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¥
Na LIII sesji

Po¿egnaliœmy Doktora
W nocy z 20 na 21 lutego, prze¿ywszy 81 lat, zmar³ doktor Andrzej
Paw³owski.
Chojnowianie po¿egnali siê z Nim
24 lutego, póŸniej odprowadzili do
karawanu, którym doktor odjecha³
w swoje rodzinne strony
– do Wroc³awia.

¥

Jednym z wiod¹cych tematów
lutowego posiedzenia by³a informacja
kierownika MOPS i dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy na temat
dzia³añ w zakresie eliminowania biedy
i ³agodzenia skutków bezrobocia
w naszym mieœcie.

Uciekli z kas¹

¥

Przed urzêdem pocztowym na ul. Sikorskiego
radiowóz, funkcjonariusze policji,
kilkanaœcie osób oczekuj¹cych na jakieœ
wieœci. - Co siê sta³o? By³ napad na
pocztê, ukradli pieni¹dze, mieli broñ,
pracownica jest w szoku…

Bal w pereelowskich klimatach
Wszystko przebieg³o w atmosferze
przyjaŸni, sojuszu i braterstwa miêdzy
stolikowymi pañstwami Uk³adu
Warszawskiego.

¥

Chojnowskie rozmaitoœci
Wielu chwil radoœci, s³oñca
na co dzieñ, pogody ducha oraz du¿o
zdrowia z okazji Dnia Kobiet
wszystkim mieszkankom Chojnowa
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Bêdzie jaœniej
Odpowiadaj¹c na liczne pytania naszych
Czytelników dotycz¹cych nowego oœwietlenia przy kilku chojnowskich ulicach informujemy, ¿e przygotowywany jest projekt
modernizacji oœwietlenia ulicznego w ci¹gu
ul. Okrzei (teren dawnego Dolpakartu) oraz
projekt na budowê oœwietlenia ulicz-nego
przy ulicy Bohaterów Powstania War-szawskiego i ul. Broniewskiego – na od-cinku
od ul. Staffa do Lubiñskiej. Wykona-nie
dokumentacji projektowo-kosztoryso-wej
jest pierwszym krokiem do realizacji zadania, na które od dawna czeka wielu
mieszkañców.

Wydzia³ GGIOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z póŸ. zm./ Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 27.02.2006 r.
do 21.03.2006 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, znajduj¹cych siê
w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 25a, ul. Kolejowej 7 i ul. Koœciuszki 11 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 27 lutego 2006 r. Nr
12/2006).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
11.04.2006 r.

„Przejrzysta Polska”
- certyfikat
4 marca burmistrz odebra³ w Warszawie
Certyfikat „Przejrzystej Polski, który kilka
dni temu kapitu³a przyzna³a urzêdowi miejskiemu w Chojnowie.
Oznacza to, ¿e chojnowski urz¹d promuje
uczciwoœæ i skutecznoœæ w samorz¹dzie.
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Burmistrz
Miasta
Jan Serkies

Akcjê, do której Chojnów przyst¹pi³ w grudniu ubieg³ego roku prowadzi “Gazeta Wyborcza” przy wsparciu Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Programu Przeciw
Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Œwiatowego. Swój akces w programie zg³osi³o
775 samorz¹dów, certyfikat otrzyma³o 386.
Adresatem akcji s¹ samorz¹dy terytorialne,
które przy wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i mieszkañcami chc¹ udoskonalaæ praktykê sprawowania w³adzy
i administrowania, d¹¿¹c do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.
Chojnowski samorz¹d spe³niaj¹c regulaminowe wymogi przyczyni³ siê do poprawy
jakoœci ¿ycia publicznego oraz do pobudzania aktywnoœci obywatelskiej i otrzyma³
certyfikat ukoñczenia akcji „Przejrzysta
Polska” z wynikiem pozytywnym.

Z PIT-em do urzêdu
Ju¿ od najbli¿szej œrody i w ka¿d¹ nastêpn¹
do koñca kwietnia w urzêdzie miejskim w pokoju nr 5 pracownik urzêdu skarbowego
przyjmowaæ bêdzie zeznania podatkowe.
Wzorem lat poprzednich w³adze miasta
w porozumieniu z dyrekcj¹ US w Legnicy
uruchomi³y punkt przyjmowania PIT-ów,
który bêdzie czynny w ka¿d¹ œrodê od
godz. 8.00 do 15.00.

Walne zgromadzenie PZW
Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o ChojnówMiasto informuje, ¿e walne zgromadzenie
sprawozdawcze z dzia³alnoœci ko³a odbêdzie siê dnia 12.03.2006 w powiatowym
zespole szkó³ ul. Witosa ( sala w podwórku) pierwszy termin zebrania godz. 09:30
drugi termin zebrania godz. 10:00, serdecznie zapraszamy.

Po¿ycz¹ wózek
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³
w Chojnowie informuje zainteresowanych,
¿e posiada na swoim stanie wózek inwalidzki w bardzo dobrym stanie.
Chêtnych do wypo¿yczenia (bez op³aty) pro-

simy o kontakt pod numerem (076) 81 86 532
lub w siedzibie Oddzia³u – Plac Zamkowy 1a.

Przyszli z wizyt¹
21 lutego nasz¹ redakcjê odwiedzi³a grupa
uczniów Szko³y Podstawowej nr 4 z klasy
specjalnej, która od jakiegoœ czasu realizuje
program poznawczy swojego lokalnego
œrodowiska. Dzieci zainteresowane by³y
procesem powstawania gazety i prac¹ redaktora. Wszystkie doskonale znaj¹ nasz
dwutygodnik, czytaj¹ w nim o wa¿nych
szkolnych wydarzeniach i imprezach odbywaj¹cych siê w mieœcie. Ucieszy³y siê, ¿e

o wizycie w redakcji Gazeta poinformuje
mieszkañców – co te¿ z przyjemnoœci¹ czyni.

ZUS informuje
Wa¿ne dla emerytów i rencistów
Od 1 marca 2006 r.:
- kwota bazowa og³oszona do celów emerytalno-rentowych wynosiæ bêdzie 1977,20 z³,
- najni¿sza emerytura, renta rodzinna i renta
z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy
bêdzie wynosiæ 597,46 z³ miesiêcznie,
- renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do
pracy - 459,57 z³ miesiêcznie,
- dodatek pielêgnacyjny, dodatek kombatancki
oraz dodatek za tajne nauczanie - 153,19 z³
miesiêcznie,
- dodatek dla sierot zupe³nych- 287,93 z³
miesiêcznie,
- kwota przychodu odpowiadaj¹ca 70 %
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
za IV kwarta³ 2005 r. bêdzie wynosiæ 1770,10 z³,
- kwota przychodu odpowiadaj¹ca 130 %
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
za IV kwarta³ 2005 r., bêdzie wynosiæ 3287,30 z³,
- kwoty maksymalnych zmniejszeñ emerytur i rent w razie osi¹gniêcia przychodu
w kwocie przekraczaj¹cej 70 % przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia og³oszonego
za IV kwarta³ 2005r., nie wy¿szej jednak ni¿
130 % tej kwoty bêd¹ miesiêcznie wynosiæ:
- dla emerytur i rent z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy - 413,37 z³,
- dla rent z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci
do pracy - 310,05 z³,
- dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba - 351,38 z³,
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Chojnowskie rozmaitoœci
- kwota przychodu odpowiadaj¹ca 30 %
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
za IV kwarta³ 2005 r. og³oszonego do
celów emerytalnych - 758,60 z³,
- œwiadczenia przys³uguj¹ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i ZSRR oraz ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by
wojskowej przymusowo zatrudnionym
w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu, batalionach budowlanych, w zale¿noœci od liczby pe³nych miesiêcy trwania pracy wynios¹ od 7,68 z³ (za
jeden miesi¹c) do 153,19 z³ (za 20 miesiêcy).
Zmiana kwoty zasi³ku pogrzebowego
Od dnia 1 marca 2006 r. zmianie ulegnie
kwota zasi³ku pogrzebowego, która bêdzie
wynosiæ 5057,24 z³.
Waloryzacja œwiadczeñ
Od 1 marca 2006 r. Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych dokona waloryzacji œwiadczeñ. WskaŸnik waloryzacji emerytur i rent
wyniesie 106,2 %. Natomiast wskaŸnik dla
œwiadczeñ przyznanych, lub przeliczonych
od 1 marca 2005 r. wyniesie 102,3 %
Podwy¿ka rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy
inwalidów wojennych i wojskowych oraz
rent rodzinnych po inwalidach wojennych
i wojskowych polegaæ bêdzie na podwy¿szeniu podstawy wymiaru tych œwiad-

Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów
niniejszym og³asza
nabór kandydatów na:

- Damy Dworu, Giermków i Zbrojnych.

¯o³d nie jest wygórowany, ale towarzystwo
przednie i zabawne. Gwarantujemy wyœmienit¹ zabawê na Zamkach i doskona³¹
kompaniê. Jedyny warunek do spe³nienia
to wiek min. 16 wiosen i chêæ do zabawy
w towarzystwie historii XIV -XV w.
Bli¿sze informacje co pi¹tek godz. 17:00
w sali recitalowej MDK w Chojnowie.
Za Kapitu³ê Bractwa: Krzysztof Pisarski.
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Zaproszenie na obchody
20-lecia Szko³y Podstawowej Nr 4
im. Janusza Korczaka
19 maj 2006r.
Cele:
- przedstawienie dorobku szko³y jej
wspó³pracy ze œrodowiskiem,
- integracja spo³ecznoœci szkolnej
ze œrodowiskiem,
- kontynuawanie tradycji szko³y.
Miejsce: budynek szkolny, MDK,
sala w Piotrowicach.
Termin: 19 maj 2006 r.
Szczegó³owy program obchodów
- 8.00 - Msza œw.,
- 9.30 - Apel w SP4,
- ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej,
- spotkanie w szkole, zwiedzanie,
- dzieci rodzicom, wystêp w MDK,
- 19.00 - bal na sali w Piotrowicach.
Zapraszmy wszystkich chêtnych absolwentów
na uroczystoœci obchodów.

czeñ do kwoty 1650,00 z³, o ile obecnie
podstawa wymiaru œwiadczenia jest ni¿sza
od tej kwoty, a nastêpnie obliczeniu wysokoœci
œwiadczeñ wed³ug odpowiednich stawek.

