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Na  LII  sesji
Podczas piêædziesi¹tej drugiej
sesji Rady Miejskiej Chojnowa
wiod¹cym tematem by³a s³u¿ba
zdrowia.

Budowa  basenu  miejskiego
W grudniu 2005 r. zosta³y
zakoñczone prace w zakresie
opracowania koncepcji programowo 
- przestrzennej dotycz¹ce budowy
basenu miejskiego w Chojnowie.

Ja  tam  by³em
Zbigniew Kociuba przyjecha³ do
Chojnowa z rêk¹ na temblaku,
licznymi st³uczeniami i skaleczeniami. 
O zdarzeniu opowiada ze ³zami w oczach. 

Wiele  ich ³¹czy
24 stycznia w Domu Chemika
spotkali siê kombatanci i sybiracy,
którzy odpowiedzieli na zaproszenie
burmistrza i wziêli udzia³ 
w op³atkowym spotkaniu.
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Budowa basenu miejskiego

W grudniu 2005 r. zosta³y zakoñczone

prace w zakresie opracowania koncepcji

programowo - przestrzennej dotycz¹ce

budowy basenu miejskiego w Chojnowie.

Basen bêdzie usytuowany przy czêœci

sportowej Szko³y Podstawowej nr 4. 

W koncepcji uwzglêdniono widowniê,

saunê, ma³¹ kawiarenkê, gabinet odnowy,

basen o wymiarach 12,5 x 25,0 m 

i g³êbokoœci 1,2 - 1,8 m wed³ug standardów

wymaganych przy ubieganiu siê o œrodki

pozabud¿etowe. Autorowi projektu zapro-

ponowano etapowanie inwestycji w za-

le¿noœci od posiadanych œrodków finan-

sowych. W zwi¹zku z tym realizacja zos-

ta³a podzielona na trzy etapy. 

T

echnologia basenu bêdzie uzale¿niona od

badañ geotechnicznych gruntu, które ju¿

zosta³y zlecone do opracowania. Nastêp-

nym dzia³aniem bêdzie wybór oferenta 

w zakresie opracowania dokumentacji

budowlanej, która jest wymagana do uzys-

kania pozwolenia na budowê tej wa¿nej dla

wszystkich inwestycji. Opracowanie doku-

mentacji potrwa oko³o 7 miesiêcy, tak wiêc

po aplikacji wniosku o œrodki pozabud¿e-

towe, budowê basenu miejskiego bêdzie

mo¿na rozpocz¹æ w roku 2007.

Przejrzysta Polska

Na stronach internetowych Urzêdu Miejs-

kiego, pod adresem www.chojnow.net.pl

dostêpne s¹ tzw. Karty Us³ug przygoto-

wane przez samorz¹d w ramach akcji

„Przejrzysta Polska”, w której nasze miasto

uczestniczy od kilku miesiêcy. 81 opraco-

wanych kart, w sposób jasny i czytelny,

informuje o procedurach i wymaganych doku-

mentach przy za³atwianiu urzêdowych

spraw. Opisuj¹, w jakim wydziale dan¹

sprawê mo¿emy za³atwiæ, czas jej realiza-

cji, okreœlaj¹ tryb odwo³awczy, wskazuj¹

podstawy prawne. Karty Us³ug interesanci

znajd¹ tak¿e w Punk-cie Informacyjnym

urzêdu miejskiego, pokój nr 5 oraz w

ka¿dym innym wydziale. Korzystaj¹cy z tej

formy informacji, maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ

wydaæ na jej temat w³asn¹ opiniê

wype³niaj¹c przygotowan¹ w tym celu

ankietê. Ma ona pomóc w ocenie s³usznoœci

opracowania Kart i wnieœæ ewentualne, suge-

rowane poprawki.

Kolejnym dokumentem przygotowanym w

ramach akcji „Przejrzysta Polska” jest

informacja o planach rozwojowych naszego

miasta i kierunkach dzia³ania samo-rz¹du 

w najbli¿szych latach. Ulotka na ten temat

trafi wkrótce do Pañstwa domów.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

poz. 2603 z póŸ. zm./ Wydzia³ Gospo-darki

Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie informuje 

o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.

Urzêdu:

1) w dniach od  01.02.2006 r. do

22.01.2006 r.:

- wykazu lokali mieszkalnych przezna-

czonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetar-

gowej na rzecz najemców, znajduj¹cych siê

w budynkach po³o¿onych przy ul. Leg-

nickiej 95 i ul. Jana III Sobieskiego 8

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 01 lutego 2006 r. Nr 9/2006).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœ-

ciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w ter-minie do dnia

15.03.2006 r.

Mrozy i roztopy

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego ostrzega 

o silnym rozwoju zjawisk lodowych na

rzekach. Niskie temperatury, które tej zimy

daj¹ nam czêsto odczuæ jak¹ mamy porê

roku, powoduj¹ utrudniony sp³yw wody,

zamarzanie przewodów i instalacji wod-

nych oraz kanalizacyjnych, a tak¿e obni-

¿enie zawartoœci tlenu w wodzie. Lód na

zbiornikach wodnych jest tak¿e zagro-

¿eniem dla dzieci i m³o-dzie¿y, które powin-

ny przestrzegaæ okreœlonych wymogów bez-

pieczeñstwa i korzystaæ z zimowych

atrakcji pod opiek¹ doros³ych. 

Najbli¿sze dni maj¹ przynieœæ ocieplenie, a

wtedy spodziewajmy siê lokalnych pod-

topieñ w dolinie rzeki Skory, wywo³anych

lodowymi zatorami, bêdzie to jednak

zapowiedŸ zbli¿aj¹cej siê wiosny – a to

chyba pocieszaj¹ce?!

Popularny policjant

1 lutego rozstrzygniêto trwaj¹cy kilka

tygodni konkurs na „Najpopularniejsze-go

policjanta”. Tego dnia w redakcji Gazety

Chojnowskiej zebra³a siê komisja, która, po

otwarciu urny z kuponami prze-liczy³a g³osy.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród miesz-

kañców naszego miasta cieszy siê pod-
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komisarz Adam Pyrz, który pracuje 

w policji od 19 lat, a od dwóch pe³ni

funkcjê zastêpcy komendanta. Chojno-

wianie g³osowali tak¿e na sier¿anta szta-

bowego Wies³awa Rybczyñskiego i

sier¿anta sztabowego Henryka Rokitê. 

W tym plebiscycie nagrodê otrzyma tak¿e

jedna z osób g³osuj¹cych. Tym szczêœliwcem

zosta³ pan Stanis³aw Kazimierczak,

którego wy³oniono drog¹ losowania.

O przebiegu uroczystoœci poinformujemy 

w nastêpnym numerze.

“Którêdy na peron?”
To jedno z najczêœciej ostatnio zada-

wanych, naszej redakcji pytañ. Przebu-

dowa chojnowskiego dworca i torowisk

systematycznie idzie do przodu. W zwi¹zku 

z tym jednak pasa¿erowie napotykaj¹ na

pewne trudnoœci – np. dojœcie na peron

dworcowy odbywa siê nieco okrê¿n¹ drog¹. 

Wzd³u¿ ulicy Zielonej, naprzeciwko tartaku

ustawione s¹ metalowe prêty po³¹czone

bia³o-czerwon¹ taœm¹. Wyznaczona œcie¿ka

jest oznaczona tabliczkami, na których wid-

nieje strza³ka z napisem “Do peronu PKP”.

Id¹c wzd³u¿ tabliczek dojdziemy na pe-

ron 2. 

Te niedogodnoœci potrwaj¹ jeszcze jakiœ czas,

dlatego warto o tym pamiêtaæ i wybieraj¹c

siê na dworzec, odpowiednio wczeœnie

wyjœæ z domu.

Zapisz dziecko na instrument
Spo³eczne Ognisko Muzyczne przyjmuje

zapisy na naukê gry na fortepianie, skrzyp-

cach, gitarze i akordeonie. Bli¿sze informacje

pod nr tel. (076)81-88-352, Plac Zamko-

wy 2, Ip. 

“Sobotnie atrakcje”
Co tu du¿o mówiæ, kawiarnia “Jubilatka” 

w dwie kolejne soboty lutego, nie pozwoli

nam siê nudziæ. I tak 18 lutego odbêdzie siê

nareszcie wieczorek bluesrockowy. A za-

graj¹: The Twisters z Wêglinca oraz 59-70QU

Artet z Boles³awca. Cena biletów - 10 z³. 

Odjazd o 19:00.

Tydzieñ póŸniej - 25 lutego bêdzie mia³

miejsce bal œledzikowy. Cena od pary 100

z³. W cenê wliczona jest konsumpcja.

Oprócz tego, w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê

miesi¹ca zespó³ Kociuby serwuje nieza-

pomniane stare szlagiery i przeboje.

Szczegó³owe informacje pod numerem

telefonu: 0-76-81-88-561. 

Dy¿ury aptek w Chojnowie 
w dni œwi¹teczne i niedziele

- luty i marzec 2006 r.

Pod S³oñcem: 05.03.06 r.

Salix: 05.02.06r., 12.03.06r.,

Melisa: 12.02.06r., 19.03.06r.,

Farmed: 19.02.06r., 26.03.06r.,

Stokrotka: 26.02.06r.,

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

Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Gmin (Miast)

Partnerskich zaprasza do czynnej wspó³pracy mieszkañców

chc¹cych zaanga¿owaæ siê w budowanie przyjaŸni z miesz-

kañcami naszych miast partnerskich.

Ju¿ wkrótce bêdziemy mieli okazjê nawi¹zaæ towa-

rzyskie kontakty z mieszkañcami Egelsbach, którzy odwiedz¹

Chojnów w pierwszych dniach wrzeœnia. Chojnowianie, którzy

zechc¹ przyj¹æ w tym czasie goœci pod swój dach w rewan¿u

zostan¹ zaproszeni na kilkudniowy pobyt do Niemiec.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie

Stowarzyszenia 9 lutego o godz. 17.00 

w kawiarni Jubilatka, b¹dŸ prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr tel. (076) 818 66 84. 

Pe³nomocnik Burmistrza Miasta 

ds. Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych i Narkomanii 

informuje, ¿e z dniem 1 stycznia

2006r. zmianie uleg³y dni i godziny

otwarcia Punkt Konsultacyjny 

dla osób uzale¿nionych, 

wspó³uzale¿nionych 

i ofiar przemocy w rodzinie. 

