿o zabiegów jednak kosztuje uzyskanie

tych dofinansowañ, podobnie jak innych œrod-

ków pozabud¿etowych, ale nie jest to niemo¿-

liwe. Muszê tutaj dodaæ, ¿e mimo trudnoœci -

licznych procedur i ¿mudnej pracy meryto-

rycznej - w okresie kadencji pozyskaliœmy

ponad 3 mln z³otych spoza miejskiej kasy.

Miêdzy innymi dziêki tym œrodkom uda³o siê

zrealizowaæ kilka znacz¹cych inwestycji. 

Do tych najbardziej istotnych z pewnoœci¹

zaliczyæ mo¿na budowê budynku socjalnego,

Biblioteki Miejskiej czyli Centrum Edukacyj-

nego i termomodernizacjê Szko³y Podstawo-

wej nr 4. Nie mniej wa¿ne dla mieszkañców

by³y przebudowy sieci kanalizacyjnej i wo-

doci¹gowej w ul.: Ciemnej, Konarskiego,

Z³otoryjskiej, Spacerowej, Cichej, M³ynar-

skiej, ¯eromskiego i w Rynku. Ulice Samo-

rz¹dowa, Nowa, Kazimierza Wielkiego,

Maczka, Sikorskiego, Wolnoœci, Spacerowa,

Cicha i M³ynarska zyska³y now¹ nawierzch-

niê, a Asnyka, £u¿ycka i Kazimierza Wielkiego

oœwietlenie. Ponadto po³o¿yliœmy blisko 15 tysiê-

cy metrów kwadratowych chodnika z kostki

polbrukowej w ró¿nych czêœciach miasta.

Myœlê, ¿e chojnowscy kibice zauwa¿yli te¿

zmiany na naszym stadionie - wyremontowa-

liœmy budynek pe³ni¹cy funkcjê szatni, prze-

prowadziliœmy renowacjê murawy, wymieni-

liœmy ogrodzenie. Dziêki programowi Ministra

Sportu i dotacji, jak¹ niedawno otrzymaliœmy,

w obrêbie tego terenu prowadzone s¹ prace

przy budowie boiska wielofunkcyjnego z two-

rzyw syntetycznych z oœwietleniem. Podobne

boisko funkcjonuje ju¿ przy Gimnazjum nr 2 i

warto tu podkreœliæ, ¿e wybudowaliœmy je w

ca³oœci z pozyskanych œrodków zewnêtrznych.

Z myœl¹ o ekologii i ekonomii wymieniliœmy

w kilku placówkach, wêglowe kot³ownie, na

nowe gazowe. Takie urz¹dzenia ma ju¿ Miejski

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Miejski Dom

Kultury, Szko³a Podstawowa nr 3 i Miejskie

Przedszkole nr 3. Obecnie wszystkie placów-

ki podleg³e urzêdowi opalane s¹ ju¿ gazem.

Wymiana stolarki okiennej w kilku placów-

kach podleg³ych zaowocowa³a oszczêdnoœcia-

mi, podniesieniem standardu pracy i estetyki. 

Nie bez znaczenia w tej dziedzinie jest pro-

gram segregacji odpadów, do którego przy-

st¹piliœmy w momencie zakupienia pojem-

ników do selektywnej zbiórki. A od kilku dni

po naszych ulicach jeŸdzi nowy specjalistycz-

ny sprzêt, czyli nowoczesna, ekologiczna

œmieciarka.

W najbli¿szych latach kontynuowane bêd¹ ko-

lejne inwestycje infrastrukturalne - np. mo-

dernizacja sieci kanalizacyjnej i wodoci¹go-

wej z funduszy Unii Europejskiej i budowa

p³ywalni miejskiej. Wykonywane s¹ doku-

mentacje projektowo-kosztorysowe, które bêd¹

podstaw¹ do ubiegania siê o œrodki unijne

uruchomione w latach 2007-2013.

- Chojnów nie nale¿y do przemys³owych

potentatów, niemniej mamy zarejestrowa-

nych ponad 900 przedsiêbiorców. Czy

wed³ug Pana to du¿o w skali czternastoty-

siêcznego miasta?

- Wydawa³oby siê, ¿e du¿o, ale problem bez-

robocia wci¹¿ jeszcze dotyka Chojnowa. Po-

prawa wizerunku miasta ma s³u¿yæ z jednej

strony poprawie jakoœci ¿ycia mieszkañców, z

drugiej zachêceniu przedsiêbiorców do inwe-

stowania. Przyk³adem nowopowsta³ych zak³a-

dów, na bazie zlikwidowanych, jest dobrze

prosperuj¹ca firma Apis, zajmuj¹ca siê bran¿¹

papiernicz¹ i spó³ka Feerum produkuj¹ca silosy

zbo¿owe, montowane w gospodarstwach na

terenie ca³ego kraju i wschodniej Europy. 

W okresie ostatnich lat rozbudowa³y siê tak¿e

zak³ady ju¿ istniej¹ce, m.in. Höcker, PHU Kry-

szczuk, Dany, Kret i S-ka, RMA. Zwiêkszono

w nich zatrudnienie dziêki czemu obni¿y³a siê

skala bezrobocia w mieœcie. 

Z wielk¹ radoœci¹ mogê powiedzieæ, ¿e we

wtorek pan premier podpisa³ rozporz¹dzenie

w sprawie ustanowienia w Chojnowie pod-

strefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej. Procedury, które prowadziliœmy od ze-

sz³ego roku, szczêœliwie dobieg³y koñca. Spo-

dziewamy siê wiêc, ¿e wkrótce inwestor - fir-

ma Impel Perfekta, rozpocznie budowê jed-

nego z wiêkszych zak³adów na terenie miasta.

Zale¿y nam tak¿e na rozwoju funkcjonuj¹-

cych ju¿ zak³adów pracy i utrzymaniu dotych-

czasowych stanowisk. St¹d nasze dzia³ania

wspieraj¹ce lokalnych przedsiêbiorców. Przede

wszystkim uchwa³a o pomocy publicznej, która

niesie za sob¹ ulgi podatkowe dla przedsiê-

biorców inwestuj¹cych w naszym mieœcie.

Uruchomione „Okienko przedsiêbiorczoœci”

zajmuje siê œwiadczeniem pomocy w spra-

wach zwi¹zanych z rejestracj¹ dzia³alnoœci

gospodarczej oraz umo¿liwia przedsiêbiorcom

uzyskanie informacji na temat sposobów ubie-

gania siê o dofinansowanie z funduszy struk-

turalnych. Wielokrotnie zg³aszaliœmy te¿ choj-

nowskie firmy do presti¿owych plebiscytów,

np. firma „Kret i S-ka” zdoby³a pierwsze miejsce

w dolnoœl¹skim plebiscycie „Klucz sukcesu”,

a firma „Polers” uzyska³a zaszczytn¹ nominacjê.

- Wspomina³ Pan o zmianie wizerunku i este-

tyki miasta, ale to chyba nie tylko inwestycje?

- Bez w¹tpienia. Wiele o mieœcie i jego gos-

podarzach mówi pielêgnacja terenów zielo-

nych. W trakcie obecnej kadencji posadzi-

liœmy ponad tysi¹c drzew i blisko 130 krze-

wów. Systematycznie prowadziliœmy pielê-

gnacjê koron drzew przy jednoczesnej reduk-

cji, tych które zagra¿a³y bezpieczeñstwu. 

W mieœcie przyby³o klombów i rabatowych donic,

tak¿e ³awek i koszy. Najm³odsi mieszkañcy

naszego miasta zyskali 10 bezpiecznych placów

zabaw.

O wizerunek miasta staraliœmy siê zadbaæ tak¿e

medialnie. Dziesi¹tki publikacji w ró¿nego

rodzaju periodykach lokalnych i ogólnopol-

skich, prezentacje na wystawach, stronach

internetowych, sieci telewizji kablowej, udzia³

w konkursach. 

Nasz¹ ambicj¹ jest, aby Festiwal Tkactwa 

i Rêkodzie³a Artystycznego, który zapocz¹t-

kowaliœmy cztery lata temu, sta³ siê imprez¹

cykliczn¹ i popularn¹ w regionie. Maj¹c na

uwadze bogat¹ historiê miasta i jego tradycje,

chcemy popularyzowaæ lokalne rzemios³o i rze-

mieœlników, z których niegdyœ Chojnów s³yn¹³.

W trakcie tych czterech lat uda³o nam siê po-

zyskaæ tak¿e nowych przyjació³. Podpisaliœ-

my dwie umowy partnerskie z miastem Egelsbach

w Niemczech i Commentry we Francji. Program

partnerstwa jest ju¿ realizowany - zawi¹zuj¹

siê miêdzynarodowe znajomoœci, m³odzie¿

odwiedza siê w partnerskich miastach, opra-

cowywane s¹ programy kulturalne, sportowe i

towarzyskie. 

- Co chcia³by Pan powiedzieæ mieszkañcom

Chojnowa podsumowuj¹c dotychczasow¹

pracê?

Cztery lata kadencji, to efekt pracy szeregu ludzi.

W³adz samorz¹dowych, pracowników Urzêdu,

s³u¿b jednostek podleg³ych, pracowników inter-

wencyjnych i zatrudnionych w ramach prac

spo³ecznie u¿ytecznych. Wszystkim im serdecznie

dziêkujê, a o jakoœci naszych wspólnych dzia³añ

niech œwiadczy przyznany w tym roku Urzêdowi

certyfikat „Przejrzysta Polska”. 

Dziêkujê wszystkim mieszkañcom, anga¿owali

siê w ¿ycie miasta prac¹ spo³eczn¹, rad¹ 

i pomoc¹ oraz radnym, którzy wspierali mnie

w dzia³aniach na rzecz rozwoju miasta.

rozmawia³a eg
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OOssttaattnniiaa  sseessjjaa
PaŸdziernikowe posiedzenie Rady Miejskiej Chojnowa by³o ostatnim

w tej kadencji. By³a to wiêc sesja podsumowañ i rozliczeñ. 

Jednym z pierwszych punktów porz¹dku obrad by³o jednak wrêczenie

nagród Rady Miejskiej Chojnowa za szczególne osi¹gniêcia w pracy

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej oraz du¿e zaanga¿owanie

w dzia³alnoœæ dla dobra oœwiaty miasta Chojnowa. Nagrody z r¹k

przewodnicz¹cego Rady odebra³o oœmioro pracowników chojnows-

kich placówek oœwiatowych: Beata Mazur – nauczycielka Przedszkola

Miejskiego nr 1, Beata Mroziñska - nauczycielka Przedszkola

Miejskiego nr 1, Ewa Jedynak - nauczycielka Przedszkola Miejskiego

nr 3, Helena Malak-Fotiadis – nauczycielka Szko³y Podstawowej nr 3,

Monika Inglot – nauczycielka Gimnazjum nr 1, Mariola Jakusik –

nauczycielka Gimnazjum nr2, Mariusz Szklarz – dyrektor Szko³y

Podstawowej nr 3 oraz Bogus³aw Graban – nauczyciel Szko³y

Podstawowej nr 4.