Mo¿esz pomóc
Fundacja Dzieciom Niepe³nosprawnym „Podaruj Uœmiech” jest organizacj¹ po¿ytku
publicznego (KRS 0000245254) wpisanym
na listê Organizacji Po¿ytku Publicznego
OPP dostêpnej na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwoœci www.ms.gov.pl. Przes³aniem Fundacji jest pomoc dzieciom niepe³nosprawnym poprzez: wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej i spo³ecznej dzieci niepe³nosprawnych oraz u³atwienie dostêpu do nowoczesnego sprzêtu reha

Absolwenci, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w balu
powinni dokonaæ zapisu i wp³aty w sekretariacie szko³y do 30 kwietnia br.
Kosztorys:
1. plakietka okolicznoœciowa - 5 z³ (do kupienia 19.05 w sekretariacie szko³y),
2. monografia szko³y z wykazem absolwentów - 5 z³ (w sekretariacie szko³y),
3. bal w Piotrowicach - 50 z³ od osoby
(mo¿na z osob¹ towarzysz¹c¹).
Szczegó³owe informacje w sekretariacie
szko³y osobiœcie lub tel. 076 8188-350.

bilitacyjnego i pomocy wykwalifikowanych
specjalistów. Ponadto prowadzimy dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ na rzecz dzieci niepe³nosprawnych, wspieramy dzia³ania w zakresie ochrony praw dzieci niepe³nosprawnych, finansujemy stypendia dla dzieci
i m³odzie¿y szczególnie uzdolnionej, propagujemy wykorzystanie nowoczesnych
technologii oraz wspó³pracujemy z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmujemy starania o pomoc rzeczow¹ i finansow¹.
Fundacja „Podaruj Uœmiech” wspó³pracuje
z Fundacj¹ na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepe³nosprawnych „Pomó¿ i Ty”, która
od 11 lat pomaga osobom niepe³nosprawnym w ca³ej Polsce.
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Po¿egnaliœmy Doktora
W nocy z 20 na 21 lutego, prze¿ywszy 81 lat,
zmar³ doktor Andrzej Paw³owski.
Chojnowianie po¿egnali siê z Nim 24 lutego,
podczas mszy œwiêtej, póŸniej t³umnie odprowadzili do karawanu, którym doktor odjecha³
w swoje rodzinne strony – do Wroc³awia.
Tego dnia w ostatniej drodze towarzyszy³a mu
rodzina, znajomi, przyjaciele, byli pacjenci i wszyscy,
których los zetkn¹³ z ¿yczliwym doktorem.
Mieszkañcom Chojnowa zawsze bêdzie siê kojarzy³
z profesjonalizmem, szczerym sercem i ³agodnym, ciep³ym usposobieniem.
Doktor Paw³owski do naszego miasta przyjecha³, kiedy tylko uruchomiono szpital
rejonowy. By³ ordynatorem oddzia³u
chirurgicznego, pierwszym, wieloletnim
dyrektorem szpitala.
Ceniliœmy doktora nie tylko za jego pracê
zawodow¹, ale tak¿e za bardzo bogat¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Ogromn¹ przyjemnoœæ sprawia³y mu spotkania z m³odymi ludŸmi. By³ aktywnym dzia³aczem
sportowym, zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ klubu „Chojnowianka” nie tylko
z racji swojego zawodu, ale g³ównie dlatego, ¿e by³ wiernym kibicem pi³karskim.

Praca spo³eczna na rzecz lokalnego i zawodowego œrodowiska by³a dope³nieniem
Jego ¿yciowej pasji – pomocy, wspierania,
dzielenia siê wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski
Odrodzenia Polski, awans do rangi majora,
Zas³u¿ony Lekarz czy wreszcie niedawno nadany tytu³ Zas³u¿ony dla Miasta
Chojnowa, to symboliczne dowody
uznania, które potwierdzaj¹, ¿e aktywna
dzia-³alnoœæ doktora Paw³owskiego dotyka³a ró¿nych dziedzin ¿ycia.
Po¿egnaliœmy cz³owieka, o którym pamiêæ wœród mieszkañców Chojnowa

z pewnoœci¹ bêdzie d³ugo ¿ywa. Wielu
brakowaæ bêdzie Jego s³ów otuchy,
porad i drobnych gestów, tak pomocnych
w codziennym ¿yciu.
Sk³adaj¹c ho³d pamiêci naszego doktora,
³¹czymy siê w ¿alu z rodzin¹ zmar³ego.
red.

Nie umiera ten, kto w pamiêci ¿ywych pozostaje

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia pogr¹¿onej
w ¿a³obie rodzinie

œp. dr Andrzeja Paw³owskiego
sk³adaj¹
Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Tadeusz Bobyk

Rodzinie zmar³ego
œp. dr mjr Andrzeja Paw³owskiego
wyrazy wspó³czucia
sk³ada
Zarz¹d Ko³a Miejskiego i Gminnego
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i By³ych WiêŸniów Politycznych
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W imieniu
mojej rodziny
dziêkujê wszystkim
osobom za okazane
wspó³czucie
i za udzia³ w pogrzebie
mojego mê¿a

œp. Andrzeja
Paw³owskiego
Maria Paw³owska
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Na LIII sesji
Piêædziesi¹t¹ trzeci¹ sesjê radni rozpoczêli minut¹ ciszy czcz¹c
w ten sposób pamiêæ zmar³ego dr Andrzeja Paw³owskiego.
Chwila zadumy i wspomnieñ o znanym wiêkszoœci chojnowian
doktorze, by³a symbolicznym wyrazem ho³du dla wspania³ego
lekarza, spo³ecznika, cz³owieka.
Jednym z wiod¹cych tematów lutowego
posiedzenia by³a informacja kierownika MOPS
i dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy na
temat dzia³añ w zakresie eliminowania biedy
i ³agodzenia skutków bezrobocia w naszym
mieœcie.
Ewa Wiszniewska – kierownik Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie
- Bezrobocie jest zjawiskiem, które dotyka
szerokie krêgi spo³eczne - mówi kierownik
MOPS E. Wiszniewska. - Straty i skutki spo³eczne s¹ trudne do oszacowania. Utrata pracy, przejœcie na zasi³ek, z kolei jego utrata i potrzeba
korzystania z pomocy spo³ecznej prowadzi do
ubóstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Bezrobocie i jego skutki sta³y siê dla nas motywacj¹ do utworzenia d³ugoterminowego programu pomocy spo³ecznej na lata 2005 - 2006. Ide¹,
która przyœwieca³a opracowaniu programu by³o
stworzenie rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych wyprowadzenie z grupy ryzyka w ka¿dym przypadku, kiedy
jest to mo¿liwe oraz podjêcie dzia³añ os³onowych,
zapobiegaj¹cych ubo¿eniu rodzin naszego miasta.
Podstawowym systemem wsparcia s¹ œwiadczenia pieniê¿ne. Rodzaj, formy i rozmiary
œwiadczenia powinny byæ odpowiednie do
okolicznoœci uzasadniaj¹cych udzielenie
pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystaj¹cych
z pomocy s¹ uwzglêdniane, je¿eli odpowiadaj¹ celom i mieszcz¹ siê w mo¿liwoœciach
pomocy spo³ecznej.
Drugim systemem wsparcia maj¹cym du¿e
znaczenie w eliminowaniu ubóstwa i innych
skutków bezrobocia jest pomoc w postaci pracy
socjalnej, polegaj¹cej na pomaganiu rodzinom
poprzez odpowiednio dobrane czynnoœci
wspieraj¹ce, ochraniaj¹ce, rehabilitacyjne.
- Praca socjalna jest bardzo wa¿nym elementem
wsparcia albowiem nie ka¿dy cz³owiek potrafi
w³asnymi si³ami i mo¿liwoœciami pokonaæ trudn¹
sytuacjê ¿yciow¹ w jakiej siê znajduje - doda³a
E. Wiszniewska. - Jego los zale¿y zatem, jeœli nie
ca³kowicie, to co najmniej w du¿ym stopniu od
tych, którzy do tego pomagania zostali powo³ani
tzn. od pracowników socjalnych.
Bo¿ena Konopnicka – dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy filia w Chojnowie
- Na koniec grudnia 2005 roku bezrobocie
kszta³towa³o siê na poziomie 2906 osób,
w tym z terenu miasta zarejestrowanych by³o
1746 osób - wyjaœni³a dyrektor B. Konopnicka.
- W analogicznym okresie roku ubieg³ego ogólna liczna zarejestrowanych bezrobotnych wynosi³a 3037 osoby (z terenu miasta 1819),
natomiast w roku 2003 zarejestrowanych
by³o 3324 osób bezrobotnych (1991 z terenu
miasta).
W ca³ym 2005 roku w chojnowskim urzêdzie,
z terenu miasta, zarejestrowa³o siê 2124 osoby. Z ewidencji natomiast wykreœlono 2197
osób bezrobotnych.
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Niepokoj¹cym zjawiskiem charakteryzuj¹cym
nasz rejon jest malej¹ca liczba zarejestrowanych osób z prawem do zasi³ku. Z terenu miasta
prawo do zasi³ku posiada 180 osób, czyli 8,9 %
ogó³u zarejestrowanych. Spowodowane jest
to g³ównie tym, ¿e od 1.01.2005 r na naszym
terenie obowi¹zuje tylko 6.miesiêczny okres
przys³ugiwania zasi³ku dla bezrobotnych.
Zmiana okresu pobierania zasi³ku dla bezrobotnych jest wynikiem nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
która obowi¹zuje od 1.06. 2004 roku.