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie

dzia³aj¹cy przy pl. Zamkowym 1a

czynny jest ka¿dego miesi¹ca 

w dniach:

- I    czwartek godz. 13.30 – 16.30 

- III czwartek godz. 15.30 – 18.30 

Pe³nomocnik Burmistrza Miasta 

ds. Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych i Narkomanii 

przyjmuje petentów 

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, 

I piêtro pok. nr 9, w godzinach 

pracy Urzêdu; tel. (076) 81-86-684.
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Podczas piêædziesi¹tej drugiej
sesji Rady Miejskiej Chojnowa
wiod¹cym tematem by³a s³u¿ba
zdrowia. Informacjê o przygo-
towaniu placówek s³u¿by zdro-
wia do œwiadczenia opieki me-
dycznej w 2006 roku mówili
przedstawiciele jednostek dzia-
³aj¹cych na terenie miasta oraz
dyrektor Pogotowia Ratunkowe-
go i dyrektor Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, oddzia³ Legnica.

Boles³aw Jakubiak 
– Przychodnia Rejonowa 

W chojnowskiej Przychodni Rejonowej za-

optowanych jest ponad 18 tysiêcy pacjen-

tów. Po zamkniêciu Gabinetu Lekarza Ro-

dzinnego wiêksz¹ czêœæ pacjentów pañstwa

Zegzdrynów przejê³a przychodnia. Pracê

znalaz³ tu tak¿e personel zatrudniony dotych-

czas w Gabinecie Rodzinnym. 

Borykaj¹ca siê od kilku lat z problemami finan-

sowymi przychodnia, wed³ug s³ów jej kie-

rownika, powoli, systematycznie zaczyna

wychodziæ na prost¹. Sytuacja nie jest ideal-

na, na placówce wci¹¿ jeszcze ci¹¿¹ zobo-

wi¹zania finansowe, ale d³ug siê zmniejsza

i w tym roku znajd¹ siê nawet fundusze na

drobne inwestycje w placówce.

- Dzia³alnoœæ przychodni nie ulegnie w tym

roku w zasadzie ¿adnym zmianom – mówi

Boles³aw Jakubiak. – Zakontraktowaliœmy,

na podobnych warunkach, te same œwiad-

czenia jakie mieliœmy w roku 2005. Nasi

pacjenci bêd¹ wiêc mieli wiêkszoœæ gabi-

netów specjalistycznych na miejscu i tylko

w sporadycznych wypadkach porady bêdzie

trzeba szukaæ w innej placówce.

Poradnie Specjalistyczne:

- ginekologiczno-po³o¿nicza,

- otolaryngologiczna,

- chirurgii ogólnej,

- chirurgii urazowo-ortopedycznej,

- preluksacyjna,

- fizjoterapii (rehabilitacja).

Pracownie:

RTG, EKG, USG 

Punkt Szczepieñ, Gabinet Po³o¿nej Œro-

dowiskowo-Rodzinnej,

Gabinet Pielêgniarki Œrodowiskowo-Ro-

dzinnej,

Laboratorium analityczne

Gabinety medycyny szkolnej

Poradnia dla dzieci POZ

Poradnia lekarza POZ

***

Marek Kwapisz – Niepubliczny 
Zak³ad Opieki Zdrowotnej

- Rok 2006 rozpocz¹³ siê dla nas pomyœl-

nie. Mimo k³opotów ze specjalistami,

których, jak wiadomo w naszym kraju uby-

wa, uda³o siê pozytywnie przeprowadziæ

negocjacje, dziêki którym przychodnia

dzia³a bez za-k³óceñ. Ca³y czas staramy siê

podnosiæ stan-dard naszych us³ug i warunk-

ów w jakich przyjmujemy pacjentów –

remontujemy po-mieszczenia, przys-

tosowuj¹c je do potrzeb lekarza i oczekiwañ

chorych, systematycznie wymieniamy i

zakupujemy nowy medyczny sprzêt.

Placówka, która dzia³a od piêciu lat, oferuje

pacjentom 16 poradni specjalistycznych,

nowoczesny sprzêt, zabiegi œwiat³olecz-

nicze i krioterapii oraz zajêcia terapeutycz-

ne. Specjaliœci, podobnie jak w przychodni

rejonowej, przyjmuj¹ w ramach kontrak-

tów, wizyty s¹ wiêc bezp³atne, wymagana

jest tylko wczeœniejsza rejestracja.

Poradnie Specjalistyczne:

- okulistyczna, neurologiczna, psychiatryczna,

dermatologiczna, laryngologiczna i alergo-

logiczna, diabetologiczna, chirurgiczna,

ginekologiczna, reumatologiczna, urolo-

giczna, onkologiczna, ogólna, pediatryczna

oraz lekarz kardiologii.

***

Dyrektor Pogotowia 
Ratunkowego w Legnicy 
– Andrzej Hap

- Dzia³alnoœæ legnickiej stacji Pogotowia

Ratunkowego oceniana jest pozytywnie.

Jesteœmy jedn¹ z wiêkszych jednostek - za-

trudniamy ponad 500 osób. Dziêki dobrej

organizacji, jako nielicznym, uda³o nam siê

„o w³asnych si³ach” wyjœæ z wieloletnich

zaniedbañ ekonomicznych i ze spirali

zad³u¿enia. Zaowocowa³o to mo¿liwoœci¹

inwestycji - m.in. zakupiliœmy nowe ambu-

lanse. Dziêki temu w Chojnowie zamienio-

no poloneza na toyotê.

W naszym mieœcie dy¿uruj¹ dwa zespo³y

wyjazdowe – karetka reanimacyjna (24 go-

dziny na dobê) i karetka wypadkowa (12 go-

dzin dziennie).

Rozwój pogotowia idzie ca³y czas w kie-

runku tworzenia Zintegrowanego Ratownic-

twa Medycznego, którego Chojnów, jak

podkreœli³ A. Hap, jest wzorcowym przy-

k³adem.

- Nasz¹ ambicj¹ na ten rok i lata kolejne

jest rozbudowanie systemu teletransmisji,

która polega na przekazywaniu do szpitala,

drog¹ elektroniczn¹, badañ wykonanych 

w karetce. Przyspiesza to zdecydowanie

diagnozowanie pacjenta, a co za tym idzie,

jego leczenie. Pomóc maj¹ w tym œrodki

unijne, o które bêdziemy usilnie straæ siê 

w najbli¿szych miesi¹cach.

***

Ma³gorzata Cz³onka - prezes 
Zarz¹du Dolnoœl¹skiego Stowa-
rzyszenia „Niebieski Parasol”

Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny

dzia³aj¹cy w naszym mieœcie od piêciu lat

zajmuje siê opiek¹ nad osobami starymi,

przewlekle chorymi i niepe³nosprawnymi.

Obecnie przebywa tu 80 osób, przez ostat-

nich dwanaœcie miesiêcy roku ubieg³ego

NNaa    LLII II     sseessjj ii
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by³o ich ponad 200. Zatrudnionych jest tu

ponad 40 osób, dodatkowo, rotacyjnie,

pracuj¹ tu pracownicy interwencyjni,

sta¿yœci czy poborowi w ramach zastêpczej

s³u¿by wojskowej. 

Oœrodek utrzymuje siê z odp³atnoœci regu-

lowanych przez pacjentów i dofinansowañ

np. z oœrodków pomocy spo³ecznej. Dziêki

wspó³pracy z w³oskim Stowarzyszeniem

Chrzeœcijañskim w Forrli i naszym miastem

partnerskim w niemieckim Egelsbach,

placówka jest doposa¿ona w sprzêt medy-

czny i materia³y budowlane, które zdecy-

dowanie poprawiaj¹ jakoœæ œwiadczonych

us³ug i warunki bytowe. Pracownicy

Oœrodka od wielu lat organizuj¹ tak¿e akcje

charytatywne, dziêki którym uda³o siê prze-

prowadziæ kilka remontów w salach oraz

zmodernizowaæ nieekonomiczn¹ dotych-

czas kot³owniê. 

„Niebieski Parasol” planuje w najbli¿szym

czasie uruchomienie w budynku adminis-

tracji Rodzinnego Domu Seniora. 

- Zarz¹d Stowarzyszenia podj¹³ ju¿ decyzjê

o otwarciu takiego domu – wyjaœnia M.

Cz³onka. – Zale¿y nam na tym, aby

znalaz³o tu ciep³¹ i serdeczn¹ atmosferê

kilkoro starszych ludzi, którym w jesieni

wieku tego ciep³a brakuje. Jest to dla nas

wyzwanie, ale wierzê, ¿e jeszcze w tym roku

bêdziemy przecinaæ wstêgê podczas otwar-

cia tej placówki.

***

Adam Zdaniuk – dyrektor 
legnickiego oddzia³u Narodo-
wego Funduszu Zdrowia 

Swoj¹ wypowiedŸ A. Zdaniuk rozpocz¹³ od

analizy kontraktów, w zestawieniu roku

ubieg³ego i bie¿¹cego. Wed³ug jego s³ów

NFZ w 2006 roku podpisa³ o 8% wiêcej

umów z dolnoœl¹skimi lekarzami. Mo¿e to

œwiadczyæ o pewnej stabilizacji, chocia¿

ka¿dego roku, pierwsze dni stycznia s¹ pe³ne

napiêcia i niepokoju, zarówno w œrodo-

wisku lekarzy, pacjentów jak i w samym

NFZ.

Kolejnym tematem wypowiedzi dyrektora

by³a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdro-

wotnego, która zast¹pi³a dotychczasowy

formularz E 111. Uprawnia ona do korzys-

tania z niezbêdnych œwiadczeñ zdrowot-

nych w innym pañstwie cz³onkowskim 

w takim zakresie, który umo¿liwi kon-

tynuowanie zaplanowanego pobytu w tym

pañstwie w bezpiecznych warunkach z me-

dycznego punktu widzenia.

- Rola Narodowego Funduszu Zdrowia

nieco siê zmieni³a. Chcia³bym, aby ka¿dy

mia³ œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy jednostk¹,

która ma kontakt nie tylko ze œwiadczenio-

dawcami, ale tak¿e ze œwiadczeniobiorca-

mi. O tym, jak obecnie uk³adaj¹ siê te re-

lacje mówi³ jeden z moich przedmówców.

Coraz czêœciej s¹ to pozytywne opinie, co 

z pewnoœci¹ korzystnie wp³ywa na dalsz¹

dzia³alnoœæ.

eg

Sprawozdanie  1/06  
z  pracy  Burmistrza  Miasta

Chojnowa  w  okresie  
od  dnia  29  grudnia  2005  r.  
do  dnia  25  stycznia  2006  r.  

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Przygotowano specyfikacje przetargowe na:

- budowê boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2

- budowê chodników w ci¹gach ulic: Spa-

cerowej, Cichej i M³ynarskiej

- remont k³adki przy ul. Grodzkiej

- budowê oœwietlenia ulicznego w ulicach:

Konopnickiej, Orzeszkowej, Wyspiañskiego

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul.