Burmistrz miasta oraz przewodnicz¹cy poszczególnych komisji Rady

przedstawili informacje z podejmowanych dzia³añ podczas kadencji.

Sesjê zakoñczono podziêkowaniami za czteroletni¹ pracê na rzecz

Chojnowa i jego mieszkañców.

opr. eg

Wydzia³ Rozwoju

Gospodarczego m. in.
I. Pozytywnie zakoñczono procedury

zmierzaj¹ce do utworzenia podstrefy Leg-

nickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

na terenach przy ul. £u¿yckiej i Okrzei.

II. Inwestycje, modernizacje i remonty.

1. W okresie kadencji na realizacje in-

westycji miejskich pozyskano ponad 

3 mln z³ œrodków pozabud¿etowych.

2. Wykonano oœwietlenie uliczne w ci¹gu

ulic: Asnyka, Kazimierza Wielkiego,

£u¿yckiej.

3. Wykonywane jest oœwietlenie uliczne 

w ci¹gu ulic: Wyspiañskiego, Orzeszkowej,

Konopnickiej, Tuwima i Matejki.

4. Wykonano nawierzchniê asfaltow¹ 

w ul. Gen. Maczka, Sikorskiego, Wol-

noœci, w ci¹gu pieszojezdnym pomiêdzy

ulicami: £okietka i Gen. Maczka oraz

utwardzono kamieniem drogowym ulice

S³oneczn¹, czêœæ Sikorskiego i Legnic-

kiej (przy gara¿ach). Wykonano ³¹cznik

z p³yt betonowych pomiêdzy ulicami

Bielawsk¹ i Solskiego.

5. Wybudowano ulice: Now¹, Samorz¹-

dow¹, Kazimierza Wielkiego, Cich¹,

M³ynarsk¹ i Spacerow¹ oraz dojazd 

i parking przy Przychodni Rejonowej.

6. Wykonano nowe nawierzchnie chod-

ników w ul. Spacerowej, Cichej, M³ynar-

skiej, Mickiewicza, Bohaterów Getta

Warszawskiego, Pl. Wogezów, Œciegien-

nego, Wolnoœci, Kolejowej, Grodzkiej,

Witosa, Piotra Skargi, Drzyma³y, Reja,

Chopina, Konarskiego, Rynek,

Kiliñskie-go, Chrobrego, Grunwaldzkiej,

PoŸnia-ków, Chmielnej (obelisk),

Grottgera, posesje: stadionu, MDK, SP-3.

£¹cznie wykonano wymianê nawierzchni

chodni-ków na powierzchni  ok. 15.000

m2.

7. Wybudowano sieæ kanalizacji sani-

tarnej w ulicach: Broniewskiego, Staffa,

Ciemnej, Rynek, Królowej Jadwigi 

i Konarskiego.

8. Przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ i

ka-nalizacyjn¹ w ulicach: Z³otoryjskiej,

Spa-cerowej, Cichej, M³ynarskiej i

¯eromskiego.

9. Zaadaptowano budynek administracji

szkó³ przy Pl. Zamkowym 2 na Biblio-

tekê Miejsk¹ - Centrum Edukacyjne.

10. Przeprowadzono termomodernizacjê

budynków SP-4.

11. Wybudowano budynek wielorodzin-

ny z mieszkaniami socjalnymi przy ul.

Z³otoryjskiej. Trwa procedura zmierzaj¹ca

do uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie.

12. Przebudowano zaplecze kuchenne 

i sto³ówkê szkoln¹ w Gimnazjum nr 1.

13. Wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwio-

w¹ w Szkole Podstawowej nr 4, w ele-

wacji frontowej Gimnazjum nr 1.

14. Przeprowadzono remont szczytów 

w budynku Gimnazjum nr 2.

15. Przebudowano kot³ownie wêglowe

na gazowe w budynkach: Miejskiego Do-

mu Kultury, Miejskiego Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej, Przedszkola nr 3, Szko³y

Podstawowej nr 3 i œwietlicy.

16. Przeprowadzono renowacje obramieñ

okiennych i drzwi, wykonano renowacjê

portalu i kamiennej dekoracji fasady oraz

instalacjê c.o. w budynku Muzeum Re-

gionalnego.

17. Wykonano remont szatni, wybudo-

wano studnie oraz przeprowadzono reno-

wacjê nawierzchni boiska pi³karskiego na

stadionie K. S. Chojnowianka.

18. Wybudowano boisko wielofunkcyjne 

z trawy syntetycznej wraz z oœwietleniem 

i odwodnieniem przy Gimnazjum nr 2. Trwa

budowa boiska przy ul. Ma³achowskiego.

19. Trwa remont k³adki dla pieszych nad

rzek¹ Skor¹ pomiêdzy ulicami Grodzk¹ 

i Paderewskiego.

20. Trwa procedura przetargowa doty-

cz¹ca budowy parkingu i podjazdu dla nie-

pe³nosprawnych przy budynku Przychodni

Rejonowej  ul. Grodzka – rehabilitacja.

21. Wykonano koncepcjê budowy basenu

miejskiego przy SP4, wykonywany jest

projekt techniczny.

22. Wykonano dokumentacje projektow¹

budowy trybuny na stadionie K.S. Choj-

nowianka.

23. Wykonano dokumentacje projektowo

- kosztorysow¹ na budowê ul. £u¿yckiej.

24. Wykonano dokumentacje projektowo

- kosztorysow¹ na budowê ruroci¹gu t³oczo-

nego kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei.

25. Trwa procedura przetargowa na wy-

konanie dokumentacji projektowo-koszto-

rysowej sieci wodno-kanalizacyjnej w rejo-

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE KADENCJI SAMORZ•DU

listopad 2002 – paŸdziernik 2006
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nie ulic: Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska.

26. Wykonano naprawy cz¹stkowe jezdni,

³¹cznie ok. 3000 m2 nawierzchni asfaltowej.

27. Zakupiono i zamontowano 170 szt.

energooszczêdnych opraw oœwietlenio-

wych. Monta¿ zosta³ wykonany nieodp³at-

nie przez zak³ad energetyczny w ramach

umowy na konserwacjê oœwietlenia ulicz-

nego.

28. Zakupiono i zamontowano progi

spo-walniaj¹ce w iloœci 16 szt.

29. Zakupiono i zamontowano 91 zna-

ków drogowych.

30. Corocznie odnawiano oznakowanie

poziome przejœæ dla pieszych.

31. Zakupiono 4 wykaszarki, kosiarkê

oraz ci¹gnik z osprzêtem do utrzymania

terenów zielonych.

32. Zamontowano 40 sztuk ³awek w par-

kach, przy ulicy D³ugosza, Reja i D¹-

browskiego.

33. Zakupiono 144 pojemniki do selek-

tyw-nej zbiórki odpadów i 93 kosze uliczne,

które zamontowano w parkach i przy ulicach.

34. Zakupiono i zamontowano 10 ogro-

dów zabaw oraz po dwie huœtawki w przed-

szkolach przy ulicy Wojska Polskiego 

i Krasickiego.

35. W okresie kadencyjnym posadzono

580 drzew liœciastych, 489 iglastych 

i 126 krzewów. £¹cznie posadzono

1.069 drzew oraz 126 krzewów.

36. W wyniku przetargu nieograniczone-

go zakupiono samochód do wywozu od-

padów STAR. Zakup zosta³ sfinansowany

z po¿yczki Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Œrodowiska i œrodków w³asnych.

Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa od-

by³a 48 protoko³owanych spotkañ w Urzê-

dzie Miej-skim w Chojnowie, na których

omówiono 945 spraw mieszkaniowych.

W okresie tym przydzielono: 133 lokale

komunalne, zamienne, po œmierci najemcy

i po wyprowadzeniu siê najemcy, 37 lo-

kali socjalnych oraz przeprowadzono 34

zamiany miêdzylokatorskie.

Prace interwencyjne, 

publiczne i spo³ecznie

u¿yteczne m.in.:
Zatrudniano pracowników interwencyj-

nych na okres od 3 m-cy do 1 roku. Ogó³em

214 osób.

Wykonano szeroki zakres robót remon-

towo malarskich m.in. w obiektach MDK,

Gimnazjum nr 2, Szko³y Podstawowej nr 4,

Domu Chemika, Przychodni Rejonowej,

Szko³y Podstawowej nr 3, Przedszkolach

nr 1 i nr 3, Muzeum Regionalnym. Pra-

cownicy interwencyjni od 3 lat sukcesyw-

nie wykonuj¹ remont elewacji w Rynku.

Ponadto wykonywany jest szereg czyn-

noœci w zakresie konserwacji i monta¿u

koszy, ³awek i ogrodów zabaw.

Zatrudniano osoby bezrobotne w ramach

prac publicznych ogó³em 68 osób w tym

48 osób na 6 m-cy i 20 osób na 1,5 m-ca.

W ramach prac spo³ecznie u¿ytecznych

zatrudniono 70 osób.

Promocja miasta m.in.:
Promocja miasta podczas mijaj¹cej ka-

dencji prowadzona by³a w kilku formach.

Adresowana by³a zarówno do przedsiê-

biorców i inwestorów, jak i osób ze sfery

kultury, oœwiaty i sportu, mieszkañców

naszego regionu oraz do œrodowisk za-

granicznych.

* Uruchomiono stronê internetow¹ mias-

ta, która zawiera informacje dotycz¹ce

dzia³añ w³adz samorz¹dowych i jednos-

tek podleg³ych - zawiadomienia o prze-

targach, og³oszeniach, ofertach inwesty-

cyjnych.

* Samorz¹d miejski podpisa³ dwie umowy

partnerskie z miastem Commentry we

Francji i Egelsbach w Niemczech o wspó³-

pracy w ró¿nych dziedzinach.

- inicjatywy samorz¹du, g³ównie inwes-

tycyjne, przedstawiono na zjeŸdzie by³ych

Chojnowian we Friedrichroda w Niemczech.

* Urz¹d Miejski w Chojnowie otrzyma³

certyfikat w ogólnopolskiej akcji „Przej-

rzysta Polska”. Spoœród 764 gmin i powia-

tów uczestnicz¹cych w akcji, Chojnów by³

jednym z 403 samorz¹dów, które otrzy-

ma³y dokumenty potwierdzaj¹ce rzetel-

noœæ, otwartoœæ i sumiennoœæ w codzien-

nej dzia³alnoœci.

* W ramach Dni Chojnowa, ka¿dego

roku wydawano bezp³atny biuletyn

informacyjny zawieraj¹cy obok treœci pro-

mu-j¹cych Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a

Artystycznego, tak¿e materia³y dotycz¹-

ce terenów inwestycyjnych i oferowa-

nych przez miasto nieruchomoœci, mate-

ria³ promuj¹cy Festiwal zamieszczono

równie¿ w miesiêczniku „Dolny Œl¹sk”.