- Zgodnie z art. 73 ustawy zasi³ek na okres
6 miesiêcy przyznawany jest dla bezrobotnych
zamieszka³ych na obszarze dzia³ania powiatowego urzêdu pracy, je¿eli stopa bezrobocia
na dzieñ 30 czerwca roku poprzedzaj¹cego
dzieñ nabycia prawa do zasi³ku nie przekracza
125 %. przeciêtnej stopy bezrobocia w kraju t³umaczy B. Konopnicka. – Niepokoj¹ce jest
pozostawanie bez pracy powy¿ej 24 miesiêcy.
Osoby takie stanowi³y w ubieg³ym roku 28 %
zarejestrowanych.
Utrzymuje siê przewaga liczby zarejestrowanych kobiet. Na koniec grudnia 2005 roku
stanowi³y one 55,6 ogó³u bezrobotnych. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby w przedziale
wiekowym 25 -34 lata, procentowy udzia³
wynosi 27,1%.
Rozpatruj¹c strukturê ze wzglêdu na wykszta³cenie, nadal najwiêcej bezrobotnych posiada
wykszta³cenie zasadnicze zawodowe. Te osoby stanowi¹ 34,4% ogó³u zarejestrowanych.
Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba osób z wykszta³ceniem wy¿szym (4,6%).
W 2005 roku wp³ynê³o 550 ofert pracy z czego
421 to oferty dotycz¹ce pracy subsydiowanej,
tj. finansowanej ze œrodków Funduszu Pracy.
Œwiadczy to o niezadowalaj¹cej kondycji finansowej zak³adów pracy, które zainteresowane
s¹ g³ównie zatrudnianiem osób bezrobotnych
w ramach œrodków przeznaczonych na aktywne
formy przeciwdzia³ania bezrobociu.
Nap³yw ofert pracy w ostatnich dwóch latach
przedstawia siê nastêpuj¹co:

- Rok 2005 by³ kolejnym rokiem, w którym
uda³o siê pozyskaæ œrodki Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, a co za tym idzie utrzymany zosta³ poziom aktywizowanych osób bezrobotnych – dodaje dyrektor PUP w Chojnowie. O ile w roku 2004 œrodki Europejskiego
Funduszu Spo³eczne-go zosta³y g³ównie przeznaczone na sta¿e i szkolenia, to w toku 2005
poszerzono ofertê us³ug w ramach tych œrodków o prace interwencyjne, przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy oraz dotacje dla
osób bezrobotnych.
W roku ubieg³ym Filia w Chojnowie dysponowa³a limitem œrodków Funduszu Pracy
przyznanych wg algorytmu w wysokoœci
1.309.191 z³, w ramach którego zaktywizowano
350 osób oraz œrodkami Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach których zaktywizowano 440 osoby. Tak wiêc w ca³ym
2005 roku w ramach instrumentów rynku pracy
zaktywizowano 790 osób bezrobotnych w tym
z terenu miasta 529 osób tj.
* sta¿e – 134 osoby,
* przygotowanie zawodowe – 29 osób,
* prace interwencyjne – 70 osób,
* roboty publiczne – 20 osób,
* szkolenia – 242 osoby,
* dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 29 osób,
* refundacje utworzonych stanowisk pracy
przez pracodawców – 5 pracodawców.
Radni wys³uchali tego dnia tak¿e sprawozdania
z dzia³alnoœci Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w 2005r.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych realizowany
w 2005r. by³ kontynuacj¹ za³o¿eñ podjêtych
w programach w poprzednich latach.
Wiêkszoœæ dzia³añ podejmowanych przez
komisjê skierowanych jest do dzieci i m³odzie¿y. Profilaktyka, terapia, aktywny wypoczynek i inne formy zapobiegania zjawiskom
alkoholizmu i narkomanii, maj¹ na celu wskazanie m³odym ludziom prawid³owych kierunków rozwoju.
W 2005r. dla dzieci zamieszka³ych w Chojnowie,
pochodz¹cych z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, niepe³nych, w których wystêpuje problem uzale¿nienia od alkoholu, prowadzone by³y zajêcia w grupie terapeutycznej.
W zajêciach od stycznia do koñca czerwca
2005r. uczestniczy³o 26 dzieci, a od wrzeœnia
do grudnia - 22 dzieci.
W okresie ferii zimowych, miejska komisja
by³a wspó³organizatorem „ferii w mieœcie”
dla grupy 40 dzieci, sfinansowa³a zimowisko
w Bielawie dla 44 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowa³a tak¿e zimowe pó³kolonie organizowane przez Miejski Dom Kultury.
Na prze³omie czerwca i lipca 85 dzieci w wieku
10-16 lat, zakwalifikowanych przez Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie,
by³o uczestnikami dwutygodniowej kolonii
w Rudnie, sfinansowanej ze œrodków zaplanowanych w bud¿ecie miasta na przeciwdzia³anie
alkoholizmowi. Dofinansowano tak¿e pó³kolonie dla 40 dzieci.
Kontynuacj¹ z lat poprzednich by³o prowadzenie
dzia³añ terapeutycznych skierowanych na wspó³ci¹g dalszy na str. 6
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Na LIII sesji
uzale¿nionych oraz rodziny zagro¿one problemem
alkoholowym i przemoc¹ domow¹, realizowanych w ramach us³ug terapeutycznych.
W szko³ach podstawowych, gimnazjalnych
i œrednich odbywa³y siê ró¿nego typu zajêcia
profilaktyczne i promuj¹ce zdrowy tryb ¿ycia
w formie przedstawieñ teatralnych, zajêæ warsztatowych, konkursów, zajêæ sportowych.
Pomyœlano równie¿ o najm³odszych i dla nich
zakupiono urz¹dzenia na place zabaw na ul.:
Witosa, Sikorskiego, Kazimierza Wielkiego,
Z³otoryjsk¹. Zakupiono równie¿ betonowy
stó³ pingpongowy, który umieszczono przy
ul. Sikorskiego.
Sprawdzon¹ i potrzebn¹ form¹ pomocy rodzinom i osobom korzystaj¹cym ze œwiadczeñ
opieki spo³ecznej okazuje siê coroczne zatrudnianie na umowê-zlecenie w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie psychologa.
Przez okres ca³ego roku dzia³a³ w Chojnowie
Punkt Konsultacyjny, w którym pomoc psychologiczn¹ znajdowa³y osoby uzale¿nione
i wspó³uzale¿nione od alkoholu i narkomanii.
W ramach funkcjonowania Punktu zosta³a
sporz¹dzona Diagnoza Problemów Alkoholowych dla Miasta Chojnowa.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych odby³a w 2005r. 8 posiedzeñ,
z 13 osobami uzale¿nionymi od alkoholu przeprowadzi³a rozmowy interwencyjno-motywuj¹ce. Zaopiniowa³a 16 zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu. Zajmowano siê tak¿e m.in. tematem
procedur interwencji wobec nieletnich, którzy
s¹ pod wp³ywem alkoholu, tematem kontroli
sklepów, w których sprzedawany jest alkohol,
pod wzglêdem ³amania zakazu spo¿ywania
na ich terenie napojów alkoholowych oraz
sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
O dotychczasowej dzia³alnoœci mówili te¿
przedstawiciele M³odzie¿owej Rady Miasta,
która funkcjonuje od marca ubieg³ego roku.
- Pierwszych kilka miesiêcy naszej kadencji
potraktowaliœmy jako okres organizacyjny,
który wykorzystaliœmy na opracowanie planu
pracy – rozpoczê³a Paulina Burzmiñska, wiceprzewodnicz¹ca MRM. – W paŸdzierniku wziêliœmy udzia³ w warsztatach prowadzonych przez
animatorów Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Warsztaty te mia³y na celu przygotowaæ nas
do samodzielnej realizacji naszych projektów.
Efektem tych zajêæ jest nasze przyst¹pienie do
ogólnopolskiego
programu
M³odzi
Obywatele Dzia³aj¹ z projektem organizacji
koncertu charytatywnego.
Mamy ambicje staæ siê Centrum Informacyjnym dla m³odzie¿y miasta Chojnowa. Chcemy
podpowiadaæ jekie s¹ mo¿liwoœci w zakresie
wspó³pracy z organizacjami dzia³aj¹cymi na
rzecz m³odzie¿y, gdzie mo¿na zasiêgn¹æ informacji na temat instytucji i programów u³atwiaj¹cych naukê za granic¹. Dlatego og³osiliœmy
konkurs na stronê internetow¹ M³odzie¿owej
Rady Miejskiej.
Uda³o nam siê nawi¹zaæ kontakt z samorz¹dami chojnowskich szkó³. Mamy nadziejê, ¿e
wspó³praca bêdzie siê rozwijaæ i zaowocuje
tym, ¿e bêdziemy mogli realizowaæ nasze
wspólne pomys³y i projekty. W listopadzie
wspieraliœmy Gimnazjum nr 2 w zbiórce
darów na rzecz dzieci z misji w Kamerunie,
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w któr¹ zaanga¿owaliœmy inne chojnowskie
szko³y. Chcielibyœmy, aby ta pomoc nie by³a
jednorazowa, ale systematyczna.
4-6 listopada przedstawiciele MRM brali udzia³
w obchodach 10-lecia Europejskiego Forum
M³odzie¿y - organizacji pozarz¹dowej, która
wspiera rozwój m³odych ludzi. Jej projekty
skierowane s¹ w szczególnoœci do m³odzie¿y
ze wsi i mniejszych miast. W ci¹gu trzech dni
chojnowianie uczestniczyli w warsztatach na
temat wymian miêdzynarodowych m³odzie¿y,
wolontariatu oraz stypendiów dla m³odzie¿y.
Od stycznia br. m³odzi radni zajmuj¹ siê realizacj¹ kolejnych kroków programu “M³odzi
Obywatele Dzia³aj¹”, który umo¿liwia skutecznie uczestniczyæ w ¿yciu publicznym i aktywizuje m³odzie¿.