Maczka – ul. £okietka

2. Zlecono wykonanie projektów na budo-

wê dróg:

- ul. £u¿yck¹

- ul. Tuwima 

3. Rozebrano budynek gospodarczy na tere-

nie stadionu sportowego K.S. Chojnowianka

4. Prace interwencyjne – zakoñczono za-

trudnienie pracowników interwencyjnych

(12.01.2006 r.)

5. Nadzorowano czynnoœci dotycz¹ce prze-

prowadzki Biblioteki Miejskiej w Chojnowie

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.:
1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg

ustny nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ki bu-

dowlanej przy ul. Broniewskiego 2b, zakoñ-

czony wy³onieniem nabywcy za cenê 

44.900 z³,2. Przygotowano i podano do pu-

blicznej wiadomoœci og³oszenia o przetar-

gach na sprzeda¿:

- nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1

po³o¿onej przy ul. Parkowej (pod zabu-

dowê stacj¹ paliw),

- nieruchomoœci niezabudowanych przy uli-

cy Okrzei - dzia³ka nr 12/13 i 12/56 ,

- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem

warsztatowo - szkoleniowym przy ulicy

Witosa - dz. 22/12,

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Dolno-

œl¹skiego gmina przejê³a nieodp³atnie na

w³asnoœæ nieruchomoœæ o powierzchni

0,3673 ha, zabudowan¹ budynkiem mieszkal-

nym po³o¿on¹ przy ul. Drzyma³y 6 - 16,

4. Z zakresu usuwania drzew wydano:

- 1 decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 7 drzew

(kasztanowiec-3szt.,jab³oñ rajska- 4 szt.), 

z obowi¹zkiem nasadzenia 14 szt.,

5. Z zakresu ochrony powietrza :

- wyst¹piono do WIOŒ w Legnicy z pismem

o przeprowadzenie kontroli w zak³adzie

“KRASKÓR” PPHU Krauzowicz Sp.J., 

w zwi¹zku z licznymi monitami miesz-

kañców dotycz¹cymi odoru pochodz¹cego

z zak³adu.

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 113

wniosków o przyznanie dodatku mieszka-

niowego, rozpatrzono 108 wniosków, przy-

znaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê

12.362 z³, (wydano 103 decyzje pozytywne

i 3 decyzje negatywne). Za miesi¹c I.2006

wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê

74.593,82 z³.

Wydano 2 decyzje o wstrzymaniu wyp³aty

dodatku mieszkaniowego.

2. Dowody osobiste: przyjêto 120 wnios-

ków, wydano 235 dowodów osobistych.

3. Paszporty: przyjêto 13 wniosków, wy-

dano 3 paszporty.
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Ja tam by³em
W sobotê, 28 stycznia, o godz. 17.15 zawali³ siê dach
jednego z pawilonów na terenie Miêdzynaro-dowych
Targów Katowickich. Tego dnia w pawilonie odby-
wa³a siê 56 Ogólnopolska Wystawa Go³êbi. Wœród
wystawców byli te¿ chojnowianie - Zbigniew
Kociuba i Leszek Blecharz.

- Na tê wystawê jeŸdzimy od wielu lat – mówi Z. Kociuba. - Zazwyczaj

nasze rodziny obawia³y siê o nasze bezpieczeñstwo na drodze, nikt

nigdy nie przypuszcza³, ¿e wyjazd mo¿e skoñczyæ siê w ten sposób.

Leszek Blacharz, który by³ tu od pi¹tku wyjecha³ wczeœniej – spieszy³

siê na imieniny brata. Zostawi³ tu go³êbie i kolegów. Z kilkoma z nich

ju¿ siê nie zobaczy.

- Jako przedstawiciel firmy elektronicznej zosta³em na swoim stanowisku

planuj¹c wkrótce zebraæ sprzêt i zamkn¹æ stoisko – mówi Z. Kociuba.

- Zwiedzaj¹cy opuszczali ju¿ teren targów. Gra³a muzyka, na scenie

prezentowa³ siê jakiœ zespó³, szum, ha³as, du¿o œwiate³. Ten gwar przerwa³

niezwyk³y huk. Poczu³em podmuch zimnego powietrza, a zaraz potem

ciê¿ar wal¹cej siê konstrukcji. Upad³em pod naporem spadaj¹cych

elementów i masy œniegu. To trwa³o kilka sekund. Krótk¹ ciszê po huku

przerwa³y nawo³ywania – „Marek, co z tob¹?, Tadek, gdzie jesteœ?,

Teresa, nic ci nie jest?”. Krzyki, jêki, b³aganie o pomoc. Z boku us³ysza³em

– Zbyszek, Zbyszek, ¿yjesz? To kolega, który chwilê przedtem sta³ obok

mnie. Nie mog³em siê ruszyæ. Mia³em przygniecion¹ czymœ lew¹

stronê cia³a, nie mog³em wydostaæ rêki. Kolega pomóg³. Obur¹cz

chwyci³ przygniataj¹ce mnie elementy i z wysi³kiem uniós³ do góry.

Uda³o siê. Wkrótce byliœmy na zewn¹trz. Pierwsza moja myœl – telefon

do domu, zanim dowiedz¹ siê o tragedii z mediów. Dr¿¹c¹ rêk¹, z tru-

dem, uda³o mi siê wystukaæ numer do ¿ony. „By³ wypadek, zawali³ siê

dach, ale jestem ca³y, powiedz mamie, ¿e nic mi nie jest”.

- Dziêkujê Najœwiêtszej Panience, ¿e wyszed³ z tego ca³o – wtr¹ca matka 

Z. Kociuby. – Zawsze jak syn wyje¿d¿a z domu, bez wzglêdu gdzie i na

jak d³ugo, polecam go jej opiece. To ona mi go wróci³a.

Zbigniew Kociuba przyjecha³ do Chojnowa z rêk¹ na temblaku, licz-

nymi st³uczeniami i skaleczeniami. O zdarzeniu opowiada ze ³zami 

w oczach. Zdrow¹ rêk¹, co jakiœ czas, wyciera wilgotne oczy.

- Kilku moich kolegów nie mia³o tyle szczêœcia co ja. Umarli. Nie tak

dawno goœci³em ich w swoim domu, parê chwil wczeœniej rozmawia-

liœmy, œmialiœmy siê, planowaliœmy najbli¿sze godziny, dni, miesi¹ce.

Nie wiem, kiedy wszyscy siê z tego otrz¹œniemy. Czy mam do kogoœ

¿al? To uczucie przychodzi teraz, kiedy dowiadujemy siê o zaniedba-

niach i braku odpowiedzialnoœci, ale od ¿alu silniejszy jest smutek po 

stracie przyjació³ i ich bliskich. Wszystkie kolejne imprezy w naszym

gronie bêd¹ powrotem do tej tragedii. 

Ka¿dego roku, na wystawê do Katowic jeŸdzi³ te¿ Grzegorz Mietelski

ze Starego £omu:

- Zawsze bra³em urlop na ten wyjazd. W tym roku mimo, ¿e by³em w domu,

bo mój zak³ad w tym czasie nie pracowa³, nie wiem dlaczego, nie

chcia³o mi siê jechaæ. Koledzy namawiali, dziwili siê… Nie potrafiê

wyjaœniæ dlaczego nie pojecha³em, jak zwykle, razem z nimi.

Wed³ug Z. Kociuby ofiar mog³o byæ znacznie wiêcej. Si³ê wal¹cego

siê dachu amortyzowa³y ustawione wzd³u¿ ca³ej hali boksy. Nie jeden 

z nich uratowa³ ludzkie ¿ycie zatrzymuj¹c na sobie metalow¹ konstrukcjê. 

- Krótko przed tym, wiele osób wysz³o spiesz¹c siê na transmisjê sko-

ków narciarskich. Teraz pewnie dziêkuj¹ Ma³yszowi za uratowanie ¿ycia. 

Pan Zbyszek te¿ uratowa³ komuœ ¿ycie. 20 lat temu wyci¹gn¹³ z wody

ton¹cego.

- Kiedy wydosta³em siê spod zawaliska przypomnia³em sobie to zdarzenie.

Byæ mo¿e to takie zadoœæuczynienie…Wierzê, ¿e dane dobro, powraca,

dlatego wiele dobrego spotka jeszcze tych wszystkich, którzy w tych

trudnych chwilach nas wspieraj¹. Zarówno tam w Katowicach, jak i

tu w Chojnowie spotka³em siê z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹, wspó³czuciem 

i pomoc¹. Bliscy, znajomi, przyjaciele, dzwoni¹, odwiedzaj¹, podtrzy-

muj¹ na duchu. To dla mnie bardzo wa¿ne. Dziêkujê Wam i Bogu, 

¿e jesteœmy razem.

Teraz terapi¹ dla pana Zbyszka jest praca. Oddaje jej siê, wynajduj¹c

kolejne zajêcia. I co pewien czas spogl¹da w niebo wypatruj¹c go³êbi.

Wiêkszoœæ z nich jest ju¿ w swoich go³êbnikach. Inne pozosta³y TAM

i wci¹¿ czekaj¹…
wys³ucha³a eg

- 2 stycznia 2006 r. NIEMCY - 15 osób,
w tym 7 dzieci, zginê³o, gdy pod ciê-
¿arem œniegu w bawarskim Bad
Reichenhall zawali³ siê dach lodowiska; 

- 5 grudnia 2005 r. ROSJA - 14 osób,
w tym 10 dzieci, zginê³o w wyniku
zawalenia siê pod zwa³ami œniegu
dachu p³ywalni “Delfin” w miejsco-
woœci Czusowoj w obwodzie per-
mskim na Uralu; 

- 23 maja 2004 r. FRANCJA - 5 ofiar
œmiertelnych zawalenia siê czêœci
dachu nowego terminalu 2E na pod-
paryskim lotnisku Charles-de-Gaulle
w Roissy; 

- 14 lutego 2004 r. ROSJA - 28 osób
ponios³o œmieræ w moskiewskim

parku wodnym Transvaal, gdzie na
basen pe³ny k¹pi¹cych siê ludzi za-wali³a
siê pod ciê¿arem œniegu szklano-
betonowo-metalowa kopu³a dachu; 

- 25 sierpnia 2002 r. DUBAJ (Zjedno-
czone Emiraty Arabskiej) - 8 robotni-
ków zginê³o w wyniku zawalenia siê
dachu na budowie elektrowni wodnej; 

- 15 lutego 2001 r. ROSJA - 7 osób
zginê³o w nastêpstwie zawalenia siê
nieodœnie¿onego dachu w fabryce 
w Kostromie; 

- 1 paŸdziernika 2000 r. AFGANI-
STAN - 42 osoby ponios³y œmieræ 
w miejscowoœci Chogiani, gdy pod-
czas wesela zawali³ siê dach domu.
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Styczeñ, to mroŸny, zimowy miesi¹c.