* Z okazji nadania Dieterowi Schroederowi

tytu³u Honorowego Obywatela Miasta

Chojnowa przygotowano dwujêzyczn¹

publikacjê zawieraj¹c¹ dodatkowo infor-

macje o terenach inwestycyjnych. Publi-

kacja trafi³a do r¹k kilkudziesiêciu goœci

z Niemiec.

* Zamieszczono informacje o mieœcie 

w Raporcie Ekologicznym Zag³êbia

Miedziowego oraz w Z³otej Ksiêdze

Inwestycji.

* Wydano dwa miejskie foldery prezen-

tuj¹ce walory miasta pod wzglêdem

turystycznym i gospodarczym,

* Wydano p³ytê z wizerunkiem miasta 

i imprezami kulturalnymi oraz p³ytê w

oryginalnej szacie graficznej, dotycz¹c¹

historii Chojnowa.

* Uruchomiono „Lokalne okienko przed-

siêbiorczoœci”, które zajmuje siê œwiad-

czeniem pomocy w sprawach zwi¹za-

nych z rejestracj¹ dzia³alnoœci gospodar-

czej oraz umo¿liwia przedsiêbiorcom

uzyskanie informacji na temat sposobów

ubiegania siê o dofinansowanie ze œrod-

ków unijnych.

* Chojnowskie firmy promowane s¹ 

w ka¿dej edycji presti¿owego konkursu

„Dolnoœl¹ski Klub Sukcesu”. W tym

roku laureatem plebiscytu w kategorii

najlepsza dolnoœl¹ska firma zatrudnia-

j¹ca do 50 pracowników zosta³a firma

„Kret i s-ka” a firma „Polers” by³a jedn¹

z nominowanych do tego tytu³u.

* Do kategorii „Najlepsza instytucja kul-

tury, inicjatywa kulturalna lub edukacyjna”

zg³oszono Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a

Artystycznego, który zaprezentowano 

w formie folderu.

* Zaprezentowano Chojnów na organi-

zo-wanej przez Radê Federacji SNNOT

Zag³êbia Miedziowego imprezie pod nazw¹

EKO-TARGI. Wykonano w zwi¹zku z tym

ekspozycjê informuj¹c¹ o przedsiêwziêciach

samorz¹du w zakresie ochrony œrodowiska 

i opracowano folder. 

* Prezentowano Chojnów na wystawie

pod nazw¹ „Miasta przemian” organi-

zowanej przez Zwi¹zek Miast Polskich oraz

podczas Dni Dolnego Œl¹ska na Party-

nicach we Wroc³awiu.

Wydzia³ Gospodarki

Gruntami i Ochrony

Œrodowiska m.in.:
1. W wyniku przetargów ustnych nie-

ograniczonych sprzedano:

OOssttaattnniiaa  sseessjjaa



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/636 7

- 6 dzia³ek z przeznaczeniem pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹  po-

³o¿one przy ul: K. Jadwigi, Broniewskie-

go, (2 dzia³ki), Solskiego, Z³otoryjskiej,

Witosa,

- 3 nieruchomoœci niezabudowane przy

ul. Drzyma³y, Legnickiej, Okrzei przezna-

czone pod zabudowê us³ugowo - miesz-

kaniow¹,

- 9 nieruchomoœci zabudowanych po-

³o¿onych  przy ul. Chmielnej,

Koœciuszki (7dzia³ek ) , D¹browskiego

10 (by³y internat),

- 25 dzia³ek pod budowê gara¿y przy 

ul. Parkowej i dzia³kê przy ul. Legnickiej,

- 6 lokali u¿ytkowych: ul. Legnicka 15,

Rynek 6, Legnicka 69 a (2 lokale), Koœ-

ciuszki 18, Legnicka 81, oraz w wyniku

przetargu ustnego ograniczonego do w³aœ-

cicieli dzia³ek przyleg³ych nieruchomoœæ

niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy ul. Pa-

derewskiego,

2. Sprzedano na rzecz dotychczasowych

najemców 180 lokali mieszkalnych przy

zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty, 

5 lokali u¿ytkowych: Rynek 32, W. Pol-

skiego 11, Kolejowej, Witosa 9, Rynek

14 oraz 6 gara¿y (przy ul. Witosa,  Wol-

noœci, W. Polskiego),

- dokonano zamiany nieruchomoœci 

w celu pozyskania terenów przeznaczo-

nych pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-

norodzinn¹ przy ul. Bielawskiej oraz

przy ul. Samorz¹dowej pod us³ugi

komunikacyjne,

- zawarto 67 umów dzier¿awnych oraz

zgodnie z uchwa³¹ zosta³y podwy¿szone

op³aty z tytu³u czynszu dzier¿awnego 

o wspó³czynnik wzrostu cen i us³ug kon-

sumpcyjnych,

- wydano 190  decyzji w sprawie przek-

szta³cenia u¿ytkowania wieczystego w pra-

wo w³asnoœci przys³uguj¹ce osobom

fizycznym, (w tym 4 decyzje odmowne),

- oddano umow¹ u¿yczenia do bezp³at-

nego u¿ywania dla Muzeum Regional-

nego w Chojnowie obiekt “Basztê Tkaczy”

oraz lokal u¿ytkowy (dawna sto³ówka)

dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy

Wzajemnej “Barka” w celu wykonywa-

nia dzia³alnoœci statutowej ,

- zaktualizowano  wartoœci 147 nieru-

chomoœci bêd¹cych w u¿ytkowaniu

wieczystym, osób fizycznych i prawnych,

- oddano umow¹ u¿yczenia do bezp³at-

nego u¿ywania dla Powiatowego Zes-

po³u Szkó³ w Chojnowie czêœæ nierucho-

moœci o pow. 0,13 ha z przeznaczeniem na

cele sportowo-rekreacyjne dla m³odzie¿y

mieszkaj¹cej w internacie,

- wydano 2 decyzje w/s wygaœniêcia

prawa u¿ytkowania nieruchomoœci dla

SPWMSM “HOSMET” i 1 decyzjê w/s

wygaœniêcia prawa trwa³ego zarz¹du dla

czêœci nieruchomoœci dla ChZGKiM,

- przejêto nieodp³atnie na w³asnoœæ nie-

ruchomoœæ po³o¿on¹ przy ul. Fabrycznej,

zabudowan¹ budynkiem gospodarczym,

- nabyto od “KAZ-DOLZAMET” S.A. 

w upad³oœci prawo wieczystego u¿ytkowa-

nia dwóch dzia³ek (droga dojazdowa do

gara¿y komunalnych) stanowi¹cych w³a-

snoœæ Skarbu Pañstwa, po³o¿onych przy

ul. Drzyma³y, które na podstawie decyzji

Wojewody Dolnoœl¹skiego zosta³y nieod-

p³atnie przekazane na w³asnoœæ Gminie,

- przejêto w zasoby komunalne miasta 

w zamian za d³ugi od “KAZ-DOLZA-

MET” S.A. w upad³oœci, udzia³ 312/1000

w nieruchomoœci zabudowanej budyn-

kiem mieszkalnym przy ul. Drzyma³y 6-16,

w sk³ad której wchodzi 29 lokali miesz-

kalnych wraz z prawem u¿ytkowania wie-

czystego gruntu , który na wniosek Bur-

mistrza, Wojewoda przekaza³ na w³as-

noœæ Gminie,

- na wniosek gminy w drodze komuna-

lizacji uzyskano prawo w³asnoœci gruntów

po³o¿onych przy ul. Okrzei o pow. 6,9 ha ,

- wykonano prawo pierwokupu w od-

niesieniu do nieruchomoœci o powierzch-

ni 2,6144 ha po³o¿onych przy ul. Fabry-

cznej, ul. Kraszewskiego,

- w wyniku nieodp³atnego zrzeczenia siê

przez spó³dzielniê GS “Samopomoc

Ch³opska” w likwidacji, Gmina Miejska

Chojnów sta³a siê w³aœcicielem nieru-

chomoœci po³o¿onej przy ul. Koœciuszki

28 o powierzchni 0,4906 ha,

- na wniosek gminy w drodze komunali-

zacji uzyskano nieodp³atnie prawo w³a-

snoœci nieruchomoœæ po³o¿onej przy 

ul. Drzyma³y 6 - 16, o powierzchni

0,3673 ha, zabudowanej budynkiem

mieszkalnym, 

- nabyto od “KAZ-DOLZAMET” S.A. 

w upad³oœci prawo w³asnoœci budynków 

i prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu

szeœciu dzia³ek o ³¹cznej powierzchni

1,9396 ha po³o¿onych przy ul. Fabrycz-

nej tj.: trzy dzia³ki stanowi¹ drogi ,dwie

niezabudowane stanowi¹ce tereny prze-

mys³owe oraz dwie zabudowane budyn-

kami magazynowymi,

- w wyniku nadzoru nad gospodark¹ drze-

wostanem wydano 74 decyzje w zakresie

usuwania drzew i krzewów z obowi¹z-

kiem nasadzenia oraz jedn¹ naliczaj¹c¹

karê za usuniêcie bez wymaganego zez-

wolenia,

- ka¿dego roku  przeprowadzano na tere-

nie miasta akcjê “Sprz¹tanie Œwiata”,

- wydano 62 decyzje na podzia³ dzia³ek.

Wydzia³ Spraw

Obywatelskich m.in.:
1. Wydano 42 decyzje w sprawie wymel-

dowania pobytu sta³ego w wyniku postê-

powania administracyjnego.

2. Wydano ok. 3.000 poœwiadczeñ za-

meldowania.

3. Przyjêto i przetworzono ok. 4.500

zg³oszeñ meldunkowych.

4. Udzielono ok. 2.000 informacji na

wniosek o udostêpnienie danych.

5. W okresie trwania porozumienia z Wo-

jewod¹ Dolnoœl¹skim wydano ok. 700

paszportów dla mieszkañców Chojnowa.

6. Wyp³acono dodatki mieszkaniowe na

kwotê: 4.170.200,27z³. Przyjêto wnio-

sków – 6.062, ( pozytywnie rozpatrzono

– 5.820, negatywnie - 242).

Wydzia³ Organizacyjny,

Oœwiaty i Zdrowia m.in.:
1. Zrealizowano program i otrzymano

certyfikat w akcji „Przejrzysta Polska”.

4. Zorganizowano i przeprowadzono

wybory do M³odzie¿owej Rady Miejskiej. 

5. Z³o¿ono wniosek i otrzymano ze œrod-

ków PFRON dofinansowanie kosztów

wynikaj¹cych ze zwiêkszenia liczby ucze-

stników Warsztatu Terapii Zajêciowej.