Sprawozdanie 2/06 z pracy Burmistrza
Miasta Chojnowa w okresie od 25 stycznia
do 22 lutego br. (m.in.)
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Zlecono wykonanie projektów:
- budowy ul. £u¿yckiej,
- budowy ul. Staffa wraz z kanalizacj¹ i odwodnieniem,
- budowy dojazdu do Przychodni Rejonowej
od ul. Kazimierza Wielkiego wraz z miejscami postojowymi.
2. Trwaj¹ prace przy budowie budynku socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej. Zakoñczono
krycie dachu oraz murowanie wewnêtrznych
œcianek dzia³owych. Wykonywane s¹
wewnêtrzne instalacje wodno-kanalizacyjne.
3. Zakupiono 60 sztuk opraw oœwietlenia
ulicznego, które zamontowano na ulicach:
Baczyñskiego, Staffa, Tuwima, Broniewskiego, Goleszañskiej, Drzyma³y. Na ul. Wyspiañskiego bêd¹ tak¿e wymieniane oprawy
oœwietleniowe podczas obni¿ania s³upów
oœwietleniowych przez EnergiaPro Koncern
Energetyczny Chojnów.
4. Dokonano rozliczenia inwestycji realizowanych systemem robót publicznych. Do
wykorzystania w roku 2006 pozosta³o 1232
m2 polbruku.
5. Podjêto czynnoœci w celu uruchomienia z
dniem 1.03.2006 r. tzw. prac spo³ecznie
u¿ytecznych.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹
przy ul.Broniewskiego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ uzyskuj¹c kwotê 44 900z³,
2. Przygotowano i przeprowadzono przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda¿:
-dzia³ki budowlanej przy ul. Z³otoryjskiej, zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê 31 350 z³,
- dzia³ki budowlanej przy ul. Solskiego, zakoñczony wy³onieniem nabywcy za cenê 33 350 z³,
- dzia³ek budowlanych przy ul. Witosa, Z³otoryjskiej oraz dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul.Zielonej (zakoñczone wynikiem
negatywnym)

3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenie o przetargu na sprzeda¿:
- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy
ul.D¹browskiego 10 (by³y internat),
4. Wydano 5 decyzji na przekszta³cenie prawa
wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoœci
na ³¹czn¹ kwotê 2 708 z³.
5. Wydano jedn¹ decyzjê na podzia³ dzia³ki:
- przy ul.Paderewskiego w celu sprzeda¿y
w drodze przetargu,
6. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu
w odniesieniu do:
- dzia³ek po³o¿onych przy ul.Okrzei o powierzchni 810 m2 stanowi¹cych drogi dojazdowe, bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym Dolnoœl¹skich Zak³adów Wyrobów Papierowych Spó³ka
Akcyjna w upad³oœci za cenê 19 520 z³, a zbywanych na rzecz firmy “COLOR CHEMIA”
Spó³ka z o.o.
- dzia³ki po³o¿onej przy ul. Fabrycznej o powierzchni 6895 m2 stanowi¹cej tereny przemys³owe bêdacej w u¿ytkowaniu wieczystym
Gminy Chojnów za cenê 219.600 z³, a zbywanej na rzecz firmy “ Molndals Industriprodukter
Polska” Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnowie.
7. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 1 decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 12 szt.
drzew gatunku topola z obowi¹zkiem nasadzenia 24 szt. i odmawiaj¹c¹ usuniêcia 9 drzew
gat. topola,
- dwie decyzje naliczaj¹ce kary za:
* zniszczenie 2 szt. drzew gat. lipa rosn¹cych
na terenie bêd¹cym w administrowaniu Zarz¹du
Dróg Powiatowych w Legnicy,
* usuniêcie bez wymaganego zezwolenia 3 szt.
drzew (jesion-1 szt. olsza- 2 szt.) dla “MetalCynk” sp.z o.o. w Chojnowie.
8. Z zakresu ochrony powietrza:
- na wniosek tut. urzêdu WIOŒ w Legnicy
zaplanowa³ kontrolê w II kwartale b.r. w zak³adzie “KRASKÓR” PPHU Krauzowicz Sp.J.
w Chojnowie ,
9. W zakresu ochrony przeciwpowodziowej:
- bior¹c pod uwagê wahania temperatury powoduj¹ce topnienie œniegu i podwy¿szenie stanu
poziomu wody na rzece Skora prowadzony jest
ci¹g³y jej monitoring .
Dnia 8 lutego na rzece utworzy³ siê zator lodowy na d³ugoœci oko³o 200m., w celu jego
usuniêcia niezbêdne by³o wprowadzenie alarmu powodziowego .
10. Przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków, dokonano odbioru
prac konserwatorskich prezbiterium koœcio³a
œw.Aposto³ów Piotra i Paw³a w zakresie
udzielonej dotacji.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich
m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 118 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 128 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 12.797 z³, (wydano
122 decyzje pozytywne i 6 decyzji negatywnych).
Za miesi¹c II.2006 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 77.060,29 z³.
Wydano 2 decyzje o wstrzymaniu wyp³aty
dodatku mieszkaniowego.
2. Dowody osobiste: przyjêto 220 wniosków,
wydano 218 dowodów osobistych.
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Pegazik nabiera tempa
W ostatnich dniach lutego
w Szkole Podstawowej nr 4
odby³ siê szkolny etap popularnego konkursu recytatorskiego „Pegazik”.
Wed³ug jury poziom nie by³
imponuj¹cy, niemniej kilka talentów wychwycono.
Najwy¿ej sêdziowie ocenili wystêp Martyny Hu-

mennej, drugie miejsce
zajê³a Magdalena Janus,
trzecie ex aequo Karolina
Bukowska i Karolina Serkies. Przyznano tak¿e wyró¿nienia, które otrzyma³y
Izabela Grz¹dkowska i Ewa
Ho³odowska.
Szkolne zmagania, to pierwszy z kilku etapów przed

jakimi stoj¹ recytatorzy.
Szeœæ najlepszych osób przechodzi do etapu miejskiego, tu profesjonalne jury
kwalifikuje trzy osoby do
etapu powiatowego, a st¹d
zdobywca pierwszego
miejsca awansuje do dolnoœl¹skiego fina³u.
Konkurs zorganizowany
w SP4 wy³oni³ regulaminow¹ szóstkê. Szko³ê Podstawow¹ nr 3 reprezentowaæ bêdzie dwoje uczniów
- Ewa Mazurkiewicz i Artur
Zakrzewski wytypowanych
przez opiekuna.
O tym kto dostanie siê do
kolejnej czêœci konkursu
zadecyduje indywidualna
interpretacja utworów, dobór repertuaru, kultura
s³owa oraz ogólny wyraz
artystyczny.

Powrót do ANTYKU
Antyk kojarzy siê nam przede wszystkim z cywilizacj¹ staro¿ytnej
Grecji i Rzymu. Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
musieli wykazaæ siê znaczn¹ wiedz¹ o tej epoce, jednak nie
wszyscy przeszli przez trudne eliminacje...
13 lutego w auli przy ul. PoŸniaków odby³ siê fina³ „Konkursu Wiedzy o Antyku”. Epoka antyczna rozpoczyna realizacjê szerszego programu, który zosta³
zainicjowany przez nauczycieli bibliotekarzy: Jadwigê Matys i Renatê Hermanowicz. Realizowany on bêdzie
w ramach dzia³alnoœci Przedmiotowego
Ko³a Polonistów i Bibliotekarzy Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie pod
has³em „Szlakiem epok literackich”.
We wspomnianym finale udzia³ wziê³y
cztery trzyosobowe zespo³y uczniów
z klas: Ia i Ib Liceum Ogólnokszta³c¹cego, I Technikum Hodowli Koni oraz
I Technikum Ekonomicznego. Konkurs
sk³ada³ siê z czterdziestu pytañ o
zró¿nicowanym stopniu trudnoœci.
- Zagadnienia by³y trudne – odpowiadali niektórzy uczestnicy na zadawane
im po konkursie pytania. Inni natomiast
stwierdzali:
- Nie by³o tak Ÿle, robiliœmy tylko takie
g³upie b³êdy.

kierunkiem pani Barbary Homêtowskiej.
By³a to inscenizacja komedii Arystofanesa „Sejm niewieœci”. ¯ywa reakcja
widowni by³a odpowiedzi¹ na prezentowane w sztuce treœci.
Uroczystym momentem spotkania by³o
og³oszenie wyników konkursu.
Pierwsze miejsce zajê³y uczennice
z klasy I b Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
Iga Bielecka, Marta Frankiewicz i Iwona
Œwi¹tek. Ich wiedza o antyku okaza³a siê
najbardziej rozleg³a. Drugie miejsce
przypad³o klasie I Technikum Ekonomicznego, reprezentowanej przez:
Izabellê Buka³ê, Agnieszkê Giszter
i Aleksandrê Jakubowicz. Trzecie wywalczyli uczniowie z klasy I Technikum Hodowli Koni: Rozalia Szatanik,
Monika Wroñska i Dawid Lisowski.
Czwarte miejsce przyznano reprezentantom klasy I a Liceum Ogólnokszta³c¹cego: Annie Czarachowicz, Ma³gorzacie Zimoñ i Marcinowi Grabkowi.
Zdjêcia z konkursu mo¿na obejrzeæ na

Konkursowi towarzyszy³a wystawa prac
plastycznych wykonanych w ramach
konkursu plastycznego „Antyk w moich
oczach”. Uczniowie mieli okazjê zag³osowaæ na najciekawsz¹, ich zdaniem,
pracê. Zwyciêzc¹ Nagrody Publicznoœci
zosta³a Katarzyna Burzmiñska, uczennica klasy II b LO.
Zanim jury oficjalnie og³osi³o wyniki
konkursu, wszyscy zebrani w auli obejrzeli przedstawienie, przygotowane pod

stronie internetowej Powiatowego Zespo³u Szkó³ (www.pwz-chojnow.pl).
Og³oszone zosta³y te¿ wyniki konkursu
literackiego. By³ on konkursem towarzysz¹cym imprezie i przebiega³ pod
has³em „Jak ciê widzê, tak ciê piszê.
Wyró¿nienia w tej kategorii otrzyma³y
dwie uczennice: Iza Jarosz z klasy 1b
LO i Daria Owczarska z klasy II c LO.
Wszyscy laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy i ksi¹¿ki.
Konkurs i jego organizacja podoba³y siê,
uczestniczyliœmy w nim z wielk¹ radoœci¹, trzymaliœmy kciuki za naszych
kolegów i kole¿anki. S¹dzimy, ¿e ka¿dy
wyniós³ z niego coœ po¿ytecznego, a zw³aszcza dodatkow¹ wiedzê, której nigdy dosyæ,
szczególnie uczniom!
Takie konkursy powinny odbywaæ siê
czêœciej, mobilizuj¹ bowiem do nauki
i dostarczaj¹ prze¿yæ, które pozostan¹ w
pamiêci uczniów.
Monika Ostrowska, Karolina Rachwa³
Grupa Gala Anonima

W chwili kiedy oddawaliœmy gazetê do druku, reprezentanci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
w Miejskim Domu Kultury, rywalizowali w³aœnie
o kolejny awans.
Wyniki nie by³y jeszcze
znane, ale w najbli¿szym
numerze zainteresowani
z pewnoœci¹ znajd¹ relacjê
i nazwiska reprezentantów
naszego miasta, którzy
w kwietniu w Prochowicach walczyæ bêd¹ o wejœcie do fina³u.
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Przedszkolny karnawa³
Tradycyjnie luty jest miesi¹cem obfituj¹cym w liczne zabawy karnawa³owe. Taka impreza nie ominê³a równie¿
dzieci z Przedszkola nr 3 w Chojnowie. Wytworne ksiê¿niczki,
tajemnicze wró¿ki, odwa¿ni

Sentymentalne spotkanie po latach

kowboje, indianie i wiele, wiele
innych postaci z bajek, komiksów bawi³o siê wspólnie z wodzirejem - klownem, który
sprawi³, ¿e zwyk³a zabawa zmieni³a siê w fascynuj¹c¹ podró¿
do œwiata dzieciêcej fantazji.