Jednak w naszym przedszkolu w ty-

godniu poprzedzaj¹cym zimowe ferie

panowa³a gor¹ca atmosfera, pe³na

radoœci i mi³oœci. W³aœnie wtedy ob-

chodziliœmy jedno z najpiêkniejszych

i najcieplejszych œwiat – Dzieñ Babci

i Dziadka.

Wszystkie dzieci z naszej placówki

zaprosi³y swoje kochane babcie i ko-

chanych dziadków na uroczystoœæ

przedszkoln¹ zorganizowan¹ z okazji

ich œwiêta.

Ka¿da grupa wiekowa zaprezentowa-

³a bogaty program artystyczny sk³a-

daj¹cy siê z wierszy, inscenizacji,

tañców i piosenek. Imprezê uœwiet-

ni³y wspólnie zabawy i tañce, które

sprawi³y wiele radoœci zarówno dzieciom, jak i goœciom. Nie zabrak³o 

oczywiœcie upominków w³asnorêcznie wykonanych przez przedszko-

laki. Uroczystoœæ uwieñczy³ s³odki poczêstunek, przy którym unosi³

siê zapach ciast, kawy i herbaty, czuæ by³o tak¿e mi³oœæ i ogromn¹

wiêŸ ³¹cz¹c¹ dzieci i ich goœci.

Dzi – Wnu czyli Dziadkom – Wnuki, to im-

preza jak¹ Miejski Dom Kultury wspólnie 

z Przedszkolem nr 1 i Szko³¹ Podstawow¹ nr 4

przygotowa³ dla wszystkich seniorów z okazji

Dnia Babci i Dziadka. 

Druga edycja tego spotkania, podobnie jak

ubieg³oroczna, przywiod³a do sali MDK wielu

dziadków i babæ, którzy ze ³zami w oczach

ogl¹dali na scenie swoje recytuj¹ce, tañcz¹ce

i œpiewaj¹ce wnuki. Babcie ociera³y ukrad-

kiem ³zy wzruszenia, dziadkowie natomiast 

z przejêciem filmowali i fotografowali.

Wnuczek przed mikrofonem, w œwietle refle-

ktorów, podryguj¹cy w rytm muzyki, trzyma-

j¹cy figlarnie rêce w kieszeni czy wnusia krê-

c¹ca bioderkami lub z za¿enowaniem skubi¹-

ca sukienkê – to rozkoszne estradowe gwiaz-

dy, które bez w¹tpienia s¹ najwdziêczniejszy-

mi artystami.

Sympatyczne konkursy przeprowadzone 

w trakcie antraktów wy³oni³y spoœród widow-

ni babciê, która mo¿e poszczyciæ siê najwiêk-

sz¹ liczb¹ wnuków i prawnuków - Zofia

Korba ma ich w sumie trzynaœcioro - i dziadka

– Bogus³aw Walaszek z dum¹ przyzna³ siê do

szeœciu wnuków i dwóch wnuczek. El¿bieta

Szymañska by³a t¹, która od niedawna nosi

miano babci – ma jednego wnuka. Helena 

Kazimierczuk okaza³a siê babci¹ najwiêkszej 

liczby wnuczek – ma ich szeœæ, a Teresa Sem-

czuk najwiêkszej liczby wnuków – piêciu.

Wszyscy wyró¿nieni nagrodzeni zostali wspa-

nia³ymi tortami i oczywiœcie gromkimi bra-

wami uznania.

Po wystêpach dzieci, nieco wspomnieñ 

i powrót do lat m³odoœci. Duet ma³¿eñski

Dorota Ujdan-Jankiewicz (sopran) i Andrzej 

Jankiewicz (tenor) przeniós³ publicznoœæ 

w œwiat sprzed lat. Koncert pt. „Usta milcz¹,

dusza œpiewa czyli przeboje naszych dziad-

ków”, by³ kolejnym wspania³ym prezentem

dla seniorów.

A po tych scenicznych doznaniach, towa-

rzyskie spotkanie w „emdekowskiej” kawia-

rence, gdzie czeka³ s³odki poczêstunek i wys-

tawa dzieciêcych prac plastycznych – na

portretach babæ i dziadków (przy odrobinie

zmru¿onych oczach) móg³ siê rozpoznaæ

ka¿dy.

eg
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Dzi-Wnu czyli Dziadkom - Wnuki Dzi-Wnu czyli Dziadkom - Wnuki 
Mamê i tatê dawno wychowali,
za to w prezencie wnuki dostali

Niechaj Babcia i Dziadek tak nam d³ugo

¿yj¹,

Póki komar i mucha morza nie wypij¹.

Otworzy serce, kieszeñ otworzy, podsunie 

czekoladê

Z Twoich sukcesów zawsze siê cieszy 

– kto? No wiadomo dziadek.
Wszystko milsze jest, lepsze, ciekawsze, 

kiedy w domu ma siê na zawsze

taka dobr¹, najukochañsz¹ babciê.

Wystêp na scenie nie dla ka¿dego by³ przyjemnoœci¹

Pani Zofia jest babci¹ przez du¿e “B” 

- ma 13 wnucz¹t

“Usta milcz¹, dusza œpiewa...” - to kolejny prezent

dla seniorów
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Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w cza-

sie wolnym nie mog¹ narzekaæ na nudê. W

czasie tegorocznych ferii zimowych w

“czwór-ce” odbywa³o siê wiele imprez. Na

szczegól-n¹ uwagê zas³uguje I Szkolny

Dru¿ynowy Turniej Matematyczny dla klas

III i IV “Czas na zabawê z... matematyk¹!”,

którego inicjatorkami by³y panie: Maria

Lepka i Marzena Rudzka–Kupczyñska. 

Impreza przygotowana by³a profesjonalnie 

i przeprowadzona z du¿ym rozmachem. Dziêki

¿yczeniom od nauczycieli – wspania³ych wra-

¿eñ i zdrowej rywalizacji, ju¿ na pocz¹tku

imprezy dzieci pozby³y siê tremy. Uczestnicy

turnieju wykazali siê du¿¹ wiedz¹, wysokimi

umiejêtnoœciami matematycznymi i zaprezen-

towali bardzo wyrównany poziom. W czasie

zmagañ uczniów odby³ siê konkurs dla widowni.

Za poprawne rozwi¹zanie zadania mo¿na by³o

otrzymaæ nagrodê. 

Zwyciêzcami I Szkolnego Dru¿ynowego

Turnieju Matematycznego zostali: Eryk

Kiekszuk i Karol Wojtan z kl.Ive oraz Jaros³aw

Lichaj i Andrzej Krê¿el kl.IIId.

W tej szkole, co roku w czasie ferii zimowych

odbywaj¹ siê zajêcia ko³a matematycznego

dla klas V i VI. Tym razem prowadz¹ce zajê-

cia panie: Marzena Rudzka–Kupczyñska 

i Violetta Gachowska zorganizowa³y mini-kon-

kurs matematyczny z nagrodami. Konkurs

przebiega³ w tak mi³ej atmosferze i by³ tak

ciekawy, ¿e dzieci nie chcia³y go zakoñczyæ.

Uda³o siê jednak wy³oniæ zwyciêzcê. Zosta³

nim Janek Charewicz z kl.Ve.

Okaza³o siê, ¿e z matematyk¹ mo¿na dobrze

siê bawiæ!

(red)

WWiieellee     iicchh    ³³¹¹cczzyy

Matematyczne ferie

24 stycznia w Domu Chemika spotkali siê

kombatanci i sybiracy, którzy odpowiedzieli

na zaproszenie burmistrza i wziêli udzia³ 

w op³atkowym spotkaniu.

Mimo, ¿e od œwi¹t Bo¿ego Narodzenia min¹³

miesi¹c, œwi¹tecznych ¿yczeñ nigdy doœæ.

Wiele zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci zwi¹z-

kowcom ¿yczy³y nie tylko w³adze miasta,

gminy i starostwa, ale tak¿e prezesi oddzia³o-

wych organizacji kombatanckich z Legnicy.

Goœciem spotkania by³ tak¿e ks. pra³at Tadeusz

Jurek, który wspólnie z zebranymi zmówi³

modlitwê i odœpiewa³ jedn¹ z tradycyjnych

polskich kolêd. Kolejne ¿yczenia sk³adali

sobie nawzajem uczestnicy spotkania, ³ami¹c

siê op³atkiem.

Wtorkowa uroczystoœæ by³a te¿ okazj¹ do od-

znaczenia Krzy¿em Zes³añca Sybiru wyró¿-

nionych zwi¹zkowców. Medale otrzymali:

Danuta Ho³owiak, Alicja Zapora, Tadeusz

Miga³a i Stanis³aw Zawiœlañski.

A potem by³y ju¿ tylko wspomnienia. Przy

s³odkim poczêstunku opowiadano o udziale

w wojennych manewrach i trudnym ¿yciu na

wygnaniu. 

eg

Ostatniego dnia stycznia, w Szkole Podsta-

wowej nr 4, nauczyciele wychowania fizycz-

nego chojnowskich placówek oœwiatowych

uczestniczyli w prelekcji dotycz¹cej wad po-

stawy u dzieci i m³odzie¿y. Prowadz¹cy zajê-

cia – prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski 

i prof. hab. Ewa Demczuk-W³odarczyk z Aka-

demii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu,

podobne informacje przekazali tak¿e rodzicom.

Wed³ug danych statystycznych oko³o 30%

dzieci i m³odzie¿y szkolnej posiada mniejsze

lub wiêksze wady postawy. Najczêœciej do-

kucza im boczne skrzywienia krêgos³upa, 

tzw. okr¹g³e plecy oraz p³askostopie.

Wielu tym schorzeniom mo¿na zapobiec,

wa¿na jest jednak profilaktyka. 

Zapobieganie powstawaniu wad postawy 

u dzieci pozwala póŸniej unikn¹æ przykrych

dolegliwoœci u osób doros³ych. Postawê cia³a

dziecka kszta³tuje œrodowisko, w którym naj-

istotniejsz¹ rolê odgrywa dom i szko³a. Pra-

wid³owe oddzia³ywanie na dziecko ju¿ we

wczesnym dzieciñstwie oraz przemyœlana

organizacja warunków ¿ycia dziecka mo¿e

daæ oczekiwane rezultaty. 