7. Wydano 1544 decyzji w sprawie przy-

znania stypendium szkolnego dla uczniów.

10. Wydano 8 decyzji w sprawie przyz-

nania dofinansowania kosztów poniesionych

w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianych

pracowników.

11. Przyst¹piono do programu operacyj-

nego „Promocja czytelnictwa”, w wyni-

ku którego zakupiono nowoœci wydawni-

cze dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

OOssttaattnniiaa  sseessjjaa
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Powiedz stary, gdzieœ ty by³...? - to pytanie mogliby zadaæ swoim
kolegom i kole¿ankom wszyscy absolwenci, którzy spotkali siê po latach
na uroczystych obchodach 60- lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego.

7 paŸdziernika 2006 r. Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 9.30 rozpoczê³y siê
uroczyste obchody 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie. Program przewidywa³ miêdzy innymi powi-
tanie absolwentów i zaproszonych goœci w ogrodzie szkolnym, od-
s³oniêcie tablicy pami¹tkowej, spotkania z nauczycielami oraz zwie-
dzanie szko³y, akademiê w Miejskim Domu Kultury i bal w Piotrowi-
cach. Dzieñ ten stanowi³ wspania³¹ okazjê do spotkañ po latach, od-
œwie¿enia znajomoœci i przyjaŸni, przypomnienia wydarzeñ z czasów
m³odoœci. By³y powitania, ³zy, uœciski, uœmiechy…
Mszê Œw. w koœciele œw. Piotra i Paw³a poprowadzi³ ksi¹dz biskup
Józef Pazdur, Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa. W nabo¿eñst-

wie uczestniczyli absolwenci, byli i obecni nauczyciele liceum, przed-
stawiciele w³adz oœwiatowych, samorz¹dowych, kulturalnych, dyrek-
torzy chojnowskich szkó³ oraz delegacje uczniów.

O godz. 10:30 dyrektor, pani Ewa Humenna, powita³a absolwentów
w ogrodzie szkolnym przy ul. PoŸniaków. Nastêpnie zgromadzeni
uczestniczyli w ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej, ufundowanej przez
absolwentów szko³y, grono pedagogiczne i rodziców uczniów. W imieniu
absolwentów przemawia³ profesor zwyczajny Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu, pan Zbigniew Dobrzañski. Uroczystego ods³oniêcia tablicy
dokonali: mgr Halina Ku³acz, by³y pracownik PZS, mgr in¿. Edward
Kinal oraz starosta powiatu legnickiego, pan Mieczys³aw Kasprzak. 
O godz. 11:00 po wielu latach spotkali siê absolwenci z nauczycielami
w budynkach przy ul. PoŸniaków i ul. Konarskiego. Dy¿urni ucz-
niowie udzielali informacji na temat organizacji obchodów 60- lecia.
W punktach informacyjnych mo¿na by³o odebraæ monografie, talony
na obiad oraz zaproszenia na bal. Goœcie, emerytowani nauczyciele,
byli uczniowie liceum ogl¹dali przygotowane specjalnie na ten
jubileusz wystawy ze zdjêciami, wertowali kroniki i dzienniki lek-
cyjne, mieli tak¿e okazjê zapoznaæ siê z aktualnymi osi¹gniêciami
licealistów. Te spotkania spowodowa³y powrót wspomnieñ, w niejed-
nym oku zakrêci³a siê ³za wzruszenia. 
Uroczysta Akademia w MDK rozpoczê³a siê oko³o godz. 13:00.
Poprowadzili j¹ uczniowie LO - Aleksandra Siwka i Marcin Najdek.
Dyrektor PZS, pan Kazimierz Grabowski, serdecznie powita³ przed-
stawicieli w³adz oœwiatowych, samorz¹dowych, dyrektorów i nauczy-
cieli chojnowskich szkó³, reprezentantów instytucji kulturalnych i lo-
kalnych mediów. Szczególnie gor¹ce powitania skierowano do absol-
wentów liceum, najwa¿niejszych goœci obchodów 60- lecia. Nastêp-
nie g³os zabrali: przedstawicielka Kuratorium Oœwiaty, pani Anna
Skibiñska, starosta powiatu legnickiego, pan Mieczys³aw Kasprzak,
wójt gminy Chojnów, pani Barbara Jasiñska, burmistrz miasta 

Chojnowa, pan Jan Serkies, przedstawiciel absolwentów, pan Andrzej
Przybysz, dyrektorzy chojnowskich szkó³: dyrektor Gimnazjum Nr 1,
pan Andrzej B³aszczak, Gimnazjum Nr 2, pan Miros³aw Gêbala,
Szko³y Podstawowej Nr 3, pan Mariusz Szklarz oraz dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 4, pani El¿bieta Borysewicz. Pad³o wiele mi³ych
s³ów, ¿yczeñ, gratulacji. 
Po oficjalnej czêœci akademii odby³a siê inscenizacja przygotowana
przez uczniów liceum. Na pocz¹tku przedstawienia Piotr £abowicz 
i Maciej Suchecki zaciekawili zgromadzon¹ publicznoœæ piosenk¹
Weso³e jest ¿ycie leniuszka. Spektakl obejmowa³ równie¿ sceny ze
szkolnego ¿ycia – w sto³ówce i klasie, przypomnienie fragmentów
znanych lektur, a nawet szkolnych wagarów. S¹dzimy, ¿e bardzo
spodoba³y siê one widzom. Na koniec „aktorzy” po¿egnali goœci
ciekawymi i wzruszaj¹cymi wierszami. Wszystkim wystêpuj¹cym
goœcie podziêkowali gor¹cymi brawami. By³ym i obecnym nauczy-
cielom Liceum Ogólnokszta³c¹cego zosta³y wrêczone symboliczne
ró¿e. Na koniec zabra³a g³os pani dyrektor, Ewa Humenna, i podziê-
kowa³a sponsorom, którzy wsparli finansowo obchody Jubileuszu,

organizatorom ca³ego przedsiêwziêcia i uczniom zaanga¿owanym 
w organizacjê jubileuszu. 
Po uroczystej Akademii absolwenci i nauczyciele udali siê do sto-
³ówki szkolnej na obiad. O godz. 18:00 autobus zawióz³ uczestników
jubileuszu na bal, który rozpocz¹³ siê w sali w Piotrowicach o godz.
19:00. Wszyscy bawili siê do bia³ego rana, poczuli siê jak na swojej
studniówce, lecz tañczyli bez nerwów przed zbli¿aj¹c¹ siê matur¹.
To niezwyk³e spotkanie po latach odnowi³o stare znajomoœci i dostar-
czy³o wielu niezapomnianych wzruszeñ. Na pewno ten dzieñ zostanie
na d³ugo w pamiêci wszystkich goœci, bêd¹cych uczestnikami uro-
czystoœci. Miejmy nadziejê, ¿e za dziesiêæ lat, z okazji 70 - lecia
Szko³y spotkamy siê w jeszcze wiêkszym gronie. Z pewnoœci¹ jeszcze
przez wiele tygodni towarzyszyæ nam bêd¹ s³owa i muzyka znanych 
i przywo³ywanych czêsto piosenek Czerwonych Gitar, ze wzrusze-
niem œpiewanych przez uczestników Zjazdu.

Grupa Galla Anonima 
Katarzyna Kuprianowicz

Amelia Krajnik

Spotkanie po latach na 60. Jubileuszu Szko³y.

60 lat Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
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Wreszcie jesteœmy! Po siedmiu d³ugich dniach dojechaliœmy do

Irkucka. Stosunkowo póŸna godzina zmusza³a do wzmo¿onej kon-

centracji umys³u w celu znalezienia noclegu. Ewentualna mo¿-

liwoœæ przymusowego koczowania na dworcu kolejowym stawa³a

siê coraz bardziej realna. Nie wiem tylko z jakiego powodu nasze

oœwiadczenie o mo¿liwoœci przenocowania na dworcu wzbudzi³o

podziw, a mo¿e równie¿ strach o nasze osoby wœród zaprzyjaŸ-

nionych w czasie podró¿y Rosjan. „Gdzie chcecie spaæ? Na dwor-

cu?” Jakby trochê niedowierzaj¹c, jakoœ pow¹tpiewaj¹c w szcze-

roœæ naszej decyzji, mierzyli nas wzrokiem pilnym i badawczym.

Mo¿e oni byli bardziej œwiadomi realiów Rosji, z których my nie

zdawaliœmy sobie sprawy.

Niezawodny okaza³ siê polski ksi¹dz, proboszcz katolickiej parafii

w Irkucku. Po serdecznym powitaniu, pozostawi³ nas samych,

powierzaj¹c klucze od plebanii. I ruszyliœmy na zwiedzanie miasta.

Irkuck- szeœciuset tysiêczne miasto, dawniej znany oœrodek handlu

futrami, jedno z wielu miast na szlaku herbacianym ³¹cz¹ce Europê

z Chinami, dziœ ju¿ podupadaj¹ca metropolia ze znikomymi œlada-

mi zamierzch³ej œwietnoœci. Miasto nie zachwyca, by nie po-

wiedzieæ, do³uje. Efekt

dzia³ania wiecznej

zmarzliny zdaje siê

byæ widoczny na ka¿-

dym kroku. Zapad³e

po kilka metrów 

w ziemiê drewniane

domki z jednej stro-

ny budz¹ smutek, 

z drugiej zaœ ciesz¹

oko charakterysty-

cz-n¹ ornamentyk¹.

Mia-sto ¿yje

w³asnym ¿y-ciem, a

jego miesz-kañcy

pod¹¿aj¹ w³as-nymi,

dobrze sobie znany-

mi œcie¿kami. Nie

wyje¿d¿aj¹c zbyt

czêsto poza „metro-poliê”, uznaj¹ Irkuck za oœrodek znakomicie

rozwijaj¹cy siê, typowo europejski.

Zdecydowanie odmiennie prezentuje siê U³an Ude - stolica

Republiki Buriatów. Czterystutysiêczne miasto, z zielonymi dep-

takami, po³o¿onymi w dolinie malowniczej rzeki Selengi, jest

znacznie bardziej przyjazne dla turystów. 