Bal w pereelowskich klimatach
Charytatywne bale „Niebieskiego Parasola” s¹ ju¿ znane w
naszym mieœcie. A znane s¹
przede wszystkim z tego, ¿e
organizatorzy za ka¿dym razem
zmieniaj¹ ich atmosferê, epokê i tematykê. Po zabawach
w stylu country, cyganerii, ma-

tego ka¿dy otrzyma³ niezbêdnik konsumenta – aluminiowe
sztuæce. Kiedy zajêto miejsca
przy sto³ach symbolizuj¹cych
pañstwa nale¿¹ce do Uk³adu
Warszawskiego rozpoczê³a siê
akademia przygotowana przez
uczniów Szko³y Podstawowej
nr 3. Galowe stroje, dumne
deklamacje i wiele patosu, to

– 60 - lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie obchodzi swoje 60-lecie. Z tej okazji,
7 paŸdziernika 2006 r., organizowany jest zjazd absolwentów, który uœwietni jubileusz. To wyj¹tkowa okazja
do sentymentalnego spotkania po latach, dziêki któremu mo¿liwe bêdzie nie tylko odnowienie dawnych przyjaŸni i sympatii, ale tak¿e prze¿ycie wieczoru wspomnieñ
z ³awy szkolnej. Z pewnoœci¹ powróc¹ chwile radoœci,
pamiêtne dla jedynego w swoim rodzaju okresu m³odoœci, a równoczeœnie chwile beztroski, nieczêsto spotykane w codziennym, doros³ym ¿yciu. Czy nie jest wspaniale przypomnieæ sobie jak siedzieliœmy w szkolnej
³awce, ufni, ¿e ca³y œwiat nale¿y do nas? Spotkajmy siê
z dawnymi przyjació³mi, kole¿ankami, nauczycielami,
osobami z przesz³oœci, a odczujemy wyj¹tkow¹, urokliw¹ atmosferê tego spotkania.
Organizatorzy obchodów zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wielu
absolwentom Liceum Ogólnokszta³c¹ce kojarzy siê
z budynkiem przy ulicy Konarskiego. W 2001 r.
w wyniku powo³ania Powiatowego Zespo³u Szkó³
Liceum zosta³o przeniesione do budynku przy ulicy PoŸniaków. Szko³a to jednak nie tylko mury, lecz przede
wszystkim ludzie, przyjaŸnie, sympatie, wspomnienia.
Mamy nadziejê, ¿e zmiana siedziby Liceum nie wp³ynie
na chêæ uczestniczenia w obchodach 60-lecia, tym bardziej, ze absolwenci bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zwiedzania
dawnego budynku Liceum przy ulicy Konarskiego.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Powiatowego
Zespo³u Szkó³, w ramach którego obecnie dzia³a
rynistyki i innych, przyszed³
czas na klimaty komunistyczne.
Lata ró¿nie kojarzone przez
obywateli, s¹ jakby nie by³o
nasz¹ histori¹, a powrót do
przesz³oœci mo¿e byæ przecie¿
przyjemny. Zw³aszcza je¿eli
traktuje siê go z przymru¿eniem oka. Tak te¿ do tegorocznej edycji charytatywnego
balu Oœrodka PielêgnacyjnoRehabilitacyjnego podeszli
uczestnicy niecodziennej zabawy. Humor, satyra i wiele
symboli tamtej epoki towarzyszy³y ostatniej w tym roku karnawa³owej imprezie.
Tu¿ przy wejœciu goœciom wrêczano kartki, za które mo¿na
by³o wykupiæ ¿ywnoœæ. Do

Liceum Ogólnokszta³c¹ce, kieruj¹ do wszystkich
charakterystyczne cechy ówczesnych wyst¹pieñ. Zakoñczy³a je
wspólnie odœpiewana piosenka
„Ukochany kraj”.
Potem to ju¿ by³y tylko „balety” inaczej mówi¹c dancing
w rytmach muzyki m.in. lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Do tañca przygrywa³ zespó³ Triada z Legnicy, a przygrywa³ tak dobrze, ¿e bal w Domu Chemika zakoñczy³ siê
o œwicie. Wszystko przebieg³o
w atmosferze przyjaŸni, sojuszu i
braterstwa miêdzy stolikowymi pañstwami Uk³adu Warszawskiego.
eg

PODZIÊKOWANIA
Serdeczne podziêkowania za szybk¹ reakcjê i profesjonaln¹
pomoc dyrektorowi ChZGKiM Andrzejowi Rudkowi,
kierownikowi Henrykowi Kuliniakowi oraz elektrykowi
i murarzowi sk³ada rodzina Fiebichów.
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absolwentów p³yn¹ce z serca zaproszenie do
wziêcia udzia³u w obchodach 60-llecia szko³y.
W organizacjê 60 - lecia w³¹cz¹ siê nauczyciele, uczniowie, przyjaciele szko³y, a tak¿e rodzice obecnych
uczniów, gdy¿ przedsiêwziêcie to bêdzie nie tylko promocj¹ szko³y, ale tak¿e przyczyni siê do jej nobilitacji
w œrodowisku ponadlokalnym.
Program uroczystoœci jubileuszowych:
9.30 - Msz œw. w koœciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
10.30 - powitanie absolwentów w ogrodzie szkolnym
przy ul. PoŸniaków, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej,
11.00 – spotkanie absolwentów z nauczycielami,
zwiedzanie szkó³ przy ul. PoŸniaków i ul. Konarskiego,
13.00 – uroczysta akademia w Miejskim Domu Kultury,
14.15-16.00 - obiad w sto³ówce szkolnej,
19.00 - bal w Piotrowicach.
Planowane jest wydanie monografii, dotycz¹cej historii
szko³y. Absolwenci bêd¹ mogli odebraæ monografiê
w godz. od 9.00 do 15.00 w szkole przy ul. PoŸniaków.
Tam równie¿ otrzymaj¹ talony na obiad i zaproszenia na bal.
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Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp
Uciekli z kas¹
Wtorek 21 lutego, godz. 15.10. Przed
urzêdem pocztowym na ul. Sikorskiego
radiowóz, funkcjonariusze policji, kilkanaœcie osób oczekuj¹cych na jakieœ wieœci.
- Co siê sta³o? By³ napad na pocztê, ukradli
pieni¹dze, mieli broñ, pracownica jest
w szoku…
Tu¿ przed godz. 14, do urzêdu wszed³ m³ody cz³owiek. Na poczcie nie by³o petentów.
Przez krótk¹ chwilê rozgl¹da³ siê. Zajêta
rutynow¹ prac¹ urzêdniczka nie zwróci³a na
niego uwagi. G³owê podnios³a, kiedy poczu³a przenikliwe spojrzenie.
- To jest k… napad! Dawaj pieni¹dze!
Wyraz twarzy mê¿czyzny zza szyby nie
budzi³ w¹tpliwoœci – to nie by³ ¿art. W d³oni
trzyma³ pistolet. Strach sparali¿owa³ jej
ruchy i mowê. Na zapleczu by³ przecie¿ kolega, wystarczy³o zawo³aæ – nie potrafi³a.
Bandyta nie zamierza³ czekaæ. Silnym kopniêciem wybi³ szybê, wskoczy³ za ladê,
z³apa³ niewielk¹ kwotê pieni¹dzy i uciek³.
Odg³os spadaj¹cego szk³a otrzeŸwi³ nieco
urzêdniczkê, która w chwili, kiedy sprawca
sta³ tu¿ przy niej zaczê³a krzyczeæ, wzywaæ
pomocy, uda³o jej siê tak¿e w³¹czyæ alarm.
Pracownik, który wybieg³ z s¹siedniego
pomieszczenia, widzia³ ju¿ tylko plecy
uciekaj¹cego…

Sprawa jest w toku. Funkcjonariusze policji
licz¹, ¿e do komisariatu zg³osz¹ siê kolejni
œwiadkowie zdarzenia. Ka¿da, nawet najdrobniejsza informacja pomo¿e w czynnoœciach, a w konsekwencji w ujêciu sprawców.
Policja prosi osoby, które mog¹ posiadaæ
informacje w tej sprawie o kontakt pod
numerami telefonów:
997, 112, (076) 81-88-687.
Zapewniona dyskrecja i anonimowoœæ.

Napad po inwigilacji
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Niebezpieczni kierowcy
W lutym Komisariat Policji w Chojnowie
odnotowa³ na terenie miasta i gminy 9 kolizji drogowych, których g³ówn¹ przyczyn¹

Portret pamiêciowy jednego
ze spraców napadu

Podobieñstwo ok. 75%.

Powiadomiona policja by³a na miejscu kilka minut po zdarzeniu. Z relacji œwiadków
wynika³o, ¿e sprawców by³o trzech – pozostali dwaj, którzy stali przed poczt¹ do³¹czyli do uciekaj¹cego.
Pies tropi¹cy podj¹³ œlad na krótko. Sprawcy prawdopodobnie wsiedli do samochodu.
Funkcjonariusze zak³adaj¹, ¿e nie byli to
mieszkañcy Chojnowa. Nie ukrywali twarzy,
nie bali siê wiêc identyfikacji. Dziêki temu
uda³o siê sporz¹dziæ portret pamiêciowy
jednego ze sprawców. Mê¿czyzna w wieku
20-25 lat, wzrost ok. 164 cm, oczy ciemne,
mia³ na twarzy zmiany po tr¹dziku.

nale¿y, ¿e w myœl przys³owia „okazja czyni
z³odzieja”, zawsze nale¿y byæ ostro¿nym.
Nawet bezwiedne manifestowanie posiadania wartoœciowych przedmiotów mo¿e staæ
siê przyczyn¹ tragedii.