Rodzice powinni byæ œwiadomi stosowania

odpowiednich metod i œrodków profilaktycz-

nych, w których niebagateln¹ rolê odgrywa

zdrowe od¿ywianie, w³aœciwy, odpowiednio

d³ugi sen, (³ó¿ko z twardym nie uginaj¹cym

siê materacem, ma³¹ poduszk¹) i codzienna

aktywnoœæ ruchowa.

Doroœli powinni d¹¿yæ do tego, aby ka¿dy uczeñ

œwiadomie uczestniczy³ w procesie wychowa-

nia fizycznego. Nauczyciele w-f powinni we

w³aœciwy sposób wzbudzaæ w uczniach zami-

³owanie do æwiczeñ ruchowych, aktywnoœci

ruchowej, a przede wszystkim do dba³oœci 

o zdrowie.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszelkie wady postawy

wp³ywaj¹ ujemnie nie tylko na nasz wygl¹d 

i sylwetkê, ale równie¿, ograniczaj¹ rucho-

moœæ krêgos³upa doprowadzaj¹c czêsto do

kalectwa, a z pewnoœci¹ do wielu dolegliwoœ-

ci i schorzeñ w póŸniejszym ¿yciu.
(i)

MMoo¿¿eemmyy  
zzaappoobbiieeggaaææ
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Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol” 

zaprasza na 

Charytatywny bal karnawa³owy-ostatkowy

I SOCJALISTYCZNY ZJAZD TANECZNY

Dom Chemika 25 luty 2006r. – godz. 20.00
Przygrywa zespó³ Priada z Legnicy

Obowi¹zuje strój z minionej epoki

Dania podawane bêd¹ za okazaniem kartek 

¿ywnoœciowych

Wstêp 150 z³ od pary 

Kontakt tel. (076) 818-82-56.

Kolejne zjawisko atmosferyczne nawie-

dzi³o nasz kraj. Smog. Proszê nie myliæ

ze smokiem, gdy¿ tego zabi³ szewc

Dratewka.

Smog w dos³ownym znaczeniu oznacza

mg³ê z dymem (od angielskiego smo[ke] -

dym i [fo]g - mg³a). Towarzyszy ona

inwersji osiadania, która tworzy siê 

w wy¿u stacjonarnym. Ostatnio mogli

obserwowaæ to zjawisko mieszkañcy

Œl¹ska i du¿ych aglomeracji miejskich.

My równie¿. Najbardziej odczu³y to

osoby maj¹ce k³opoty z uk³adem kr¹¿e-

nia i oddychania.

Jak powstaje zatem smog?

Smog mo¿e powstaæ zim¹ i latem pod-

czas piêknej, bezwietrznej pogody.

Takie warunki powstaj¹ w stacjonar-

nych wy¿ach, które zim¹ sp³ywaj¹

zazwyczaj nad Polskê z Rosji, a latem

zwi¹zane s¹ z Wy¿em Azorskim.

Opadaj¹ce powietrze ulega sprê¿eniu.

To poci¹ga za sob¹ automatycznie wzrost

ciœnienia. Dodatkowo w dolnych warst-

wach atmosfery, u podstawy inwersji

wzrasta wilgotnoœæ powietrza, która

maleje wraz z wysokoœci¹. Jeœli do tego

dodamy brak turbulencji powietrza 

i pr¹dów wznosz¹cych oraz zanieczysz-

czenie atmosfery, to otrzymamy smog.

Równanie jest proste. A skutki? I tu

pojawiamy siê my, gdy¿ jakoœæ smogu

zale¿y od nas. To my pal¹c najprze-

ró¿niejsze œmieci sami siebie trujemy.

A palimy wszystkim co da odrobinê

ciep³a. 

Podczas spalania opakowañ plastiko-

wych i opon tworz¹ siê jedne z najbar-

dziej niebezpiecznych trucizn jakimi s¹

dioksyny i furany. Protestowaliœmy prze-

ciwko nim, gdy¿ mia³y one powstawaæ

podczas procesu spalania w osetnickiej

spalarni. Spalarni nie ma, ale niewidocz-

na i smrodliwa, a zarazem skuteczna

si³a zabijania jest w powietrzu. Wdy-

chamy te trucizny, które zabijaj¹ po-

woli. Najgorsze w tym wszystkim jest

to, ¿e œmiercionoœne zanieczyszczenia

najskuteczniej oddzia³ywuj¹ na naj-

m³odszych. Ich organizmy siê rozwija-

j¹, a trucizny kumuluj¹. Dlatego te¿

smog zabija poma³u.

PS. Zastanówmy siê przed wrzuceniem

do pieca kolejnej butelki lub kawa³ka

opony.

Jerzy Kucharski

Przybywa nam powoli zespo³ów rockowych,

które osi¹gaj¹ swoj¹ muzyczn¹ pe³noletnioœæ.

Jedne robi¹ to g³oœno i z rozmachem, inne zaœ,

w myœl zasady - “ciekawe czy ktoœ o nas pamiê-

ta”, bacznie przypatruj¹ siê s³uchaczom i fanom.

Tak¹ taktykê obra³ warszawski CLOSTER-

KELLER. Krajowy prekursor stylu muzycz-

nego, zwanego rockiem gotyckim. Mo¿e przy-

pomnimy. Gdy “CLOSTEK” mia³ pó³ roczku

zawita³ do Chojnowa. To by³o w 1988 r. i pod-

czas Ogólnopolskiego Przegl¹du “M³odzie¿o-

wych Spotkañ Muzycznych” (MSM) oczarowa³

wszystkich i impreze wygra³. Nastêpnie podbi³

festiwal w Jarocinie. I tak Anja Orthodox 

i spó³ka doigrali siê osiemnastoletniego bytu na

krajowej scenie rockowej. 18 lat to szmat czasu.

Wiele rzeczy w dziejach tej grupy siê wy-

darzy³o. Dobrych i z³ych. Trzeba przyznaæ, ¿e

fani rocka gotyckiego to bardzo specyficzny typ

ludzi. Niebrakuje konserwatystów, u których

krytyka CLOSTERKELLERA ostatnio jakby

przybra³a na sile... .

A my ni¿ej podpisani, z Anj¹ Orthodox byliœmy

od samego pocz¹tku. Na dobre i na z³e. I mo¿e

dlatego nasza znajomoœæ, do dzisiaj tak kwitnie.

Jako nieliczni pamiêtaliœmy o 18-tych urodzinach.

Radoœæ nas ogarnê³a gdy dotar³a wiadomoœæ 

o koncercie CLOSTERKELLERA w Lubinie.

Radoœæ by³a podwójna , bo mia³o to byæ akustycz-

ne oblicze zespo³u. 

20 stycznia - pi¹tek. Wszystkie okolicznoœci

by³y na nie. £¹cznie z warunkami atmosferycz-

nymi i stanem dróg. Ci kierowcy, którzy wyl¹do-

wali wtedy w rowie, z pewnoœci¹ ten dzieñ

zapamiêtali... Trzeba by³o jednak “stan¹æ na

rzêsach” i NIE zamieniæ na TAK. Ekipa “G.CH.”

nie takie trudnoœci ju¿ pokonywa³a. Byæ wier-

nym fanem - ten fakt procentuje. A zespó³ sobie

to wysoko ceni. Jako jedyne “pismaki” mieliœ-

my fory u organizatorów, mened¿erki grupy 

i Anji Orthodox. Byliœmy za kulisami (z szam-

panem, a jak!). Wspólne foty i krótka rozmowa

z sam¹ Anj¹. Nie nale¿y siê spodziewaæ w najbli¿-

szym czasie nowej p³yty, ale zespó³ bêdzie kon-

certowa³ po kraju. Na razie w ods³onie akustycz-

nej. To taki prezent dla fanów. Jak piêkne jest

to doznanie estetyczne, mo¿na siê przekonaæ na

p³ycie CLOSTERKELLERA “Fin de siecle”.

Nie inaczej by³o w “Muzie”. Dorzucono jeszcze

kilka kawa³ków z p³yty “ Nero” i “Reghina”.

Publicznoœæ przeœpiewa³a ca³y koncert. Dla nas

ta muzyczna godzinka z minutami to stanowczo

za ma³o. Có¿, ods³ona akustyczna ma swoje

ograniczone ramy. Tamten pi¹tkowy wieczór,

pomimo nieprzewidzianych perypetii, bêdzie-

my d³ugo wspminaæ .

Piotr Misikiewicz

FOTO Bogdan Misikiewicz

Chojnowski Hyde Park

Smog zabija
poma³u

““BBoommbboowwaa  1188-ssttkkaa””



Jednak pocz¹tków dzisiejszych walentynek

szukaæ trzeba nie w chrzeœcijañstwie, lecz 

w pogañskim Rzymie. O ich dacie zadecydo-

wa³a sama przyroda. W po³owie lutego bowiem

ptaki gnie¿d¿¹ce siê w Wiecznym Mieœcie

zaczyna³y mi³osne zaloty i ³¹czy³y siê w pary.

Uwa¿ano to za symboliczne przebudzenie siê

natury, zwiastuj¹ce rych³e nadejœcie wiosny.

Z tej racji Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli

datê œwiêtowania luperkaliów - festynu ku

czci boga p³odnoœci Faunusa Lupercusa.

Gdy w IV w. chrzeœcijañstwo sta³o siê religi¹

panuj¹c¹ w cesarstwie rzymskim, pogañskie

obchody stopniowo zastêpowano przez œwiêta

chrzeœcijañskie. Luperkalia by³y na tyle popu-

larne, ¿e utrzyma³y siê a¿ do koñca V w.

Zniós³ je dopiero w 496 r. papie¿ Gelazy I,

zastêpuj¹c je najbli¿szym w kalendarzu litur-

gicznym œwiêtem mêczennika Walentego.

Okazuje siê jednak, ¿e mia³ on wiele wspól-

nego z zakochanymi.

Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego

Rzym by³ uwik³any w krwawe i niepopularne

wojny do tego stopnia, ¿e mê¿czyŸni nie

chcieli wstêpowaæ do wojska. Cesarz uzna³,

¿e powodem takiego postêpowania by³a ich

niechêæ do opuszczania swoich narzeczonych

i ¿on. Dlatego odwo³a³ wszystkie planowane

zarêczyny i œluby.

Kap³an Walenty pomaga³ parom, które po-

biera³y siê potajemnie. Zosta³ jednak przy-

³apany i skazany na œmieræ. Bito go, a¿ skona³,

po czym odciêto mu g³owê. By³o to 14 lutego

269 lub 270 r. 