Na pewno naszym niezrealizowanym marzeniem pozosta³a wy-

prawa w Dolinê Tungijsk¹. W planach mieliœmy zdobycie œwiêtej

góry szamanów, Munku Sardyk (3491 m.n.p.m.), po³o¿onej 

w masywie Sajanów Wschodnich. Niekorzystna pogoda potrafi

czêsto pokrzy¿owaæ plany, a cz³owiek w swej ma³oœci mo¿e je

jedynie zweryfikowaæ. Tak te¿ uczyniliœmy, nie chc¹c nara¿aæ

zdrowia, mo¿e nawet ¿ycia. Z górami nigdy nie ma ¿artów, tym

bardziej gdy mowa o górach wysokich, kompletnie dzikich. Nie

daj¹c za wygran¹ postanowiliœmy spróbowaæ naszych si³ w górach

Chamar Daban, ni¿szych od Sajanów, gdzie pogoda by³a dla nas

bardziej ³askawa. I tak uda³o nam siê zdobyæ niewielk¹ górê, Pik

Czerskiego (2090 m.n.p.m.), nazwan¹ imieniem wybitnego pol-

skiego badacza Syberii. Góry, choæ niewysokie, przypominaj¹ce

sw¹ rzeŸb¹ masyw Tatr Zachodnich, s¹ znakomitym przyk³adem

charakterystycznej dla Syberii formacji roœlinnej, tajgi: zaczynaj¹c

od lasów liœciastych, poprzez iglaste, z najbardziej ciekawym mo-

drzewiem syberyjskim, piêkn¹ tajg¹ rododendronow¹, a koñcz¹c

na kosówce i typowym piêtrze alpejskim.

Drugim aspektem naszej wyprawy by³y spotkania ze spo³eczno-

œciami zamieszkuj¹cymi region Bajka³u. Nawet jeœli niemo¿liwa

jest dyskusja, poniewa¿ cz³owiek zdolny jest wydusiæ z siebie

zaledwie jakieœ niepoprawnie sklecone zdania po rosyjsku, to

mimo wszystko szuka kontaktu. Uœmiech, kilka krótkich zdañ

„Sk¹d jesteœcie?” pozwalaj¹ wydedukowaæ, ¿e to prawi ludzie,

których polityka Moskwy niewiele obchodzi. 

Niektórych móg³by zaskoczyæ fakt, ¿e ceny produktów spo-

¿ywczych nie odbiegaj¹ od cen europejskich, czêsto nawet je prze-

wy¿szaj¹c. W b³êdzie jest ktoœ, kto myœli, ¿e w Rosji ¿ycie nic nie

kosztuje. W tym momencie cz³owiek zaczyna siê zastanawiaæ, jak

mo¿na prze¿yæ, kiedy œrednia pensja w Rosji to niespe³na 100

dolarów. Widocznie jest to mo¿liwe… choæ pewnie wymaga

licznych wyrzeczeñ. 

C.D.N.

Maciej Dziuba

Syberyjska przygoda- czêœæ 3
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Trzy lata temu Gimnazjum nr 1 w Choj-

nowie przyjê³o za swojego patrona Ojca

œw. Jana Paw³a II. 11 paŸdziernika

szkolna spo³ecznoœæ uroczyœcie

obchodzi³a tê rocznicê œwiêtuj¹c jed-

noczeœnie Dzieñ Patrona.

Inauguracj¹ œwiêta by³a msza œw. w koœ-

ciele pw. Niepokalanego Poczêcia Naj-

œwiêtszej Marii Panny. Tu¿ po mszy,

uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goœ-

cie zgromadzili siê przed tablic¹ upa-

miêtniaj¹c¹ nadanie szkole imienia,

gdzie z³o¿ono kwiaty, zapalono znicz

pamiêci.

Na scenie Miejskiego Domu Kultury,

uzdolniona artystycznie m³odzie¿ wy-

st¹pi³a w s³owno-muzycznym wido-

wisku wype³nionym poezj¹, fragmenta-

mi biografii Karola Wojty³y, liryczn¹

muzyk¹ i œpiewem, tañcem oraz urywka-

mi filmu „Karol – cz³owiek, który zosta³

papie¿em”.

Szkolna spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 1

sk³ada gor¹ce podziêkowania pracow-

nikom MDK za pomoc w przygotowa-

niach czêœci artystycznej uroczystoœci.

DDllaa     ppaattrroonnaa
29 wrzeœnia w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie odby³y

siê otrzêsiny pierwszoklasistów. To ju¿ tradycja w na-

szej szkole. Imprezê przygotowali uczniowie klas

drugich pod opiek¹ wychowawców. Tym razem

motywem przewodnim by³ kosmos. Jak co rok nie za-

brak³o wielu ciekawych konkurencji, wœród których

znalaz³y siê miêdzy innymi: tor pszeszkód, rozpozna-

wanie zapachów, lekcja powo¿enia i malowanie masek.

Najwiêcej emocji wywo³a³o zadanie polegaj¹ce na

,,wy³awianiu” z zawi¹zanymi oczami i bez u¿ycia r¹k

lataj¹cych talerzy (w rzeczywistoœci jab³kowych

kr¹¿ków) z miski pe³nej startej marchwi. Zwyciêzcy

wszystkich konkursów otrzymali s³odkie upominki,

natomiast dla pozosta³ych zawodników przewidziano

,,kosmiczn¹ zupê”. Warto dodaæ, ¿e nie by³oby tak

dobrej zabawy, gdyby nie oprawa muzyczna dosto-

sowana do tematu imprezy.

Po czêœci rozrywkowej, która w tym roku mia³a cha-

rakter g³ównie sportowy, odby³a siê czêœæ oficjalna,

czyli uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na pe³-

noprawnych uczniów gimnazjum. Przypieczêtowa-

niem tej niezwyk³ej chwili by³o wrêczenie gospodarzom

klas pierwszych pami¹tkowych dyplomów.

Po uroczystoœci w sali gimnastycznej na pierwszaków

oraz ich wychowawców czeka³a jeszcze jedna niespo-

dzianka - s³odki poczêstunek przygotowany przez

starszych kolegów. 

Z rozmów z uczniami wynika, ¿e tegoroczne otrzêsiny

spe³ni³y ich oczekiwania i mo¿na je zaliczyæ do udanych.

Uczniowie klasy II d z wychowawc¹

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
prosi o pomoc w pozyskaniu wózka

inwalidzkiego dla m³odego mieszkañca
Chojnowa poszkodowanego 
w wypadku samochodowym.

Osoby, które mog³yby w jakikolwiek sposób
pomóc w tej sprawie proszone s¹ o kontakt 

pod numerem telefonu: (076) 819-64-80.

Wiara i rozum s¹ jak dwa skrzyd³a, 

na których duch ludzki unosi siê 

ku kontemplacji prawdy.

Jan Pawe³ II

Koty w kosmosie

Dyrekcja, nauczyciele oraz ucznio-

wie Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

sk³adaj¹ podziêkowania organiza-

torom oraz uczestnikom festynu

„Szansa na uœmiech”, dziêki któ-

rym szkolne konto zosta³o zasilone

kwot¹ 2867 z³, z przeznaczeniem

na ubezpieczenie grupy 61 uczniów

najbardziej potrzebuj¹cych rodzin 

z terenów wiejskich.

Gest ten umo¿liwia ubezpieczenie

wszystkich uczniów gimnazjum,

nie tylko tych sponsorowanych.

“Cz³owiek jest wielki 

nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, 

lecz przez to, 

czym dzieli siê z innymi”

Jan Pawe³ II

*****
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23 paŸdziernika ju¿ po raz czwarty bêdziemy obcho-
dziæ Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych.
Œwiêto to obchodzone jest w wielu krajach œwiata.
Zosta³o zainicjowane przez Miêdzynarodowe Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Motto tegoro-
cznych obchodów brzmi: ,,Czytaæ. Wiedzieæ. Robiæ”.
Podkreœla ono zwi¹zek miêdzy czytaniem, zdoby-
waniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w praktyce.

Tego dnia zachowanie ciszy w czytelni nie jest konieczne, a wrêcz

niewskazane. Obchody œwiêta s¹ pretekstem do podsumowania ca³o-

rocznej pracy biblioteki.

G³ównym bohaterem tego dnia jest ksi¹¿ka.

Ka¿da biblioteka œwiêtuje na swój sposób, tym co je ³¹czy jest ksi¹¿ka

i propagowanie czytelnictwa. Cele ka¿dego bibliotekarza to rozwijanie 

i rozbudzanie zainteresowañ czytelniczych uczniów, oraz utrwalanie

sta³ego kontaktu z ksi¹¿k¹ lub czasopismem. W chojnowskich szko-

³ach organizuje siê g³oœne czytanie, podczas zajêæ lekcyjnych, a tak¿e

konkursy czytelnicze. Biblioteki prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœæ kultural-

n¹, obejmuj¹c¹ ró¿nego rodzaju wystawy , konkursy, turnieje, plebis-

cyty, spotkania z autorami, wycieczki do muzeum i innych bibliotek.

Ksi¹¿ka wœród najm³odszych

Ogromnie wa¿n¹ rolê spe³nia bibliotekarz w szko³ach podstawowych.

Musi on tak zorganizowaæ podleg³¹ mu  bibliotekê, aby zaspokoiæ wszy-

stkie potrzeby maluchów. A wymagania ich s¹, wbrew pozorom,

niema³e. Jednak trzeba przyznaæ, ¿e chojnowscy bibliotekarze radz¹

sobie na tym polu wyœmienicie. Dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby jak

najlepiej rozwin¹æ wœród najm³odszych zainteresowania czytelnicze i

kultural-ne. Imprez organizowanych przez bibliotekê jest doœæ du¿o,

choæby dni g³oœnego czytania, konkursy czytelnicze, tematyczne

konkursy ortograficzne i recytatorskie, dla dzieci z ró¿nych klas.

Ka¿dy maluch bierze tak¿e udzia³ w uroczystym pasowaniu na czytel-

nika.

Trudny wiek, wiêksze wymagania

Praca bibliotekarza gimnazjalnego zorientowana jest przede wszys-

tkim na dzia³alnoœæ pedagogiczn¹. Bibliotekarze staraj¹ siê pomóc swoim

uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu ich talentów. St¹d liczne konkur-

sy czytelnicze, poetyckie, literackie czy teatralne. M³odzie¿ organizuje

siê tutaj w bardziej sformalizowane grupy, takie jak na przyk³ad Szkolny

Klub Europejski. Jego celem jest rozwijanie ducha europejskiego,

szerzenie informacji o Europie, krajach cz³onkowskich Wspólnoty

Europejskiej i Rady Europy. A tak¿e rozwijanie wœród uczniów, jako

m³odych obywateli Europy poczucia odpowiedzialnoœci za pokój,

obronê praw cz³owieka, rozwijanie wzajemnej tolerancji i szacunku.

Przy klubie dzia³a tak¿e sekcja literacka i radiowa, emituj¹ca w³asn¹

audycjê radiow¹.

Drug¹ nie mniej wa¿na grup¹ jest Szkolny Klub Poetycki ,,Ars Poetica”.

Pierwszy wieczorek poetycki odby³ siê 12 grudnia 2003 roku. Od tej pory

klub dzia³a niezwykle prê¿nie, staj¹c siê chlub¹ ca³ej szko³y, ale tak¿e

i naszej spo³ecznoœci. Klub organizuje wieczorki o ró¿nej tematyce.