Zdecydowanie mniej szczêœcia mieli sprawcy napadów na gimnazjalistów, których
policja ujê³a w miniony poniedzia³ek.
Z pewnoœci¹ ¿aden m³ody cz³owiek nie
spodziewa siê, ¿e mo¿e byæ œledzony i obserwowany. Tak m.in. dzia³a³o dwóch mieszkañców Chojnowa, którzy zanim zaatakowali, przygl¹dali siê potencjalnej ofierze,
analizowali drogê ze szko³y do domu i przede
wszystkim obserwowali jakiego rodzaju
komórki ofiara jest w³aœcicielem.
Wybrana osoba by³a atakowana w ustronnym miejscu ciosem z tzw. „g³ówki” i pozbawiana telefonicznego aparatu komórkowego. Chojnowski komisariat odnotowa³
dwa takie przypadki. Œledztwo wyjaœnia ilu
podobnych napadów dokonali zatrzymani
i czy zamieszanych w ten proceder jest
wiêcej osób.
Aresztowanie nie znaczy jednak, ¿e chojnowska m³odzie¿ jest bezpieczna. Pamiêtaæ

by³o niedostosowanie prêdkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych. Tegoroczna zima jest dokuczliwa nie tylko dla
kierowców, ale to przede wszystkim oni
powinni w ka¿dej chwili mieæ na uwadze
zmieniaj¹c¹ siê temperaturê, stan nawierzchni dróg i warunki atmosferyczne, które bezsprzecznie maj¹ wp³yw na warunki jazdy.
Przyczyn¹ kolizji i wypadków najczêœciej
jest brawura i bezmyœlnoœæ kierowców, ale
jeszcze wiêkszym zagro¿eniem s¹ nietrzeŸwi kierowcy. W minionym miesi¹cu
funkcjonariusze zatrzymali 17 takich nieodpowiedzialnych kieruj¹cych. Z pewnoœci¹
po naszych drogach jeŸdzi wiêcej prowadz¹cych pojazd po spo¿yciu alkoholu. Wydaje siê, ¿e „nie ma na nich si³y”, bo niejednokrotnie zatrzymani okazuj¹ siê „recydywistami” w tym przestêpstwie. TrzeŸwym
u¿ytkownikom dróg pozostaje wiêc
wzmo¿ona czujnoœæ i stanowczy brak tolerancji dla pijanych kierowców.

Bêd¹ karaæ
Inny alkoholowy problem, to nagminne spo¿ywanie, najczêœciej piwa, w sklepach i ich
okolicach.
Komisariat Policji w Chojnowie informuje,
¿e w stosunku do osób spo¿ywaj¹cych
alkohol w miejscach niedozwolonych oraz
wobec personelu sklepu, na terenie którego
stwierdzi siê obecnoœæ pij¹cych, zostan¹
wyci¹gniête konsekwencje administracyjno-prawne.
eg
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“CONFLICT-o
owi POLISH FICTION”
Nadzieja chojnowskiej sceny
rockowej grupa Polish Fiction w sobotê 25 lutego zosta³a zaproszona do Wo³owa.
Tam w klubie muzycznym
“Projekt X” dost¹pi³a zaszczytu grania koncertu

u boku legendarnej ju¿ formacji - jeleniogórskiego
Leniwca.
Nasi grali tam po raz pierwszy. Pierwszy te¿ raz wo³owska m³odzie¿ mog³a zapoznaæ siê z chojnowsk¹
twórczoœci¹.
Ta swoista konfrontacja wypad³a wprost rewelacyjnie.
Ju¿ od pierwszych dzwiêków
rozpoczê³a siê szaleñcza
zabawa.
Gdy pod scen¹ jest ruch
i t³ok zespo³owi zupe³nie
inaczej siê gra.
Po prostu pe³ny luz. W pewnym momencie mia³ miejsce zaplanowany akcent spod

znaku zespo³u Jubel. To
tylko dola³o oliwy do ognia
podczas szaleñczego pogo.
Wed³ug opinii ludzi z Leniwca oraz wo³owskich Z³odziei G³ów chojnowski zespó³
stylistycznie przypomina dokonania angielskich anarhopunkowców z formacji Conflict.
Taka opinia tylko nobilituje.
I z pewnoœci¹ zaprocentuje
w niedalekiej przysz³oœci.
P.M.
Dziêkujemy panu Stanis³awowi Kryszczukowi za sprawienie nam s³odkiej niespodzianki.
Polish Fiction

Wa¿ny dzieñ
22 luty dla wszystkich harcerek i harcerzy jest
dniem szczególnym - to Dzieñ Myœli Braterskiej.
Idea ustanowienia tego dnia zrodzi³a siê na 4 Miêdzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 r. w USA. Wybór daty pad³ na dzieñ
22 lutego. Jest to rocznica urodzin za³o¿yciela
skautingu Roberta Baden-Powella, Naczelnego
Skauta Œwiata i jego ¿ony Olive Baden-Powell,
Naczelnej Skautki Œwiata. Dla cz³onków ZHP to
okazja do organizowania uroczystych spotkañ,
wieczornic, okazja do przes³ania sobie ¿yczeñ. Równie¿ w naszym Hufcu odby³a siê uroczysta zbiórka,
w której uczestniczy³y zuchy, harcerze, ich rodzice
i instruktorzy. Po rozpaleniu obrzêdowego œwieczowiska i odœpiewaniu piosenki druh Pawe³ Wróbel

“Jak za dawnych lat”
Miasto Jarocin na pewno nieelektryzowa³oby sw¹ nazw¹, gdyby nie festiwal rockowy, który mia³ miejsce przez ³adnych parê
lat w ubieg³ym wieku.
Impreza dokoñczy³a ¿ywota w 1994r.
PóŸniej kr¹¿y³y pog³oski o reaktywacji.
Odbywa³y siê mniejsze lub wiêsze imprezy, jednak pe³na i odwa¿na próba mia³a
miejsce w ubieg³ym roku pod nazw¹
“Jarocin PRL Festiwal”.
Jak siê powiedzia³o „a”, to trzeba powiedzieæ „b”. W tym roku w Jarocinie mo¿e
byæ jak za dawnych lat. Dla podgrzania
ca³ej atmosfery Legnickie Centrum Kultury
w kwietniu organizuje imprezê poœwiêcon¹
temu kultowemu festiwalowi pod nazw¹
“Jarocin w Legnicy”.
W ca³ej historii Jarocina nie brakuje dolnoœl¹skich akcentów. I one w³aœnie zagraj¹

w kwietniu w Legnicy! Sensacyjnie siê to
wszystko zapowiada.
Zielone ¯abki-laureat z 1988r., Maria
Nefeli- laureat z 1990r. - na tê specjaln¹ okazjê
powraca z oryginalnym sk³adem i repertuarem. W³aœnie w “maryœce” na perkusji gra³
chojnowianin, znany fotograf - Rafa³ Wyciszkiewicz. Zagra tak¿e Gaga- laureat z 1992r.

Czy pojawi¹ siê tak¿e gwiazdy? Wszystko
zale¿y od sponsorów.
Planowany jest b³ysk TSA, Moskwy i Bakszysza.
Oprócz czêœci muzycznej bêd¹ te¿ pokazy
filmów o festiwalu oraz wystawa “Jarocin w
obiektywie bezpieki” zmontowana przez
Instytut Pamiêci Narodowej.
Ju¿ teraz widaæ i s³ychaæ, ¿e legnicka impreza
interesuje nie tylko 30-40 latków w Chojnowie. M³odsze pokolenia - owszem te¿...
Piotr Miœkiewicz

“Gor¹ce rytmy Jubilatki”
Pomimo, ¿e w sobotê 18 lutego
nie by³o iœcie karaibskich temperatur, to jednak w kawiarni
“Jubi-latka” by³o naprawdê
gor¹co. A to za spraw¹ wieczorku
bluesrocko-wego. I po raz kolejny podstawo-wymi daniami tej
imprezy by³y zespo³y 5970Quartet oraz The Twisters.
Mo¿na mówiæ jednak o pewnym
fenomenie. Wydawaæ by siê mog³o,
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¿e obie kapele, ju¿ nie raz i nie
dwa, prezentowa³y siê w tym
lokalu i ludziom móg³by taki stan
rzeczy kiedyœ siê znudziæ. Jednak
jest zupe³nie innaczej. Frekwencja
z imprezy na imprezê jest coraz
wiêksza. Nie ma gdzie wstawiæ
przys³owiowego palca. Na parkiecie bawi¹ siê starsi i m³odsi. Muzyka
po prostu ³¹czy pokolenia. I o to
w³aœnie chodzi, ¿eby by³o super.

przedstawi³ gawêdê, w której poda³ kilka faktów
z ¿ycia Roberta Baden-Powella. Harcerze z 6
Dru-¿yny Rowerowej “Szprychy” przedstawili
¿yciorys Bohatera Chor¹gwii Dolnoœl¹skiej dh. hm.
Stefana Mirowskiego, a XXV Dru¿yna Harcerska
“Absurd” wraz z dru¿yn¹ dh. Aleksandr¹ £ysiak
przedstawi³a misterium s³owno-muzyczne
o dzia³alnoœci Szarych Szeregów. W dalszej czêœci zbiórki szeœciu harcerzy z³o¿y³o Przyrzeczenia
Harcerskie. Do tego przygotowywali siê d³ugo,
zdobywaj¹c umiejêtnoœci i wiedzê harcersk¹. Zakoñczeniem i sprawdzeniem ich wiedzy by³ “bieg
harcerski”, który odby³ siê w godzinach rannych.
Na zakoñczenie œwieczowiska harcerze wymienili
siê kartkami z ¿yczeniami, wspólnie z rodzicami
bawili siê, œpiewali przy akompaniamencie gitary.
Uroczystoœæ zakoñczono wspólnym krêgiem.

Teraz trzeba bêdzie uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ. Zacz¹³ siê post.
Trochê odpoczynku i wyciszenia
nikomu nie zaszkodzi.