Dzieñ œw. Walentego sta³ siê prawdziwym

œwiêtem zakochanych dopiero w œredniowieczu,

kiedy to pasjonowano siê ¿ywotami œwiêtych

i t³umnie pielgrzymowano do ich grobów,

aby uczciæ ich relikwie. Przypomniano wiêc

sobie tak¿e dzieje œw. Walentego. Œwiêto

najbardziej rozpowszechni³o siê w Anglii 

i Francji. 

Od XVI w. w dniu œw. Walentego ofiarowy-

wano kobietom kwiaty. Wszystko zaczê³o siê

od œwiêta zorganizowanego przez jedn¹ z córek

króla Francji Henryka IV. Ka¿da z obecnych

dziewczyn otrzyma³a wówczas bukiet kwia-

tów od swego kawalera.

Przede wszystkim jednak narzeczony by³

obowi¹zany 14 lutego wys³aæ swej ukochanej

czu³y liœcik, nazwany walentynk¹. Zwyczaj

ten zadomowi³ siê nawet na dworze królew-

skim w Pary¿u. Walentynki dekorowano serca-

mi i kupidonami, wypisywano na nich wiersze.

W XIX w. uwa¿ano je za najbardziej roman-

tyczny sposób wyznania mi³oœci. W Stanach

Zjednoczonych walentynkowe listy by³y anoni-

mowe, dlatego koñczy³y siê pytaniem: “Zgad-

nij, kto?”. W Europie anonimowy nadawca

podpisywa³ siê po prostu: “Twój walentyn”.

W 1800 r. Amerykanka Esther Howland za-

pocz¹tkowa³a tradycjê wysy³ania gotowych

kart walentynkowych. Dziœ s¹ one wymienia-

ne na ca³ym œwiecie nie tylko przez zakocha-

nych, ale tak¿e przez dzieci w szko³ach. 

(Ÿród³o – Internet)

*** 
Bêdê patrzy³ w Twoje oczy i ca³owa³ usta

Twe, i dziêkowa³ bêdê Bogu, ¿e Ty ci¹gle

kochasz mnie!

Chcê ci¹gle marzyæ, chcê ci¹gle œniæ, lecz

bardziej pragnê przy Tobie byæ!

Serce moje nie k³amie, lecz bardzo mocno bije.

Ciebie jednego kocham, dla Ciebie jednego ¿yjê.

Na Œwiêtego Walentego, me serduszko lgnie

do Twego. Szepce cicho i kusz¹co, abyœ kocha³

mnie gor¹co!

Walentynkowy liœcik niechaj przypomina, 

o tym, jak Ci bliska jest pewna dziewczyna!

Kwiatek chce wody, motyl kwiatuszka, a ja

od Ciebie tylko serduszka.

Mi³oœæ jest jak cieñ cz³owieka,

Szkoda, kto dla niej wiek trwoni, 

Kiedy j¹ gonisz, ucieka,

Kiedy uciekasz, to goni.

(J. Niemcewicz)

O! gdzie mi³oœæ stawia siatki,

Nie figlujcie, moje dziatki!

Bo z mi³oœci¹ figlów nie ma:

Jak was z³apie, to zatrzyma!

(Aleksander Fredro)

A kiedy ciê poca³ujê,

Trzy dni w gêbie cukier czujê. 

(Jan Kochanowski)
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Kronika  towarzyska

Dziœ masz 18 lat!
Œmia³o ruszaj wiêc przez œwiat
Œmia³o ¿yj i chciej najwiêcej
Trzymaj szczêœcie swe za rêce.
Najserdeczniejsze ¿yczenia, aby ka¿dy rok
przynosi³ wszystko to co w ¿yciu najpiêk-
niejsze – radoœæ, szczêœcie i mi³oœæ
Ewelinie Romaniak ¿yczy mama, brat,
siostra z mê¿em i ma³y Kacperek.

Z okazji Œwiêta Waszego - 60 - tej rocznicy
œlubu, ¿yczenia wszystkiego najlepszego,
niech ka¿dy dzieñ dostarcza radoœci 
i uœmiech zawsze w sercach goœci, niechaj
problemy Was omijaj¹, a wszyscy bardzo
Was kochaj¹, bo jak nikt inny na œwiecie,
Wy na to zas³ugujecie.
Bronis³awie i Stefanowi Gawron
¿ycz¹ dzieci, ziêciowie, wnuki i prawnuki.

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê Pani Józefie
Moskwie za wsparcie i pomoc w walce 
z chorob¹ – wdziêczna Maria.

Walentynkowe wyznania
Pamiêtaj, ¿e myœlê o Tobie i kocham Ciê
W ka¿dym moim s³owie, w ka¿dym
moim czynie
I wiem, ¿e ta mi³oœæ nigdy nie minie.
Dla Irka od „Twojego Anio³ka”.

D³ugo trzeba patrzeæ w oczy,
Aby kogoœ dobrze znaæ,
A w dodatku bardzo kochaæ,
Aby serce swoje daæ.
Dla Paw³a – Twoja Norka.

WWaalleennttyynnkkii  ––  œœwwiiêêttoo  zzaakkoocchhaannyycchh
Walentynki, œwiêto zakochanych obchodzone 14 lutego,

nies³usznie bywa stawiane w jednym rzêdzie z Halloween, jako

kolejny eksportowany produkt kultury anglosaskiej. Okazuje siê

bowiem, ¿e wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym

œw. Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa œwiêta, zosta³

og³oszony patronem zakochanych ju¿ w 1496 r. przez papie¿a

Aleksandra VI. 
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MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

- KINO -

11

Bilety: 13 z³

USA 2005, 145 minut.

Re¿. : Andrew Adamson,

scenariusz Ann Peacock,

Andrew Adamson i in. (na

podstawie powieœci C.S.Le-

wisa), obsada: Georgie Hen-

ley, Skandar Keynes,William

Moseley,Anna Popplewell,

Tilda Swinton. 

W polskiej wersji jêzykowej:

Piotr Machalica, Danuta

Stenka, Krzysztof Kowalew-

ski, W³adys³aw Kowalski,

Anna Seniuk, Grzegorz Da-

miêcki. 

£ucja, Zuzanna, Edmund 

i Piotr odnajduj¹ drogê do

tajemniczej krainy Narnii

zamieszka³ej przez mityczne

stworzenia i mówi¹ce zwie-

rzêta. Bram¹ do tego niezwy-

k³ego œwiata okazuje siê

stara szafa w wiejskim domu

nale¿¹cym do nieco dzi-

wacznego profesora. Narnia

od stu lat znajduje siê we

w³adzy z³ego czaru, a jej

mieszkañcy ¿yj¹ w ci¹g³ym

strachu. Dzieci pomagaj¹

prawowitemu w³adcy-Lwu

Aslanowi-pokonaæ Bia³¹

Czarownicê, która zamieni³a

bajkow¹ Narniê w kraj z³a 

i wiecznej zimy....

UWAGA!

Istnieje mo¿liwoœæ rezer-

wacji seansu dla szkó³ w go-

dzinach porannych.

Bli¿sze informacje: biuro

MDK – Stanis³aw Horodecki

lub Elwira K¹dzio³ka - 

tel. 76/ 8-188-621

Miejski Dom Kultury w Chojnowie
og³asza konkurs na kartkê walentynkow¹

4 i 5 marca 2006- godz.17.00
OPOWIEŒCI Z NARNII, Lew,Czarownica i stara szafa.

Format- 10x 15 cm
Technika-dowolna

Wiek uczestników- od 0 do 100 lat
Termin sk³adania prac – 10.02.2006r. w biurze MDK 

Wernisa¿ i og³oszenie wyników 
14.02.2006r. - godz.16.00 (kawiarenka MDK)

Na odwrocie pracy prosimy o podanie imienia, nazwiska,
dok³adnego adresu zamieszkania oraz wieku.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody!

Podczas rozgrywek przedostatniej kolejki ligi

ALK mecze zakoñczy³y siê nastêpuj¹cymi

wynikami:

BadBoys – Vitamina Power 20:0

No1 – BC Juniorzy 100:77

I (24:18), II (18:12), III (32:27), IV (26:20)

Punkty:

No1: Owczarek 38(3), Dzia³o 20(1), Kozio³ 20,

Jakubiaka 10, Kosmecki 10, S³adkiewicz 2.

BC Juniorzy: Chmielowski 18, Koz³owski 17(3),

Soja 13(3), Rejman 11, Szydlak 8, £ukaszewicz 0.

BasketBoys – Juventud Astillas

Mecz prze³o¿ony z powodu wydarzeñ 

w Katowicach

Dziêkujemy serdecznie kibicom za doping

w tej kolejce i zapraszamy na nastêpn¹,

która odbêdzie siê w hali sportowej

Gimnazjum Nr 2.

VII Kolejka 11 – 12.02.2006

11.02.2006 godz.15:00

No1 – BC Seniorzy

BadBoys – BC Juniorzy

12.02.2006 godz.18:00

BasketBoys – Vitamina Power

25 stycznia na £ysej Górze odby³y siê III

Mistrzostwa Legnicy Dzieci i M³odzie¿y 

w Slalomie Gigancie. Udzia³ wziê³o 100

uczestników z Legnicy i okolic. Zawody

przeprowadzone zosta³y w piêknej scenerii

zimowej. Dzieci startowa³y w trzech katego-

riach wiekowych: 

I dzieci najm³odsze 7-9 lat 

II dzieci m³odsze 10-13 lat

III m³odzie¿ 14-17 lat

Chojnów reprezentowa³ na tych zawodach

uczeñ I klasy Gimnazjum nr 2 £ukasz

Rychliñski, który w swojej kategorii zdoby³

III miejsce. Uczestnicy otrzymali piêkne

puchary i dyplomy, a na rozgrzewkê poczês-

tunek od organizatora - legnickiego OSIR-u.

Gratulujemy naszemu slalomiœcie i czekamy

na kolejne sukcesy w tym sezonie.

(rr)

I turniej GRAND - PRIX m. Chojnowa roze-

grany 22 stycznia w kawiarni MDK w

Chojnowie odby³ siê w warunkach niety-

powych do gry w szachy. Zawodnicy mimo

ch³odu rozegrali 7 rund w limicie czasu do

15 - minut dla zawodnika na partiê.

Turniej zakoñczy³ siê bez niespodzianek,

zgodnie z przwidywaniami zwyciê¿y³ Jacek

Najduk zdobywaj¹c 6,5 pkt na 7 mo¿liwych

remisuj¹c jedn¹ partiê z Marcinem

Barabaszem, który uplasowa³ siê na drugiej

pozycji w klasyfikacji koñcowej.

Stan czo³ówki po 7 rundach:

1. Jacek Najduk 6,5 pkt

2. Marcin Barabasz 5,5 pkt

3. Leopold Kuntschke 5 pkt

4. £ukasz Moskwa 4,5 pkt

5. Stanis³aw Biernat 4 pkt

Nastêpny, II Turniej Grand-Prix m.