By³y ju¿ spotkania z poezj¹ Europy, poezj¹ Jana Paw³a II, Adama

Mickiewicza i tematyk¹ œwi¹teczn¹. ,,Ars Poetica” uœwietni³a wernisa¿

malarski p. Telemacha Pitsilidisa, recytuj¹c w Muzeum Regionalnym

w Chojnowie wiersze pana Telemacha, z tomu ,,Powrót do Itaki”.

By³a tak¿e poezja w plenerze, a dok³adniej w schronisku pod Œlê¿¹.

PZS wylatuje nad poziomy

Praca i wysi³ek bibliotekarzy gimnazjalnych nie idzie na marne w Po-

wiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie uczniowie nie s¹ pozostawieni

sami sobie. Dziêki œcis³ej wspó³pracy nauczycieli i bibliotekarzy, ucz-

niowie s¹ otoczeni nale¿yt¹ opiek¹ pedagogiczn¹. Dziêki ich

zaanga¿owaniu uczniowie mog¹ realizowaæ swoje pasje. A okazji do

pokazania wszystkich talentów jest w PZS nie ma³o. Godny uwagi

jest fakt, ¿e bibliotekarze w PZS wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom

uczniów, panie bibliotekarki robi¹ podyplomowe studia w zakresie

doradztwa zawodowego, by pomóc im w starcie w doros³oœæ. Biblio-

teka jest organizatorem konkursów dla swoich uczniów, takich jak:

,,Ty nad poziomy wylatuj” i szlakiem epok literackich (w tym roku

bêdzie on poœwiêcony wiekom œrednim). Oprócz dzia³alnoœci eduka-

cyjno – wychowawcze, bibliotekarki za³o¿y³y Stowarzyszenie Pomo-

cy Uczniom PZS ,,Wsparcie”. Z funduszy stowarzyszenia zakupiono

komplety podrêczników, które wypo¿ycza siê potrzebuj¹cym uczniom

na ca³y rok szkolny.

Wszyscy chojnowscy bibliotekarze szkolni s¹ cz³onkami Zespo³u Sa-

mokszta³ceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Chojnowskich.

W ramach tego zespo³u bibliotekarze wymieniaj¹ miêdzy sob¹ do-

œwiadczenia i informacje niezbêdne w ich codziennej pracy, np. doty-

cz¹ce komputeryzacji zbiorów czy te¿ zajêæ biblioterapeutycznych.

Zespó³ powsta³ z inspiracji pani Reginy Wiêc³aw.

Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych to czas na podsumo-

wanie ca³orocznej pracy i wymianê doœwiadczeni w wiêkszym gronie.

25 paŸdziernika chojnowscy bibliotekarze wraz ze swoimi kolegami 

z powiatu legnickiego spotkaj¹ siê w Prochowicach, w Gimnazjum nr 2,

gdzie odbêdzie siê dyskusja na temat roli Internetu w bibliotece.

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych ¿yczymy choj-

nowskim bibliotekarzom jak najwiêcej si³ i zapa³u do dalszej pracy.

J.D.

Œwiêto bibliotek
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Ju¿ od czterech tygodni Telewi-

zja Polska w Programie 2 emitu-

je serial kryminalny pt. ,,Ofice-

rowie”. Jest to ci¹g dalszy serialu

,,Oficer”. Nie ka¿dy pewnie wie,

ale w pierwszych dwóch odcin-

kach pojawi³ siê chojnowianin

Krzysztof Og³oza. W serialu od-

twarza rolê funkcjonariusza -

psychologa Witka. To nie pier-

wszy udzia³ Krzyœka w serialach.

Zobaczyæ go by³o mo¿na tak¿e 

w tak popularnych filmach jak ,,Na

dobre i na z³e” czy ,,Magda M”. 

W ,,Oficerach” - Witek pojawi siê

jeszcze raz na fina³ czyli w ostat-

nim odcinku. 

Ze swojej strony ¿yczymy Krzy-

sztofowi jeszcze nie jednej cieka-

wej roli na du¿ym i ma³ym ekranie.

Jeszcze cztery lata temu biuro

firmy znajdowa³o siê w niewiel-

kim mieszkaniu, a kilku projek-

tantów pracowa³o na prywat-

nych komputerach. Dziœ w Fee-

rum zatrudnienie ma ponad 90

pracowników, a powierzchnia

zak³adu obejmuje 6 hektarów.

Wykonawstwo projektów opra-

cowywanych przez firmê zle-

cano na pocz¹tku podwykonaw-

com. Szybko jednak okaza³o siê,

¿e zamówienia przewy¿-szaj¹

si³ê przerobow¹ zlecenobior-

ców.

- Jedynym wyjœciem z sytuacji

by³o uruchomienie w³asnego

zak³adu produkcyjnego – wyjaœ-

nia ówczesny w³aœciciel Daniel

Janusz. – Zacz¹³em rozgl¹daæ

siê za terenami w Chojnowie. 

W podjêciu decyzji bardzo po-

móg³ mi burmistrz Jan Serkies,

który wskaza³ zak³ad po by³ym

Dolpakarcie, to jak siê okaza³o

by³o idealne miejsce na nasz¹

dzia³alnoœæ.

Ale nie na d³ugo. Dziœ, potê¿ne

hale nie mieszcz¹ ju¿ produ-

kowanych tu elementów gigan-

tycznych elewatorów. Zamówie-

nia sp³ywaj¹ z ca³ej Polski 

i wschodniej czêœci Europy.

- Jesteœmy w trakcie projekto-

wania najwiêkszego elewatora

na œwiecie (o œrednicy 24 m 

i wysokoœci 28 m). Nasz¹ am-

bicj¹ jest staæ siê najwiêksz¹

firm¹ w bran¿y po tej stronie

Europy. Jestem przekonany, ¿e

przy tej koniunkturze i z obecny-

mi pracownikami, o których

mogê wypowiadaæ siê tylko w sa-

mych superlatywach, to zamie-

rzenie siê powiedzie. 

Obecni w³aœciciele – Daniel

Janusz i Jaros³aw Urbaœ planuj¹

w przysz³ym roku rozbudowaæ

zak³ad. W s¹siedztwie aktualnej

siedziby ma powstaæ kolejny

zak³ad – zdecydowanie wiêkszy

i nowoczeœniejszy. Do koñca

2010 roku firma ma zatrudniæ

ponad 250 osób.

- Z ka¿dym rokiem w naszej fir-

mie przybywa pracowników –

mówi Daniel Janusz – ale z ¿a-

lem muszê powiedzieæ, ¿e coraz

trudniej o fachowców i wykwa-

lifikowan¹ kadrê. Wydaje siê, ¿e

tokarz, frezer i pochodne, to

zanikaj¹ce zawody. Na rynku

pracy mamy setki bezrobotnych

studentów, a o wykwalifikowa-

nego robotnika bardzo trudno.

Silosy produkowane przez

Feerum mo¿na znaleŸæ w wielu

gospodarstwach na terenie na-

szego kraju. Rozwój i popular-

noœæ firmy, to tak¿e poœrednia

promocja miasta, potrzeba no-

wych miejsc pracy i korzyœæ dla

ca³ej lokalnej spo³ecznoœci.

Chojnowska spó³ka jest wiêc

przyk³adem, tego ¿e nawet w nie-

wielkiej aglomeracji mo¿na

osi¹gn¹æ sukces i mieæ ambicje

na europejski presti¿.

eg

,,Oficer z Chojnowa”Feerum jak ¿elazo
Chojnowska firma, oparta wy-

³¹cznie na kapitale polskim,

zajmuje siê procesami obróbki

ziarna pocz¹wszy od przywozu

ziarna z pola poprzez czyszcze-

nie wstêpne, suszenie, czysz-

czenie, a skoñczywszy na ma-

gazynowaniu i przechowywa-

niu. Tak jak ¿elazo, oferuje trwa-

³e i mocne, czyli to co najlepsze.

W ubieg³ym wieku ka¿de szanuj¹ce siê miasto mia³o swoj¹ kapelê

podwórkow¹. 

Nie inaczej by³o i w Chojnowie. Przez wiele, wiele lat WACUSIE

umilali nam niejedn¹ miejsk¹ imprezê. Jednak teraz mamy inne czasy

i inne prozy. Lata mijaj¹, a nowe pokolenie niezbyt garnie siê do takiej

twórczoœci. Gdy jednak s¹ pasjonaci z krwi i koœci to potrafi¹ kulty-

wowaæ pewne tradycje muzyczne. I proszê. W pobliskiej Legnicy

dzia³a kapela FELUSIE. W tym roku obchodz¹ jubileusz 35.lecia swojej

dzia³alnoœci. Jak panowie siê prezentuj¹, mo¿na by³o siê przekonaæ 

w ostatni¹ sobotê w kawiarni Jubilatka. Gdy na dworze jest sennie, a mg³a

osadza szadŸ, niezapomniane melodie w stylu ,,Tylko we Lwowie”

mog³y skutecznie umiliæ sobotni wieczór. A tak na marginesie. Wydaje

siê, ¿e gdyby nast¹pi³a ponowna hossa na zespó³ SZWAGIERKO-

LASKA to kapele podwórkowe, zaczê³yby powstawaæ jak grzyby po

deszczu.
pm

Krzysztofa Og³oza zagra³ m.in.w:
2001: „Cz³owiek magnes” jako Artur Du¿y

2002:  „Miodowe lata” jako Operator

2002 „ „Plebania” jako podopieczny ksiêdza Adama

2003: „¯urek” jako ¿o³nierz

2003-2004: „Glina” jako stra¿nik miejski

2005: „Wró¿by kumaka” jako Witek 

2005: „Oda do radoœci” jako Pan m³ody 

2005: „Magda M.” jako Mateusz - student walcz¹cy 

o uznanie ojcostwa

2005: „Na dobre i na z³e” jako Mateusz “M³ody”, 

pomocnik Serafina

Tylko w Jubilatce
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Wtorek – 19.09.2006 r., godz. 8.00. - na

boisku szkolnym wielkie zamieszanie,

k³êbi siê wielki t³um dzieciaków i ich ro-

dziców. To chyba pierwszy raz w historii

naszej szko³y tyle klas w tym samym cza-

sie wyje¿d¿a na zielon¹ szko³ê. Do Ustro-

nia Morskiego wyruszaj¹: IIIa (z p. Teres¹

Halikowsk¹), IIIb (z p. Alin¹ Bijak), IIIc

(z p. Gra¿yn¹ Koœnik), IIId (z p. Bernard¹

Mormul), Vb (z p. Ann¹ Denisiak), Vc 

(z p. Beat¹ Miler-Kornick¹), Vd (z p. Ry-

szardem Kopackim) i VIe (z p. Bogu-

s³awem Grabanem). Dla niektórych ucz-

niów jest to pierwszy taki wyjazd, wiêc

panuje chaos, ale natychmiast wkraczaj¹

wychowawcy i szybko opanowuj¹ sytua-

cjê. Jeszcze ostatnie ca³usy i weso³a gro-

mada wyrusza w nieznane!