A w kwietniu jubilatkowa karuzela zacznie krêciæ siê od nowa.
Piotr Misikiewicz
fot. Bogdan Misikiewicz
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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
POLECAMY
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Krystyna Bockenheim - „PRZY POLSKIM
STOLE” (seria: A to Polska w³aœnie)
Co jedli i pili nasi przodkowie, jak rozwija³a
siê sztuka kulinarna? Groch ze s³onin¹, pieczone ba¿anty podawane w upierzeniu, dwulitrowe kielichy do wina, a tak¿e niezwyk³e przepisy kulinarne naszych prababek – o tym
wszystkim w tej interesuj¹cej opowieœci o naszym biesiadowaniu, tradycjach i obyczajach
zwi¹zanych z tysi¹cletnimi dziejami polskiego
sto³u i kuchni.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.
Jan Miodek - „S£OWNIK OJCZYZNY
POLSZCZYZNY”
Przedmiotem opisu s³ownika s¹ wyrazy, które
intryguj¹ u¿ytkowników jêzyka, sprawiaj¹ im
trudnoœci b¹dŸ zaskakuj¹ czy denerwuj¹
w wypowiedziach innych osób. Autor ksi¹¿ki
m.in. przytacza wymowê, odmianê i etymologiê ponad 2000 wyrazów, wyjaœnia w¹tpliwoœci poprawnoœciowe, t³umaczy przyczyny
powstawania b³êdów.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Joanna Zarañska - „KLASYKA BAŒNI:
uczymy siê angielskiego”
Niezwyk³y tom do nauki jêzyka angielskiego
dla pocz¹tkuj¹cych opracowany przez nauczycielkê jêzyka angielskiego z wieloletnim doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi, autork¹
wielu podrêczników i zeszytów æwiczeñ. Dziêki
znanym i lubianym baœniom, opracowanym w
dwóch wersjach jêzykowych, dzieci poznaj¹ i
utrwal¹ wiele nowych s³ówek, a tak¿e ucz¹ siê
opowiadaæ bajki w jêzyku angielskim.

Rainer Zerbst - „GAUDI 1852-1926: Antoni
Gaudi i Cornet – ¿ycie dla architektury”
Bardzo interesuj¹ca pozycja z wieloma ilustracjami prezentuj¹ca wszystkie budowle genialnego hiszpañskiego architekta. W za³¹czeniu bibliografia literatury o Antonim Gaudim.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Dzia³ dla Doros³ych:
Michael Armstrong - „ZARZADZANIE
ZASOBAMI LUDZKIMI”
Jedna z najciekawszych, a zarazem najobszerniejsza z wydanych dotychczas w Polsce
ksi¹¿ek poœwieconych zarz¹dzaniu zasobami
ludzkimi. Posiada du¿e walory aplikacyjne,
prezentuje bowiem wiele procedur, technik
i narzêdzi zarz¹dzania kadrami, mo¿liwych
do wykorzystania, po ewentualnej adaptacji w
naszych organizacjach.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Kaliskie atrakcje
Dwa tygodnie po naszych, dolnoœl¹skich zimowych feriach cz³onkowie M³odzie¿owego
Zespo³u Muzyki Dawnej All’ Antico ze Szko³y
Podstawowej nr 4 w Chojnowie mogli znowu
zasmakowaæ zimowych atrakcji. Zespó³ pod
kierunkiem Bogus³awa Grabana, nauczyciela
z SP 4, bra³ udzia³ w XXVIII Ogólnopolskim
Festiwalu Zespo³ów Muzyki Dawnej Schola
Cantorum w Kaliszu w dniach 13-18 lutego.
By³ to ju¿ siódmy wystêp zespo³u z chojnowskiej “czwórki” w tej presti¿owej ogólnopolskiej imprezie.
Do Kalisza zespó³ przyjecha³ w poniedzia³ek
13 lutego. Nastêpnego dnia, po zwiedzeniu
kaliskiego ratusza z wie¿¹ widokow¹, nasza
m³odzie¿ obejrza³a wspania³y koncert inauguracyjny w Koœciele Garnizonowym w Kaliszu.
Tego dnia cz³onkowie zespo³u nie tylko bawili
siê, ale równie¿ ciê¿ko pracowali podczas
dwóch prób - rano i wieczorem. W œrodê wczeœnie rano jeszcze jedna próba, gdy¿ ju¿ o godzinie 10.00 zespó³ All’ Antico wystêpowa³
w piêknej auli Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu i ogl¹da³ wystêpy
innych. Œrodowe popo³udnie to kolejny spacer
po Kaliszu, podczas którego w Centrum Kultury i Sztuki m³odzie¿ zwiedzi³a wystawê fotografii przyrodniczej, pokazywan¹ na ca³ym
œwiecie - Fotograf Dzikiej Przyrody Roku 2005.
Konkurs i wystawê organizuj¹ BBC i Muzeum
Historii Naturalnej w Londynie. Pod adresem
www.nhm.ac.uk/wildphoto mo¿na obejrzeæ
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najlepsze zdjêcia z konkursu. A wieczorem,
jak co roku - dyskoteka, tym razem w klubie
Mega-Hit.
W czwartek rano m³odzie¿ zwiedzi³a zamekmuzeum Izabelli z Czartoryskich Dzia³yñskiej
w Go³uchowie. Zamek po³o¿ony jest w ogromnym parku, który nawet zim¹, pod grub¹
warstw¹ œniegu jest piêkny i po d³ugim spacerze
nasi m³odzi turyœci doszli do stanowisk, gdzie
mo¿na obserwowaæ dziki, ¿ubry, daniele
i koniki polskie. Wieczorem odby³o siê tradycyjne spotkanie przedstawicieli wszystkich
zespo³ów w ratuszu u prezydenta Kalisza.
Delegaci All’ Antico odebrali dyplom i upominki, które wrêczali - g³ówny specjalista
w Biurze M³odzie¿y Ministerstwa Edukacji
i Nauki Krystyna Stañczak-Pa³yga i prezydent
miasta Kalisza Janusz Pêcherz. W tym samym
czasie inni cz³onkowie zespo³ów byli w kinie.
Festiwal zakoñczy³ siê pi¹tkowym koncertem
galowym, a w sobotê 18 lutego po œniadaniu
zespó³ wyruszy³ w drogê powrotn¹ do
Chojnowa.
Wyjazd ten i udzia³ w festiwalu oprócz zapewnienia m³odzie¿y aktywnego wypoczynku, pozwoli³ m³odym chojnowskim muzykom wyst¹piæ wraz z najlepszymi polskimi m³odzie¿owymi zespo³ami muzyki dawnej i wiele siê od nich
nauczyæ. Zapa³ do dalszego podnoszenia swoich
umiejêtnoœci i poziomu wykonywania muzyki,
z jakim wrócili z Kalisza, na pewno zaowocuje
dalszym rozwojem zespo³u.

Zespó³ zaprasza na swoj¹ stronê internetow¹
na stronie szko³y www.sp4.neostrada.pl
Wyjazd zespo³u zosta³ w ca³oœci sfinansowany przez sponsorów i rodziców.
Opiekun zespo³u All’ Antico, cz³onkowie
zespo³u i ich rodzice bardzo dziêkuj¹ w³aœcicielom firm, których pomoc umo¿liwi³a
wyjazd na festiwal:
BHPE, P.H.U. Bobik, Kwiaciarnia Camelia,
Komerc, Kret i S-ka, P.P.H.U. Jan Kryszczuk,
Metal-Cynk, Narzêdziowiec.
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Amatorskiej ligi
ci¹g dalszy...
W niedzielê 26.02.2006r. zosta³y rozegrane mecze pó³fina³owe „Amatorskiej
Ligi Koszykówki” w Chojnowie.
Pierwszy mecz pó³fina³owy No1 – BC
Ju-niorzy zakoñczy³ siê zwyciêstwem
dru-¿yny z Chojnowa ku uciesze
licznie zgromadzonej i gor¹co dopinguj¹cej Team No1 rzeszy kibiców.
No1 – BC Juniorzy 97:63
I(21:14), II(23:10), III(23:17), IV(30:22)
Punkty:
No1: Owczarek 26(2), Jakubiak 22,
Kozio³ 20, Kosmecki 12, S³adkiewicz
9(1), Józefczuk 8.
BC Juniorzy: Miarka 24, Nicki 14,
Soja 11(1), Szydlak 6, Dzioba 4, £ukaszewicz 2, Jacenty 2.
Niestety w drugim meczu dru¿yna
z Chojnowa BasketBoys mimo zaciek³ej
walki nie sprosta³a zespo³owej grze
BC Seniorów z Boles³awca.
BasketBoys – BC Seniorzy 73:90
I (12:19), II (16:23), III (19:22), IV (26:26)

Wiadomoœci szachowe
Udany debiut
Chojnowska dru¿yna MDK Dany wygra³a siedem
spotkañ, dwa zremisowa³a i ponios³a dwie
niewielkie pora¿ki podczas Dolnoœl¹skiej Ligi
Szachowej klasy A Pó³noc 2005/6.
Ostatecznie w koñcowej rywalizacji zajêliœmy
dobre czwarte miejsce na dwanaœcie dru¿yn
z Dolnego Œl¹ska. Na czo³owych trzech pierwszych szachownicach chojnowianie byli najlepsi:
Szachownica I – Jacek Najduk
8,5 pkt z 11
Szachownica II – Wies³aw Radziecki 8,0 pkt z 11
Szachownica III – Marian Barabasz 9,0 pkt z 11
Wœród mê¿czyzn najwiêcej punktów uzyska³
Marian Barabasz. Jacek Najduk oraz Wies³aw
Radziecki znacznie podwy¿szyli miêdzynarodowy
ranking Elo. Maj¹c silniejsz¹ szachownicê kobiec¹
staæ nas by³o na awans do ligi wojewódzkiej.
Koñcowa tabela Klasy A – Pó³noc
1. AZS Politechnika II Wroc³aw
22 pkt
2. AZS Politechnika II Wroc³aw
19 pkt
3. WKS Dachbud Wroc³aw
17 pkt
4. MDK Dany Chojnów
16 pkt
5. UKS Giganty Wroc³aw
14 pkt
6. KS Debiut Wroc³aw
12 pkt
7. MUKS MDK Œródmieœcie Wroc³aw10 pkt
8. MKS Rokita Brzeg Dolny
8 pkt
9. ZPK Smok ¯migród I
8 pkt
10. Skoczek Milicz
4 pkt
11. ZAK. Smok ¯migród II
1 pkt
12. Mewa Goliszów
1 pkt
Szachiœci MDK Dany serdecznie dziêkuj¹ Edwardowi
Piaseckiemu PPH Dany za wsparcie finansowe
oraz Stanis³awowi Horodeckiemu dyrektorowi
Miejskiego Domu Kultury za wsparcie finansowe
i organizacyjne.