Chojnowa rozegrany zostanie 26 lutego

godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury.

Zapraszamy do udzia³u.

K¹cik Szachowy

Koszykarska ligaTrzecia lokata w gigancie



DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom w budowie jednorodzinnej, wolno
stoj¹cy, stan surowy, zamkniêty, dzia³ka 20 arów,
okolice Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0694-255-861.

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 42 m2

– poddasze, 1 pokój, ³azienka z wc, pomieszczenia
gospodarcze po³o¿one na parterze oraz zabudowa-
nej dzia³ce o pow. 924 m2, mieszkanie bezczynszo-
we, ogrzewanie centralne, wêglowe. 
Wiadomoœæ: tel. 877-41-42 po godz. 18.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy ul. Sikor-
skiego, o pow. 64 m2, 3 pokoje. Wiadomoœæ: 
tel. 0601-540-002 lub 0601-974-952.

Sprzedam M-4, 64 m2, Ip., œrodkowe, komfortowe,
ul. Sikorskiego, gara¿ w odleg³oœci 100m. Wiado-
moœæ: tel. (076) 819-10-36.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe na IVp., w no-
wym budownictwie, po remoncie. Wiadomoœæ: 
tel. (076) 818-71-90 po godz. 20.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum
Chojnowa, pow. 86 m2, po remoncie, 3 pokoje, kuch-
nia w zabudowie+sprzêt AGD, ³azienka i spi¿arka,
stan idealny, cena 125 tys. z³. Wiadomoœæ: tel.
(076) 818-67-02.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie,
Plac Dworcowy, Ip., o pow. 64 m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, ogrzewanie centralne-wêglowe, elektryczne,
kominek, pod³ogi drewniane, strych, piwnica. Wia-
domoœæ: tel. 0887-156-896.

Kupiê mieszkanie w Chojnowie, 60-90 m2, najlepiej
do remontu. Wiadomoœæ: tel. (076) 721-90-06 lub
0600-979-493.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 110 m2, 
3 pokoje, ³azienka, wc, na dwa mniejsze.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-57.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe na
ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: tel. 0665-707-020.

AUTO-MOTO
Przyjmê auta w zamian za wyrejestrowanie (kasacja),
w³asny transport. Wiadomoœæ: tel. 0693-804-144.

Sprzedam przyczepkê samochodow¹ lekk¹, SAM 
z plandek¹ o wym. 2,50x1,40x2,00 m, zarejestro-
wana, cena 2.600 z³. Wiadomoœæ: tel. 0604-051-527
Chojnów.

PRACA
Firma Dolzamet – Fabryka £añcuchów zatrudni 
z chcesz wy¿szym wykszta³ceniem technicznym na
stanowisko konstruktora oraz elektryka z uprawnie-
niami (mo¿e byæ osoba ze stopniem niesprawnoœci lub
emeryt, rencista) Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-01
wew. 305, dzia³ kadr.

Je¿eli chcesz ³atwo i przyjemnie zarobiæ – do³¹cz do
konsultantów firmy AVON. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-693-675 lub (076) 818-86-19.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

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

Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub rozpoczêt¹ budowê
na terenie Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0888-191-540.

Sprzedam niedrogo meble pokojowe z ³aw¹ (kolor
czarny) w bardzo dobrym stanie. Wiadomoœæ: 
tel. (076) 818-61-71 (wieczorem).
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OG£OSZENIA DROBNE

1. pierwszy przetarg ustny nieogra-

niczony na sprzeda¿ nieruchomoœci

niezabudowanej, oznaczonej nume-

rem geodezyjnym 377/1 o pow. 8138 m2,

po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojno-

wa przy ul. Parkowej (droga krajowa

Legnica-Zgorzelec), dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiê-

gê wieczyst¹ Nr 28862.

Cena wywo³awcza – 233.000,00 z³

(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 45.000,00 z³.

W planie zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Chojnowa nieruchomoœæ

przeznaczona jest pod zabudowê sta-

cj¹ paliw wraz z parkingiem dla pod-

ró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi komer-

cyjne oraz us³ugi hotelarskie. 

2. przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomoœci niez-

abudowanej, oznaczonej numerem

geodezyjnym 12/56 o pow. 4734 m2,

po³o¿onej w obrêbie 5 miasta Choj-

nowa przy ul. Okrzei, dla której S¹d

Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiê-

gê wieczyst¹ Nr 17774.

Cena wywo³awcza – 80.000,00 z³ 

(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 16.000,00 z³.

Dzia³ka jest poroœniêta drzewami

wieloletnimi. Przez nieruchomoœæ prze-

biega sieæ infrastruktury podziemnej.

Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e

nast¹piæ za zgod¹ w³aœciciela sieci, na

warunkach z nim uzgodnionych. W

planie zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Chojnowa przeznaczona

jest pod zabudowê us³ugowo-miesz-

kaniow¹.

3. przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania

wieczystego gruntu, ustanowionego

na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia

05-12-2089 r., oznaczonego numerem

geodezyjnym 12/13 o pow. 4961 m2,

po³o¿onego przy ul. Okrzei w Choj-

nowie, dla którego S¹d Rejonowy w

Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹

Nr 22203.

Cena wywo³awcza – 70.000,00 z³ 

(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 14.000,00 z³.

Dzia³ka jest zakrzaczona i poroœniêta

drzewami wieloletnimi, czêœæ po-

wierzchni jest utwardzona. Przez

nieruchomoœæ przebiega sieæ infra-

struktury podziemnej. Ewentualne

prze³o¿enie sieci mo¿e nast¹piæ za

zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach

z nim uzgodnionych. W planie zagos-

podarowania przestrzennego miasta

Chojnowa przeznaczona jest pod

zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ

na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-

miotem zobowi¹zañ. Termin

zagospodarowania nieruchomoœci:

rozpoczêcie zabudowy, tj. wybu-

dowanie fundamentów – 2 lata od

nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj.

wybudowanie budynku w stanie

surowym zamkniêtym – 4 lata od

daty nabycia.

4. przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ prawa w³asnoœci budyn-

ku warsztatowo-szkoleniowego o pow.

u¿ytkowej 740,48 m2 wraz z prawem

u¿ytkowania wieczystego gruntu,

ustanowionego na w³asnoœci Skarbu

Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieru-

chomoœci oznaczonej numerem geo-

dezyjnym 22/12 o pow. 941 m2,

po³o¿onej przy ul. Witosa w  Chojno-

wie, dla której S¹d Rejonowy w Z³o-

toryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 

Nr 29415.

Cena wywo³awcza – 80.000,00 z³.

Wadium - 16.000,00 z³.

Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowa-

mi najmu zawartymi na czas nieozna-

czony z 3-miesiêcznym okresem wypo-

wiedzenia. W razie wy³onienia nabywcy

zostanie wszczête postêpowanie doty-

cz¹ce rozwi¹zania umów najmu. 

W planie zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Chojnowa nieruchomoœæ

ujêta jest jako tereny przemys³owe.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieru-

chomoœci, odbêdzie siê w dniu 24

lutego 2006 r. o godz. 1000 – na dz.

22/12, o godz. 1100 – na dz. nr 377/1,

o godz. 1200 – na dz. 12/56, o godz.

1300 – na dz. nr 12/13 w sali nr 11

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl.

Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej

wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia

17 lutego 2006 r. na konto Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Nr 558644

00000001490620000040 Bank Spó³-

dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne

jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-

niem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004

r. w sprawie sposobu i trybu przepro-

wadzania przetargów oraz rokowañ

na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr

207, poz. 2108/. Wp³acone wadium

zostanie zaliczone na poczet ceny

nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wy-

gra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-

nie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 

3 dni od daty odwo³ania lub zamkniê-

cia przetargu, pozosta³ym osobom.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci

nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo-

³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do

pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie

mniej ni¿ 2.400,00 z³ – dot. dz.

377/1, 800,00 z³ – dot. dz. 12/56,

700,00 z³ - dot. dz. 12/13 i 800,00 z³

– dot. dz. 22/12.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniê-

tej w przetargu, wp³aca siê na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 13864400000001490620000020

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawar-

ciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wy-

gra³ przetarg, od zawarcia umowy 

w ustalonym terminie spowoduje utra-

tê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹-

zane z przeniesieniem prawa w³as-

noœci ponosi w ca³oœci nabywca. Za-

strzega siê prawo uniewa¿nienia prze-

targu z uzasadnionej przyczyny.

Nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 22/12

przy ul. Witosa mo¿na ogl¹daæ w

dniach 10-17 lutego 2006 r. w godz.

900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ 

w Wydziale Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu -

pok. nr 12. Sprzeda¿ nieruchomoœci

jest zwolniona od podatku VAT na

podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i us³ug.

Dodatkowe informacje mo¿na uzys-

kaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-

nicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a
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Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 roku 

na terenie województwa dolnoœl¹skiego

Na podstawie §2 ust.1 rozporz¹dzenia Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru
(Dz. U. z 2006 r. Nr 1 poz. 7), w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministrów Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia
poboru w 2006 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 2005) podaje do wiadomoœci co nastêpuje:

1. W okresie od dnia 6 lutego do dnia 28 kwietnia 2006 r. przeprowadzony zostanie na terenie
województwa dolnoœl¹skiego pobór mê¿czyzn urodzonych w 1987 r.
2. Obowi¹zkowi stawienia siê do poboru podlegaj¹ tak¿e mê¿czyŸni urodzeni w latach
1982-1986, którzy:
- dotychczas nie stawili siê do poboru,
- ze wzglêdu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej s³u¿by
wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem poboru,
- z³o¿yli wniosek o ponowne ustalenie zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Do poboru wzywa siê tak¿e mê¿czyzn, którzy ukoñczyli 18 lat ¿ycia i zg³osili siê ochotniczo
do wojskowego komendanta uzupe³nieñ w celu odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej.
4. Do poboru wzywa siê kobiety urodzone w latach 1978-1988 posiadaj¹ce kwalifikacje przy-
datne do czynnej s³u¿by, które w roku szkolnym 2005/2006 koñcz¹ naukê w szko³ach medy-
cznych i weterynaryjnych oraz kobiety bêd¹ce studentkami wy¿szych szkól morskich, które
z³o¿¹ pisemny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do poboru
wraz z zaœwiadczeniem rektora wy¿szej szko³y morskiej o pobieraniu nauki w tej szkole oraz
jego zgodê na odbywanie zajêæ wojskowych.
5. Pobór obejmuj¹cy ww. osoby zameldowane na pobyt sta³y lub czasowy traj acy ponad dwa
miesi¹ce na terenie Miasta Chojnowa przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 6 lutego do
dnia 10 lutego 2006 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy ul. Po-
morska 19 – Spó³dzielczy Dom Kultury „Atrium”.
6. Poborowy zg³aszaj¹cy siê do poboru kolejny raz przedstawia:
- wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument
pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,
- powiatowej komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotycz¹ce stanu zdrowia.
7. Poborowy zg³aszaj¹cy siê do poboru kolejny raz przedstawia:
- wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument
pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci,
- powiatowej komisji lekarskiej dokumenty lekarskie dotycz¹ce zmian w stanie zdrowia, w tym
wyniki badañ specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru,
- wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ wojskowy dokument osobisty.
8. Na potrzeby ewidencji wojskowej poborowy zg³aszaj¹cy siê do poboru po raz pierwszy przedstawia:
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia g³owy),
- dokumenty stwierdzaj¹ce wykszta³cenie lub pobieranie nauki,
- potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji.
9. Spe³nienie obowi¹zku stawienia siê do poboru oznacza zg³oszenie siê poborowego w
okreœlonym terminie i miejscu przed wójtem, burmistrzem, (prezydentem miasta) powiatow¹
komisj¹ lekarsk¹ oraz wojskowym komendantem uzupe³nieñ.
10. Poborowy, który z wa¿nych przyczyn nie mo¿e siê stawiæ do poboru w wyznaczonym ter-
minie i miejscu, obowi¹zany jest zawiadomiæ o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta),
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad
dwa miesi¹ce, najpóŸniej w dniu, w którym by³ obowi¹zany stawiæ siê do poboru, do³¹czaj¹c
jednoczeœnie dokumenty potwierdzaj¹ce przyczyny niestawiennictwa. Po ustaniu przyczyn
niestawiennictwa poborowy powinien niezw³ocznie zg³osiæ siê do w³aœciwego wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta), który wyznaczy mu termin i miejsce stawienia siê do poboru.
11. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi zg³oszenia siê do poboru albo wezwane do powiatowej komisji
lekarskiej obowi¹zane s¹ zg³osiæ siê do poboru lub komisji lekarskiej przed opuszczeniem dotychcza-
sowego miejsca pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce, je¿eli maj¹
zamiar zmieniæ miejsce pobytu w okresie od dnia rozpoczêcia poboru i prac komisji lekarskiej.
12. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru osób wymienionych w pkt 1,2,3,4.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegaj¹cych poborowi od obo-
wi¹zku stawienia siê w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
13. W razie niestawienia siê poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz
(prezydent miasta) z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego komisji lekarskiej lub wojskowego
komendanta uzupe³nieñ nak³ada grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowa-
dzenie przez Policjê do poboru, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
14. Osoby, które nie zg³osz¹ siê do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem mias-
ta), w³aœciw¹ komisj¹ lekarsk¹ lub wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym ter-
minie i miejscu albo nie przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane
oraz odmówi¹ poddania siê badaniom lekarskim, na podstawie art. 224, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21
listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póŸ. zm.) podlegaj¹ grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.

Wojewoda Dolnoœl¹ski
Krzysztof Grzelczyk

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych przy
ul. Zielonej w Chojnowie, przeznaczonych pod
zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki 

nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym
1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych
w wykazie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz

osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
Termin zagospodarowania nieruchomoœci: roz-
poczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamen-
tów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudo-wy, tj.
wybudowanie budynku w stanie surowym
zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 15 lutego 2006 r. o godz.
1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y  wp³aciæ do dnia 8 lutego 2006 r. na kon-
to Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644
00000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w
Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-
naniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-
szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 50 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetar-
gu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie Nr 13864400000001490620000020
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³as-
noœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 

pod numerem 076-81-86-680.
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przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹

przedmiotem zobowi¹zañ.

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy,

tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie

zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniê-

tym – 4 lata od daty nabycia.

Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na

wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej – dot. dz. nr 379/1.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu

15 lutego 2006 r. o godz. 1200 – na dz. 34/4, o godz. 1230 – na dz.

379/1 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,

59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ 

do dnia 8 lutego 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Nr  55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Choj-

nowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-

porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie

nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny

wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-

tych tj. nie mniej ni¿ 400 z³ – dot. dz. 34/4 i 350 z³ – dot. dz. 379/1.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli

osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-nie, tj.

nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub

zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062

0000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej

przed zawarciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 

w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 

w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-

czyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu

lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych

nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 

przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹

przedmiotem zobowi¹zañ.

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy,

tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie

zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniê-

tym – 4 lata od daty nabycia.

Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na

wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 lutego 2006 r. o godz. 1100 – na

dz. nr 231/6 , o godz. 1130 – na dz. 231/7 w sali nr 11 Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do

dnia 8 lutego 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojno-

wie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-

rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-

chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny

wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³o-

tych tj. nie mniej ni¿ 350 z³.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli

osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie

póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia

przetargu, pozosta³ym osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062

0000020 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. Kosz-

ty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci na-

bywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej

przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu 

lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 41 ust. 2

ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1082r. o wychowaniu w

trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. 

z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z póŸn. zmianami) Rada

Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1.

Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹-

zywania Problemów Alkoholowych na 2006r.,

zwany dalej „Programem”.

§ 2.

Celem Programu jest w szczególnosci:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów

alkoholowych na terenie miasta. 

2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholo-

wych aktualnie wystêpuj¹cych.

3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z prob-

lemami alkoholowymi. 

4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ

spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu. 

5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób

uzale¿nionych. 

6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych. 

§ 3. 

Ustala sie nastepujace zadania Programu oraz spo-

soby ich realizacji:

1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci infor-

macyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy 

i umiejêtnoœci wa¿ne dla zdrowia i trzeŸwoœci, w szcze-

gólnoœci wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez: 

a) organizowanie i finansowanie szkolnych progra-

mów profilaktycznych, 

b) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjno-

informacyjnych i warsztatowych dotycz¹cych prob-

lemów uzale¿nienia od alkoholu, nikotyny oraz

problemów przemocy i agresji, 

c) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycz-

nej oraz realizowanie w niej programów opiekuñczo-

profilaktycznych i edukacyjnych,

d) organizowanie i finansowanie form spêdzania

czasu wolnego dla dzieci z rodzin z problemem

alkoholowym, zawieraj¹cych elementy profilaktyki

uzale¿nieñ (m.in. kolonie, obozy, imprezy plenero-

we, wycieczki, zajêcia sportowe, konkursy, pó³-

kolonie).

2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez

instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej

rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez: 

a) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii

mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez

podmioty zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem

problemów alkoholowych, 

b) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi pro-

gramy terapeutyczne i profilaktyczne. 

3. Zwiêkszanie dostêpnoœci terapeutycznej i infor-

macji dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzi-

nom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe 

i problemy przemocy domowej, pomocy psycho-

spo³ecznej i prawnej poprzez: 

a) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemo-

cy w rodzinie, 

b) finansowanie pomocy prawnej, 

c) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej

pomocy, 

d) prowadzenie punktu konsultacyjnego, 

e) finansowanie terapii grupowej dla osób wspó³-

uzale¿nionych,

f) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjno-

edukacyjnych, 

g) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki

alkoholowej,

h) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych do

s¹du w sprawach o orzeczenie obowi¹zku poddania

siê leczeniu odwykowemu.  

4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z narusze-

niem przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15

ustawy poprzez zg³aszanie policji i prokuraturze

wszelkich stwierdzonych naruszeñ prawa.

5. Finansowanie zakupu materia³ów i sprzêtu nie-

zbêdnego do realizacji celów Programu. 

6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego na

sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli prze-

strzegania zasad i warunków korzystania z zezwo-

lenia na sprzeda¿ alkoholu. 

§ 4.

1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez: 

a) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów

profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, re-

kreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp., 

b) zlecenia. 

2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we

wspó³pracy z:

a) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kul-

turalnymi,

b) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,

c) organizacjami sportowymi, 

d) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹z-

kami wyznaniowymi,

e) punktem konsultacyjnym, 

f) organizacjami spo³ecznymi. 

§ 5. 

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³on-

ków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych:

1.Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Roz-

wi¹zywania Problemów Alkoholowych ustala siê

jako 10% najni¿szego wynagrodzenia pracowni-

ków, okreœlonego przez Ustawê z dnia 10 paŸdzier-

nika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê

(Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z póŸn.zm.), zarówno za

udzia³ w posiedzeniu Komisji jak i w posiedzeniu

zespo³u zadaniowego. 

2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie

„Listy wynagrodzeñ” z zastrze¿eniem, ¿e za posie-

dzenie Komisji i zespo³u zadaniowego odbyte 

w jednym dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno

wynagrodzenie. 

3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest

podatek dochodowy od osób fizycznych. 

§ 6.

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa. 

§ 7.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹

obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006r. 

§ 8.

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie

Chojnowskiej. 

Przewodniczaca Rady Miejskiej 

Tadeusz Bobyk

Na podstawie art.13ust.1 pkt. 1 usta-

wy z dnia 15 kwietnia 2005r. o po-

mocy publicznej i restrukturyzacji

publicznych zak³adów opieki zdro-

wotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684), Rada

Miejska Chojnowa  uchwala, co

nastêpuje:

§ 1.

Dokonuje czêœciowego umorzenia

po¿yczek udzielonych Samodzielne-

mu Publicznemu Zak³adowi Opieki

Zdrowotnej- Przychodni Rejonowej

w Chojnowie   w kwocie 171.793,99 z³

oraz odsetek w kwocie 51.449,32 z³. 

§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê

Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem

podjêcia  i podlega rozplakatowaniu

na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-

skim w Chojnowie i og³oszeniu 

w “Gazecie Chojnowskiej”. 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz  Bobyk

Uchwa³a Nr LII/253/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 25 stycznia 2006r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. 

Uchwa³y Nr LII/258/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 25 stycznia 2006  roku

w sprawie umorzenia czêœci po¿yczek udzielonych przez Gminê Miejsk¹ Chojnów dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki

Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie.



Dzi-Wnu czyli Dziadkom - WnukiDzi-Wnu czyli Dziadkom - Wnuki

Nagrody do wygrania w sklepach:Nagrody do wygrania w sklepach:

Sklep, Rynek 34;

Sklep, Rynek 40;

Cukiernia, ul. Kolejowa 26;

Piekarnia, ul. Legnicka 54;

Sklep “Tata i ja”, ul. Wojska Polskiego;

Sklep “Tata i ja”, ul. Legnicka 9;
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