Po d³ugiej podró¿y docieramy wreszcie do

celu. Mieszkamy w oœrodku wypoczynko-

wym Baltic-Alka. Nie jest to luksusowy

hotel, ale czujemy siê tu bardzo dobrze.

Utwierdzamy siê w tym przekonaniu ju¿

podczas kolacji, bo jedzonko jest pyszne! 

Nastêpnego dnia zaczyna siê nasz szalony

turnus. Pierwsza impreza to tradycyjne

zaœlubiny z morzem. Do po³udnia pracuje-

my nad barwnymi strojami, by potem –

bajecznie przebrani – wyruszyæ weso³ym

korowodem na pla¿ê. Tam bierzemy udzia³

w ró¿nych konkurencjach, a na koniec

wypijamy ohydny napój Neptuna. Zabawa

jest œwietna! Niektórzy – dziêki swoim

strojom – zyskuj¹ nowe przydomki. 

Kolejne dni up³ywaj¹ nam na pla¿owaniu,

uczeniu siê, pracach zespo³owych, zwie-

dzaniu i wspólnych zabawach. Jedziemy

tak¿e do Ko³obrzegu, gdzie p³ywamy stat-

kiem, zwiedzamy latarniê morsk¹, a na

koniec szalejemy w aquaparku. Przez ca³y

czas dopisuje nam piêkna pogoda, dlatego

te¿ jak najwiêcej czasu spêdzamy na po-

wietrzu. Niestety, czas szybko p³ynie i trze-

ba szykowaæ siê do powrotu.

Poniedzia³ek – 25.09 godz. 19.00. – wpa-

damy w stêsknione ramiona rodziców.

Szkoda, ¿e wyjazd trwa³ tak krótko. W takich

warunkach nawet nauka mo¿e byæ przy-

jemnoœci¹! Nasze prace wykonane pod-

czas pobytu w Ustroniu Morskim mo¿na

ogl¹daæ na wystawie w holu naszej

szko³y.

Martyna Michnej

kl. Vb

Joanna Augustyniak, uczennica Gimnazjum nr 2,

trenuj¹ca od kilku lat karate, chwyci³a w ostat-

nim okresie wiatr w ¿agle i pnie siê po szcze-

blach sportowej rywalizacji. W ostatnim nu-

merze pisaliœmy o sukcesach Asi i jej klubo-

wego kolegi na Miêdzywojewódzkich Mistrzos-

twach Karate Tradycyjnego M³odzików w Zie-

lonej Górze. 14 paŸdziernika nasza zawodnicz-

ka kolejny raz dwukrotnie stanê³a na najwy¿-

szym podium. Z turnieju m³odzików w £êkni-

cy Joanna przywioz³a dwa z³ote medale i atrak-

cyjne statuetki. To by³ ostatni sprawdzian 

przed Pucharem Polski. Gratulujemy i trzy-

mamy kciuki.

red.

Co jakiœ czas chojnowski komisariat goœci 

w swoich progach niecodziennych petentów.

M³odzi mieszkañcy naszego miasta, wspólnie 

z opiekunami niezwykle chêtnie odwiedzaj¹

budynek przy Wojska Polskiego licz¹c z pew-

noœci¹ na odkrycie wielu tajemnic. Tegoroczne

„inspekcje” rozpoczêli uczniowie klasy spe-

cjalnej z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, którzy

oprócz zwiedzania budynku poznali pracê fun-

kcjonariuszy “od kuchni”, zapoznali siê z

prac¹ policjantów ro¿nych pionów, ale i tak

najwiê-cej entuzjazmu wzbudzi³y radiowozy i

œci¹ga-nie odcisków palców.

Kolejna wizyta - t³um 6.latków z Przedszkola nr 3

zak³óci³ naturalny tok pracy, dezorganizuj¹c j¹

w ca³oœæ, ale za to maluchy wcieli³y siê w role

policjantów, którzy np: kieruj¹ ruchem, zabez-

pieczaj¹ miejsce zdarzenia, “œci¹gaj¹” odciski

palców, œcigaj¹ piratów drogowych. Niektóre

maluchy by³y speszone widokiem munduro-

wych, o czym œwiadczy³y ³zy w oczach, jednak

atmosfera, która panowa³a ³zy zamieni³a 

w uœmiech. Dzieci najwiêcej uwagi poœwiêci³y

radiowozom policyjnym w³¹czaj¹c wszystko

co jest mo¿liwe. Na obchodne przedszkolaki

oprócz s³odkiej niespodzianki otrzyma³y

równie¿ kolorowanki z rebusami i zagadkami.

dc

Komisariat Policji w Chojnowie w ramach ogól-

nopolskiej spo³ecznej kampanii “Klub Pancerni-

ka klika w fotelikach” przeprowadzi³ w okresie

od 20 wrzeœnia 2006 r. do 10 paŸdziernika

2006 r. akcjê pod t¹ sam¹ nazw¹. Akcja pole-

ga³a na sprawdzaniu przez policjantów czy

najm³odsi u¿ytkownicy dróg prawid³owo s¹

zabezpieczani w czasie podró¿y. Dzieci wzo-

rowo podró¿uj¹ce w samochodach, obdaro-

wywane by³y maskotk¹ – ma³ym pancerni-

kiem Gustawem, bohaterem kampanii. Zabaw-

ka przypiêta do pasów bezpieczeñstwa ma

zachêcaæ rodziców i ich pociechy do stosowa-

nia fotelików i podwy¿szeñ zawsze, nawet 

w czasie najkrótszej podró¿y autem.

dc

W Polsce zgodnie z ustaw¹ Prawo o Ruchu

drogowym ( art. 39 ust.3 z dnia 6.09.2001) od

13 maja 2002 r dzieci w wieku do 12 lat, nie

przekraczaj¹ce 150 cm wzrostu, przewo¿one 

w samochodach musz¹ byæ odpowiednio za-

bezpieczone poprzez u¿ywanie specjalnych

fotelików ochronnych lub poduszek podwy¿-

szaj¹cych. Dla zapewnienia dziecku bezpie-

czeñstwa podczas jazdy samochodem bardzo

wa¿ne jest aby stosowane urz¹dzenie by³o

odpowiednie dla dziecka. Przy wyborze fote-

lika uwzglêdnia siê wiek oraz wagê dziecka.

Nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ urz¹dzenie zabez-

pieczaj¹ce musi byæ zmieniane wraz ze wzro-

stem dziecka. Nie dopuszczalne jest stoso-

wanie urz¹dzeñ, które s¹ za ma³e lub za du¿e –

w przypadku wypadku nie bêd¹ stanowi³y

odpowiedniej ochrony.

AAllee  ffaajjnniiee,,  aallee  ffaajjnniiee,,  AAllee  ffaajjnniiee,,  aallee  ffaajjnniiee,,  
aallee  ffaajjnniiee  bbyy³³oo  nnaamm!!aallee  ffaajjnniiee  bbyy³³oo  nnaamm!!

ZZ³³oottaa  AAssiiaa

EEdduukkaaccjjaa  ww  tteerreenniiee

AAkkccjjaa  ppaanncceerrnniikkaa
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Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, 
tel. 818-83-46; Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

BUKIETY PE£NE S£OÑCA
Zapraszamy na wystawê prac

wykonanych przez cz³onków grupy
OGRODY TWÓRCZOŒCI 

przy SP 4 pod kierunkiem pani
Gra¿yny Koœnik.

PO  FRANCUSKU I NIEMIECKU
W Dziale dla Doros³ych skorzys-
taæ mo¿na obecnie z kilkudziesiê-
ciu tytu³ów ksi¹¿ek w jêzyku an-
gielskim, niemieckim, francuskim
i hiszpañskim. S¹ one opracowane
specjalnie dla osób ucz¹cych siê
jêzyków obcych na ró¿nym pozio-
mie zaawansowania.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
W³adys³aw Kopaliñski - “125

BAŒNI DO OPOWIADANIA
DZIECIOM”
Autor wybra³ 125 baœni spoœród ty-
siêcy mniej czy bardziej ludowych
czy literackich opowieœci ró¿nych
krajów Europy i Azji, pocz¹wszy od
staro¿ytnoœci, a na wspó³czesnoœci
koñcz¹c.
Myœl¹ przewodni¹ wyboru jest spo-
sób jego wykorzystania, mianowicie
opowiadanie dziecku w³asnymi s³o-
wami z w³asnej pamiêci, s³ownic-
twem i stylem znanym dziecku z co-
dziennych kontaktów z opowiada-
j¹cym. Oczywiœcie po uprzednim
przeczytaniu sobie po cichu tekstu
baœni. Ta forma przekazu stwarza
swoist¹, intymn¹ wspólnotê miêdzy
opowiadaj¹cym i s³uchaczem.

Dzia³ dla Doros³ych:
Robert Primke, Maciej Szczerba -
“RYCERZE – RABUSIE ZE
ŒL•SKA I £U¯YC” 
(z serii Militarne Sekrety)
U schy³ku œredniowiecza rycerze-
rabusie (tzw. Raubritterzy) stali siê
powodem powa¿nych problemów
spo³ecznych, m.in. na obszarze
Œl¹ska i £u¿yc. Odstêpuj¹c od rycer-
skich idea³ów oraz wykorzystuj¹c
swoje wojskowe umiejêtnoœci, ryc-
erze-ra-busie zdecydowali siê zbiæ
fortunê na drodze rozbojów,

kradzie¿y, a nie-rzadko mordów.
Wyczyny raubritte-rów by³y na tyle
zuchwa³e, ¿e a¿ do dziœ s¹ one tem-
atem licznych legend i
zatrwa¿aj¹cych opowieœci.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Gaszyñski Marek - “CZERWO-
NE GITARY: Nie spoczniemy...”
Marek Gaszyñski, legendarny dzien-
nikarz i prezenter muzyczny, napisa³
tê monografiê z okazji 40-lecia ist-
nienia zespo³u. W ksi¹¿ce jest wszys-
tko, co o Czerwonych Gitarach po-
winno siê wiedzieæ. 
Imponuje bogactwo materia³ów Ÿród-
³owych oraz skrupulatnoœæ autora 
w dokumentowaniu poszczególnych
faktów. Ca³oœæ dope³nia kalendarium
wydarzeñ, dyskografia zespo³u i indeks

utworów. 

Warner Penny - “MALUCH BAW
SIÊ I UCZY: 160 gier i zabaw na
pierwsze trzy lata ¿ycia”
Proponowane – przez amerykañsk¹
pedagog – wspólne gry i zabawy 
z dzieæmi pomog¹ rodzicom zmak-
symalizowaæ psychofizyczny rozwój
swej pociechy. Ka¿da propozycja
opatrzona jest lista kszta³conych umie-
jêtnoœci, uwagami dotycz¹cymi bez-
pieczeñstwa w czasie zabawy i spi-
sem artyku³ów, zawsze dostêpnych 
i niedrogich. 