II Grand Prix Chojnowa
Punkty:
BasketBoys: Urbañski 19(1), Noga 16,
Podobiñski 14, Siwka 13(1), Mierzwiak
11, Babiarz 0, Krasowski 0.
BC Seniorzy: Koz³owski 29(1), Wojtyra 23, Wyrzykowski 20(4), Chmielowski 11, Rydz 7.

12.03.2006 o godzinie 18:00 na
hali sportowej Gimnazjum Nr 2
zostan¹ rozegrane mecze fina³owe
o I i III miejsce Ligi ALK.
Mecz o I miejsce Ligi ALK
No1 – BC Seniorzy
Mecz o III miejsce Ligi ALK
BasketBoys – BC Juniorzy
Zapraszamy do kibicowania w meczach fina³owych, wstêp wolny.
Adres internetowy Ligi ALK:
www.alk-chojnow.prv.pl
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26 lutego odby³ siê II turniej Grand Prix miasta
Chojnowa. Wziê³o w nim udzia³ 15 zawodników
graj¹cych 7 rund po 15 minut. Turniej zakoñczy³
siê zwyciêstwem m³odego szachisty Piotra
Golach z Eltura Bogatynia.
Piêciu najlepszych zawodników po siedmiu rundach:
1. Golach Piotr
Eltur Bogatynia
5,5 pkt
2. Barabasz Marcin MDK Dany Chojnów 5 pkt
3. Najduk Jacek
MDK Dany Chojnów 5 pkt
4. Moskwa £ukasz MDK Dany Chojnów 4,5 pkt
5. Cio³czyk Aleksander - Mewa Goliszów 4,5 pkt
Nastêpny, III Turniej Grand Prix rozegrany
zostanie 26 marca o godz. 16.00.
J.P.

Gratulacje dla dru¿yny
16.02.2006r odby³ siê Powiatowy
Konkurs Krajoznawczy “Znam
swój powiat jak swój dom” organizowany przez Starostê Powiatu
Legnickiego i Legnicki Oddzia³
PTTK. Uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie zajêli
dru¿ynowo w tym konkursie II
miejsce.
Szko³ê reprezentowali uczniowie:
Ewa Grabowska, £ukasz Furmanek i Maciej Darmoros. Do
konkursu przygotowa³a uczniów
p. El¿bieta Borysewicz.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom w budowie jednorodzinnej, wolno
stoj¹cy, stan surowy, zamkniêty, dzia³ka 20 arów,
okolice Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0694-255-861.
Sprzedam dom – Stary £om, gm. Chojnów, posesja
18 ar., cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-18-35 po godz. 20.00.
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 przy
ul. Sikorskiego, o pow. 64 m2, 3 pokoje. Wiadomoœæ: tel. 0601-540-002 lub 0601-974-952.
Sprzedam mieszkanie 3. pokojowe w nowym budownictwie, ul. Sikorskiego, IIp., po remoncie, kuchnia po³¹czona z salonem, drewniane pod³ogi, plastikowe okna, 65 m2. Wiadomoœæ: tel. 0696-033-548.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie, na parterze o pow. 52,60 m 2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, telefon lub
zamieniê na mniejsze (kawalerka).
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-24.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 150 m2, z wyposa¿eniem, po remoncie,
przy ul. D¹browskiego. W rozliczeniu mile widziane mniejsze mieszkanie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-76-33 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie o pow. 64 m2 w nowym
budownictwie, 3 pokoje, ³azienka, wc, balkon,
piwnica, dzia³ka pod gara¿.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-79-22 po godz. 18.00.
Sprzedam kawalerkê w starym budownictwie,
wysoki parter, 36 m2, cena 33 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-73.

Firma „APIS”
odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el
Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6
tel. (076) 818-80-50 ;
0696-468-441
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Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow. 46 m2
w Goliszowie ko³o Chojnowa, bezczynszowe,
c.o., okna PCV, odnowione+zabudowania gospodarcze (na gara¿) i dzia³ka o pow. 6 arów.
Wiadomoœæ: tel. 0506-034-356 lub 0506-051-459.
Kupiê mieszkanie do 40 m 2, w³asnoœciowe,
z balkonem w Chojnowie, Legnicy lub G³ogowie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-99 lub 0606-231-240
w godzinach wieczornych.
Kupiê mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
w nowym budownictwie, 3 pokoje z balkonem,
mo¿e byæ do remontu.
Wiadomoœæ: tel. (076) 817-89-31 lub 0503-828-724.
Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze przy ul. Kiliñskiego (nowe budownictwo), III piêtro, 3 pokoje,
57m2, na kawalerkê z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 06098-627-921 lub 0604-724-021.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie 62 m 2 ,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, toaleta, Ip., przy ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: tel. 0888-629-378.

AUTO-MOTO
Sprzedam DAEWOO LANOS, rok prod. 1999,
serwisowany, cena 10 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 818-83-89.

PRACA
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 telefon GSM Samsung-SGH,C100
– cena 200 z³ lub zamieniê na inny.
Wiadomoœæ: tel. 0886-551-293.

Firma w Chojnowie
zatrudni od zaraz:

1. tokarza-frezera
2. œlusarza narzêdziowego
3. elektronika-elektryka
z uprawnieniami

CYKLINOWANIE
BEZPY£OWE POD£ÓG
UK£ADANIE POD£ÓG

TOCZENIE W DREWNIE

Kontakt telefoniczny
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 8.00 do 16.00
pod nr: (076) 81-88-389
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

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.

Dy¿ury aptek 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 zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 7 kwietnia 2006 r.
o godz. 1100 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 31 marca 2006 r.
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu. Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem 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 wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
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w dni œwi¹teczne i niedziele
- luty i marzec 2006 r.

Pod S³oñcem: -----------ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52

Salix:
12.03.06r.,
ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-88-301
Melisa:

------------

ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58

Farmed:
26.03.06r.,
ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36
Stokrotka:

------------

ul. Legnicka 15
Sobota:
zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00)
- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00
Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:
9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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Uchwa³a NrLII/254/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 stycznia 2006r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii dla miasta Chojnowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn zm.) oraz art. 10
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala poni¿szy Miejski Program Przeciwdzia³ania Narkomanii dla miasta Chojnowa
zwany dalej „Programem”:
„Miejski Program Przeciwdzia³ania Narkomanii dla miasta Chojnowa.
§ 1. Wprowadzenie.
Narkotyki i narkomania s¹ problemem spo³ecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne
o zasiêgu globalnym. Du¿e rozpowszechnienie
u¿ywania œrodków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym zwi¹zane obserwowane s¹ w ró¿nych sferach ¿ycia
spo³ecznego. Istotne jest aby dzia³ania zapobiegawcze na rzecz ograniczenia popytu na narkotyki mia³y charakter interdyscyplinarny.
§ 2. Cele Programu.
G³ównym celem Programu jest ograniczenie
u¿ywania narkotyków i zwi¹zanych z tym problemów oraz promowanie zdrowego stylu ¿ycia
i w³aœciwych postaw spo³ecznych.

§ 3. Zadania Programu okreœlone zosta³y w art.
10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485)
§ 4. Sposoby realizacji zadañ Programu.
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.
2. Wspó³praca z oœrodkami leczenia uzale¿nieñ
w zakresie przyjmowania osób uzale¿nionych
od narkotyków, wymagaj¹cych leczenia, na terapiê
i detoksykacjê.
3. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.
4. Prowadzenie zajêæ edukacyjno-informacyjnych i warsztatowych.
5. Organizowanie i finansowanie terapii dla
m³odzie¿y gimnazjalnej.
6. Organizowanie w szko³ach zajêæ sportoworekreacyjnych oraz konkursów promuj¹cych
zdrowy styl ¿ycia bez na³ogów.
7. Tworzenie alternatywnych miejsc spêdzania
czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y.
8. Finansowanie zakupu materia³ów i sprzêtu
niezbêdnego do realizacji Programu.
9. Zakup i dystrybucja materia³ów informacyjno-edukacyjnych.
10. Wspó³praca z podmiotami realizuj¹cymi
programy terapeutyczne i profilaktyczne.
11. Wspó³praca z Policj¹, Miejskim Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie, szko³ami,

Koœcio³em Katolickim i innymi koœcio³ami oraz
zwi¹zkami wyznaniowymi, placówkami s³u¿by
zdrowia, placówkami kulturalnymi, organizacjami sportowymi i spo³ecznymi.
§ 5. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
1. wybór ofert i wniosków dotycz¹cych programów profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, sportowych, itp.
2. zlecenia.
§ 6. Program realizowany bêdzie przez Urz¹d
Miejski w Chojnowie.„
§ 2.
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006r.
§ 4.
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w
Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr LIII/259/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
z póŸn. zm.) i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U.Nr 169,
poz. 1420) Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr LI/248/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok
- paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„II. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
27.388.134
1. Wydatki bie¿¹ce
23.506.134
miêdzy innymi:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
10.793.065
- dotacje dla zak³adów bud¿etowych
1.446.000
- dotacje dla instytucji kultury
961.200
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora
47.000

- wydatki na obs³ugê d³ugu
150.284
finansów publicznych
2. Wydatki maj¹tkowe na finansowanie inwestycji
3.882.000
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych
w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.”
- za³¹cznik Nr 2 otrzymuje brzmienie za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y;
- paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt bud¿etowy w kwocie 1.162.102 z³, który
zostanie sfinansowany kredytem bankowym.”
- paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody bud¿etowe w kwocie 1.540.237 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
Rozchody bud¿etowe w kwocie 378.135 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.”
- za³¹cznik Nr 3 i 4 otrzymuje brzmienie za³¹cznika Nr 2 i 3 do niniejszej uchwa³y;
- paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne do realizacji w roku
2006 w wysokoœci 3.602.00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y.”
- za³¹cznik Nr 7 otrzymuje brzmienie za³¹cznika
Nr 4 do niniejszej uchwa³y;

- paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
„Prognozê d³ugu gminy na koniec roku
bud¿eto-wego w wysokoœci 2.426.769 z³, zgodnie z za-³¹cznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa³y.”
- za³¹cznik Nr 9 otrzymuje brzmienie za³¹cznika
Nr 5 do niniejszej uchwa³y;
- paragraf 13 :
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„do zaci¹gania w roku bud¿etowym zobowi¹zañ
d³ugoterminowych do wysokoœci 1.445.237 z³”
pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„sp³aty rat kredytu do:
-„B.O.Œ. w Legnicy w wysokoœci 83.335 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 Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu
w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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