Muzeum Regionalne w Chojnowie
CCzzyynnnnee  oodd  œœrrooddyy  ddoo  ppii¹¹ttkkuu  ww  ggooddzz..  88..0000  -  1166..0000

ww  ssoobboottyy  ii  nniieeddzziieellee  oodd  1111..0000  -  1166..0000,,  
ww  ssoobboottyy  wwssttêêpp  bbeezzpp³³aattnnyy..

Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprasza na wystawê prac „XXV

Przegl¹du Plastyki Zag³êbia Miedziowego”.

Jubileuszowa edycja przegl¹du jest wyj¹tkowa - ukazuje wymianê

pokoleñ wœród artystów plastyków Ziemi Legnickiej. Na wystawie

znalaz³y siê prace dwóch chojnowskich plastyków - Ireneusza

Józefczuka i Zbigniewa Halikowskiego. 

Staraniem Muzeum Regional-
nego w Chojnowie we wspó³-
pracy z Towarzystwem Mi³oœ-
ników Ziemi Z³otoryjskiej 
i Muzeum Archeologicznym we
Wroc³awiu utrwala siê praca
Krzysztofa Demidziuka,
Archiwalia do archeologii Ziemi
Chojnowsko – Z³otoryjskiej (do
1945 roku).

Publikacja jest efektem kilkulet-
niej indywidualnej pracy autora,
wynikiem wertowania tysiêcy
stron rêkopisów, maszynopisów,
rysunków, map i planów zgroma-
dzonych w archiwach. Zestawie-
nie archiwaliów archeologicznych
wytworzonych do 1945r. z teryto-
rium Ziemi Chojnowsko – Z³oto-
ryjskiej, jest czêœci¹ wiêkszego opra-
cowania maj¹cego w przysz³oœci
obj¹æ ca³y obszar Œl¹ska. Rozpa-
trzona w publikacji jednostka –
Ziemia Chojnowsko – Z³otoryjska
pokrywa siê z nieistniej¹cym ju¿
od dawna powiatem o nazwie
Kres Goldberg- Haynau. W obrêbie
takiego w³aœnie podk³adu kar-
tograficzno- administracyjnego
gromadzone by³y przez niemiec-

kie s³u¿by konserwatorskie wszel-
kiego rodzaju dokumentacje archeo-
logiczne do 1945r., kiedy to de-
finitywnie zaprzestano przyjmo-
wania zg³oszeñ z terenu o zna-
leziskach i odkryciach. 
Informacje o zamieszczonych 

w ksi¹¿ce stanowiskach archeolo-
gicznych pochodz¹ wy³¹cznie 
z dwóch wroc³awskich instytucji
przechowuj¹cych dokumentacjê 
z zakresu archeologii sprzed 1945 r.,
tj. Archiwum Pañstwowego i Mu-
zeum Archeologicznego. W wyni-
ku poszukiwañ i uporz¹dkowania
archiwaliów autorowi uda³o wy-
dzieliæ siê 239 stanowisk, które
zosta³y zlokalizowane w granicach
Ziemi Chojnowsko – Z³otoryjskiej.
Omawiana publikacja sk³ada siê 
z dwóch g³ównych czêœci: kata-
logu stanowisk archeologicznych i
kompletu map topograficznych w
skali 1:25 000, pokrywaj¹cych w
ca³oœci rozpatrzony obszar. Obie
czêœci s¹ kompatybilne, tym samym
mo¿na z nich korzystaæ w dwóch
kierunkach: katalog – mapy lub
mapy – katalog.

Opracowanie K. Demidziuka,
specjalisty w dziedzinie archiwa-
liów archeologicznych, bêdzie nie-
w¹tpliwie cenn¹ pomoc¹ dla wszys-
tkich pragn¹cych skorzystaæ z in-
formacji w nich zawartych. Ma-
my tu zarówno na myœli pracowni-
ków naukowych, studentów, jak 
i mi³oœników historii regionalnej.
Publikacja ta ma byæ nie tylko prze-
wodnikiem po przedwojennych
Ÿród³ach archeologicznych, stano-
wiæ mo¿e tak¿e bazê wyjœciow¹
do dalszych studiów analitycznych 
i syntetycznych z zakresu szeroko
rozumianej archeologii Ziemi Choj-
nowsko – Z³otoryjskiej.

Serdeczne podziêkowania nale¿¹
siê p. Burmistrzowi za wsparcie
tej cennej publikacji.

J.J.

Pilleus
Nie dajmy siê zepchn¹æ
na margines japoñskiego
zjawiska w poezji œwiatowej

Felix Szuta

W ramach ,,VI Tygodnia Kultury Japonii” 
7 paŸdziernika b.r w Legnickiej Bibliotece
Publicznej odby³o siê spotkanie poetów haiku
naszego regionu. W pierwszej czêœci Miros³aw
J. Gontarski wyg³osi³ wyk³ad na temat ,,Inno-
wacji w poezji polskiej”. W drugiej czêœci,

któr¹ poprowadzi³ Felix Szuta poeci prezen-
towali swoje poetyckie innowacje w inspiracji
kultury Japonii, czyli nowe formy w poezji pol-
skiej tworz¹ce ,,Program poetycki Pilleus”. 
W gronie tym byli chojnowianie: El¿bieta Ma-
kowska, Janusz Kamiñski - Serediuk, Ma³go-
rzata Krzywda. Prezentowana by³a te¿ Izabela
Baszczyn obywatelka Australii zwi¹zana z Choj-
nowem. Spotkaniu temu patronowa³o wy¿ej
wspomniane has³o, które wed³ug F. Szuty zaczê³o
siê kszta³towaæ od lat 80-tych XX wieku w mias-
tach: Legnica i Chojnów. Szuta dodaje: ,,Rozpoczê³y
siê dzia³ania, których celem jest poszukiwanie
informacji na temat czy œrodowiska haijinów na

œwiecie dokonuj¹ ,,japoñ-
skich” eksperymentów poety-
ckich podobnych do naszych.
Ju¿ dzisiaj mogê powiedzieæ,
¿e tego rodzaju poszukiwania
potwierdzaj¹ to, ¿e polscy
haijinowie wspó³kszta³tuj¹
japoñskie zjawisko w poezji
œwiatowej”.
Przy tym trzeba przypom-
nieæ, ¿e w gronie tych poe-
tów s¹ chojnowianie.

S.F.
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom komfortowy, Chojnów, o pow.

u¿ytkowej 266 m2, ogrzewanie pod³ogowe, dwa

systemy ogrzewania, zimowy ogród, cena atrak-

cyjna. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Sprzedam dom - Stary £om 70 gm. Chojnów, po-

sesja 18 ar, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.

(076) 819-18-35 po godz. 20 lub 0607-572-383.

Pilnie kupiê mieszkanie w starym budownictwie 

o pow. 50-60 m2. Wiadomoœæ: tel. 0510-432-580.

Wynajmê sklep o pow. 25 m2 w centrum Chojno-

wa. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-73.

US£UGI

Uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokszta³c¹ce-

go udziela korepetycji w zakresie szko³y podsta-

wowej i gimnazjum – tanio! Wiadomoœæ: tel.

0695-758-297.

PRACA

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê – wyma-

gane wykszta³cenie gastronomiczne i praktyka

zawodowa. Wynagrodzenie – 2000 z³ brutto.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kelnerkê – wyma-

gane wykszta³cenie œrednie. Wynagrodzenie –

1000 z³ netto. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

Jeœli poszukujesz opiekunki do dziecka na 8-12

godzin dziennie, to zadzwoñ. Wiadomoœæ: tel.

0509-790-258.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.

862-69-67 lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmanowicach 

o pow. 0,5ha z pozwoleniem na budowê.

Wiadomoœæ: tel. 0603-676-120.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,63a

po³o¿on¹ w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. (076)

818-67-37.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 549 m2 znaj-

duj¹c¹ siê przy ul. Konopnickiej w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-14-61. 

Kupiê gara¿ w Chojnowie w okolicy ul. Rynek lub

ko³o „Biedronki”. Wiadomoœæ: tel. 0663-566-528.

Pilnie poszukujê gara¿u do wynajêcia w okolicy

Rynku. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-94 lub

0887-229-836.

OG£OSZENIA
DROBNE

Szko³a Jêzykowa AVANS w Chojnowie

Zapisy i informacje
Chojnów ul. Paderewskiego 12 (by³e biuro telekomunikacji)

Tel. (076) 819-65-64, www.giganet.biz.pl

zaprasza do nauki jêzyków 
- angielskiego i niemieckiego 

we wszystkich grupach zaawansowania.
Specjalna oferta dla dzieci i maturzystów

Do sprzedania 14.arowa dzia³ka budowlana

atrakcyjnie po³o¿ona we wsi Konradówka,

s¹siedztwo lasu wraz z pozwoleniem na

budowê i mo¿liwoœci¹ wyboru projektu

domku parterowego o ogólnej pow. do 100 m2. 

Oferujemy wykonanie budowy domu 

w stanie surowym zamkniêtym lub oddanie

domku pod klucz wraz z zagospodarowaniem

terenu (bruki, ogrodzenia), w rozliczeniu 

przyjmujemy mieszkanie. 

Pierwsza wp³ata niewymagana. 

Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu.

Ostateczne rozliczenie zakupu, 

po zakoñczeniu budowy.

Telefon: (076) 819-25-01 lub 0888-651-398.

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

tel. (076) 818-80-50 ; 0696-468-441

FFiirrmmaa     „„AAPPIISS””

PPU "Magrotex" sp. z o.o. 

w Chojnowie ul. Fabryczna 1 

poszukuje pracownika 

na stanowisko 

G£ÓWNEGO

KSIÊGOWEGO

Wymagane doœwiadczenie 
w prowadzeniu ksi¹g

rachunkowych spó³ek z o.o.

Przedsiêbiorstwo 
Produkcyjno-Us³ugowe
"Magrotex" Sp. z o.o. 

w Chojnowie ul. Fabryczna 1

Chojnowski Zak³ad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

ul.Drzyma³y 30

59 – 225 Chojnów

tel. 0-76 81-88-370, 0 76 81-88-371 

fax 0-76 81-88-372

informuje o zamierzonych postêpowaniach 

o udzielenie zamówieñ:

* na remont kapitalny dachu ceramicznego 

przy ulicy Chmielnej 13 w Chojnowie

* oraz na remonty kapitalne pokryæ 

dachowych w innych budynkach 

administrowanych przez ChZGKiM

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. po-

stêpowania dostêpne bêd¹ na stronie portalu

internetowego Urzêdu Zamówieñ Pub-

licznych (/www.portal.uzp.gov.pl/ - wy-

szukiwanie og³oszeñ podprogowych) oraz

na tablicy og³oszeñ w siedzibie ChZGKiM. 

zatrudni pracowników
na stanowiska 

produkcyjne w bran¿y
metalowej
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